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اھدا به عالقمندان مسايل سياسی و تاريخی کشوری
که سراپای تاريخش جعل گرديده است!
سبزواری
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پيشگفتارمترجم
کسانيکه تاريخ خود را نميدانند ،ديگران برايشان تاريخ خواھند ساخت .ولی
کسانيکه تاريخ جعلی ميسازند ،روزی رسوا خواھند شد!

اين اثر که حدود  120سال قبل ازامروز) 1891م( توسط بيليو ،دانشمند
مشھورانگليسی و بتعقيب اثرماندگار ديگر او بنام "نژاد ھای افغانستان"
نگاشته شده ،محصول چندين دھه کاراودراين منطقه وشناسائی نزديک او
با مردمان اين منطقه بحيث يک کارمندعاليرتبۀ سياسی ،نظامی و صحی
بوده است.
اين اثرتحقيقی که عمدتا دربارۀ منشای اقوام و قبايل عمدۀ افغانستان بيليو
ميباشد}بقول خودش ازصفحۀ  10ھمين اثر" :افغانستان من محدود است
درشرق به اندوس )سند( ،درجنوب به بحيره عرب ،درغرب به خراسان
وکرمان ودرشمال به رود اکسوس )آمو( تا به خواجه صالح و ازآنجا از
طريق دشت خوارزم تا خراسان پارسيان .نام افغانستان طوريکه بمناطق
فوق اطالق گرديد بصورت عام توسط مردم آن ،نه شناخته ميشود و نه
کاربرد دارد ...اين ناميست که باين مناطق توسط ھمسايگان و بيگانگان
ُ
بارتباط نام قوم غالب درآن داده شده ...خراسان ناميست که مردمان اين
منطقه برای کشورشان بکار ميبرند درحاليکه خارجی ھا آنرا افغانستان
ميخوانند {"...حاوی معلومات تاريخی نھايت دلچسپ و جالبی است که
فکرميشود بعلت تضاد باغرورعظمت طلبانۀ قبيلۀ حاکم ،اقبال ترجمه و
چاپ نيافته است )باوجوديکه تاريخ سازان درباری وسرکاری درموارد
متعددی ازاين دانشمند و آثار ارزشمند او تذکراتی بعمل آورده اند( .چون
معلوم است که نظريات موصوف برای منسوبين اين قبايل بعلت افشای
منشای آنھا )که اصال نبايد عيب و تحقير شمرده شود( و جعل و نسب
سازی آنھا بايد غيرمناسب پنداشته شده باشد.
سخن برسردرستی و يا نادرستی تمام دريافتھا و استنتاجات اين پژوھشگر
نيست )زيرا پژوھشی با چنين حجمی و آنھم در مورد منشای اقوام و قبايل
در يک جغرافيای وسيع ،نميتواند خالی از اشتباھات و نواقص جدی باشد
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چه رسد به منشای قبايلی که تمام تاريخ آن "ازمخزن افغانی تا پته خزانه"
بر بنياد جعل گذاشته شده است( بلکه سخن بر سر اينستکه اين محقق
چقدر وقت خود را مصرف نموده و چه زحماتی را متقبل گرديده است تا
چنين اثر ماندگاری را بوجود آورده و چه مقدار حقايقی را کشف و افشا
نموده که تاريخسازان قبيله ،شب و روز درجھت مخفی نمودن آن بوده
اند.
وظيفۀ نسل امروزی و بخصوص دانشمندان صادق آن سرزمين است که
در پرتوی امکانات موجود )يعنی عصرتکنالوژی معلوماتی و دسترسی
با آرشيف ھای جھان( ،حقايق و واقعيت ھای تاريخی را از منابع
گوناگون بدست آورده و در معرض آگاھی و قضاوت مردم خويش
قراردھند .زيرا ھمانطوريکه گفته اند :وقتيکه دانش به مردم انتقال يابد،
به نيرو تبديل ميشود!
مطالعۀ اين اثرگرانبھای پژوھشی را توسط دوستان و عالقمندان مسايل
سياسی و تاريخی کشور ضروری ميدانم ،زيرا تا اندازۀ زيادی روشنگر
حقايق و وقايع تلخی است که دراين سرزمين اتفاق افتاده و گامی ديگری
است درجھت پاسخ به سوال بزرگی که "ما کيستيم و اينجا کجاست؟"،
ولی قضاوت درمورد دريافت ھا و استنتاجات اين دانشمند بزرگ را به
خوانندگان گرامی ميگذارم.
درآخر بايد صميمانه اظھار داشت که ترجمۀ اين اثر تاريخی خالی از
مشکل نبوده و در بر گيرندۀ سھو و خطاھای خواھد بود ،بخصوص
برگردان اسمای افراد ،قبايل و محالت نا آشنا ميتواند شامل اشتباھات
زيادی در تلفظ آنھا باشد ،ولی سعی الزم بعمل آمده است تا معنی و مفھوم
جمالت حتی االمکان تغيير نخورد .بآنھم اگرلغزشی درترجمۀ آن مالحظه
فرمايند با تذکارآن براينجانب منت گذارند.
sohail_300@hotmail.co.uk

سبزواری
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پيشگفتارنويسنده
ميخواھم کلمات چندی بغرض معلومات بيشترخوانندگان پيشکش نمايم که
چرا به نوشتن اين اثر"پژوھشی درمورد اتنوگرافی افغانستان" پرداختم.
دراوايل امسال ھنگاميکه توسط پروفيسور جی .دبليو .ليتنر بغرض
اشتراک درنھمين کنگره بين المللی شرقشناسان )که در سپتمبر1891م در
لندن برگذارميگرديد( دعوت گرديدم ،ازمن خواھش بعمل آمد تا با ارائه
مقالۀ درکاراين کنگره سھم گيرم .من درقبول دعوت و اشتراک درکنگره
بحيث يک عضو ترديدی نداشتم؛ اما سھمگيری درکارآن ،کامال چيزی
ديگری بود .برای مدتی متردد بودم ازينکه بتوانم چيز با ارزشی ارائه
نمايم تا درخور توجه دانشمندان سھمگيرنده درکنگره باشد .تصادفا از
يکطرف مقدارھنگفت يادداشتھا وخاطرات در اختيار من قرار داشت و از
طرف ديگر مقدار معتنابھی معلوماتی در ذھن من انباشته شده بود )تماما
بارتباط باشندگان افغانستان( که از بين مردم گردآوری شده بودند؛ و من
باين فکر بودم که بتوانم آنھا را منحيث تجارب و مشاھدات شخصی ام در
جريان وظايف دراز مدت و متنوع در بخش خدمات فعال حکومت عليا
حضرت در ھند ،روزی درج يک کتاب نمايم .اما قرار معلوم بنا بعلل
مختلفی اين "روز" غيرمشخص و نامعلوم بنظر ميرسيد .بنابران پيشنھاد
فوق يک فرصت خوبی بود تا بتوانم معلومات ناچيزيکه نزد من موجود
بود )بعلت کمبود سھمگيری ساير دانشمندان و روشنسازی حقايق از
منابع مختلف( دراختيارعامه قراردھم .لذا تصميم گرفتم تا اثر"پژوھشی
در باره اتنوگرافی افغانستان" را بحيث يک مونوگراف باين کنگره ارائه
نمايم و مطمئن بودم که درھرصورت )با وجود نواقص وشرايط عاجل
زمانی( موضوعی است که سايرشرقشناسان را برای پژوھش و تحقيقات
بيشتر فرا خواھد خواند.
درجريان اين پژوھش )دربين سايرتشخصات( بعضی قبايل موجود در
افغانستان را بحيث نمايانده ھای اوالده يونانيھای قديم زمامدار دراين
منطقه تشخيص کردم .اما زمان کافی نداشتم اين موضوع را طوريکه
شايسته آنست ،مورد کاوشی بيشتر قراردھم؛ ولی ميتوانم اظھارنمايم که
کشفيات اين پژوھش بارتباط اين قبايل اوالدۀ يونانی را نميتوان صرف
باين علت مطرود دانست .زيرا اگر چيزی برای اثبات صحت تشخيص
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من باين ارتباط ضرورباشد ،ھيچگونه سند و شاھدی مھمترازاين حقيقت
نيست که بيش ازنيمی ازواژگان زبان آنھا )که امروز بحيث لھجه مادری
بکار ميبرند( يونانی اصلی بوده و يا بسيارکم تغييرخورده است که به
آسانی ميتواند تشخيص گردد.
بارتباط قبايل متعدد ديگری که با آنھا سروکارداشتم فرصت کافی نيافتم،
چيزبيشتری بجزازثبت وتشخيص آنھا انجام دھم .اما اوالدۀ راجپوت از
نقطۀ نظر تاريخی و با درنظرداشت روابط بسيارنزديک و قديمی آنھا با
يونانيھا )که اوالده آنھا را فوقا نسبت دادم( مستحق توجه خاص ميباشد.
برای متباقی ،ناگزيرم بگويم که بگذارمقالۀ من با درنظرداشت ارزشھا،
نواقص و کمبودات آن به پيشگاه کنگره ارائه گردد.
ايچ .دبليو .بيليو
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پژوھشی دربارۀ اتنوگرافی افغانستان
مطالب زيادی بارتباط اين موضوع وجود دارد که بايست درمحدودۀ
زمانی و مکانی که دراختيار من است بطورفشرده ارائه گردد ،طوريکه
من مجبورم مالحظات پيشگفتاری خويش را دريک عنوان محدود ساخته
و پيشنھاد تعقيب آنرا درادامه پژوھش نمايم.
ازآغازاين قرن که ما باراول بطورشخصی با مردم افغانستان آشنا شديم و
ازطريق پژوھشھای که دراينجھت بواسطه کمپنی ھند شرقی صورت
گرفته است ،معلومات زيادی درمورد افغانھا ومنشای آنھا گفته و نوشته
شده است .من پيشنھاد ميکنم آنھا را کنار گذاشته و از مفکوره خود بيرون
کنيم؛ و حاال يک پژوھش مستقالنه را بر بنياد منابع قديمی و کنونی آغاز
نموده و در پرتوی آنھا مناطق مورد پژوھش خويش را دريابيم.
سترابوکه سال وفات او  24م گفته شده است ،ازگزارش ايراتوستينز در
بارۀ ھند درزمان تھاجم الکساندرچنين ميگويد" :درآنزمان ،اندوس مرز
بين ھند و آريانا )که بطرف غرب قرار داشته و در اختيار پارسيان بود(
بود؛ بعدھا ھنديھا قسمت زيادی آريانا را اشغال کردند که دردست
مقدونيھا قرار داشت" .و بعدا درمورد آريانا ميگويد" :ھنديھا بعضی
مناطق واقع درامتداد اندوس را اشغال کردند که قبال مربوط پارسيان بود.
الکساندر ،آرينھا را از اين حصص بيرون رانده و مسکونه ھای خود را
بوجود ميآورد .اما سيليکوس نيکاتور آنھا را متعاقب يک معامله ازدواج،
به ساندراکوتوس داده و درعوض  500فيل بدست ميآورد".
دراينجا به دو حقيقت پی ميبريم .اوال ،اينکه در زمان تھاجم الکساندر
) 330ق م( ،ھنديھا در بعضی مناطق آريانا زندگی ميکردند که بعدا
قسمت بزرگ آنرا ازدست مقدونيھا بدست ميآورند .و بعد اينکه الکساندر
آرينھا را ازمناطق ايشان در امتداد اندوس محروم ساخته و مسکونه ھای
ناقلين خود را ميسازد )احتماال بشمول ناقلين يونانی( .اين بيانات سترابو
حدود نيم قرن بعد تر ،توسط پلينی تصديق ميشود )تاريخ وفات او 79م
است( که در توضيح مرزھای ھند شمالی ميگويد" :اکثر جغرافيه نگاران،
اندوس را مرز شمالی ھند نميدانند ،بلکه چھار ستراپی }ايالت{
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گيدروزی ،اراخوتای ،اری و پاروپاميزادای را عالوه نموده و رود کوفيز
}کابل{ را دور ترين مرز آن تعين ميکنند" .در اينجا از پلينی ميآموزيم
قسمتھای از آريانا که توسط ھنديھا مسکون شده بودند در يک دوره بعد
از تھاجم الکساندر ،حدود  400سال را در بر ميگيرد.
جنرال ُسرالکساندرکننگھم دراثرخويش بنام "جغرافيای قديم ھند" که 20
سال قبل بنشررسيد درمورد مرزھای شمال ھند ،اين عبارات را ازسترابو
و پلينی نقل ميکند و پس از تشخيص سندراکوتوس بحيث چندرا گوپتا
ماوريا ،که نواسه اش )آشوکا( بوديزم را دردورترين نقاط امپراتوری اش
گسترش ميدھد ،االسدا پايتخت يونا يا منطقه يونان را بحيث يکی ازاين
مکانھا ذکرنموده ،اثبات اشغال وادی کابل توسط ھنديھا درقرن سوم و
چھارم ق م دانسته و تکميل آنرا با استعمال زبان ھندی در مسکوکات
يونانيھای بکتريان وھندو-سکائيان تا سالھای  100م شاھد ميآورد؛ او
ميگويد زبانی که در دو يا سه قرن بعدی گم بوده است ،موجوديت خود را
در مسکوکات يفتليھا يا ھونھای سفيد قرن ششم بظھور ميرساند .او
ميگويد که درقرن بعدی ،شاه کاپيسا ،کشاتريا يک ھندوی خالص است؛
درتمام جريان قرن دھم ،وادی کابل دراختيارشاھان براھمن قراردارد که
قدرت آنھا تا زمان نزديک به سلطنت محمود غزنوی خاتمه نيافته است،
و تا اينزمان قرار معلوم يک قسمت بزرگ نفوس افغانستان شرقی بايد
اوالده ھنديان و مذھب ايشان بوديزم خالص بوده باشد .ای .کننگھم
ميگويد":در زمان فرمانروائی غزنويھا ،برگشت آخرين آنھا باسالم ،فقط
تعصب را به ستمگری بومی آنھا عالوه نموده ،تعقيب و آزار بوديستھای
بت -پرست نتنھا يک سرگرمی بلکه يک وظيفه بوده است .بت پرستان
ھمراه با عناصرھندی بزودی بيرون رانده شده )که برای چندين قرن در
آريانای شرقی زيست داشتند( و باالخره ناپديد شدند".
مالحظات دانشمند متبحر و باستانشناس برجسته که فوقا نقل گرديد دارای
ارزش بزرگ و تصديق کننده موجوديت نفوس ھندی درافغانستان شرقی
الی ثلث اول قرن يازدھم ميباشد .دراينجا ميتوان قبال ذکرکرد ،با
وجوديکه بتپرستان از بتخانه ھايشان رانده شده و عناصرھندی يکجا با
آنھا دراخوت اسالمی ناپديد گشتند ،ھنوزھم يکتعداد مردم ھندی ھم با
نامھای قبيلوی خود و ھم باعنعنات قومی خود و ھم زبانی که با آن
صحبت ميکنند در ستراپيھای که توسط پلينی به ھنديھا نسبت داده شده،
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موجود اند .درجريان اين پژوھش ما خواھيم ديد که ھنديھا در تمام
افغانستان شرقی و اغلبا با نامھای قبايل راجپوت بزرگ و مشھور در
تاريخ ھند ،دوباره پديدار ميگردند.
طوريکه فوقا ديديم ،يک نتيجۀ فتوحات الکساندرعبارت ازايجاد مسکونه
ھای خودشان در مناطقی بامتداد اندوس است که بايست متشکل از ناقلين
متعدد يونانی بوده باشد .گرچه واگذاری اين مناطق توسط سيليکوس
نيکاتور)که وفات او  281ق م است( به سندراکوتوس تحت شرايط
دوستانه انتقال ،نميتواند شامل راندن اين مسکونه ھا باشد ،بآنھم بطور
طبيعی ميتواند با افزايش نفوس ھندی در مناطق تسليم شده ھمراه باشد.
در حقيقت اين امر ميتواند با مقياس بزرگی در جريان يک مدت طوالنی
تحقق پذيرد .عناصرھندی در نفوس افغانستان شرقی تا ثلث اول قرن
يازدھم غلبه داشته و از آنزمان ببعد در زير نفوذ و سلطه اسالم ناپديد شده
است .با درنظرداشت اين نکات ،حاال ميتوانيم به پژوھش خويش يعنی
تشخيص باشندگان موجود افغانستان و نمايانده ھای مردمان قديمی آريانا
بپردازيم.
منطقۀ که حاال افغانستان ناميده ميشود آريانای قديم يونانيھا است .سترابو
با نقل از ايراتوستينز ،محدوده اين منطقه را قرار ذيل بيان ميکند" :آريانا
در شرق محدود است به اندوس ،در جنوب به بحر بزرگ ،در شمال به
پاروپاميزوس و درغرب به عين مرزھای که پارتيا را ازميديا و کرمانيا
را از پارايتاکينی و فارس جدا ميسازد ...نام آريانا ھمچنان تا بعضی
حصص فارس ،ميديا و شمال باکتريا و سغديانا امتداد مييابد ،چون اين
اقوام تقريبا با عين زبان صحبت ميکنند" .ايراتوستينز حدود سالھای 196
ق م مرد ،لذا ميتوانيم نتيجه گيری کنيم که تا آنزمان ،زبان آريانا پارسی و
يا يکی از لھجه ھای آن بوده است و اينکه پختو در آنزمان يا ايجاد نشده و
يا اگر موجود بوده ،بايست محدود به ارتفاعات سوات و کوھھای سليمان
بوده باشد .مرزھای که موصوف برای آريانا تعين نموده ،شايد مرزھای
آن مناطق در دوران سلطه يا حاکميت يونانيھا باشد؛ چون برای
ھيرودوت ،تقسيمات جغرافيائی اين مناطق توسط نويسندگان بعدی
يونانی ،نميتوانست آشنا باشد.
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بمقصد پژوھش خويش ميتوانم بگويم که افغانستان من محدود است در
شرق به اندوس )ازگيلگيت تا بحر( ،در جنوب به بحيره عرب ،در غرب
به خراسان و کرمان و در شمال به رود اکسوس تا به خواجه صالح و از
آنجا از طريق دشت خوارزم تا خراسان پارسيان.
نام افغانستان طوريکه به مناطق فوق اطالق گرديد بصورت عام توسط
مردم آن ،نه شناخته ميشود و نه کاربرد دارد )نه درمجموع و نه در
قمستی از آن( .اين نامی است که باين مناطق توسط ھمسايگان و بيگانگان
بارتباط نام قوم غالب در آن داده شده و قرارمعلوم توسط پارسيان در
زمانھای جديد بوجود آمده است .با وجوديکه افغانھای ما در تاريخ بحيث
يک مردم خاص از آغاز قرن ھشتم شناخته شده ،مناطق آنھا تا زمانيکه
اين مردم حاکميت مستقل خود را توسط شاھی از نژاد خودشان در اواسط
قرن گذشته بدست آوردند ،افغانستان ناميده نميشد .قبل از آن ،نادرشاه با
تسخير اين مناطق و ضم آن درتحت حاکميت پارسيان اولين کسی بوده
است که با درنظرداشت نامھای دو قبيله بزرگ يا مردمان مسلط دراين
مناطق ،شمال آنرا افغانستان و جنوب آنرا بلوچستان ناميده است.
خراسان نامی است که مردمان اين منطقه برای کشورشان بکار ميبرند
در حاليکه خارجيھا آنرا افغانستان ميخوانند و اين نام }خراسان{ بطور
مناسبی شامل مرزھای است که دربرگيرنده محدوده آريانا بمفھوم وسيع
آنست؛ قسمت غربی خراسان از ناحيه مشھد در شمال تا غاينات در
جنوب نشاندھنده خراسان پارسيان است.
پتوليمی آريانا را به ھفت واليت مارگيانا )مرغاب يا مرو( ،باکتريانا )بلخ
و بدخشان و حاال ترکستان افغانی( ،آريا )ھرات( ،پاروپاميزوس )ھزاره
و کابل تا اندوس بشمول کافرستان و دردستان( ،درنگيانا )سيستان و
کندھار( ،اراخوزيا )غزنی و کوھھای سليمان تا اندوس( و گيدروزيا )کاچ
و مکران يا بلوچستان( تقسيم ميکند؛ اين واليات بطور مناسبی ارائه کننده
تقسيمات جديد منقطه است طوريکه درداخل قوسھا نشان داده شده اند.
تقسيمات محلی منطقه طوريکه توسط نويسندگان اسالمی تعريف شده
بطور درستی معين نيست .بعضيھا نيمه شمالی آنرا کابلستان و نيمه
جنوبی آنرا زابلستان ناميده اند؛ شمالشرق را بنام باختر و شمالغرب را
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بنام غور؛ جنوبشرق را بنام ُروه و جنوبغرب را بنام نيمروز .دراين تقسيم
کابلستان شامل مارگيانا ،آريا ،پاروپاميزوس و باکتريانا است؛ و زابلستان
شامل درنگيانا ،اراخوزيا و گيدروزيا است؛ درحاليکه باختر شامل
باکتريانا و نيمه شرقی پاروپاميزوس؛ غور نيمه غربی پاروپاميزوس،
آريا و مارگيانا؛ روه شامل تمام اراخوزيا با نيمه شرقی درنگيانا و
گيدروزيا يا کندھار و کاچ است؛ نيمروز شامل نيمه غربی درنگيانا و
گيدروزيا يا سيستان و مکران ميباشد.
افغانستانی که فوقا تعريف گرديد ،مناطق باشندگانی ميباشد که دربرگيرندۀ
پژوھش فعلی ماست .اگرما پژوھش خويش را با نظم معينی دنبال کنيم
دريافت و درک موضوع بسيار سھل خواھد شد .اين بسيار مھم و کمکی
است در جھت تشخيص قبايل و طوايف مختلف ،يعنی تفريق باشندگانی
که در تحت حاکميت پارسيان قديم بودند و آنھائيکه پس از انھدام
امپراطوری داريوش کودومانوس توسط الکساندربزرگ باين مناطق
آمدند .من پيشنھاد ميکنم که ھرودوت بحيث قديمترين منبع تاريخی و
رھنمای ما برای دوران قديم مدنظر گرفته شود؛ ما قدم بقدم پيش ميرويم
تا جائيکه او باشندگان قديمی اين مناطق را ثبت نموده و تا جائيکه نام
قومی و موقعيت ساحوی آنھا داده شده و معلوماتی از قبيل آخرين آمدگان
)تازه واردان( در آثار مشھور ترين نويسندگان يونانی و التينی عھد عتيق
)متعاقب انقالبات بزرگ در اينحصه آسيا زمانيکه يونان و ھند در نقاط
وسطی مناطق فارس و آريانا باھم دست ميدھند( مانند سترابو ،پلينی،
آرين ،پتوليمی ،کورتيوز وغيره؛ و اکمال آنچه ما از آثار آنھا جمع آوری
نموده ايم يکجا با معلوماتی که از منابع جديد اشتقاق کرده ايم مانند تاد
"سالنامه راجستان" منتشره در  1829که بسيار مفيد و رھنمود دھنده
است؛ و باالخره کاربرد و تطبيق معلومات جمع آوری شده از منابع متعدد
در روشنائی مشاھدات و برداشتھای شخصی خويش )با وجوديکه مبھم و
لرزان است( در طول ساليان متمادی اقامت در بين اين مردم.
من فکرميکنم با اين برنامه ميتوانيم در تشخيص تعداد زياد قبايل موجود
افغانستان يعنی نماياندگان جديد اقوام قديمی آريانا بصورت بھتری آماده
بوده و لذا ميتوانيم در تمايز درست و بنيادی بين مالکان قديمی و
مسکونين بعدی ،بين بقايای دودمانھای متجاوز و آوارگان غارتگران زود
گذرگام برداريم .اگرپژوھش ما نتواند روشنائی جديدی باالی تاريخ ھند
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بياندازد :دررابطه به سلطه يونانيھا و تھاجم جاتا )گيتيک( که توسط آن
منھدم گرديد؛ در رابطه به ارتباطات اين فاتحين سکائی با ھمنژادان ايشان
بھنگام طغيانھای کھنتر که باعث پرنفوس شدن شمال ھند با برھمن و
کشاتريا شد؛ دررابطه به سلطه يکجائی آنھا در آريانا )جاتای بوديست در
شمال و کشاتريای برھمن در جنوب(؛ و باالخره در رابطه به مبارزات
اين ھنديھای آريانا با پارتيھای آتش پرست تحت حاکميت طوالنی سلسله
ارساکی ،سھمگيری آنھا تحت پرچم پارتيھا در جنگھای بمقابل رومنھا در
آسيای صغير ،تماس آنھا با عيسويان و جذب نھائی آنھا دراسالم .اگرچنين
نتايجی از پژوھش ما در بارۀ تبارشناسی مردمانی که حاال نفوس
افغانستان را تشکيل ميدھند ،بدست نيايد؛ حداقل خواھيم آموخت که معنی
حقيقی اين نام چه بوده و افغانھا واقعا چه کسانی ھستند .با اين تشريحات،
من به پژوھش خويش ميپردازم.
حدود يکقرن قبل ازانھدام امپراطوری پارسی داريوش کودومانوس توسط
الکساندربزرگ مقدونی ،ھرودوت تاريخ بسيار مکمل اين کشور را تا
روز زندگانی خود نوشته است .اما مقدار کمی از آثار نھايت دلچسب او با
آنقسمت فارس قديم ربط دارد که ما با آن سروکار داريم .بآنھم آنمقداری
کم ،دلچسبی خاص و ارزش بزرگی برای ما در پژوھش موجود دارد .در
آنزمان )حدود  450ق م( آريانا ،خراسان و يا افغانستان که ما از آن
صحبت ميکنيم ،قسمت شرقی امپراطوری داريوش ھيستاسپ )دارا پسر
گشتاسپ( را تشکيل ميدھد .اين داريوش مربوط به يک فاميل يا قبيله
پارسيان است که مھد او در قسمت شمالشرقی کشور مورد بحث ما قرار
دارد :در واليت باختر که مرکز آن شھر بلخ بوده و توسط اعراب در
رابطه به قدامت بزرگ آن بنام ام البالد يا "مادرشھرھا" ياد گرديده است.
داريوش در حوالی  521ق م جانشين امپراطوری بناشده توسط سايروس
)کوروش( ميگردد و اين امپراطوری توسط پسر و جانشين او ،کامبيسيز
)کامبوجيا ،کامبوجی( ،گسترش و استحکام مييابد .سايروس ،که نام مادر
او ماندنی )ماندانا ،شايد شاھدختی از قبيله ماندان و گفته ميشود يک ميدی
بوده( و نام پدر او کامبيسز)کامبوجی ،احتماال يکی از روسای قبيله
کامبوه بود( است ،مادھا را انحالل نموده ،سلطنت کريسيز ليدی را
تسخير نموده و باينترتيب آقای تمام قلمروی ميگردد که از اندوس تا
ھيليسپانت }يونان{ وسعت داشته است.
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دراين دوران ،ھرودوت قبايل عمده پارسی را ذيال نام ميبرد :پاسارگادی
)پيسار -کده" ،پسران خانه"( قبيله فاميل شاه؛ قبايل مارافوی و ماسپوی
که با اداره ملکی و نظامی امپراطوری سروکار داشتند؛ پنتيالی ،ديروسيا
و جرمانوی که تماما کشاورز بودند؛ دائی ،ماردوی ،دروپيکوی و
ساگارتوی که تماما کوچی بودند.
زبان مادری تمام اين قبايل بايست پارسی بوده باشد .ما بقايای اکثريت
اينھا را در بين نفوس موجوده افغانستان توسط قبايلی دارای دقيقا عين
نامھا و صحبت کننده با زبان پارسی يافتيم .پنتيالی قرارمعلوم قبال در
شرقی ترين قسمت يا مرزھای اندوس سکونت داشتند؛ چون يک ناحيه در
تپه ھای مھمند در مرزھای پشاور و در شمال دره خيبر و در بين
رودھای کابل و سوات وجود دارد که بنام پنديالی ياد شده و پس از آن
يک شاخه قبيله مھمند يا "ماند بزرگ" ناميده شده است؛ اگر در واقعيت،
اين شاخۀ مھمند اوالده پنتيالی پارسی نباشد که پس ازآنھا اين دھکده
ناميده شده است ،بعلت اينکه آنھا حاال شامل مھمند بوده و پختوصحبت
ميکنند ،بايد گفت که آنھا از ديگر پتانھا در تعداد زياد رسوم و چھره فرق
دارند .ديروسيای ميتواند توسط دروزی در کوھھای شرق ھرات در
افغانستان نمايانده شود؛ و به تعداد زياد توسط دروسی يا دروسيز لبنان در
سوريه .جرمانوی عبارت از کرمانی واليت کرمان پارسی است؛ دھکده
ديگری بنام کرمان در اندوس وجود دارد که در باره آن بعدا صحبت
خواھيم کرد .تمام اينھا قبايل مسکون و مستقر ھستند.
دائی ھمان داھی داھيستان يا ھزاره در افغانستان است .مردوی منحيث
داھی مرداه ،حاال شامل داھی گرديده و درعين موقعيت تعين شده توسط
سترابو قرار دارد که بعدا خواھيم ديد .دروپيکوی عبارت از ھمان
ديربيکوی سترابو و ديربيکی پلينی و دھربی يا دھربی -کی راجپوت
ميباشد که يک قبيله خنياگر )آوازخوان و شاعر( است؛ آنھا حاال در
افغانستان بحيث دربکی يعنی يکتعداد مردم گمنام و کمتر مورد احترام،
پراگنده )فاميلھای کوچک( در بين جمشيدی و ايماق فيروزکوھی در
مناطق بين ھرات و ميمنه يافت ميشوند .ساگارتوی را نتوانستم توسط نام
در ھيچ قسمت افغانستان رديابی کنم ،باستثنای نام يک دھکده کوھستانی
در بلوچستان غربی .تمام آنھا کوچی بوده و زبان ھردوطبقه پارسی است.
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ھرودوت ميگويد که قبايل عمده ميدھا عبارت بودند از بوسای،
پاراتاکينوی ،ستروخاتی ،آريزنتوی ،بودی اوی و ماگوی .ھيچيک ازين
قبايل بواسطه اين نامھا در افغانستان قابل رديابی نيستند .پاراتاکينوی شايد
ھمانند کوھستانی جديد باشد که معنی "کوھی" دارد .ماگوی يا ماغ پارسی
حاال بنام گبر ياد شده و باين نام در چندين قسمت افغانستان منحيث
بخشھای کوچک بعضی قبايل بزرگ يافت ميشوند؛ آنھا در سوات و تپه
ھای مجاور اندوس ،شمال پشاور يک دھکده بنام گاباری يا گواری داشته
و باشنده يک دھکده کوچک ديگر بنام گبريال در ساحل چپ اندوس در
برندو ميباشند .در سابق اينھا قبيله مھمی در اين مناطق بودند
باالی وادی َ َ
گابری يا
که سوات تا زمان امپراطور بابر الی نيمه قرن پانزدھم بنام َ
گاباری سواتی ياد ميشد .آنھا آتشپرست بوده و قرار معلوم ،در اوايل
حاکميت پارتيان و ارساکی باين مناطق آمده بودند؛ آنھا حاال بطور رسمی
و اعتقادی مسلمان ھستند .در بين مسلمانھای غربی اين نام گبر يا گاور
بحيث يک اصطالح اھانت آميز بکار ميرود و مانند کلمه گياور ميباشد
که توسط آنھا به عيسويان و ديگر نامعتقدان به اسالم گفته ميشود.
اقوام ديگر امپراطوری سايروس و متذکره بواسطه ھرودوت بحيث
مسکونين در قلمرو سلطنت کريسيز و تابعين پارسی عبارت بودند از
ليدوی )که سابقا بنام موينوی يا ميونوی ياد ميشدند(؛ فريگوی؛ ميسوی
)که ناقلين ليدوی بودند(؛ ماريندينوی )بارتباط نام دھکده ايشان(؛
خاالبوی؛ پافالگونوی؛ تراکوی )که درعبور بطرف آسيا بنام تينوی و
بيتينوی ياد شدند(؛ کاروی ،لونوی ،دوروی ،آئولوی و پامفيلوی .اکثريت
اين نامھا بطور وسيعی در بين قبايل افغانستان و عمدتا در قسمت شمالی
مرزھای اندوس نمايانده ميشوند ،در محالت دقيقی که يک مھد مسکونين
يونانی بوده و ما آنھا را از شواھد مسکوکات ،بقايای مھندسی و اسناد
تاريخی ميدانيم )در دوران سلطه باکتريانھای يونانی از  330تا  126ق م
يا حتی تا زمانھای بسيار بعد( .بدون شک ارتش الکساندربزرگ عمدتا از
قبايل آسيای صغير ،نه فقط بحيث سرباز ،بلکه ھمچنان بحيث راھروان
کمپ ،نوکران ،آذوقه رسانان و غيره نيز استخدام شده بودند .احتماال از
اين منابع است که الکساندر مسکونه ھای خود را در مناطقی که از آرينھا
گرفته بود اعمار نموده است ،طوريکه توسط سترابو در نقل قولھای قبلی
تذکر داده شد .در حاليکه بعدھا با تمام احتماالت  ،تاجران و بازرگانان و
ناقلين ديگر ،بسلطنت ھا و قلمروھای يونانی در مرزھای ھند ثروتمند و
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مطال سرازير شدند .فقط ھند از  20ستراپی داريوش ،باج طال ميپرداخته
و صريحا گفته ميشود که از جمله غنی ترين ستراپی در بين تمام آنھا بوده
است.
باوجود ھمه اينھا ،در آنجا بايست تعداد زياد قبايل اصيل يونانی و مقدونی
در قطارھا و کمپھای ارتش الکساندر و ھم در جانشينان آنھا در آريانا
يکجا با قبايل متعدد ليدی موجود باشد که بغرض تقويت در زمانھای بعدی
درخواست ميگرديد .در بين قبايل جديديکه توسط الکساندر و جانشينان
بعدی او به آريانا آورده شدند بايست اخوی يا اکاينھا ،بويبی يا بوتيانھا،
پايونوی يا پايونينھا وديگر قبايل پانوی يا پانونيا مانند نوريکوی،
پايوپالی ،دوبيروی ،بيسوی و ديگر پانگايوی يا پانگاينھا موجود بوده
باشند.
من نامھای اين قبايل مقدونی ويونانی را بعلتی ذکرکردم که در تمام مسير
بزرگ مناطق کوھستانی مرزھای اندوس و تشکيل کننده باکتريانای قديم،
در اينروزھا ،تعداد زياد قبايل و طوايف افغان را داريم که بطور دقيق اين
نامھا را حمل ميکنند .در جريان بررسی ليست داده شده توسط ھيرودوتس
– ليدوی بواسطه لودی ،مايونوی بواسطه ميانی؛ ميسوی بواسطه موسا؛
تينوی و بيتينوی بواسطه تنی و بيتنی؛ کاروی ،آيونوی ،دوروی و آيولوی
بواسطه کارو ،يونس ،دور وعلی يا عالی )طوايف و بخشھای قبايل
مختلف افغان(؛ و پامفيلوی بواسطه پارمولی يا فارمولی در افغانستان
تشخيص و نمايانده ميشوند.
قبيله لودی افغانستان که ميانی و موسا ھميشه با آنھا رابطه نزديک داشته
اند )طوريکه بعدتر خواھيم ديد( بطور آشکار در بين قبايل افغان در
تاريخ قرون وسطای ھند )از زمان محمود غزنوی در آغازقرن يازدھم(
ديده ميشوند که در آنزمانھا با داشتن خصوصيات نظامی مشھور شده
بودند .آنھا با کميت بزرگی توسط محمود بحيث سرباز استخدام شده و
تعداد زياد فرماندھان نظامی و حاکمان واليتی او را تشکيل ميدادند .گفته
ميشود که تسخير سومنات در  1024م محصول شجاعت قطعه لودی بوده
و محمود در پاداش اين خدمات ،به بعضی از روسای ايشان در
ھندوستان ،نقشھای فرماندھی مھمی اعطا نمود .قدر و منزلتی که آنھا در
حاکميت غزنويھا داشتند ،دو قرن بعد نيز در زمان حاکميت جانشينان آنھا
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)غوريھا( ازآن برخوردار بوده و يکی از روسای لودی يکجا با قطعه
طايفوی خود رھبری پيشقراول لشکر شھاب الدين بمقابل دھلی در 1193
م را بعھده داشته ،زمانی که راجپوت پادشاه ھندوستان )رای پيتورا يا
پيرت ويراجا( مغلوب و بقتل رسيده و امپراطوری ھندوستان به مسلمانان
انتقال مييابد .باين ارتباط افغانھا ميگويند که شھاب الدين سلطان دوم
شاھان غوری غزنی ،رئيس لودی يعنی ملک محمود را به درجه امير
ارتقا داده و امالک وسيعی برای او و روسای او اعطا مينمايد .از اين
زمان ،بخت و طالع لوديھا بتدريج ارتقا يافته و آنھا در پنجاب قدرتمند
ميگردند .فتوحات شھاب الدين ارتباطات آسانی را در بين افغانستان و ھند
باز نموده و تعداد زياد قبايل مختلف افغان بحيث سربازان اجير در منطقه
سرازير ميشوند .دو قرن بعد ،بازھم وقتيکه امير تيمور يا تيمورلنگ ،به
ھندوستان حمله نموده و دھلی را تسخير ميکند )در 1398م( يک قطعه
قدرتمند افغانھا با اوھمراه بوده که در راس آن ملک خيدار}خضر؟{
لودی قرار داشته و با روسای جلوانی ،سروانی و نيازی ازکوه ھای
سليمان ھمراھی ميشده است .ملک خيدار بپاداش اين خدماتش که قبال
حاکم ملتان بود بحيث حاکم دھلی تعيين شده و در تحت حاکميت او ،لوديھا
به آقايان پنجاب )ازملتان تا سرھند( تبديل ميشوند .در 1450م بھلول
لودی صاحب تخت دھلی گرديده و سلسلۀ شاھان افغان يا پتان ھندوستان
را تاسيس ميکند؛ متعاقبا قبايل او منطقه خويش را ترک گفته و بحيث
ناقلين در حصص مختلف ھند )عمدتا در اياالت راجپوت ھند مرکزی ،در
راجواره ،برار و حيدرآباد داخان يا ھند جنوبی( مستقر ميشوند .در بين
قبايلی که افغانستان را ترک گفتند لودی ،پانی ،ناغر ،بيتنی ،ماکو وغيره
شامل بوده و ھر قبيله ،قطعه طايفوی خود را جھت يکجاشدن به ھموطنان
و جستجوی خانه و دريافت مسکونه ھای جديد در ساحه وسيع ھندوستان
ارسال ميدارند .اين مھاجرين اکثرا در جوامع کوچک در بين نفوس
عمومی پراگنده ميشوند؛ اما در بعضی نقاط ،مانند شخاوت ،برار،
کراولی ،حيدرآباد وغيره تعداد آنھا زياد بوده و ناقلين يا مھاجرين
مشخصی را تشکيل ميدھند .در زمانھای بعدی نيز )حتی تا قرن گذشته(
مھاجرت بزرگ افغانھا از قسمتھای روه افغانستان به ھندوستان صورت
گرفته است که تمام يک واليت )بنام روھيلکند( را پرنموده اند )پس از
نامگذاری روھيله يا بوميان روه( .من بدينجھت وارد اين جزئيات شدم تا
نشان دھم که درجريان جابجائی نفوس در امپراطوری پارس قديم )پس از
سقوط آنھا توسط يونانيھا( چه چيزھای صورت گرفت است .در اينجا دو
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مورد بطور موازی ديده ميشوند :ما حاال وقت نداريم اين موضوع را
بطور مفصل مطالعه نمائيم بجز از اينکه نشان دھيم ،يونانيھا در فارس
بحيث بازرگانان ،منشيان ،دانشمندان وغيره سرازير شده و اکثرا توسط
شاھان بحيث سربازان اجير )مدتھا قبل ازينکه مقدونيھا اين کشور را
تسخير نمايند( استخدام ميشدند؛ اما در ھند ،افغانھا بحيث سربازان اجير،
محافظين شخصی ،حاکمان محلی وغيره استخدام شده و کشور را در تمام
جھات بحيث بازرگانان کاروانی )درچندقرن قبل از اينکه لوديھا سلطنت
را در نيمه قرن پانزدھم بگيرند( می پيمودند.
لوديھا کامال از افغانستان معدوم شده اند اما ميانی )يک شاخۀ اين قبيله(
نام اصلی و اولی خود را نگھداشته و ھنوز ھم در منطقه بحيث يک شاخۀ
غالب مجمع بازرگانان کاروانی يعنی پووينده يافت ميشوند .شاخه يا بخش
ميانی طوريکه در شجره )نسبنامه( افغانان داده شده ،عبارتنداز:
غورانی ،مالحی ،سيالج ،جت ،آيزوت ،لتاح
سرغی
سامرا ،سور ،کيکی،
مشانی ،توغ،
زمری
رھوانی ،لوھانی ،شکور ،زوره ،آھير،
خطران وگارشين يا خاچين يا کاچين.
تقريبا تمام اين نامھا ،حتی بشمول خود طايفه ميانی يا ميانه ،در بين
طوايف و بخشھای راجپوت يافت ميشوند .اما از اينکه حاال راجپوت
يکتعداد بخشھای فرعی را بشمول نامھای که در نسبنامه ھای قديمی
وجود ندارد و طوريکه در تاد )"سالنامه راجستان"( آمده در بر ميگيرد،
ديده ميشود آنھا نظر بزمان تعداد زياد قبايل ديگر را )شايد اقوام
خويشاوند يا با آنھائيکه در زمانھای قديم در تماس بودند ،متعاقب تسخير
آريانا توسط الکساندر( در خود ترکيب نموده اند .من يک ليست طبقه
بندی شده قبايل راجپوت و تقسيمات فرعی آنھا را بحيث ماخذ در رابطه
به اين پژوھش آورده ام که درآخر اين اثر داده شده است .اين ليست
ميتواند بحيث يک رھنما جھت تشخيص قبايل آمده به آريانا ازطرف
شرق ،غرب و شمال و ھم جھت تشخيص ھر دو طبقه از قبايل باشنده
قبلی منطقه و تا زمان تسخير مقدونيھا خدمت نمايد.
در بين اقوام ديگر آسيای صغير )سلطنت کريسوس که فوقا تذکار گرديد(
تينوی و بيتينوی نيز شامل ميباشند .اينھا در افغانستان بواسطه بخشھای
17

تنی و تونی غيلزی و ديگر قبايل پتان کوھھای سليمان و بواسطه بيتنی،
يک قبيله ايکه ھميشه با لودی مرتبط بوده ،نمايانده ميشوند .مطابق
گزارش افغانھا ،قبيله لودی از منشای يک دختر شيخ بيت يا بايت )کسيکه
جديدا باسالم گرويده( رئيس قبيله بيتنی باشندگان کوھھای غور بوجود
آمده است.
گزارش صريحا ذکر ميکند که در زمان خليفه وليد نواسه خليفه مروان،
حجاج بن يوسف در راس يک لشکر جھت تسخير خراسان وغورستان
فرستاده ميشود .بھنگام تقرب متجاوزين ،انقالبی در منطقه بوقوع پيوسته
و شھزادگان آن خلع و تبعيد ميگردند .يکی از اين شاھزادگان )بنام شاه
حسين( در تومان يا کمپ شيخ بيت )رئيس قبيله بيتنی و مسکون در آن
نواحی( پناھگزين شده ،با دختر ميزبان خود )بنام ماتو(عاشق و ھمخوابه
گرديده و دختر حامله ميشود .والدين غضبناک جھت پوشانيدن افتضاح و
اعاده عزت فاميل ،تصميم به ازدواج جوره متخلف ميگيرند .ولی بازھم
برای مقام افغان ضروراست تا درجه و نسب داماد آينده بررسی شود .شاه
حسين اين گزارش را ارائه ميکند :زمانيکه فريدون ،ضحاک )آشوری(
را دستگير و او را در گودالی در قله دماوند ميآويزد ،فاميل اسير از خانه
خود در استخر پايتخت فارس فرار نموده و در نشيب ھای کوھھای غور
پناھگزين شده و در آنجا با اقارب و پيروان خويش زندگی ميکنند .قبل
براين ،مساکنی در کوھھای غور وجود نداشته ،بآنھم مرزھای اين ساحه
توسط فاميلھای پراگنده بنی اسرائيل ،افغانھا و غيره تسخير شده بوده
است .فاميل شاه حسين برخاسته ازاين پناھنده ھای ضحاک بوده است.
زمانيکه حجاج غور را تصرف ميکند ،شاھزاده آنجا )کمال الدين محمود
پسرجمال الدين حسن( را به بارگاه خليفه وليد در بغداد ميفرستد .در عين
زمان پدر شاه حسين بنام شاه معزالدين راھی حج به مکه ميشود ،در مدت
زمانيکه شاه حسين جوان در کمپ شيخ بيت يا بيتنی پناھنده ميباشد.
قرارمعلوم اين قصه بر بنياد يک مجموعه مبھم و مغشوش تاريخ حسين
بن سان بن سوری )موسس سلسله غوری( بنا شده که در غزنی)بعقيب
سلسله ايجادی بواسطه سبکتگين ترک که سلطان محمود غزنوی مشھور
ترين شھزاده آن وغارتگرھند ميباشد( زمامداری نموده است .گفته ميشود
اين حسين جھت تجارت بھند رفته و در برگشت پس از يکتعداد ماجراھا
و بد بختيھا بشمول شکستن کشتی و اسارت ،بچنگ يک باند دزدان افتيده
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و توسط لشکرسلطان ابراھيم که در غزنی از  1058تا  1098پادشاه بود،
دستگير ميشود .تمام دزدان به پايتخت آورده شده و محکوم بمرگ
ميشوند ،اما حسين با توضيح سرنوشت و بدبختی ھايش ،بنزد سلطان برده
شده و او با شناخت فاميل واحواالت او ،نتنھا او را رھا ميسازد ،بلکه او
را مورد نوازش قرارداده و برايش موقفی در دربار اعطا مينمايد که بعدا
تا درجات عالی دولتی ارتقا ميکند .پسر و جانشين ابراھيم )مسعود سوم(
حسين را حاکم تمام واليت غور مقرر ميکند که منطقه بومی او بوده و
جائيکه اجداد او قبال شاه بوده اند )دھربيلوت ازخوندمير(.
با گذاشتن اين دو قصه در پھلوی ھم ،گزارش افغانھا نشان دھنده اولين
تماس بيتنی افغانستان با لودی است ،يعنی لودی احتماال از طرف غرب
آمده و )گفته ميشود( سکونت قبلی بيتنی در افغانستان در تپه ھای جدا
کننده وادی لوگر کابل از نواحی زرمت غزنی بوده؛ در حاليکه سکونت
لودی در افغانستان در کندھار بوده است .بآنھم گزارش افغانھا در باره
شاه حسين و قبايل اوالده دختر شيخ بيت )ماتو( را ادامه ميدھيم .جھت
تحقيق داستان نسب شاه حسين ،شيخ بيت خدمتگار خود بنام کاغ از طبقه
ُدور )ُدود يا ُدوم( را بنزد دوستان شاه حسين در غور ميفرستد .فرستاده
با شواھد تائيد کننده بر ميگردد اما از افشای آن تا زمانيکه شھزاده به
عروسی دختر او بنام ماھی موافقه نکند ،خودداری ميکند ،يک پيشنھادی
که حسين بزودی موافقه ميکند .قضيه بعدا خاموش شده و شاه حسين
بيدرنگ با ماتو ازدواج کرده و درمدت کوتاھی پسری بدنيا ميآورند که
والدينش او را غلزوی )"پسردزد" بارتباط قضيه تولد او( نام ميگذارند.
ازاين غلزوی قبيله غلزی بوجود ميآيد .بی بی ماتو پسر دومی بدنيا
ميآورد )اما گفته نشده توسط کی( که ابراھيم ناميده شده و با درنظرداشت
ذکاوت و توانائی عالی ملقب به لوی يا "بزرگ" ميشود .با گذشت زمان
اين واژه لوی به لودی تغيير نموده و بحيث نام خانوادگی قبايل اوالده او
قبول ميگردد .شاه حسين از خانم ديگرش )بی بی ماھی( پسری دارد بنام
سروانی که از اوالده او نام قبيله او بوجود ميآيد .با گذشت زمان ،اوالده
بی بی ماتو بسيار زياد گرديده و بطور دستجمعی بنام ماتی ناميده ميشوند
)چون شاه حسين يک افغان نبود( .چنين است گزارشات بومی افغانھا .در
اينجا ميتوانم خاطر نشان سازم که ماتی نام يک قبيله بسيار بزرگ و مھم
پارسی است که در قديم باشندگان شمال فارس بودند )در بين ھمدان فعلی
و نيشاپور که توسط سترابو بنام ماتيانوی ياد شده است( .پلينی نيز ماتيانی
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را بامتداد زرنگيا تذکر داده که موقعيت آن در غرب ھلمند فعلی در
جنوب منطقه غور است .گفته ميشود مھد قبلی ماتی در افغانستان ،دھکده
ماتيستان در وادی ارغنداب بوده است .اوالدۀ بی بی ماھی شامل ماتی
بوده اند.
در پھلوی ماتو )دختر( که فوقا ذکر گرديد ،شيخ بيت بيتانی سه پسر بنام
ھای ورشپون يا اشپون ،اسماعيل و خجين ،کچين يا غرشين دارد؛ قبايل
ايجادی از ايشان نامھای آنھا را گرفته و مجموعا بيتنی ناميده شدند که
تحت نام خانوادگی ماتی يا اوالده بی بی ماتو نيز شامل اند .پلينی باتينی
را يکجا با ساراپرای )يک قبيله ايکه ما در بلوچستان خواھيم ديد( و
بکتری در يک موقعيت نچندان دور از مھد قبلی بيتانی در افغانستان ذکر
ميکند )طوريکه فوقا گفته شد( .مشاھده مخلوط نژادھا در اين قبايل و
آزمايش ترکيب آنھا نميتواند عجيب و آموزنده نباشد.
مطابق شجره يا نسبنامه افغانھا ،قبيله بيتنی متشکل از  4طايفه بزرگ
ورشپون ،اسماعيل ،خاجين و ماتی است .بيائيد ببينيم چطور آنھا در
چندين خيل و زی ترکيب شده اند .اين کلمات با نامھای اصلی اکثر
طوايف و بخشھا و تعداد زياد قبايل افغانستان که زبان شان پختو است
اضافه شده است.اينھا در نامھای قبايل پارسی زبان و يا قبايل باشنده
بلوچستان و دردستان يافت نميشوند .کلمه خيل بصورت عام يک واژه
عربی بوده و معنی "لشکر ،کمپنی ،مجمع وغيره" است؛ اما بصورت
درست تر ،يک تغيير شکل اسالمی واژه سانسکريت يا ھندی کوال است
که بمعنی "قبيله ،نژاد يا فاميل" است .لفظ زی مشتق از زادن فارسی
است که معنی "اطفال ،اوالد و نسل" دارد؛ و ھمچنان نشاندھنده "حزب،
فرقه" وغيره ميباشد که دارای منافع مشترک باشند؛ بطور درست ارائه
کننده پيوست اضافی سانسکريت سی ميباشد .من ھيچگونه تفاوتی در
تطبيق اين واژه ھا در نام قبايل افغان نديدم؛ قرار معلوم آنھا بدون تفاوت
استعمال شده و غالبا ھر دو به عين قبيله بکار ميروند مانند علی خيل
وعلی زی ،موساخيل و موسازی وغيره .جھت اختصارمن اين پيوست
ھای اضافی را ازنامھای طوايف وبخشھای افغان حذف نمودم.
ورشپون يا اشپون متشکل ازبخشھای ذيل است:
بھمن*
بائی
اوکری
ابولفرح
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بالمار*

چاالک*
برشوری چاکی*
باند*
دارگی
داربی
دامار*
چاالپی
دريپالرا فتاح
دوتانی
دورح*
حسن
غوری* گوربزی ھمدانی
خاکی
جاکی*
اسماعيل
ابراھيم
لشکری ماغزی*
اللی*
کودی*
رامديو*
پای*
نيازی
ناسو
شمشير
شاه مليک شاخی
سيو*
تارکالتری تاری*
سيکری* تاجو
زمری*
زربانی
يوسف*
يحيا*

چانی*
دارگانی
غاران*
ھيران*
خودو
ماال*
سامار*
سيباتی*
يوزبک

در نامھای فوق عالمه * تماما نامھای مشخص راجپوت و ھندی است.
بھمن و بالمير= بامان و بالمی طوايف راجپوت بازرگان ميباشند .باند =
بھند ،يک طايفه خنياگر ھندو است .چاکی و چاالکی ظاھرا يکی بوده و
ارائه کننده چالوک يا سوالنکی اگنيکوال راجپوت است .دامار عبارت از
داماره راجاتارينگينی بوده و شايد يک طايفه رھتور باشد .دورح يا دور
عبارت از دوده راجپوت است .غاران و غوری ظاھرا يکی بوده و
نشاندھنده گور راجپوت است .ھيران عبارت از ايرانه و يک شاخه آگر
راجپوت بازرگان است .ابراھيم و اسماعيل احتماال تعويضھای اسالمی
برای نامھای ھندی براھمن و سيماال باشد که آخری يک طايفه مشھور
راجپوت است .جوکی ظاھرا جت جوخر ھندو است .مغزی و پای
نشاندھنده طوايف مگراسا و پاھای راجپوت گھلوت است .سامار و
سيباتی عبارت از سومرا و سيپات راجپوت ميباشند .سيکری عبارت از
سيکروال يا سيکر راجپوت است .تاری نام يک قبيله براھمن شمال ھند
است .يحيا شکل مسلمانی جوھيا راجپوت است؛ مانند يوسف که آيساپ
ميباشد ،شکل بومی اسپاسيوی و اسپيوی نويسندگان قديمی يونان .زمری
يک تغيير شکل ميسری است.
اسماعيل ،شايد سيماله راجپوت باشد )طوريکه فوقا پيشنھاد شد( يا پيروان
اسماعيل ،موسس فرقه "فدائيان" که گفته ميشود قبيله بيتنی را ترک و در
ساروانی شامل شده و مھد آن در کوه سليمان ،شايد در سروان فعلی
مربوط قسمت کالت بلوچستان باشد .او يک زاھد مذھبی شده و عنوان
شيخ ابراھيم سروانی را کمائی نموده است .گفته ميشود مقبره او در محلی
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بنام خواجه خيدر در باالی تخت سليمان قرار دارد ،جائيکه او وفات
نموده و دوازده پسر و دو دختر بجا ميگزارد ولی ھيچگونه ذکر بيشتری
از او در شجره نامه افغانھا بعمل نميآيد.
بخشھای خاجين ،خاچين يا غرشين قرار ذيل است:
باسی*
باال*
باکل*
اجاری^ علی
ابو^
کلندر^ چنگا^
بوبک*
بيبی*
بيکی
بازو
حسانی
غشه
گيسو
فيروز
دود*
دانا
جانجی^ جاول* کائين*
ايساپ
حسين ھود*
مالی
مادی
خيدر*
کاتاح
کاکه* کانزی
نادر
ميان
موسا
ماليک موسور* ماندن
رسول
پيرا
پيح^
پساکنی
پاال^
پای*
شاھگل شکر*
شادی^
سلمی* سين*
رتن
تتار* توران
تاج بيگ تار*
سيانی*
شان
وروکی
يودی* عمر*
آنھائيکه دارای مارک * راجپوت و ھندو ميباشند .باکال ميتواند باگيل،
سوالنکی و بازرگان راجپوت باشد .باال غالبا يکجا با سلطانو ھندو
ھستند؛ مانند باسی که اصال يک طايفه پائين )پست( يا سرف )رعيت(،
غالمان ميراثی اند .بی بی و بوبک ظاھرا عين چيز بوده و ارائه کننده
بيبای پراماره ،پونوار يا پوار اگنيکوالی راجپوت است .کاالندر ،چنگا و
تعداد ديگری دارای مارک ^ طوايف جت اند .جاول و خيدار عبارت از
راجپوت بازرگانان اند .عمر عبارت از عمرای پرامارا راجپوت و يکی
از بخشھای مشترک تمام قبايل بزرگ افغان در سرحدات اندوس اند.
وروکی يک نام نادر و غريب است که معنی "کوچک" در پختوداشته و
در بين دو يا سه قبيله افغان در امتداد اندوس ديده ميشود که بعدا خواھيم
ديد .وقوع اين نام در اينجا بارتباط واراشپون يا اشپون و خاجين که
بوريشکی و خاجونای دردستان اند در مرحله بعدی مورد بحث قرار
ميگيرد ،پيشنھاد مفکوره موجوديت آن بشکل تغيير بوريشکی شايد
دردھن بيگانگان باشد.
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ماتی اوالده شاه حسين بواسطه بی بی ماتو شامل دو فرقه بزرگ غيلزی
و لودی است .غيلزی يا غيلجی يا غلزوی شامل سه طايفه بنامھای توران
يا تولر و بورھان يا پولر ميباشد.
توران شامل دو طايفه است که يکجا بنام بارو يعنی ھوتک و توخی ياد
ميشوند .بارو يک قبيله براھمن در شمال ھند است.
ھوتک يا ھوتکی شامل چھار بخش مليکيار ،يوسف يا ايسپ ،دولت و
عرب است.
مليکيار = "رفيق شاه" ھمان موالک و جورا ،طوايف گله دارھندی اند که
دارای دو شاخه حسين و ايبک ميباشد.
بخشھای حسين شامل اسحاق يا سھاک يا ساک ،قطب ،جالل الدين ،عمر،
ماند ،کورام و شاه علم اند که خيل آخری مربوط به ميرويس و شاه
محمود فاتحان فارس اند که سلسله صفوی را منھدم نموده و تخت آنھا را
در اوايل قرن گذشته ربودند.
بخشھای ايبک يا ھيبک شامل کاتی ،کادين ،کادوی ،خادی ،عمر و بادين
است.
بخشھای يوسف يا ايسپ شامل مالی ،خيری ،برات ،ترنک ،رانی ،عمر
است .از اين جمله مالی بايد مال راجپوت بازرگان باشد؛ خيری بايد خير،
پرامارا يا پونوار يا پوار ،اگنيکوالی راجپوت؛ رانی ھمان بنيکا ،چالوک
يا سوالنکی اگنيکوال راجپوت است .برات دوباره ظاھر ميشود؛ عمر قبال
ذکر شد .ترنک پس از رود ترنک نامگذاری شده که خود شايد بعد از
اشغال آن بواسطه ترين يا تاری يک شاخه براھمنھای شمال ھند باشد.
بخشھای طايفه دولت = "حکومت" شامل عليف ،ايسپ ،معروف،
سادات ،تولر ،تون عتمان وغيره است .معروف پس از يک ناحيه باين نام
ياد شده است .تون يا تانی شايد ارائه کننده تراکيان تينوی باشد که در اين
قسمتھا در زمان الکساندر از مسکونه آسيائی آنھا در بيتينيا آمده اند.
عتمان را بعدا خواھيم ديد.
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بخشھای عرب عبارتند از :اکا ،علی ،بابا ،بامی ،بای ،ششروزی .اکا نام
يک قبيله ناگا است؛ علی و بای ھر دو نامھای يونانی و ارائه کننده ناقلين
ايوليان و بويتيان است .بابا شايد بيبا ،پوار راجپوت باشد .بامی يک قبيله
براھمن شمال ھند است .ششروزی بايد چاچ روسيه يا چاچيراه و روسياه
باشد که ھردو طايفه چوھان اگنيکوال راجپوت است .در مورد طايفه
عرب ما ھيچ ترکيبی نيافتيم؛ شايد اين نام مربوط به موقعيت مسکونه آنھا
باشد در حوالی رود اربيوس يونانيھا ،پورالی فعلی در بلوچستان شرقی.
اکثر اين بخشھا را دوباره خواھيم ديد و عمدتا در بين يوسفزی ،يک قبيله
ايکه تعداد قابل توجه آنھا در سواحل ھلمند در قرن پنجم انتقال شدند
طوريکه بعدا در بخش يوسفزی تذکر خواھيم داد.
توخی شامل چھار بخش است :مھمند ،ايوب ،حسن و نور.
بخشھای مھمند عبارتند از:
باسی
بابکر
عليشير
اشو
اکا
ماکو
خويداد
بوران حانی عراقی
پوپل
پيرو
موسا نظر
ماما
يونس
سوری
شاکی شمال
سعيد
از ليست فوق ،اشو ھمان اچی ،يک قبيله قدرتمند قديمی در راجاتاريگينی
است که در اغتشاش و وحشت مشھور اند و در افغانستان بنام قبيله
اچکزی شناخته ميشوند .بوران نشانه بور ،راجپوت بازرگان است .ھانی
= ھانا براھمن شمال ھند است .خويداد = خداداد = ديودوتوس ممکن
است مھاجرين يونانی باشد .ماکو بايد ماکواھانه يک قبيله بسيار قديمی
ھند ،نه اوالده راجپوت و نه جت است اما در بين راجپوت و جت منحيث
قبيله قبول شده شناخته شده و شايد يک طايفه ساکای ساکائيھا باشد .ماما يا
مامه يک قبيله براھمن شمال ھند است .موسا نيز يک قبيله قديمی است که
قبال در وادی اندوس در حوالی ديره جات پائين فعلی و سند عليا زيست
ميکرد .رئيس آنھا موسيکانوس يونانيھا و موسی کا = "رئيس موسا"ی
ھنديھا که قرار گفته آرين توسط براھمنھا تحريک گرديدند تا در مقابل
الکساندر قيام کنند ،ولی سرکوب شده و يکجا با ديگر براھمنھا بحيث يک
سزای نمونه ،بدار آويخته شدند .حاال موسا بطور وسيعی بامتداد مرزھای
ھند و کوھھای سليمان بحيث طوايف و بخشھای چندين قبيله بزرگتر
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افغانی يافت ميشوند .پوپل ،شايد ارائه کننده پايوپلی ليدی باشد؛ يا اين واژه
بايد پيپارا يک طايفه گھلوت يا سيسوديا راجپوت باشد .شمال مخفف شاه
مال است که تعويض اسالمی سری ماتی ھندی و يک قبيله مشھور
راجپوت بازرگان است .سوری نام يک طايفه ختری است .يونس بايد
آيونوس يا آيون يونانی باشد.
بخشھای ايوب عبارتنداز:
بابو
بھلول
بھرام
جالل
حوا
فيروز
نانی
موغال
ميران

دعوت
کاتی
سين

ازاينھا ،بھلول شايد بيھيل يک طايفه ھر دو پوار و چالوک اگنيکوالی
راجپوت باشد؛ بابو بايد بيبا باشد که قبال ذکر شد .کاتی نام يک قبيله
قديمی است که در افغانستان نام خود را به ناحيه کتواز غزنی داده است؛
اينھا مردمی اند مثل کاتی پنجاب که اجداد آنھا بمخالفت با الکساندر
برآمده و اوالده آنھا بعدا بطرف جنوب پراگنده شده و نام خود را بيک
منطقه وسيع ،کاتيوار يا کتواز فعلی دادند .ميران ھمان مير دشت ھای ھند
است که اصال از جمله سکنه بومی ھندی است .نانی و سين ھردو قبايل
راجپوت و ارائه کننده ننواگ و سينگار اند؛ نانی ميتواند نای ناگا يک
طايفه جت باشد .فيروز ،جالل ،موغال نامھای معاصر اسالمی اند.
بخشھای حسن عبارتنداز:
بارک
بابر
آدم
کاشانی کيرمان محمد

عيسا
پيراک

کالو
سيکاک

از اينھا ،ادم خيل دوباره ديده ميشود .بابر يک طايفه گجراست .بارک
دوباره ديده ميشود .عيسا شايد ارائه کننده کشيشان عيسوی يا پيروان عيسا
باشند .کالو شايد کاالم غالوت راجپوت باشد .سيکاک يا سايکاک شايد قبيله
سيگال ختری باشد .نامھای ديگر معاصر اسالمی است.
بارتباط بخش سوری ،فرقه محمود ،طايفه توخی ،شاخه توران غيلزی،
طوريکه فوقا ذکرشد ،دربرگيرنده عين نام و يکی از طوايف ختری اند،
ميتوانم در اينجا عالوه کنم که سوری نام پدری يا فاميلی شاھان غور
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است که در تخت شاھی غزنی نشستند )متعاقب سلسله ايجادی توسط
سبکتگين ترک در قرن يازدھم و دوازدھم( و اينکه اين نام ھنوز در نام
قبيله زوری وجود دارد .اظھار پلينی مبنی بر اينکه انتيکوس پسر
سيليکوس شھر ويرانه الکساندريه را دوباره درعين موقعيتی اعمار ميکند
که توسط رود مارگوس آبياری ميشود )بحيث يک شھر سوريائی( و او
را انتيوکويا مينامد ،بفکر من برگشت باين فرضيه است که سوريھای
غور که در آن موقعيت بواسطه رود مارگوس )مرغاب فعلی( آبياری
ميشود ،شايد اوالده سوريائی ھای باشند که با آنھا انتيوکوس شھر جديد
خود را پر کرد .اما سوال اينستکه اين سوريائی ھا کيھا بودند؟ آيا آنھا
يک قبيله باين نام )سوری( بودند که توسط انتيوکوس از سوريه باينجا
آورده شده و در اينجا جھت حفظ منافع خودش مسکون ساخت؟ يا اينھا
يک قبيله ھندی سوری بودند که قبال مسکون بودند يا در اين اواخر و
متعاقب واگذاری توسط سيليوکوس به ساندراکوتوس در آنجا مسکون شده
بودند؟ )طوريکه در نقل از سترابو در فقره قبلی گفته شد( .وزن حدس و
گمان بطرفداری فرض دوم است .سوريھا در قديم يک مردم مشھور بوده
و در زمانھای اپولودوتوس و ميناندر مقتدرترين شاھان بکتريای يونانی،
قرار معلوم ،تمام َسوراشترا و سند را اشغال و مستعمره ساخته و نام خود
را به منطقه اولی دادند .اما ما وقت نداريم اين سوال را در اينجا دنبال
کنيم.
برھان ،بوران يا پوالر شامل دو شاخه ايسپ و موسا است.
ايسپ يا يوسف شامل سه قسمت است :سليمان ،علی و اکا .بخشھای
سليمان – شايد تعويض اسالمی برای سوالن راجپوت يا سوالنکی يا
چالوک عبارتند از:
بوچه
بابری
بابکر
احمد
عبدالرحيم
داسو
داراگ
دادر
چانی
قلندر
عيسا
غانی
گالی
فقير
دولت
کارو
کبير
اسماعيل جبار
ايسپ
ماند
مامو
معروف
لندی
خوجک
پوار
نوری
نانی
موسا
موغال
سوھو
شيرپا
سرور
صالح
سادو
يحيا
عت
عتمان
تاغار
سمامال
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از اينھا بوچا ميتواند بوچک راجپوت باشد .داسو ،گالی و فقير ارائه کننده
غالمان ارثی ،نوکر و طبقات پائين است؛ دو اولی )داس و گوال( دارای
منشای ھندو بوده و ديگران اسالمی است .کابی = کابا پرامارا راجپوت
است .ماند يک قبيله قديمی مربوط به ويند فعلی آستريا بوده و قرارمعلوم
مسکونه ھای بزرگی در افغانستان در دورانھای قديمی ساخته اند .طوايف
و بخشھای ماند در چندين قبيله افغان ديده ميشوند .نوری شايد نورکای
راجپوت يا نوريکوی تراکيان باشد .پوارو عين راجپوت اگنيکوالی
پرامارا ،پوار ،پومار يا پونوار است .سادو بايست سيسوديا باشد که آخری
نام گھلوت راجپوت است .سرور راجپوت است .سوھو ھمان سوھور
يعنی راجپوت بازرگانان است .سمامال بايست سامارفال ،طايفه گله دار
ھندی است .عت و عتمان عين چيز بوده و دوباره ظاھر ميشوند .يحيا
ھمان جوھيای راجپوت است.
بخشھای علی عبارتند از:
آزاد
عليشير
آدم
غورکی
دوری گدا
مامو
خيبری کرد
سرمست
نيکنام پيرو

رنگی
جانی
ماند
سلطان

باری
کمال
مشانی
عمر

دريا
خيری
نوروز

از اينھا تعداد زيادی را مشاھده کرديم .جانی عين چانی بخشھای سليمان
قبلی بوده و آنھا بايست شامل طايفه گله دار چانان ھندی باشد .کمال يک
قبيله ترک بوده و دوباره ظاھر ميشود .بنگی يک قبيله بزرگ جت بوده و
دوباره ظاھر ميشود .گدا بايست گادی يک طايفه گله دار ھندی باشد .آدم
و خيبری طوايف افريدی بوده و با ماشانی که بايست ماسيانوی سترابو
باشد بعدا مورد بحث قرار خواھد گرفت .نيکنام عين نيکبختان بوده و بعدا
خواھيم ديد که بمعنی "گرامی" و"خوشبخت" است؛ اينھا ارائه کننده
ايورگيت ھای "نيکوکار" نويسندگان يونانی است که در قديم )طوريکه
آرين ميگويد توسط سايروس پسر کامبيسيز جھت ھمکاری آنھا در لشکر
کشی – حدود  530ق م – بمقابل سکائيھا( بنام اگرياسپی ناميده شدند.
الکساندر دو قرن بعدتراين ايورگيتھا را پيدا نمود که باشندگان مناطق
فعلی در بين کندھار و غزنی در حوالی سواحل رود ترنک و درتپه ھای
جداکننده آنھا از وادی ارغنداب ميباشند .خرابه ھای موجود سرياسپ در
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رود ترنک نشاندھنده پايتخت اگرياسپی قديمی است که تاد )"سالنامه
راجستان"( آنرا منحيث سروريای قبيله راجپوت مشخص ميکند .در زمان
فعلی و در اين موقعيت ،نيکبی خيل )مخفف نيکبخت خيل( يافت ميشوند؛
اما قبيله اصلی حاال بسيار پراگنده بوده و بخشھای اين نام در طوايف
مختلف قبايل افغان در مرزھای اندوس يافت ميشود .در وادی سوات،
نيکبی خيل يک مسکونه قابل توجھی دارد که در آن با يوسفزی مواجه
اند ،وقتيکه يوسفزی از کندھار دوباره به خانه قديمی خود در اندوس در
قرن پانزدھم برميگردد )در بخش بعدی بحث خواھد گرديد( .نام-فوقانی
اين بخش علی شاخۀ ايسپ برھان غيلزی يونانی بوده و ارائه کننده
مسکونين ايولی ھای قديمی است .عين مالحظات را ميتوان در مورد
موتاتيس موتانديس برای بخش اکای ايسپ برھان غيلزی تطبيق نمود که
ممکن است اکايان ھا باشد که يک طايفه ناگا است.
بخشھای اکا عبارتنداز:
باری
عبدالرحيم
ميرو
مستی

جالل الدين
ويس وغيره

خواجه

ازاينھا باری و ميرو قبال بحث شد .ويس ھمان بايس راجپوت است ،يک
قبيله که نام خود را به ناحيه بايسوارا درگنگھا -جمنا دواب داده است.
بايس ھمان سوراج بانسی يا سورياوانسی "نژاد خورشيدی" ھندوستان
است؛ و ويس ھمان ساربانری يا سارابانی در طبقه بندی قبايل
افغانھاست .ويس افغانستان ھمان قبيله شامحمود )ميرويس( يا فاتح فارس
در اوايل قرن گذشته است ،طوريکه قبال گفتيم.
در اينجا ميتوانم اظھار کنم که شجره نويسان افغان تمام قبايل موجود
خويش را به سه طبقه تقسيم ميکنند :سرابن ،بتن و غرغشت که افغانھا
ميگويند نامھای سه پسر قيس يا کيش يکی از معاصران محمد پيامبر و
جد اصلی مردمان موجوده افغان است .قصه مختصرافغانھا اينست:
بھنگام اعالم محمد بحيث پيامبر و فرستاده خدا ،قيس رئيس بزرگ افغان
ھا که در آنزمان باشندۀ کوھھای غور ميباشند نامۀ از جانب خالد بن وليد
)يک اسرائيلی ايکه اجدادش پس از تخريب يورشليم توسط نيبوکدنيضر،
در عربستان و در حوالی مکه و مدينه زندگی ميکند( مبنی بر اطالع از
رسالت "پيامبر آخر زمان" و دعوت به قبولی ھدايات او دريافت ميکند؛
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چون افغانھا خود بنی اسرائيل بودند ،مراسالت و ارتباطات خود را با
اسرائيليھای خويشاوند خود در عربستان نگھداشته بودند .لذا قيس از غور
در راس ھيئتی مرکب از  76نفر مردان قبايلی نماينده روسای عمده
افغانان بنی اسرائيل بمکه ميرود ،جائيکه بھنگام رسيدن بآنجا توسط خالد
بن وليد ،اسالم را پذيرفته و دالورانه در راه اسالم ميجنگد .پيامبر در
پاداش خدمات فداکارانه آنھا و بھنگام مراجعت ايشان ،در حق آنھا دعا
نموده و ھم نامھای عبرانی آنھا را به عربی تبديل ميکند .به قيس رھبر
ھيئت ،نام عبدالرشيد و لقب يا عنوان پيھتان ميدھد ،که بمعنی "سکان"
کشتی در زبان سوريائی ميباشد ،چون اوست که از آن پس رھبر مردم
خود در اين راه ميباشد .بعالوه ،پيامبر باين مردم افغان وعده ميدھد که
عنوان ملِک = "شاه" را که آنھا از اجداد بزرگ ايشان سارول ملک
طالوت )ساول شاه اسرائيل" ،شھزاده دارای مقام بزرگ"( به ارث برده
اند ھيچوقت از مردم ايشان جدا نشده و بايست عنوان روسا و شھزاده
ھای آنھا تا آخر زمان باشد .افغانھا بارتباط نسب خويش ازسارول ،چنين
داستانی عرضه ميکنند :سارول پسرقيس يا کيش مربوط قبيله ابن يمين
)بينجامين( دو پسردارد بنامھای برکياه )براچياه( و ايرامياه )جيريمياه( که
ھر دو در يکساعت از مادران جداگانه تولد شده و ھر دو مربوط بقبيله
الوی )ليوی( ميباشند .اين پسران که پس از مرگ سارول تولد گرديده و
يکجا با ده پسر ديگرش در جنگ بمقابل فيلسطين يا پليسطين )فلسطينيان(
بقتل رسيده بودند ،تحت حفاظت داود )داويد( بزرگ شده و جانشين
سارول ،ايشان را در مقامات مھم حکومت خود ارتقا داده بود؛ براکياه
نخست وزير موصوف و ايرامياه فرمانده کل سپاه او بود.
براکياه پسری بنام آصف و ارامياه پسری بنام افغانه دارد .اينھا مقامات
پدران خويش در حکومت سليمان )سولومون( جانشين داويد را بميراث
ميبرند .بھنگام مرگ سليمان ،فاميلھای آصف و افغانه از جملۀ بزرگترين
روسای بنی اسرائيل بوده و تعداد آنھا پس از مرگ آصف تکثير ميگردد،
طوريکه او  18و افغانه  40پسر دارد .در زمانيکه بيت المقدس
)جوروسليم( توسط بخت النصر )نيبوکدنيظر( تسخير و تخريب گرديده و
بنی اسرائيل بعلت ثابت قدمی و چسبيدگی بمذھب آبائی خويش مورد ستم
و کشتار قرار ميگيرد ،قبيله افغانه بعلت لجاجت و خيره سری در مقابل
بتپرستی فاتحين ،از شام )سوريه يا فلسطين( تبعيد گرديده و پس از مدتی
در کوھستان غور و کوھی فيروزه پناھگزين ميشوند .در اين محالت،
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آنھا توسط ھمسايگان بنامھای افغان ،اوغان ،اغوان يا الوان و بنی
اسرائيل ناميده ميشوند.
در کوھھای غور و فيروزه )پاروپاميسوس قديمی و دھستان ھزاره فعلی(
بنی اسرائيليھا زياد گرديده و پس از جنگھای دوامدار با باشندگان بومی و
مشرک منطقه ،باالخره آنھا را مطيع و مقھور خود ميسازند .پس از چند
قرن ،تعداد آنھا آنقدر زياد ميگردد که منطقه غور برای آنھا تنگ گرديده
و افغانھا مرزھای خود را با قوت سالح تا کوھستان کابل ،کندھار وغزنی
توسعه ميدھند .در تمام اينمدت ) 1500سال( از زمان سليمان ،اين مردم
بنی اسرائيل غور ،تورات -خوان بودند يعنی خوانندگان پينتاتينچ و در
تمام اعمال و رسوم شان توسط احکام قوانين موزائيک رھنمائی ميشدند؛
تا اينکه در سال نھم رسالت محمد بحيث فرستاده خدا ،افغانھا بار اول
حادثه "پيامبر آخر زمان" را از طريق خالد بن وليد )يکی از دوستان
اسرائيلی ايشان در مدينه که توسط بعضيھا بعلت شامل شدن در قبيله
مشھورعرب بنام قريش ياد ميشود( می شنوند.
داستان پس از مسافرت قيس و ھمرھانش بمکه )طوريکه فوقا ديديم( با
اين بيان خاتمه مييابد که قيس پس از بازگشت به غور ،عقايد و اصول
اسالم )يک نظر تجديدی بر مذھب موزائيک خودشان( را بمردم خود
وعظ نموده و تا آخر عمرش مورد احترام و پذيرش آنھا قرار ميگيرد.
قيس مدت  83سال عمر نموده و در سال  80ھجری )مطابق  8مارچ
 699م( وفات ميکند و سه پسر بنامھای سرابنر ،بَتَن و غرغشت بجا
ميگذارد که اوالد و دودمان او تشکيل کننده تمام قبايل موجود افغان است.
قوم سرابنری شامل  105خيل يا قبيله )ھمان کوالی نسبنامه راجپوت(؛
بتنی  108خيل؛ و غرغشتی  177خيل دارد .با وجوديکه قوم شامل قبيله
و خيل يا زی بوده و طايفه شامل بخشھا و فروع آنست؛ اما کور يا خانه
ھمان گوترا نسبنامه راجپوت و نمايانده فاميل ميباشد.
تمام گزارشات فوق افغانھا )درصورت بيرون کردن لباس اسالمی آن(
يک بخش دقيق تاريخ ھند است .اما من وقت ندارم که حاال اين لباسھا را
برھنه نموده و حقايقی را آشکار سازم که آنھا پنھان کرده اند .شايد در
نتيجه گيری اين پژوھش باين امر مبادرت ورزم )اگر ضرورت باشد(.
در عين زمان ،در رابطه به نام اجدادی اين سه شاخه بزرگ افغانھا که از
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قيس بوجود آمده اند ميتوانم بگويم که سارابنری شکل پختوی )"لسان
کوھی" يا لسان افغانھا( ھندی سورجبانسی يا سوريابنسی"اوالد خورشيد"
نژاد خورشيد راجپوت است .بعين ترتيب ،غرغشتی تغيير شکل ککوتستا
راجپوت ،يک واژه مترادف ھندی سوريا است؛ و بتنی شکل پختوی
بھتيانی" ،اوالده بھاتی" ،نماينده بزرگ يادو ،جادون يا گادون ،نژاد
مھتاب راجپوت است که مطابق تاد )"سالنامه راجستان"( از ھندوستان
پس از مھابھارت در کوروکشيترا نزديک دھلی در سالھای  2896ق م از
طريق سلسله کوه سالت )نمک( جھلم – جادو کا دانگ يا کوھھای جود،
جادون يا گادون – با عبور از اندوس به زابلستان )قسمت جنوبی
افغانستان ما( مھاجرت نموده و گژنی )غزنی فعلی( را بنياد نھادند.
کوھھای يادو نام خود را از "جادو کا دانگ" از قصه توقف قبايل يادو
)اوالده کريشنا( قبل از پيشروی ايشان به زابلستان و "پرنفوس سازی اين
مناطق حتی تا سمرقند" اشتقاق نموده است .اما قرار معلوم ،نام يادو در
زابلستان جای خود را به بھاتی داده است؛ چون مردم اينجا تحت ھمين نام
)حد اقل در بخشی از آن ،طوريکه تاد اطمينان ميدھد( متعاقب تھاجم
مقدونيھا يا انقالبات ظھور اسالم )به فاصله تقريبا يکھزار سال( از طريق
اندوس عقب رانده ميشوند .بھاتی با عبور از اندوس ،مالکيت پنجاب را
بدست آورده و سلبھانپور را بنياد ميگذارند؛ اما با اخراج از اينجا بدشت
بزرگ ھندعقب نشينی نموده و در آنجا يکتعداد مستعمرات )مسکونه
ھای( پی درپی را ايجاد مينمايند که جيسلمير )درسال  1157م( عمده
ترين آنھا است .در ھر صورت ،بطور يقين معلوم است که در روزگار
موجود ،يک قسمت قابل مالحظۀ مردمان باشندۀ افغانستان متشکل از
قبايل منسوب به يادو يا نژاد مھتاب راجپوت ھند است که نماياندۀ
بوديستھای قديمی اند؛ در حاليکه نژاد آفتاب راجپوت نمايندۀ براھمن
ھاست.
موسا ،طايفه دوم برھان غيلزی که من تشخيص دادم نماياندۀ مردم
موسيکانوس متذکره بواسطه آرين است )طوريکه در فقره قبلی گفته شد(
بآنھم آنھا ممکن است بطور قسمی نمايانده آموزگاران مذھب موسا در سه
بخش سھاک يا ساک ،اندر و ترکی باشند.
بخشھای سھاک – سوھاگ يا سوھاگنی راجپوت عبارتند از
انو
يوسف
بختو
يعقوب خيدر
حسن
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از اينھا ،نامھای اسالمی حسن و يعقوب ،تمام رديابيھای اشتقاق ھندی
خويش را معدوم کرده اند .خيدر شايد خيجر پرامارا يا خيھدر راجپوت
بازرگان باشد .بختوھمان بھاگتی ،طايفه گله دار شمال ھند است .يوسف
ھمان ايسپ است که قبال ذکر شد .انو ھمان اونای يا امای طايفه ختری و
ھم يک طايفه کاياست.
اندر – يا اندر ھندو يا اندورا راجپوت بازرگان – درسه بخش – اود ،آد يا
يود ،سليمان و خيزوری است.
بخشھای اود يا يود ،جت ھود يا ھودی عبارتند از
بازی
بانرا
بخشی
علی بيگ عليشير
ھارون
حبيب
غازی
چور
براھيم
خانی
کريم
کابولی
کابا
جالل
نور
مھمان
کوندی
کوتی
خيرو
تنگيوال
سه پائی
شمشی
پوالدی
پتان
توتا
از اينھا ،چور ھمان چوريا ،طايفه گله دار ھندی است .کابا ھمان راجپوت
پرامارا است ،مانند خيرو که خير است .کوتی ميتواند کوتيچا گالوت
راجپوت باشد .کوندی يا خوندی ھمان جت خنديا است .نور ھمان نورکه
راجپوت است .پوالدی ھمان بوليدی بطليموس بوده و باز ھم ظاھر
ميگردد .نامھای ديگر تماما اسالمی است .توتا ميتواند دودا راجپوت باشد.
بخشھای سليمان – شايد سوالن راجپوت يا سوالنکی عبارتند از
دولت ديسی
چنگا
بخشی
علی بيگ
کريم
اسالم جبار
امام
غندی
موشکی نيکبی پاچکی روزی
خوجکی
توری
سيد
از اينھا ،ديسی يک طايفه جت است .خوجکی نام خود را از موقعيت آنھا
در کوھھای خوجک ،يک شاخه کوه سليمان اشتقاق نموده است؛ اين کوه
شايد نام خود را از مالکين قديمی خود ،خو ،طايفه کاچواھا گرفته باشد که
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منحيث "خو" در بين قبايل کاشکار عليا و کافرستان يافت ميشود؛ آنھا
بعدا نيز ديده ميشوند .موشکی نيز پس از يک ناحيه نزديک غزنی باين
نام نامگذاری شد .نيکبی را قبال ديده ايم .پاچاکی ھمان باچاک راجپوت
است .روزی ھمان روسياه چوھان اگنيکوال راجپوت است .توری ھمان
تواری ،توری يا توار يادو راجپوت است .جبار ھمان جيپرا راجپوت
است .نامھای اسالمی امام ،اسالم ،سيد ،شايد نمايانده اوالده عرب باشند؛
يا در مورد دونام اولی ،تازه کيشان مسلمان که مسلک روحانی انتخاب
نمودند ،بآنھم اسالم ميتواند ھمان اسلميا ،يکطايفه جت باشد .موشاکی فوق
نام يک قصبه در جنوب غزنی بوده و در جريان جنگ گذشته افغان
بحيث خانه يک موشکی مشھور و عالم "حکيم موشکی" ،دارای اھميت
زيادی شد که با نامگذاری عاميانۀ مشک عالم "عطرجھان" نقش آشکاری
بحيث يک روحانی نظامی و وطندوست جدی بمقابل برتانويھا در کابل
بازی کرد.
بخشھای خيزوری يا خيدوری – يا خيجار پرامارا يا خيدار راجپوت
بازرگان عبارتند از
بارک
بلوچی
ايمل
ارمان
علی
حيدر
ھمت
گيردی
غاه
قلندر
الدی
کاراسو
کامران
جنتی
آيدو
ماندی
مامو
مادا
لوانی
اللی
نصرت
ناسو
موسا
ماستی
ماتا
رانری
راميا
پير
پوتی
پاخی
شيا
شيری
شيب
شانی
رستم
ولی
تون
سانگو
سيرکی سوری
زاکر
يارو
از اينھا عمران ھمان عمرا راجپوت پرامارا است .ايمل شايد سری مال،
راجپوت بازرگان باشد .بليچی ھمان بليچه ،راجپوت چوھان است .بارک
دوباره ديده ميشود .قلندر شايد تغيير شکل اسالمی کاالمور ،چالوک يا
سوالنکی راجپوت باشد .گيردی نام طايفه گله دارھندی ھمين نام است.
الدی ھمان الدی ساکا ،راجپوت بازرگان است .اللی نمايانده لی لی
برھمن شمال ھند است .لوانی يک قبيله راجپوت است .ناسو و نصرت
عين نصرتی سوات و کنر است که بعدا ديده خواھد شد .پاخی ھمان پاشی
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يا پاشای است که بعدا ديده ميشود .پوتی شايد جت باشد که پس از ناحيه
پوتی در افغانستان نامگذاری شده است ،يک نام عين منطقه مانند پوتوار
در پنجاب .راميا عين رامديو ،راھتور است .رانی ھمان رانيکا ،سوالنکی
است .شانی عين جانی و چانی قبل الذکر بوده و نمايانده چانان ،يک قبيله
گله دارھندی است .شيب و شايد ھم شيا ھمان شيوا -چاری ،قبيله ھندی
گله دار است .سيرکی و سوری ھمان سيرکيرا و سورار ،راجپوت
بازرگان است .سنگو دوباره ديده ميشود .تون قبال بحث شده و نمايانده
تينوی تراکيان است .يارو عين جورا ،راھتوراست .ذاکر ھمان جوخر
دشتھای ھند است.
تره کی – آخرين شاخه موسا برھان غيلزی و نمايانده تاری ،يک قبيله
برھمن شمال ھند و يا تواری يا توری راجپوت يادو بوده و متشکل از
بخشھای ذيل است:
کتال
براھيم
بيگو
بستام
بادين
اناری
گربز
گور
گيالن
گيران
فيروز
دوران
خاجال
کانجی
کالو
جمال
جاخو
حاتيم
موسا
ميساری
ميری
اللو
الجمير
خيرو
ساک
سادو
صابر
نور
ناجو
نا
تسويل
شيرين
شاکال شيب
سينی
سالی
تارامی
از اينھا ،اناری دوباره ديده ميشود مانند اناريکوی سترابو .بادين شايد
بيدمان راجپوت يادو باشد .بستام ھمان بستاب ،طايفه کياياست ھندو است.
بيگو ھمان بريگو ،طايفه براھمن است .براھيم ھمان براھمن است .فيروز
شايد مردمان اصلی فيروزکوه باشند .گوريک قبيله راجپوت است .خجال
ھمان خيجار ،راجپوت پرامارا است .ميری و ميساری ھمان ميرو
ميساری دشتھای ھند است .نا و ناجو شايد عين چيز بوده و ناو ناگا ،جت
باشد .صابر ھمان صابروال ،ختری است .سادو ھمان سيح سادو است که
ارائه کننده راجپوت سيسادو است.سالی ھمان ساالکتين ،جت باشد .شاکال
ھمان شوکال ،براھمن است .تسويل يا تسوايل ھمان تسيرح ،راجپوت
چوھان است .تارامی شايد تومارا ،راجپوت باشد .ساک عين سھاک و
نمايانده قبيله ضحاک آشوری است که اوالده او در غور مسکن گزيدند و
در فقره شاه حسين متذکر شديم؛ اما بگمان اغلب نمايانده ساکای سکائی ھا
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باشد .کتال شايد ھمان کاتور باشد ،يک قبيله بسيار مشھورسکائی که بعدا
بحث خواھد گرديد.
ميساری که فوقا بحيث ميساری ھندی جيسولمير و دشتھای شمال آن
تشخيص شد توسط افغانھا نمايانده مصريھا بوده و از عين خيلھای کوبتی
يا کوپت ھا است که در بين ھزاره ھا سکونت داشته و بعدا خواھيم ديد.
به ارتباط اناری ،که در باالی ليست بخشھای تره کی قرار دارد ،ميتوان
گفت که اين نام بندرت در شجره افغانان ديده ميشود .اين نام را ميتوان
نمايانده انارياکای قديمی سترابو دانست که ايراتوستينز آنرا در سواحل
بحيره کسپين نزديک ھيرکانيا )گورگان فعلی( قرار ميدھد .انارياکای يک
واژه مرکب بوده و نشاندھنده اناری و مربوطات آنست .اناری افغانستان
ميتواند يک شاخه يا مسکونه انارياکای ھيرکانيا بوده و شايد نام خود را
به قسمت اناردره وادی ادرسکن در جنوب ھرات داده باشد .ھنوز ھم در
قسمتی از اين وادی دريای ادرسکن ،جائيکه رود از طريق يک گذرگاه
باريک جريان ميکند )حدود  30ميل بطرف جنوب شھر سبزوار(
مخروبه ھای يک شھر قديمی مستحکم قرار دارد که حاال بنام جايا ياد
شده و توسط قبيله کوچی نورزی مسکون است .اين مخروبه ھا شايد
نشاندھنده محله ارتکوان تسخير شده توسط الکساندر باشد؛ ارتکوان و
ادرسکن بطور آشکارا عين نام است .گزارش آرين در باره عمليات
الکساندر در اين بخش قرار ذيل است.
آرين پس از تشريح پيشروی سريع الکساندر بتعقيب داريوش و تقرب به
فراريان )ظاھرا در حوالی مشھد فعلی( و افتيدن جسد شاه پارسی بدست
موصوف ،در حاليکه بيسوس و لشکرش بفرار خويش بطرف بکتريا
ادامه ميدھند ،ميگويد که الکساندر به تعقيب لشکر اجير يونانی داريوش
داخل ھيرکانيا ميشود که تعداد آنھا به  1500نفر رسيده و به کوھھای
مارديان عقب نشينی نموده و تصميم ميگيرند که ماردی را به انقياد
آورند .باين لشکرکشی در مرحله بعدی ميپردازيم  ،لذا من ماردی را کنار
گذاشته و حرکت الکساندر را تعقيب ميکنم که او پس از ترک ھيرکانيا
ميخواھد بمقابل پارتيھا پيشروی کند.
آرين ميگويد که او بعدا داخل قلمروی آريا )واليت ھرات فعلی( ،سوسيه
)توس؟ ،يک شھر آری( شده و تجديد قوا ميکند .از اينجا او ميخواھد
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بطرف بکتريا مارش نمايد ،اما در مسير راه برايش گزارش ميرسد که
حاکم اری اغتشاش نموده و ھمراھان الکساندر را که بھنگام تعقيب
داريوش در آنجا باقی مانده بود بقتل رسانيده و مردم منطقه را در
ارتکوانا ،محلی که قصر شاھی شھزاده آرين قرار دارد آماده نموده است.
لذا او سفر خود به بکتريا را بتعويق انداخته ،باقيمانده لشکر را در کمپ با
کراتيروس گذاشته و خود با يک قطعه قوی فورا بطرف اری و حاکم او
ساتيبرزانز مارش مينمايد ،طوريکه  600فرلونگ )يکھشتم ميل( راه را
در دو روز طی نموده و به ارتکوان ميرسد .الکساندر در اينجا با
کراتيروس و باقيمانده لشکرش يکجا گرديده و پس از تسخير شھر،
ارساکس را بحيث حاکم پارسی اری مقرر مينمايد .اگر پارسيھا را در
اينجا پارتی بخوانيم ،اين ارساکس شايد يک رئيس ترک کومن باشد .چون
در روزگار موجود ،ما در بين ترکمن مرو يکی از بخشھای عمده آنھا
بنام ارساکی يا ھرزاگی را مييابيم؛ نمايندگان فعلی ارساکيدای قديمی و
قدرتمند که ظھور آنھا به حاکميت و سلطه آسيا ميتواند آغاز آنھا در اين
تقرر توسط الکساندر باشد .الکساندر از ارتکوان بطرف زرنگای يا
درنگای پيشروی نموده و به شھر باشکوه آنھا ميرسد .ممکن است در
جريان ھمين توقف طوالنی الکساندر در اينجا باشد که او شھر ھيراکلويا
را بنياد ميگذارد )طوريکه پلينی ميگويد( که بعدا تخريب شده و توسط
انتيوکوس دوباره اعمار و بنام اخايا ياد ميگردد .فکر ميکنم اين مکان
حاال بواسطه قلعه کاه يا قلعه اکای فعلی نمايانده شود که در جنوبی ترين
قسمت ناحيه اناردره قرار دارد.
حاال به قبايل ماتی و بخشھای بزرگ آنھا بنام ابراھيم ملقب به لوی بر می
گرديم .در اين فھرست ميتوانيم يک قبيله براھمن اوالده الوا ،پسر راما
موسس نژاد خورشيد راجپوتھا را دريابيم .قيس يا کيش ،جد بزرگ افغان
ھای موجود نمايانگر کاش پسر ديگر راما است که با برادر خود )الوا(
امتياز افتخار آميز جد بزرگ قبايل راجپوت را سھيم اند و نمايانده مذھب
براھمنی ميباشد .در حاليکه در شيخ بيت باتانی ما ميتوانيم نماينده بھات يا
بھاتی ،رئيس خانواده نژاد يادو بوديست در زابلستان را دريابيم.
باينترتيب نامھای ماتی و لوی در افغانستان از مدت طويلی به لودی تبديل
شده و قبايل و طوايف آنھا بحيث اوالده ابراھيم طبقه بندی گرديده که حاال
فقط بنام لودی شناخته ميشوند.
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لودی شامل سه قسمت است :سيانی ،نيازی و دوتانی .من قبال ھويت لودی
افغان را با لودی آسيای صغير يا ليديا پيشنھاد کردم؛ اما اين ميتواند بيشتر
صحيح باشد که ھويت لودی افغان را با لوھدی براھمن شمال ھند ثابت
سازيم ،بخصوص که لودی افغان بدون تفاوت بقسم لودی و لوھدی نوشته
ميشود.
سيانی شامل دوقسمت است :پرنگی و اسماعيل .نام سيانی ھمچنان به دو
مسير متفاوت ديگر در افغانستان اطالق ميشود؛ به يک سلسله کوھھائيکه
از سلسله سرحد در مرزھای غربی بلوچستان فعلی شروع شده و بطرف
شرق امتداد يافته و سيستان را از مکران جدا ساخته و بنام سيانا کوه ياد
ميشود؛ و به يک منطقه مرتفع درنقطه اتصالی کوھھای خواجه عمران با
کوھھای سليمان که در لسان پختو بنام سيانا داگ ياد ميشود.
بخشھای پرنگی ،برنگی ،پيرينگی يا فيرينگی عبارتند از)يونانی(:
دولت
باينو
ازانر
انجو
اندر
احمد
مانی
جعپر
فيروز غوری ايسپ
ديدی
تاجو
شاکو
ناسو رانری سامو
مارچا
زيتون
ترغوندی عمر ياسين
تعداد زيادی از اينھا را ما قبال ديديم .ديدی ھمان دھات ،جت است .جعپر
ھمان جپرا راجپوت پرامارا است .مانی ھمان مانت است ،راجپوت
بازرگان؛ يا ھمان پيروان مانيس ،موسس فرقه مانيکان .مارچا ميتواند
مجروت ،طايفه گله دار ھندی باشد .سامو ھمان ساما راجپوت است.
زيتون ھم ھمان جادان است.
اسماعيل شايد تعويض اسالمی برای سيماال راجپوت يا نام اجدادی
مالھيده يا "فدائيان" شامل سه قسمت است :سور ،لوھانی و ماھپال.
بخشھای سور عبارتند از
داود
بھرام
عال
شادو
محمود نور
يونس عثمان

دولت
شير
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حاکی
تندی

کوتی
تره کی

از اين جمله داود ھمان دادو يا دادی ،يک قبيله که بعدا ھم خواھيم ديد.
شادو عين شادی ،خادی و خودو است ،يک بخش که بصورت عام در
يکی از اين اشکال ديده ميشود و يک قبيله جت است ،عين مردم مانند
شويدی استونيا در روسيه و در اينجا ميتواند برای چاتو باشد ،طايفه
براھمن شمال ھند .از عثمان يا عتمان ھمان شيرشاه )فريدخان( ،شاه
ھندوستان و اوالده او بوجود آمده است.
لوھانی – لوھانه عين نام يک قبيله ھندو دشتھای ھند است .بخشھای آن
عبارتند از:
آذر
علم
اکا
اجو
ادين
آدم
بشر
بندر
براھام بالی
باعث
بای
کتال
قلندر
بيدين بيبا
بيگ
بازی
دولت
داراح
داالک
دالو
چاندو دادی
عيسا
ھود
ھانی حسن
غالم
دور
اسماعيل ايسوت جابی جاکری جاالک جالو
خيدر
ختک
کمال
کاھوت کاال
جانی
الجمير
خودو خويداد خواجو کوکو کوری
مھندر مالی
ماچی
ميل
لونی
اللو
مامريز ماندو مانزی مروت ميريا
ماما
موسا
ميرال موغال موال
ميشتی ميتا
پانی
پھار
نيکزن نورو
نانا
ميان
سمال
ساگرا ساالر
راجو
پاسانی پتاخ
شاراک شادی
سين
سناتی سندار سانر
تانی
سکندر سليمان صورت تاجو تاختی
وروکی
عتمان
عمر
تاتور تون
تاپی
زرکی
زنگی
زانا
زاکو
لوھانی طوريکه فوقا ديديم عمدتا در کاروانھای تجارتی بين ھند و آسيای
وسطی تحت نام پووينده مصروف اند که در مجمع بازرگانان يکی از
طوايف اساسی را تشکيل ميدھند؛ طوايف ديگر پووينده شامل نيازی ،نثار
و خروتی ھستند .اين طوايف پووينده کامال مصروف تجارت کاروانی
اند .آنھا در تابستان ،فاميلھای خويش در خيمه ھا بنام غژدی يا کيژدی يا
خيژدی را در پناه ،قره باغ ،ناور وغيره نواحی غزنی با يک محافظ پير
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مرد ترک ميگويند ،در حاليکه قسمت عمده مردھای جوان با بازرگانان
متفرق شده و اکثرا در باالی شترھا تا سمرقند ،بخارا ،تاشکند ،کاشغر،
يارکند وغيره در سفر ميباشند .آنھا در زمستان فاميلھای خويش را در
خيمه ھا در دامنه ھای کوھھا يا دامان بخش ديره جات وادی اندوس ترک
ميگويند ،در حاليکه مردھا کاروانھا را به شھرھای عمده ھند رانده و به
بازارھای کلکته ،بمبی ،حيدرآباد وغيره ميروند.
از ليست دراز بخشھای فوق ،تقريبا تمام آنھا راجپوت و طوايف و قبايل
ھندو اند که عمدتا طبقات تجار و بازرگان ميباشند .لوھانی ھمان لوانی
کوھان اگنيکوال راجپوت است .بالی يک طايفه کچواھه است .بيبا ھمان
پرامارا ،راجپوت اگنيکوال است .چاندر ھمان چاندا کوھان است.دوريک
قبيله راجپوت است .ھانی ھمان ھانا براھمن است .جالو راجپوت جاليا
است .لونی يک قبيله ھندی از سواحل دريای لونی راجواره است .ميل
ھمان موھيل راجپوت است .ماما ،مامريز و ماندو طوايف براھمن شمال
ھند است .مينا نام بومی ھندی ميوار است .مروت ھمان ميروت ھندی
است .پھار ممکن است پاريھارا يا پوار )پرامارا( باشد ،ھر دو راجپوت
اگنيکوال .پتاخ ھمان پتاخ ،طايفه گله دار ھندی است .ساگرا ھمان
راجپوت پرامارا است .ساالر و سامال راجپوت ساالر و سيماال اند.
ساناتی و ساندارھمان سانادھيا و ساندال راجپوت است .سانر ممکن است
سات براھمن يا ساھانی ختری باشد .سين راجپوت سينگاراست .صورت
ھمان صورر ،راجپوت بازرگان است .تون و تانی عين چيز بوده و قبال
ذکر گرديد.
بخش نيازی لودی طوريکه بواسطه تاد )"سالنامه راجستان"( گفته شده از
نياد ھندی يا "تازه واردان" اشتقاق شده است .قرار معلوم اين واژه به
باشندگان ھندی افغانستان و مسلمان شده در زمان شھاب الدين غوری
اطالق شده است .گفته ميشود که نيازی در جريان سلطنت سلطان بھلول
لودی و شيرشاه سوری که از خدمات پرمنفعت در ارگ شاھی و مقامات
اداری مھم برخوردار بودند ،بطور وسيع به ھندوستان مھاجرت کرده اند.
حاال تعداد کمی از اين طايفه در افغانستان باقی مانده است ،جائيکه آنھا
يکی از چھار طايفه عمده کاروان بازرگانان پووينده را تشکيل ميدادند.
آنھا تابستان را در فالت مرتفع در غرب کوھھای سليمان و زمستان را
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در جانب شرقی در دامان وادی اندوس ميگزرانند .بخشھای نيازی
عبارتند از:
باھو
آستانه
اپو
علی
اکا
آدم
چنگو
بوبان چاندر
بوری
باتی بھارت
داود
دالو
دليل
دادی
کوھار دادر
حالی
گودی گوندی
درويش درزی دوری
جالو
جوگی
ايسپ
ھوتک ھمايون عيسا
کوالچ
خواجو کوکا
کمال کاشی کاربوره
مانجار
ماندورا
ماندا
الچی الندو لوھانی
نانو
ملتانی موسا
منصور مشاکی مشانی
سامپال سامو
ساالر
پوتی
پھار
نيکو
سين
سنجر سنجاال سرھنگ سرمست شيخا
اوريا
عثمان
توتای
سماالن سوندی تاری
ساسين
واتا
تعداد زياد اينھا قبال ذکر گرديدند .آستانه ھمان اشتانه ،طايفه ھندوی
کاياست است .باھو ھمان باھاوھار ،راجپوت بازرگان است .باتی ھمان
بھاتی ،راجپوت يادو يا ھمان بھاتی گوجراست .بھارت ھمان بھاراتا،
طايفه خنياگر است .کاربورا و خرباری يکی بوده و ھمان کاربايرا،
راجپوت بازرگان است .کوالچ ميتواند کاالچا ،سوالنکی يا راجپوت
چالوک باشد .سمپل راجپوت پرامارا است .سامو يا شامو ھمانند جاريجا
راجپوت يادو است .سنجاال ميتواند سنکورا ،چوھان و ھمچنان راجپوت
بازرگان و يوريا ھمان ھارايا راجپوت است .مشانی نيز ھمانند مشوانری
است که بعدا ھم ديده ميشود :آنھا يک مسکونۀ حدود  400فاميلی در کوه
دامان کابل دارند ،جائيکه آنھا در تجارت کاروانی با بخارا مصروف
ھستند .اما مھد اصلی مشوانری منحيث يک قبيله مستقل ،جدا از مشانی
نيازی در کوه ھای گندغر در ساحل شرقی اندوس در ناحيه ھزاره چاچ
است ،جائيکه محل رئيس آنھا سری کوت است .آنھا نمايانده مسيانی
قديمی اند که سترابو منحيث اشغال کننده ھای منطقه بين درياھای کوفيس
و اندوس ذکر کرده و در سطوح يوسفزی فعلی در بين اتصاالت درياھای
کابل و اندوس و مستقيما مقابل ساحل غربی اندوس ،مسکون اند .بخشھای
اين مشوانری گندغر عبارتند از
کاربوری
کپور
غريب
برور
آدم
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خرباری لودی
روغانی
موسا

مھمند
تورک

ماتکانی
يوسف

ملتانی

از اينھا ،برور ھمان راجپوت باروار است .کاپورھمان کاپول ،راجپوت
بازرگان يا ختری کپوراست .کاربوری و خرباری عين ھم اند طوريکه
فوقا ذکر گرديد .روغنی ھمان راغوبانسی راجپوت است .کاپور فوق نام
خود را به قريه کاپورداگرھی يا "قلعه کاپور" در يوسفزی داده است .اين
ھمان محلی است مانند لنگرکوت متذکره در تواريخ افغان منحيث سنگر
قبيله دلزاک ،در زمانيکه آنھا بواسطه مندانر و يوسف اشغال و از اندوس
رانده شدند که بعدا خواھيم ديد.
از بخشھای ديگر نيازی در ليست فوق ،تعداد زيادی ديده شده و تعداد
ديگر دوباره پديدار ميشوند که در جای مناسب ايشان بحث ميشود.
مھپال کامال متشکل از بخشھای فرعی بيبا راجپوت بوده و بنام بی بی
زی ياد ميشوند .بيبا يک طايفه راجپوت پرامارا بوده و مھپال ھمان قبيله
ختری مھپی است.
بخشھای دوتانی لودی عبارتند از
ابراھيم
حسن
بيدين
رانری سادو
ناسو
عمر وغيره

مادر
ساربی

محمود
توچی

از اينھا ،بيدين ميتواند بيدمن يادو يا بيدا براھمن باشد .رانری يا رانی
ھمان چالوک رانيکا يا راجپوت سوالنکی است .سادو ھمان سيسوديا
راجپوت گھلوت است .ساربی ھمان سوربيا ،راجپوت بازرگان است.
عمر ھمان عمرا راجپوت پرامارا است.
جزئيات فوق الذکر ،ليست قبايل و طوايف شجره افغانھا را منحيث اوالده
بی بی ماتو دختر شيخ بيت باتانی تکميل ميکند که ثمرۀ ازدواج او با شاه
حسين شھزاده غور است .از خانم ديگرش )بی بی ماھی دختر خدمتگار
شيخ بيت کاغ دووم از قبيله دورح( شاه حسين پسری دارد بنام سروانی
که اوالده او بنام ماھی ياد ميشوند ،اما آنھا با باتانی طبقه بندی شده و
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بصورت عام بنام باتانی شناخته ميشوند .منطقه اصلی ساروانی در انتھای
جنوبی کوھھای سليمان در مسيری که حاال بنام قسمت ساراوان کالت
بلوچستان ياد ميشود ،قرار داشته و متشکل از شالکوت يا کويته و نواحی
مجاور آن است .ساروانی ميتواند ھمان سارور يا چالوک يا ساروار يا
براھمن باشد .بخش ھای ساروانی عبارتند از
آشک
علی
احمد
اغوکی
اکو
اچو
دادو
دبی
بوبک
بالی
ايبک
آسو
جعپر
اسماعيل اسوت
ھارون
حديا
گادر
مامو
مالتا
مالنا
کاکاتور کاربوری مليکيار
پونی
نور
ناھار
موسا
ماتا
مردک
سينی
سانجار
سامرا
ساکنوت سامو
رستم
يوسف
سريپال
سوری
سودا
شاخا
از اينھا اچو ،اغوکی و آشک ظاھرا يکی بوده و ميتواند ھمان اچی ھندی
يک قبيله مشھور در تاريخ کشمير )"راجاتارينگينی" ترويرديده شود(
بوده و حاال در افغانستان بواسطه اچکزی نمايانده ميشود .اکو و اکا ھمان
اگا جت است .اغوکی ميتواند اخايو يونانی باشد .اسو ھمان اسويا راجپوت
است .بالی ھمان باال براھمن است .دابی و دادو ھردو قبايل راجپوت اند.
گادای ھمان گادی ختری بوده و قبيله گله دار ھندی است .مليکيار ھمان
موالک و جورا ،قبايل گله دار ھندی اند .ماالنا ھمان چوھان راچپوت
است .پونی ھمان راجپوت پرامارا است .سودا نمايانده سودی قديمی وادی
اندوس در حوالی ملتان در زمان الکساندر است .سامرا نيز سومرا
راجپوت قبيله پرامارا است .جعپر ھمان جيپرا پرامارا است .کاکاتور
ميتواند مثل تاکاتو ،يک کوه در کوھھای سليمان مشرف برشال و پشين
باشد جائيکه اين طايفه ياد شده است .بوبک يا بيباح ھمان بيبا پرامارا
است .سامو يا شامو نام افتخاری شاخه جاريجا راجپوت يادو يا گادون
نژاد مھتاب و دارای مذھب بوديستی است .رئيس سامو يا شامو دارای
عنوان جام بوده و به اين نام قلمروی کوچک الس بيال در بلوچستان را
دارد .سامو مطابق تاد نمايانده قبيله سامبوس است که بمقابل آن ،الکساندر
آمپولھای خشم و غضب خود را فرو ريخت .مھد قديمی سامودرسيبی يا
سيوی فعلی يا سيويستان نويسندگان ھندی است.
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اين توضيحات ليست قبايل باتانی را تکميل ميسازد .تناسب بزرگ نامھای
راجپوت و ھندی در بين طوايف و بخشھای آنھا و وفرت نمايانده ھای
يادو يا گادون ،راجپوت نژاد مھتاب و مذھب بوديستی گواھی اين استنتاج
است که جد بزرگ افغانھا )شيخ بيت( ھمان نقشی را دارد که جد بزرگ
يادو )بھاتی ،طوريکه بواسطه تاد توضيح گرديده( دارد و ھم اينکه جد
بزرگ باتانی ھمانند بھاتيانی است .پلينی با تشريح مسکن اقوام حوالی
ارتفاعات کوھھای مارگيانا و در امتداد سلسله قفقاز )باالمرغاب فعلی و
غرستان کوه بابا شاخه ھندوکش( نامھای آنھا را در حوالی دريای
ماندروس )ھلمند امروز( ميگيرد و بعدا نامھای آنھای را ميگيرد که در
ورای آنھا قرار داشتند و در بين اقوام کتگوری بعدی نام باتينی معلوم
ميشود .موقعيت باتينی بطور دقيق تعريف نشده ،بآنھم از موجوديت آنھا
بامتداد ماتيانی و سيرماتای )سوروماتای سترابو( آشکار ميشود که آنھا
قسمتھای از غور يا منطقه ھزاره فعلی را در اختيارداشتند .اين ھمان
منطقه ايست که در آن گزارش افغانھا باتانی و ماتی را با سور که مربوط
شاه حسين بود ،نشان ميدھد .سيرماتای يا سورماتای پلينی ظاھرا نمايانده
اقوام مخلوط سوری و ماتی است که منطقه آنھا شايد قسمت غربی ھزاره
فعلی باشد .پلينی )که وفات او  79م است( قبايلی را تشريح ميکند که آنھا
در آغازسده اول ميالدی بودند .اما اغتشاشات و انقالبات که پيامد ظھور
و گسترش اسالم بود تغييرات و جابجائی بزرگی در نفوس مناطق باز و
سھل الحصول بوجود آورد؛ در حاليکه نواحی کوھستانی و غيرقابل
دسترس )قرار معلوم( قسمت عمده باشندگان قديمی خويش را حتی تا
زمان امروز حفظ نموده است.
گزارش پلينی اقوام باشنده اين قسمت افغانستان در اوايل سده اول ميالدی
آنقدر مفيد و کمک بزرگی درين تحقيق است که من ترديدی ندارم آنرا در
اينجا )بغرض افشای يکتعداد ھويتھا که ميتوانم در بخشھای بعدی اين
تحقيق بآن مراجعه کنم( نقل نمايم.
پلينی بما ميگويد که در شرق کاسپی )يک قوم در ساحل جنوبشرق بحيره
کسپين( منطقه اپاورتينی )ابيورد فعلی ،منطقه اصلی فاتح آسيائی قرن
گذشته ،نادرشاه ترکمن( است که سطوح حاصلخيز آن بنام دارييوم
)داراگاز فعلی( است .بعدا اقوام تاپياری ،انارياکی ،ستاوری و ھيرکانی
قرار دارند .از اينھا انارياکی را قبال شرح داديم .ستاوری را بعدا خواھيم
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ديد ھنگاميکه در مورد ستوری ،يوستوری ،يشتوری يا يوشتورانی کوه
ھای سليمان سخن ميزنيم .ھيرکانی ھمان گورگانی فعلی بوده و در خارج
محدوده پژوھش ما قرار دارد .در حاليکه در تاپيری ،من تيموری فعلی
)يکی از چارايماق افغانستان غربی( را تشخيص دادم .چارايماق يا "چار
زيستگاه" متشکل از تيموری ،داھی ،تايمنی و سوری است .اين چھار
قبيله مسکونين منطقه غور )پاروپاميزوس قديمی( بودند که در قسمت
غربی آن بين کابل و ھرات زندگی ميکردند .نام ايماق يا اويماغ يک واژه
ترکی بوده و معنی "خانه ،فاميلی ،قبيله ،مسکن" وغيره داشته و قرار
معلوم به اين قبايل اطالق ميگرديد )شايد در زمان اشغال مغول در نيمه
اول قرن سيزده يا در زمانھای قبلتر بھنگام حاکميت ترکھا در اواخر قرن
دھم( تا آنھا را ازافغان ھا مشخص سازد.
چارايماق يک مردم کامال متفاوت از افغانھا است .آنھا در قواره ،ھيکل،
زبان ،شکل اداره و رسوم و روحيات با افغانھا فرق دارند .ايماق تا اندازۀ
دارای خون تاتاری بوده و شباھت به نژاد آسيای شمالی در خصوصيات
فزيکی و اخالقی دارند .زبان آنھا پارسی قديم زمان فردوسی با مخلوطی
از واژه ھای ترکی است .طرز ادارۀ آنھا مستبدانه است ،برخالف افغانھا
که تا اندازۀ اجتماعی ميباشد .مذھب آنھا حاال اسالم است اما اکثرا شيعه
اند؛ آنھا قبل از گرويدن به اسالم عمدتا عيسوی کليسای نيسطوری بوده و
در بين آنھا مسکونه ھای بزرگ يھود و اسرائيلی و تعداد زياد آتشپرستان
وجود داشتندد .ايماق کم و بيش کامال مستقل ازحکومت افغان ھا بوده و
ارتباطات بسيار کم تجارتی يا سياسی با اقوام ھمسايه خود داشته و تا
اندازه زيادی منزوی از دنيای خارج و در گوشه ھای عزلت و غيرقابل
دسترس در نشيبھای کوھھای خود قرار دارند .گفته ميشود که منطقه آنھا
توسط محله ھای قوی و قلعه ھای غيرقابل تسخير واقع در مرتفع ترين
نقاط کوھھای تند و دشوارگذر احاطه شده است .در باره قوانين داخلی و
توزيع اين قبايل معلومات بسيار کمی در دست است .مطلوب اينستکه آنھا
را در اين بخش پژوھش روشن نمائيم .آنھا تماما کم و بيش کوچی و
غارتگر و مستقل از قدرت شاھانه بوده و بصورت عام غريب ترين و
وحشی ترين نژادھای باشندگان افغانستان اند .آنھا در روزگاری متحد شده
و يک حاکميت بسيار قوی را ايجاد نمودند که از رود فرات تا گنگ
وسعت داشت .اين سوريھای غور بودند که ترکھای ماورای اکسوس در
غزنی را تعويض نمودند؛ و اين حاکميت شاھان غوری )سلطان شھاب
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الدين( بود که شاھان راجپوت توار را در دھلی برانداخته و آخرين شاه
آنجا )پيتورا رای يا پريتوی راجا( را بقتل رسانيده و ھندوستان را اشغال
و اسالم را در ھند تاسيس نمودند.
تيموری شامل دو بخش بزرگ است :جمشيدی و فيروزکوھی .جمشيدی
باشنده منطقه باالمرغاب تا کشک ،بادغيس ،کوروغ وغيره است .تعداد
آنھا حدود  12ھزار فاميل بوده و کامال کوچی اند .آنھا ادعا دارند که
اوالده جمشيد )شاه فارس و سلسله قديمی پيشدادی( بوده و گفته ميشود که
آنھا خصوصيات اصلی پارسی ھا را نسبت به ھرايماق ديگری با
خالصيت بيشتری در خود دارند؛ بخصوص در بين ايالت آنھا ،مانند
ايالت پارسيان که در خيمه ھای بسيار قوی بافته شده از موی سياه بزی
زندگی ميکنند .اين ھا مانند پارسيان ،مسلمان شيعه ھستند .من ليست
طوايف و بخشھای فرعی آنھا را ندارم.
فيروزکوھی باشنده منطقه فيروزکوه يا کوھی فيروز "کوه تورکيوز" اند
که مسير عليای درياھای ھرات و مرغاب را جدا ميسازد .تعداد آنھا حدود
 12ھزار فاميل بوده و بدو شاخه عمده بنامھای درازی و محمودی تقسيم
ميشوند .از اينھا ،دارازی يا دروزی ،مھمترين و قدرتمندترين بوده و
حدود  12ھزار فاميل اند که قويترين حصه منطقه )ناحيه چخچران( و
قلعه قوی واقع درازی را در اختيار دارند .فيروزکوھی از قلعه نو در
شمال سلسله کوھھا تا دولتيار در جنوب آن وسعت داشته و تماما شيعه اند.
يک مسکونه فيروزکوھی )شايد اوالده تپيری اصلی پلينی( در ناحيه
نيشاپور فارس وجود دارد .فيروزکوھی غور ادعای اوالده مشترک با آنھا
دارند .فيروز يک نامی است که مکررا در بين بخشھای چندين قبايل
افغان کوھھای سليمان يافت ميشود و شايد با تيموری فيروزکوھی وصل
باشند ،اما من ليست طوايف يا بخشھای آنھا را ندارم .تيموری يا تايموری
شايد ھمان تيپورا يا تايپورا ،راجپوت بازرگان باشد.
داھی يا دای )ھزاره اصيل ،چون اصطالح ھزاره بطورنامناسبی به تمام
بخشھای ايماق اطالق ميشود( باشندگان منطقۀ در بين کوھھای پغمان،
نواحی غوربند و غوری کابل در شرق ،کيله يھودی )قلعه يھود(،
چخچران و کوه گاسارمان در غرب؛ بين روی و سيغان در ماورای
ھندوکش در شمال و کوه گلکوه و غربی ترين منطقه مانند تيری و
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دراوت درجنوب بوده و يا بعباره ديگر باشندۀ نيمه شرقی منطقه غور
ميباشند .اين منطقه کامال مرتفع بوده و بعضی قله ھای آن تا  20000فت
از سطح بحر ميرسد؛ محالت زياد آن دارای نامھای ھندی ميباشد مانند
غوربند و غوری ،بمعنی سلسله کوھھا؛ پُغمان از يک قبيله جت بنام پوغ؛
چخچران از "ناحيه" چاک و چران "طايفه خنياگر بارد"؛ گاسارمان پس
از گاسورا قبيله راجپوت بازرگان است .ھزاره ھا يک قوم متمايز در
افغانستان بوده و متشکل از مخلوط چندين قبيله يا نژاد مختلف اند.
تقسيمات اساسی آنھا قرار ذيل است :داھی زنگی ،داھی کھندی ،داھی
چوپان ،داھی مرداح ،داھی فوالدی ،جاغوری ،شيخ علی ،بربری،
گاوی ،بيسودی ،کوبتی ،نکوداری وغيره.
داھی زنگی حدود  16ھزار فاميل بوده و باشندگان نواحی سری جنگل
سال يا لعل ،سگسيز ،ورس ،زوری ،سريکول وغيره تا چخچران اند .آنھا
متشکل از بخشھای زيادی بوده و عمده ترين آنھا عبارتند از )وھمه
مسلمان شيعه اند(
سگ-پای
دای کھندی
بوبالی
بچه-غالم
ينغور
يرارنز
تکاش
سگ-جوی
سگ يا ساک-پای و ساک-جوی شايد نمايانده طوايف ساکا باشد؛ ساکا در
تبت )ساکای پارسيھای قديمی و سکوتوی يونانی( بنام سوک-پو و سوک-
مو )بالترتيب مرد و زن(؛ ناحيه سگسيز شايد پس از اين سک يا سگ
نامگذاری شده باشد.
داھی کھندی باشندگان منطقه جنوب چخچران تا تيری و دراوت )يا ده
راوت ،برای داھی راوت( حدود  100ميل در شمال شھر کندھار اند؛
نواحی عمده آنھا عبارتند از سنگ تخت ،شيخ ميران ،گيزين ،ھشتارالی،
گاليگدی وغيره است .دايکندی مسلمانان شيعه اند ،اما بطور عجيبی ادعا
دارند که اوالده قبيله قريش عرب اند .در افغانستان قبايل ديگری نيز
وجود دارند که ادعای اوالده پرافتخاراسالمی را دارند ولی با ھيچگونه
تجانسی )مانند قريش وادی اندوس يا کافرھای کافرستان( .در واقعيت،
شايد قريش عرب ھمان تغيير شکل اسالمی يا تغيير قيافه راجپوت کيروچ
يا گوريش و يا کوروش پارسی باشد )قبيله ايکه کوروش بآن تعلق
داشت( .بآنھم از اينکه طايفه داھی کھندی چنين ادعا ميکند چندان روشن
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نيست ،چون قرار معلوم آنھا نمايانده فعلی سانتوی قديمی متذکره توسط
سترابو اند که ميگويد "نويسندگان قديمی اقوام جانب شرق بحيره کسپين
را ساکای و ماساگيتای مينامند .کوچيھای که در ساحل شرق آن بحيره
زندگی ميکنند توسط معاصرين )سترابو حدود  24م فوت نمود( بنام
داھای و لقب پارنوی ياد شده است" .نام پارنوی را نتوانستم منحيث يک
قبيله جدا و مستقل در افغانستان رديابی کنم ،اما داھی ،دای يا ديه در
منطقه ھزاره بحيث نام قومی مشخص چندين قبيله مشھور است .بآنھم
ميتوانم افزود کنم که بارنی يا پارنی قبيلۀ بوده که شاھان خوارزم يا
خوارزم-شاه بآن تعلق داشته و سلطنت آنھا در سال  1222م توسط چنگيز
خان در زمان سلطان محمد خوارزم شاه از بين برده شده و پسر مشھور
او جالل الدين بنام منگ بارنی ياد شده و حکومت غزنی را تا زمانيکه
توسط مغولھا رانده شدند ،در اختيار داشت.
در فصل بعدی در مورد فوق سترابو ميگويد "اکثريت سکائيھا از شروع
بحيره ھيرکانيا تا آنھای که در شرق ماساگيتای و ساکای اند بنام داھای
سکوتای ياد ميشوند؛ باقيمانده دارای لقب مشترک سکائی بوده ،اما ھر
قبيلۀ جداگانه نام خاص خود را دارد .مشھور ترين قبايلی که يونانيھای
بکتريا را معزول ساختند عبارتند از اريوی ،پاسيانوی ،توخاروی و
ساکاريلوی ،آنھائيکه از مناطق ماورای جاسارتيس مقابل ساکای و
سغديانوی آمده و آنھائيکه منطقه شان توسط ساکای اشغال شده بود.
بعضی قبايل داھی به لقب اپارنوی ،سانتيوی و پيسوروی ياد ميشوند.
اپارنوی در نزديک ھيرکانيا و بحيره کسپين ميباشند؛ ديگران تا دورترين
منطقه مقابل آريا وسعت دارند" .از اين قبايل کسانيکه يونانيھای بکتريانا
را معزول کردند بعدا بحث خواھيم کرد .از قبايل متذکره مانند داھای
)داھی ما( ،اپارنوی مانند پارنی فوق الذکر است ،سانتيوی نمايانده خوندی
فعلی و پيسوروی را من در بيسود يا بيسودی فعلی تشخيص دادم که حاال
توضيح ميشود.
سترابو ادامه ميدھد "در بين داھای سکوتای ،ھيرکانيا و پارتيا تا دورترين
نطقه يعنی آريا ،يک دشت وسيع وخشک قرار دارد که آنرا با مسافرت
طوالنی قطع نموده و ھيرکانيا ،منطقه نيسايھا و سطوح پارتيا را غارت
کردند .چنين است نوع زندگی که کوچيھا بطور مداوم ھمسايه ھای خود
را حمله نموده و بعدا با آنھا مصالحه ميکند" .من اين نقل را از سترابو به
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ديگران افزودم ،زيرا توضيح زندگی توسط او و رھبری شونده بواسطه
سکائيھای داھای در اوايل قرن اول ميالدی دقيقا کلمه بکلمه ،نوع زندگی
است که اوالده آنھا در عين سرزمين عادتا تا زمان ما تعقيب نموده اند
)در حقيقت تا روزيکه لشکر پيروزمند روسيه قدرت تزار سفيد را در
باالی اين دسته ھای ياغی گسترش داد( يک قدرتی که بايد بطور
مطمئنانه در باالی اين وحشی ھای ياغی بمنظور ايجاد يک حکومت
مدنی و منظم با صلح ،وفرت و رفاھيت برقرار شود.
بارتباط قبايل فوق الذکر که يونانيھای باکتريانا را معزول کردند ،بسيار
آسان نيست که بتوان اوالدۀ آنھا را در بين باشندگان موجود افغانستان از
آنھائيکه معزول شدند تشخيص داد؛ با درنظرداشت اين حقيقت که اين
تھاجم سکائيھا بعوض اينکه يک اشغال نظامی خالص باشد ،مھاجرت
کامل يک قوم بوده است؛ و بعين ترتيب يک پروسه کند و دوامدار در
طول ساليان متوالی .اری را ميتوان درھراتی فعلی تشخيص داد ،نمايانده
ھروی نويسندگان قديمی ھندی و شايد ھم ھرايای راچپوت .پاسيانی شايد
نمايانده پشائی موجود لغمان و نجراو باشد ،با وجوديکه حاال در بين
تاجکھای افغانستان شامل شده اند يک مردم متمايز از تاجک اصلی است
که با لھجه خاص خودشان صحبت نموده و گفته ميشود که يک مخلوط
پارسی ،ھندی و ترکی با بعضی پختو و کمی عربی و با گرامر ھندی
است .تخاری با وجوديکه يک قبيله قديمی مشھور در اين منطقه آسياست
حاال به اين نام درافغانستان يافت نميشود؛ اينھا در اينجا بواسطه توغ،
توغيانی ترک يا ترکوالنری باجور و وادی کنر پائين نمايانده ميشوند.
ساکارايلی شايد بواسطه شاه کاتوری وادی کنر عليا و چترال يا کاشکار
نمايانده شوند .قبال توغيانی و کاتوری در تمام وادی اندوس از کوھھا تا
بحر پراگنده بوده و اوالده آنھا با وجوديکه در اکثر حصص در نفوس
عمومی مسلمانان ناپديد شده اند ھنوز ھم توسط طوايف آنھا که در نقاط
مختلف پراگنده اند قابل رديابی اند :از ھزاره يا چاچ و نواحی راولپندی
در شمال تا واليات سند و گوزرت در جنوب.
تشخيص باشندگان موجود افغانستان )که من بدنبال آنم( با اقواميکه قديما
اين موقعيت ھا را در اختيار داشتند )در صورتيکه توسط مورخين موثق
تصديق شود( و حاال توسط افغان ھا اشغال شده ،نقش مھمی از نقطه نظر
فزيولوژيکی داشته و ميتواند يکمقدار روشنائی باالی ايجاد لھجه ھای
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متعددی بياندازد که در حصص مختلف افغانستان ما صحبت ميشود .اما
اين موضوع بدون درنظرداشت دلچسپی بزرگ و ارتباط مستقيم با تبار
شناسی اين مردم کامال خارج از ھدف پژوھش فعلی است .در حقيقت
حتی اگر بخواھم بصورت مختصر بتوضيح خصوصيات زبان ،رسوم،
عادات و رواجھای قبايل مختلف افغانستان بپردازم ،حجم آن بيش از حد
الزم خواھد شد .مشکالت من اينست آنچه را که در باره قبايل افغان بدون
ارائه معلومات نامفھوم بايد بگويم دريک حجم کوچک وفشرده تنظيم
گردد .اين پژوھش برای آنھائيکه با موضوع آشنا نيستند شايد مغشوش
وغيردلچسپ بوده و بدون شک برای يکتعداد که افغانستان و مردم آنرا
يک موضوع خاص ميدانند شايد مبتذل پنداشته شود .حتی در اينصورت
ھم من اميدوارم که نظرات جامع ارائه شده درآن ،بطورکامل خالی از
بعضی نکات مھم نبوده و بصورت عام در برگيرنده معلومات جديد و
دلچسپ ميباشد .من وقت زياد ندارم به پژوھش و تشخيصات سايرين در
اين عرصه بپردازم و يا مواردی را در نظربگيرم که نظرات و نتايج ما
با آنھا موافقت يا مخالفت دارند .بآنھم ميتوانم بگويم که متن کامل
مالحظات و تشخيصات من در اين اثر نتيجه پژوھش و مشاھدات
شخصی من در بين مردمی است که در جريان چندين سال سکونت در
مرزھای مناطق آنھا و سفرھای گاه و بيگاه بداخل آنھا ،با ايشان در تعامل
بوده ام و با معلومات مولفين قديمی ،نويسندگان فعلی و سياحان معاصر
کمک و اصالح شده است.
داھی چوپان باشندگان کاراباغ ،ناور ،گلکوه ،ارزگان ،سرياب و وادی
ارغنداب عليا اند .بخشھای اساسی آنھا عبارتند از
درزای
چاردسته
بوبک
بيبود
الدای
اوراسی
باکتامور
بينتان
باتی
باچک
تارغانی
شيرا
اسفنديار پاينده
از اينھا الدای شايد التجايتا يک قبيله مغول باشد؛ بوباک ھمان راجپوت
بيبا است؛ دارزای ھمان دارزی است ،يک قبيله پارسی که قبال توضيح
شد .اسفنديار يک نام پارسی است؛ بايتامور مغول است؛ بيبود بمعنی
"بيخانه" و "بيپول؟" است؛ چاردسته بمعنی "چارلشکر"است .باچک
شايد باچال راجپوت باشد و باتی ھمان يادو باتی است .در اينصورت آنھا
با بوبک دارای منشای ھندی بوده و قبال با بوديستھای باتانی رابطه
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داشتند ،وقتيکه آنھا اين قسمت منطقه را در اختيارداشتند .داھی چوپان
حاال حدود  8ھزار فاميل است ،اما قبال آنھا بيشتر و قدرتمندتر بودند .در
زمان حاکميت مغول در جريان سده ھای سيزده و چارده اين قسمت
افغانستان )کندھار وغور و غيره( حکومت واليتی چندين شھزاده متوالی
مغول بوده است .نيکودار اوغالن "آقای نيکوالس" پسر جوان امپراطور
مغول )ھوالکو خان( مناطق کندھار وغور را بحيث حکومت واليتی خود
دراختيار داشت قبل ازينکه تخت فارس را بدست آورد )در سال  1282م
بحيث امپراطور نھم شاھان چنگيز خان( .او اولين حاکم مغول بود
)طوريکه دھربيلوت ميگويد مطابق خوند مير( که اسالم را پذيرفته و نام
احمد را انتخاب کرد .گفته ميشود که مسلمان شدن موصوف مشکالت
بزرگی را در فاميل و حکومت او ايجاد کرد ،چون تاتارھای مغول در
آنزمان طرفداری زيادی از عيسويت و مخالفت زيادی با اسالم داشتند
طوريکه احمد ھيچوقت نتوانست نظرات خود را بآنھا ارائه نمايد.
برادرزاده او ،ارغون )پسر برادر بزرگ او ،اباکا که يک عيسوی بود(
که جانشين تخت او شد ،بمقابل کاکای خود قيام کرد و دو سال بعد باعث
قتل او شد ،يک واقعه ايکه تا اندازه زيادی باعث خشم مسلمانان گرديد.
ارغون جانشين احمد-نيکودار شد و در سال سوم شاھی خود دو صدر
اعظم را اعدام و خود را تحت کنترول يھود )سعدالدوله( ،يک فزيکدان
قرار داد طوريکه او کامال اراده و اختيارسلطان ارغون را حاصل نموده
و تمام امور امپراطوری )عامه و شخصی يکجا با منافع اعيان( تابع اراده
او گرديد .او تا اندازه زيادی يھودھا و اسرائيليھا را ارتقا داد )بدون
مداخله با عيسويھا( که آنھا نيز در دربار سلطان ارغون بسيار قدرتمند
بودند .دراين زمان تنھا مسلمانان فاقد اعتبارونفوذ بوده وآنھا بطورمداوم
بمقابل دشمنان ايشان بقتل ميرسيدند .چون بتحريک آنھا ،ارغون مسلمانان
را از تمام ادارات عدلی و مالی محروم نموده و حتی دسترسی آنھا را از
کمپ و موجوديت ايشان در دربار خود ممنوع قرار داد .مسلمانان ادعا
ميکردند که ارغون به عيسويھا وعده داده که معبد مکه را به کليسای
عيسوی تبديل خواھد کرد ،اما مشيت الھی طرح اورا باطل گردانيد ،چون
ارغون در اينزمان مريض گرديده و پس ازمدت کوتاھی در 1291م فوت
ميکند .صدراعظم يھودی ،با ديدن حاالت بحرانی تصميم ميگيرد که
مسلمانان را بموقف قلبی ايشان برگرداند ،اما او توسط دشمنانش بقتل
ميرسد .ابوالفدا )بگفته دھربيلوت( تاکيد دارد که سعدالدوله يھودی گلوی
او را قطع نمود ،چون اومظنون بود که سلطان را مسموم نموده است.
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بھر صورت اين دقيق است که دشمنان يھودھا ،که با حسادت به نفوذ زياد
آنھا نگريسته و صدمات زيادی را متحمل شدنده بوند ،با استفاده ازفرصت
قتل سلطان ارغون و وزير او ،انتقام آنھا را با قتل عام يھود حاصل
نمودند .سلطان ارغون توسط گانجايتو پسر اباکا جانشين گرديد که پس از
 4سال سلطنت بواسطه بايدو پسر تارگای پسر ھوالکو بقتل رسيد و او
بعدا صاحب تخت ھمدان شد )درسال  1294م( .ھمدان ھمان ايکبتانه
قديمی در ميديا بزرگ است که نام موجود خود را از نام يونانی شھر قديم
"مسکونه زمستانی" )خيماداين( شاھان پارسی )مطابق سترابو( گرفته
است ،طوريکه اين شھزداه مقدونی بود که امپراطوری پارسی را
برانداخت و مالکيت سوريه را بدست آورد؛ و در زمان سترابو عين
وظيفه را برای شاه پارتيا انجام ميداد .بايدو توسط غازان يا کازان پسر
سلطان ارغون خلع و بقتل رسيد که از زمان قتل پدرش حاکم خراسان بود
و حاال به کمک امير نوروز صاحب تخت گرديد .اين اميرنوروز پسر
ارغون آغا است )که صاحب حکومت مناطق کندھار وغور برای 39
سال تحت سلطه اوالد چنگيزخان بود( و پس از مرگ پدرش خود را به
سلطان ارغون چسبانيد ،تا زمانيکه رفيق و اقارب او ،اميربيگو اعدام
شده و با ترس از چنين سرنوشتی به افغانستان فرار نموده و در آنجا با
پذيرش اسالم جنگ را بمقابل دشمنان اين مذھب براه انداخته وعنوان
غازی را حاصل نمود .اين وقايع در اول او را با شھزاده کازان درآويخت
که حاکم واليت بود ،اما اميرنوروزغازی ،وعده نمود که او را در تخت
اشغالی بواسطه بايدو نصب نمايد اگراو اسالم را بپذيرد .کازان پذيرش
اين مذھب را در محضر عام در شھر فيروزکوه انجام داد ،وقتيکه تعداد
زياد ديگر با پيروی او مسلمان شده و به محفل او پيوستند .کازان حاال
تحت رھبری نوروز به جنگ بمقابل بايدو برخاسته و باالخره بايدو را در
آذربايجان شکست داده و بقتل ميرساند .پس ازآن فقط  8ماه شاه بوده
است.
کازان بھنگام پذيرش اسالم نام محمود را انتخاب کرده و با آن بر تخت
فارس )در1294م( مينشيند .او اميرنوروز را بپاداش خدماتش بحيث حاکم
خراسان مقرر ميکند؛ اما بزودی مورد شک قرار گرفته و لشکری بمقابل
او ميفرستد .نوروز فرار نموده و پيش داماد خود )ملک فخرالدين کرد(
پناھنده و تحت الحمايه ميگردد؛ ليکن اين ناسپاس با ترس از انتقام کازان
و نگھداری حاکميت خود ،نوروز را بيکی از جنراالن سلطان تسليم
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مينمايد که او فورا موصوف را بقتل ميرساند .باينترتيب کازان حکومت
خراسان را به برادر خود الجايتو در سال  1298م ميسپرد که بعلت
مجاورت قلمرو ھايشان در اوايل مناقشات زيادی با ملک کرد پيدا ميکند،
تا اينکه از طريق مداخله يک مفتی مسلمان در بين ايشان صلح برقرار
ميگردد .الجايتو جانشين برادر خود )کازان( در 1303م ميگردد ،وقتيکه
او ھم به اسالم گرويده و نام غياث الدين محمد را با عنوان پارسی خدابنده
اختيار ميکند .او يک مسلمان فدائی بوده و در جريان  12سال سلطنت
خويش ،مسلمانان و بخصوص فرقه علی – شيعه را ترقی زيادی ميدھد.
او شھرسلطانيه را اعمار و پايتخت امپراطوری خود ميسازد .الجايتو
توسط پسر خود ابوسعيد جانشين ميگردد ،يک پسر 12ساله تحت
سرپرستی امير چوپان که درجه نويان داشته ،مربی و فرمانده کل لشکر
او بود.
اميرچوپان امپراطوری را با يک قدرت مطلقه تا زمان قتل او توسط
سلطان )بعلت ندادن دخترش بعقد موصوف( اداره ميکند )با وجوديکه او
خواھر سلطان را در سال  1321م به زنی گرفته بود و او را با امير
حسن ايلخانی پسر شيخ حسين نامزد کرده بود( .اميرچوپان سرلشکری
دارد بنام ساين يا سين )ظاھرا يک نام ھندو( که او را بمقام وزير يا
صدراعظم ،برای سلطان تعيين ميکند .در نزاعی که بين سلطان و مربی
قبلی او اميرچوپان بوقوع ميپيوندد سين خاين به منافع اميرثابت گرديده که
باعث قتل پسر خود داماشک شده که در دربار سلطان باقی مانده بود ،در
زمانيکه او در خراسان بازنشسته گرديده و سين را بحيث گروگان برای
پسر خود گرفته بود .بمجرديکه اميرچوپان از قتل پسر خود ،فرمان از
بين بردن سلطان در مورد او و فاميلش )يک فرمان که ھيچيک از
افسرانش اطاعت نميکرد ،بعلت قدرت بزرگ و شھرت اميرچوپان در
خراسان( با خبر ميشود ،فورا سين خاين را اعدام نموده و با يک
لشکر 70ھزار اسپ بطرف قزوين حرکت ميکند تا جائيکه سلطان بمقابل
او پيش آمده است .با تقرب به کمپ شاھی ،نيم قوتھای اميرچوپان فرار
نموده و به سلطان پيوسته بود .او با ديدن فرار مقامات اساسی خويش ،با
عجله از طريق دشت نوبانجان )نيھباندان( بطرف خراسان عقب نشينی
ميکند؛ از اينکه پيروان موصوف بتعداد زيادی او را ترک ميکردند ،او
دريافت که توانائی حفظ موقعيت خود در خراسان را ندارد ،لذا بداخل
ترکستان عبور نموده و به دشمنان سلطان ابوسعيد يکجا ميگردد .در
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مراجعت به دريای مرغاب ،از تصميم خود منصرف گشته و خود را در
اختيار غياث الدين ملک کرد ميگذارد که او را از جوانی پرورش داده و
در موقعيت اولی در لشکر ھای آسيا قرار داشت .اما اين ملک کرد ثابت
ميکند که نسبت به ديگران وفادارترنبوده و دراين زمان پيامی از سلطان
ميگيرد پر از تحايف و وعده ھا ،اگر او سر چوپان را برای او بفرستد؛
اولين مالقات اين ناسپاس با مھمان خود عبارت از اعدام او ميباشد.
سر اميرچوپان به سلطان فرستاده ميشود اما وعده اساسی ملک کرد داده
نميشود .چون سلطان در عين زمان با وساطت اميرحسن )که او را باين
منظور طالق داده بود( بغداد خاتون دختر اميرچوپان را عقد ميکند ،کرد
مجبور است که پدر ملکه را قتل نمايد ،بعوض اينکه خدمتی برای سلطان
بنمايد؛ و جائيکه او در دربار ميخواست کمائی کند به حسن ميانجی اعطا
ميگردد .ملک کرد در انتقام با اين نااميدی ،جالير پسر اميرچوپان را بقتل
ميرساند که در مواظبت او بخاطر انتقال به دربار کاکای او سلطان قرار
دارد ،او پسرساتی بيگ است که خواھر او با اميرچوپان ازدواج نموده
بود .جائيکه اميرچوپان و پسر او جالير توسط ملک کرد بقتل رسيدند بنام
کاکی يا خاکی چوپان ياد شده و يک کمپ-ستيج در مسير سرک کندھار
تا قله بست است )حدود  50ميل درغرب کندھار( .اين ھمان چوپان است
که داھی چوپان ھزاره ادعا دارند که جد بزرگ ايشان بوده است.
داھی مردان باشندگان دشت يھودی ،سوخته ،بيسود ،دھنه غوری وغيره
است که حدود  6ھزار فاميل اند .آنھا نمايانده ماردی پلينی بوده و
باشندگان امروز ساحه وسيعی آن مردمانی است که توسط آن مولف در
سده اول عيسوی تذکر داده شده بود .پلينی ميگويد که "از قله ھای کوه
ھای دشت مارگيانا )باالمرغاب( ،در امتداد کوھھای قوقاسوس
)ھندوکش( ،نژاد درندۀ ماردی ،يک مردم آزاد )مشخصۀ که به داھی
ماردای امروز با قوت بيشتری اطالق ميشود( تا باکتری وسعت دارد".
مردم بکتری يا بلخ و تمام گزارشات فوق توسط پلينی بطور دقيق ارائه
کننده موقعيت و خصوصيات داھی ماردا است طوريکه ما امروز آنھا را
در افغانستان يافتيم .آنھا ھنوز واقعا يک مردم درنده و آزاد ھستند،
باوجودی که درقلب افغانستان قراردارند ،آنھا ھيچگونه احترامی به افغان
ھا نگذاشته و ارتباطات چندانی با افغان ھا ندارند.

53

در زمان الکساندر ،ماردی مطابق گزارش آرين ،بمراتب دورتر بطرف
غرب از محدوده موجود درافغانستان وسعت داشته است .آرين )تاريخ
وفات او  182م است( ميگويد که الکساندر در تعقيب داريوش به شھر
راگزا ميآيد )مخروبه ھای آن حدود  20ميل در شرق تھران است،
پايتخت فعلی فارس( ،در حاليکه او از طريق تنگه ھای کسپين بمقابل
پارتيھا عبور ميکند .تنگه ھای کسپين متذکره در اينجا توسط فيرير
)"مسافرت کاروان ھا"( با تنگی سيرداری ،از طريق کوھی توز يا کوه
نمک ،گردنۀ کوھھای البرز جدا کننده سطوح ورامين و خار تشخيص
شده است .اما با ادامه گزارش آرين ،او ميگويد که در زمانيکه الکساندر
از طريق تنگه ھای کسپين ميگذشت )شايد وقتيکه او تاحدود شاھرود و
بوستان فعلی پيشروی کرد( ،باغستانيز بابيلونی از ارتش داريوش نزد او
آمده و باو اطالع ميدھد که داريوش توسط بيسوس حاکم باکتريا و برازاس
يا بارزانتيس ،پرفيکت اراخوتی و درنگای دستگير و توقيف گرديده
است .باين ارتباط ميتوانم بگويم از اينکه باگيستانيز بابيلونی بوده يانه –
شايد او بسبک يک بابيلونی بوده باشد بخاطر داشتن وظيفه يا مقامی در
بابيلون – بسيار محتمل بنظر ميرسد اگر دقيق نباشد که او بنزد الکساندر
باين ارتباط از ناحيۀ آمده است که باغستان درآنروزنام داشته ودرکوھھای
خراسان نچندان دوراز تون قرارداشته ،يک قسمت فرعی طبس وتقريبا
غرب ھرات .ھمچنان از گزارش آرين درمورد حرکت الکساندربتعقيب
معلومات واصله به او معلوم ميشود که ارتش داريوش از جائيکه
باغيستانيز آمد در نزديکی باغستان متذکره قرار داشته است .آرين ميگويد
که الکساندر با گذاشتن باقی ارتش خود در عقب ،با يک قطعه دو شب و
يک روز مارش نموده و به کمپی رسيد که باغيستانيز آمده بود )احتماال
آن خبررسان رھنما بوده باشد( اما دشمن را نيافت .در اينجا مطمئن شد
که داريوش توسط بيسوس در يک ارابه بحيث محبوس انتقال داده شده،
با اسپ باکتريائی او و تمام بربريھای ديگر به استثنای ارتابازوس و
پسرش و سربازان اجير يونانی که از بيسوس جدا شده ،راه بزرگ را
ترک گفته و به کوھھا رفته اند .با شنيدن اين خبر ،الکساندر با تمام
سرعت ممکن مارش نموده و تمام آنشب را تا چاشت روز بعد سفر نموده
و به دھکدۀ ميرسد که آنھائيکه داريوش را رھنمائی نموده خيمه ھای خود
را روز قبل برچيده بودند .الکساندر با بدست آوردن اين معلومات ،باقی
قطعه خود را که راه بزرگ را تعقيب کنند ،ترک گفته وخود با 500
سرباز پياده مسلح از طريق يک منطقه دشتی بدون آب و با تمام انرژی،
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شبانه حدود  400فرلونگ حرکت کرده و صبح به بربريھا ميرسد که در
بينظمی فرار نموده بودند .چند نفريکه در مقابل ارتش او ايستادند بقتل
رسيده و بعدا بيسوس و ھمراھانش که محبوسين را نھايت زخمی نموده
بودند با  600اسپ فرار نموده و جسد شاه پارسی در اختيار الکساندر
ميافتد .اين شايد ھمان جائی باشد که جوستين اشاره می کند ،او ميگويد
جائيکه داريوش در يک دھکده پارتيان بنام تارا اسير و گرفتار گرديد.
الکساندر با جمعآوری آنھائيکه عقب مانده بودند به ھيرکانيا )گورگان يا
جوزجان( مارش ميکند به تعقيب سربازان اجير بيگانه که در خدمت
داريوش بودند و به کوھھای مارديھا عقب نشينی نموده و مصمم ميشوند
که ماردی را بانقياد آورند .با ورود به ھيرکانيا الکساندر يک قطعه ارتش
را بمقابل تپياری فرستاده و خود به شھر زدرا کارته مارش ميکند و در
راه خود تسليمی سربازان اجيريونانی داريوش را حاصل ميکند )مجموعا
 1500مرد( و از ماردی )يک مردم غريب وجنگجو( که ارزش تسخير
نمودن ندارد ،مشخصۀ که بطور مساويانه قابل تطبيق با داھی ماردای
ھزاره موجود بوده و اجداد ايشان مطابق گزارش قبلی باشندگان ھيرکانيا
بودند.
سترابو اماردی را با قبايل ديگری متذکر ميشود که در امتداد بحيره
کسپين نزديک ھيرکانيا زندگی داشتند .او ميگويد )با نقل ايراتوستينيز( که
تپياری )تيموری چارايماق که قبال متذکر گرديديم( منطقه بين ھيرکانيا و
اروی )گورگانی و ھراتی( را در اختيار دارند .در نواحی سواحل بحيره،
نزديک ھيرکانيا قبايل اماردوی ،انارياکای )قبال ديديم( ،کادوسيوی
)کردھای فعلی( ،البانوی )افغانھای فعلی( ،کاسپيوی ،ويتيوی قرار دارند
و قبايل ديگريکه در غرب )بحيرۀ کسپين( تا سکائيھا قرار دارند و ھم در
شرق ھيرکانيا عبارتند از ديربيکوی )راجپوت داربيکی ،در بين ترکمن
ھای مرو( و کادوسيوی )کرد( که با ميديا و ماتيانوی در پائين
پاراخواتروس )کوھھای البرز که در آن حاال کردھا باشندۀ کوھھای شمال
مشھد اند( ھمسايه بودند.
سترابو ميگويد که پارتيا يک منطقه کوچک است ،پوشيده از درختان
انبوه ،کوھستانی و چيزی توليد نميکند؛ باين علت در تحت سلطه پارسيان
بغرض تاديۀ باج با ھيرکانيا يکجا ساخته شده بود و بعدا در جريان
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يکمدت طوالنی وقتيکه مقدونيھا آقای منطقه بودند .سترابو ميگويد در
زمان موجود )اوايل عصر عيسوی( وسعت يافته ،طوريکه کومايسين و
خورين )قم و خور( بخشھای پارتيا گرديده و شايد ھم تا دورترين نقطه
يعنی دروازه ھای کسپين ،راگای و تپياروی که قبال به ميديا تعلق داشت.
او ميافزايد که تپيروی در بين ديربيکوی و ھيرکانوی قرار دارد )اين
موقعيتی است که حاال توسط تيموری اشغال شده در بين ترکومن و
گورگانی( .سترابو ادامه ميدھد ،اغتشاشاتی متعاقب مداخله شاھان سوريه
و ميديا در امور يکديگر )که پارتيا وغيره را دراختيار داشتند( در مناطق
مورد بحث بوقوع می پيوندد ،آنھائيکه به حکومت پارتيا واگذار شده بود
باعث برانگيختن شورش اول در باکتريانا شدند؛ بعدا يوتيديموس و
طرفداران او باعث شورش در تمام مناطق نزديک آن واليت شدند؛ پس
از آن ارساکيس )ارساک( يک سکائی با کوچيھای پارنوی )بارنی که قبال
منحيث شاھان خوارزم شاھی ذکرشد( يک قبيله داھی که در سواحل
اوخوس )آنحصه اکسوس در سطوح خيوه( زندگی ميکردند ،پارتيا را
مورد ھجوم قرارداده و خود را آقای آن ساختند .ارساکيس و جانشينان
آنھا در اول در جنگھا با آنھائيکه از قلمروشان معزول ساخته شده بودند
ضعيف گرديدند .پس ازآن آنھا با وسايل جنگی خود آنقدر قدرتمند شدند
که در آخر ،تمام مناطق داخل فرات را بدست آوردند .آنھا يوکراتيديس و
بعدا سکائيھا را با قوت سالح از يک قسمت باکتريانا محروم ساختند .آنھا
حاال )درآغازسده عيسوی( دارای يک امپراطوری بسياربزرگی با مناطق
وسيع و مردمان مختلفی ميباشند که تقريبا رقيب رومنھا بحساب می آيند.
در يک فقره قبلی ،سترابو با تشريح آريانا ميگويد که خارينی در جائی
قرار دارد که ھم مرزی ھند است و ميافزايد که "اين ،ازجمله تمام مناطق
تحت انقياد پارتيھا ،نزديکتر به ھند قرار دارد" و اينکه "کراتيروس اين
منطقه را پيموده و اينقسمت را در مارش از ھند به کارمانيا تحت انقياد
آورده است" .خارينی متذکره در اينجا خاران فعلی بلوچستان است.
ارساکيس فوق بحيث موسس سلطنت ارساکيديھا که قدرت رومن ھا در
آسيا را برانداخت و يک سلسله  31شاه را برای  481سال از 236ق م تا
245م برقرار داشتند ،بگمان اغلب متعلق به قبيله ايست که حاال توسط
ارساکی يا ھرزاگی )يک بخش ترکومن مرو( نمايانده ميشود ،اين قبيله
آخری مردميست که کالپروت آنھا را بحيث کومان ،ترکھای تنگه ھای
شمال بحيره کسپين تشخيص نموده است .ترکومن ھای باشنده محدوده
مناطق مورد بحث ما شامل بخشھای عمدۀ ساريک ،سالور ،تاکاح و
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ارساکی يا ھارزاگی )يا ارساری که بعضی اوقات توسط اروپائيھا نوشته
ميشود( ميباشند .ساالر ھم نام يک قبيله ترک و ھم نام يک قبيله راجپوت
)يکی از نژاد شاھی راجستان و اصال يک قبيله ساکا سکائی( است .تعداد
زياد نامھای قبايل ترکی در بين طوايف راجپوت يافت ميشود طوريکه
توسط تاد )"سالنامه راجستان"( داده شده است .تمام اينھا نشان ميدھد که
شجره راجپوتھا بايست در يک وقت نسبتا فعلی و مدتھا بعد از اينکه
مھاجمين و اشغالگران ترک در نفوس عمومی منطقه مخلوط و منحل
شدند ،تاليف شده باشد .باين علت با درنظرداشت قبول زبان ،رسوم
وغيره آنھا بحيث راجپوت شناخته شدند.
جاغوری – شايد جاخاری ھندو – باشندگان جرمتو ،سوخته ،جلگه،
سنگماشه ،وادی ارغنداب ،سلسله گلکوه وغيره بوده و حدود  15ھزار
فاميل اند .آنھا تماما شيعه مسلمان بوده و متشکل از بخشھای ذيل اند
باغرا
باالناسار
المايتو
اتاح
االح
گارای
گانجايتو
بوبک
باغوچاری بااليتو
قلندر
ايزداری
گوجاريستان
غاشی
شيرداغ
پشای
موغايتو
ماما
ماليستان
ناساری
شوناسی زاولی
از اينھا المايتو شايد المايچا چالوک راجپوت باشد .باال نصر ھمان باال،
براھمن و نصر جت است .بغرا ھمان باگری جت است .بوبک ھمان بيبا
راجپوت است .بليتو ،المايتو ،گنجايتو ،مغايتو تماما بايست نامھای مغولی
باشند .گرای ترک بوده و ھمانند کرای در کوھھای زاوه در جنوب مشھد
است .پشای ھمانند پشای لغمان است .زاولی ھمان زابلی باشنده زابل يا
غزنی است .شناسی شايد سنياسی ،طبقه ھندی مذھبی گدايان است.
نصری ھمان نصر جت است .ايزداری شايد يزدانی پارسی باشد.
گجريستان و ماليستان نامھای دھکده ھا و نواحی ميباشند.
شيخ علی ،بايد نمايانده آيولوی يونانی باشد؛ آنھا باشنده منطقه حوالی
باميان ،غوربند و منابع رود ھلمند اند .آنھا حدود 10ھزار فاميل بوده و
قسما شيعه و قسما سنی اند .بخشھای آنھا عبارتند از
سگپا
تاتار
حبش
کالو
درغن
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سگپا يا سوگپا ھمان ساکای سکائيھا است .تاتار ھمان تاتار مغول است.
حبش ھمان حبشی عباسيان و شايد اوالده غالمان عباسی بزرگشده در
بلوچستان و لذا انتقالشده بمجاورت غزنی ميباشد.
زيدنات نام تطبيقی به جمشيدی و فيروزکوھی ايماق قبال ذکرشده است؛
اما در بين آنھا يکتعداد ھزاره ھای مسکون در شمالشرق رود مرغاب
ھستند:
درغن
داھی ميراک
بلخی
علی الھی
خواجه ميری سری پلی وغيره
علی الھی نام يک فرقه – پيروان خدائی علی – ميباشند نسبت باينکه يک
قبيله باشند .بلخی و سری پلی ھزاره ھای ھمين نواحی ميباشند .داھی
ميراک و خواجه ميری شايد بخشھای عين طايفه داھی مردا باشند.
بابری يا بربری باشنده نواحی سرجنگل و لعل و وادی عليای ھريرود
بوده و حدود  12ھزار فاميل ميباشند .آنھا نمايانده بيبريکوی سترابو ،يک
قبيله تراکائی جاتا يا گيتای سکائی است.
گاوی باشنده غوربند و ھندوکش در شرق ھزاره شيخ علی و مسلمان سنی
بوده و حدود  2ھزار فاميل اند .آنھا نمايانده گوی "تاريخ ھونھا" بوده و
شايد باين مناطق در زمان گيوگين ھم قبيله ايشان آمده باشند که به وادی
اندوس عبور نموده و تحت نام گجر در شمال ھند پخش گرديدند.
فوالدی ،پوالدی يا بوليدی نمايانده بوليدی پتوليمی و باشنده ناحيه بيسود
شمال ناور و وادی فوالدی جنوب باميان است؛ آنھا حدود  6ھزار فاميل
بوده و شيعه اند .يکتعداد باشندگان اين قبيله در بلوچستان غربی بوده و
بعدا ھنگام مراجعه به اين منطقه بحث خواھند شد.
بيسودی – پيسوروی سترابو که قبال ذکرشد – باشنده ناحيه بيسود در
غرب کوھھای پغمان از کابل تا باميان بوده و حدود  40ھزار فاميل و
تماما شيعه اند .آنھا دارای بخشھای متعدد اند:
ديھکان
دولت پا
بورجاگای
بابلی
جنگزای
ژالک
درغن درويش
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سرگای سوکپا و غيره
ناحيه ديگری نيز بنام بيسود ياد ميشود که در وادی جالل آباد بين اتصال
رودھای کنر و کابل واقع است؛ اما ھيچ ھزاره حاال در آنجا يافت
نميشود.
در بين بخشھا و طوايف فوق الذکر ھزاره ،بعضيھای ديگر مانند کوبتی
بيسود در غرب کابل وجود دارند .بعضيھا آنھا را يک شاخه بيسودی
دانسته و حدود  4ھزار فاميل ميباشند .آنھا قرار معلوم ،کوپتھا اند که
اصال از مصر ھستند؛ اما از اينکه آنھا چطور باين موقعيت آمده اند کامال
نامعلوم است .مھد اصلی آنھا در کوھی باران بوده و آنھا مسکونه ھای در
آشدره ،مگسک ،سنگ شنده وغيره دارند .حبش فوق الذکر در بين شيخ
علی که باشنده روی در وسط باميان و بلخ است ،شايد بعضی روابط
تاريخی با کوبتی داشته باشند .از طرف ديگر ،اين ناممکن نيست افغان ھا
که اين کوبتيھا را بنام مصری مينامند ،شايد يک قبيله ھندی با مردمان
مصری را متعاقب مشابھت نامھای ايشان دانسته و لذا ميساری دشتھای
ھندی شايد اول مصری و بعدا کوبتی ناميده شده باشند .بعلت نبودن از
نژاد افغانھا ،ھيچيک از اين قبايل ھزاره در شجره افغانان ديده نميشوند؛
بآنھم آنھا رسوم خاص خود را دارند .فوالديھا ادعا دارند که از نژاد
افراسياب ،جد ترکھای مردم توران اند .بيسودی ادعا دارند که اوالده
برادران ساتوک کامار و ساتوک سوکپا اند .از اين نامھا ،ساتوک يک
عنوان مورد احترام ترکی ،معادل "آقا" بوده و با خواجه پارسی رابطه
دارد .کامار نام يک قبيله سکائی و در افغانستان عام نبوده و قرارمعلوم
قبال با راجپوت ساوراشترا ترکيب گرديده و بعدا به جيتوا تبديل شده است
)مطابق تاد( .سوکپا ھمانند ساکا يا سکائی است که کاماری يک شاخه
آنست .ھزاره شيخ علی ادعا دارند که اوالده توغيانی ترک يا توخاری اند
که بکتريا را از يونانی ھا متصرف شدند .بربری يا بابری ادعای اوالده
قريش عرب دارند؛ اما طوريکه قبال گفتم ،قريش که چندين قبيله مختلف
در افغانستان ادعای اوالد بودن آنرا دارد شايد کيروچ راجپوت تاد باشد
که بصورت عام بنام کوروش ،گوريش ،گوريچ وغيره ياد ميشود واين نام
در افغانستان دارای سابقه بيسار قديمی است .در پھلوی طوايف و
بخشھای ھزاره که فوقا متذکر شديم بعضيھای ديگر مانند منگول و
صحرائی باشنده حوالی سرآبه ھای رود مرغاب و ديگر قسمتھای منطقه
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غور است که ادعای اوالده مسکونه ھای نظامی چنگيزخان و نواسه او
)منگو( را در اين منطقه دارند .گفته ميشود که اينھا از ھزاره ھای ديگر
فرق داشته و تا اندازۀ گفتار اصلی منگولی خود را نگھداشته اند ،با
وجوديکه آنھا بصورت عام با ھمان لھجه قديمی پارسی چارايماق و
ھزاره )باستثنای ھر زبان ديگر( صحبت ميکنند .در بين اين منگولھا و
صحرائيھا يا "مسکونين صحرا" نوکداری و نکوداری يافت ميشوند .آنھا
توسط امپراطور بابر در بين کوچيھای ايماق ذکر ميشوند که او آنھا را در
مسير مارش بکابل در خزان 1504م و در چندين مورد ديگر بعد از آن
ديده و قرار معلوم يکی از قبايل مشھور در زمان خود بوده است .در
زمان حاضر آنھا کمتر در افغانستان شنيده ميشوند و شايد باين علت که
آنھا بنام نکوداری يا نوکداری ياد شدند پس از رئيس قبلی آنھا بنام
نيکودار )پسر امپراطور مغول ،ھوالگو خان( که منطقه ھزاره يا غور را
منحيث حکومت يا شھر واليتی در اختيار داشت )قبل از اينکه بر تخت
بنشيند(؛ وقتيکه او مذھب عيسوی و نام عيسوی خود )نيکوالس را در
زبان مغولی به نيکودار( را به مذھب اسالمی و نام اسالمی احمد تغير داد
)طوری که قبال ذکرگرديد(.
تايمنی قبيله سوم از چار قبيله ايماق قبل الذکر ،نماياندگان فعلی تمنائی
ھيرودوتس اند؛ آنھا حاال تا اندازه زيادی عين موقعيتی را در اختياردارند
که اجداد قديمی آنھا در اختيارداشتند .شھر عمده آنھا تايبره يا تايواره در
کنار دريای خاش و نچندان دور از زارنی يا غور ،مرکز قديمی سلطنت
غور و مھد قوم سوری است که قبال تمام حصص غربی افغانستان ما را
در اختيار داشتند .تايمنی باشنده حصه جنوبغربی کوھھای غور بين ھرات
و فراه بوده و حدود  20ھزار فاميل ميباشند .آنھا دو بخش عمده ھستند،
قبچاق يا قيپچاق و درزای .از اينکه چطور و چه وقت قبچاق يوزبيک يا
قيپچاق باين حصه آمدند ،من متيقين نيستم .دارازی ،دارزای يا دوروزی
نمايانده ھای ديروسيای قديمی پارسی ھيرودوتس اند ،طوريکه قبال گفته
شد .قبال تايمنی و درازی شيبھای غربی کوه ھای غور و وادی ھرات
مجاور آنرا در اختيارداشتند؛ اما بھنگام زوال سلطه سوری آنھا بطرف
شرق حرکت نموده و قسمت اعظم منطقه باشندگان سوری را اشغال
کردند ،کسانيکه با ايشان مانند ھمسايه ھميشه دراتحاد نسبی قرارداشتند؛
و آنھا حاال عمدتا در واديھای رودھای خاش و فراه و در ميالنھای جنوبی
سياه کوه )يک شاخه کوه بابا( ھندوکش يافت ميشوند.
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سوری – اين مردم قبال يک قوم بزرگ و قدرتمند در نيمه غربی منطقه
ھزاره فعلی بودند که دارای يک سلطنت مستقل بومی و پايتخت در فيروز
کوه و غور بودند .آنھا در روزگار موجود دارای محدوده معينی اند که
محدود به کوھھای منابع دريای ادرسکن و سطوح مجاور سبزوار و
اسپزار ميباشند .در 1186م رئيس اين قبيله که قسمت کم غور را در
اختيارداشت ،با کمک روسای سلجوق )که در اين اواخر خود را در
کندھار مستقر ساخته بودند( و مردمان منطقه خود )که در خدمت نظامی
سلطان غزنی قرار داشتند( سلطنت ترک تاسيس شده بواسطه سبکتگين
در غزنی را برانداخته و بجای آن سلسله سوری غور را تاسيس نمودند.
ازاينکه سوريھا که بودند خود يک موضوع دلچسپ برای پژوھش است؛
اما زمان اجازه نميدھد که حاال اين تحقيق را بيشتر از چند مالحظه
مختصر ادامه دھم.
نظر پلينی بارتباط شھر الکساندريه بنا شده در ناحيه مارگيانا توسط
الکساندر که بواسطه بربريھا تخريب گرديد ،انتيخوس پسر سيليکوس آنرا
دوباره درعين موقعيت بحيث يک شھر سوريائی اعمار نموده و انتيوخيا
نام نھاد و بواسطه مارگوس آبياری ميشد که از آن عبور نموده و بعدا
بشاخه ھای جھت آبياری ناحيه زوتال تقسيم ميشد؛ و اين محل بود که
اوروديس ھمانند رومنھا از شکست کراسوس جان سالم بدر برد)حدود
 54ق م(؛ اين بيانيه پلينی تائيد نظرداده شده بواسطه افاده "بحيث يک
شھر سوريائی" است که شھر جديد با مسکونه ھای تحت انقياد خودش از
سوريه پرنفوس گردانيده و قبيله سوری افغانستان درآنھا بوجود آمده
است .ساحه انتيوخيا )نظربه تشريحات فوق( را ميتوان در مسير پائينی
مرغاب نظر افگند که آيا کدام رد يا اثر موجوديت آنھا در اين جھت کشف
شده يا نه ،من نميدانم .اما نام يک شھر موجود کمی بطرف شرق و واقع
در کنار دريا که در بين عين کوھھا )مثل مرغاب( يک منطقه آبی متفاوت
را بوجود آورده و در يک جريان جدا و مشخص و دور تر از مرغاب
نشان دھنده ساحه واقعی انتيوخيا است .در اندخوی يا انديخويای فعلی ما
نتنھا يک انتقال نزديک نام يونانی را داريم ،بلکه نقاط مھم ديگر توافق با
تشريحات فوق در باره انتيوخيا را داريم .اينجا بواسطه يک رود که از
طريق آن عبور ميکرد آبياری ميگرديد که شايد قديما بنام مارگوس ياد
ميگرديد؛ از اينکه اينطور بوده يانه ،اين رود بعدا بشاخه ھای متعدد برای
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آبياری ناحيه زاوالن يا زيدانی تقسيم ميگرديد ،يک نامی که از زوتال
پلينی چندان فاصله ندارد .اندخوی يا اندکوی بعالوه نقاط تصديق با
تشريحات انتيوخيای پلينی ،ميتواند بطور مستدل نشانه ساحه الکساندريه
باشد ،احتماال يکی از شش شھر ايجادی توسط الکساندر در باکتريا برای
دفاع از آن واليت .نام دريا در اندخوی بنام سنگلک است؛ اما اين شايد
توسط پلينی در گزارش آن در حد نھائی مرز شرقی مارگيانا بنام
مارگوس ياد شده باشد.
با آنھم در اينصورت ،سوری "شھر سوريائی" ميتواند امروز بواسطه
بخش سوری ھزاره چارايماق نمايانده شود .اما ھنوز اين برای تحقيق
باقی است که اين سوريائی ھا يا سوری ھا کی بودند.
انتيوخوس پسر سيليکوس نيکاتور اولين شاه سوريائی باين نام است .مادر
او )اپاما( دختر سپيتامينيس)آرين( ،رئيس بکتريائی ،توسط الکساندربه
سيليکوس در 325ق م در سوسا داده شد ،وقتيکه او جنرالھای خود را با
بانوان بومی و شھزاده ھای پارسيان عقد نمود .سيليکوس پس از مرگ
الکساندر حکومت شرقی فارس و واليتھای ھندی اشغالشده را برای ده
سال در اختيار داشت تا اينکه توسط جنگی در ايپسوس) 301ق م( تخت
سوريه و حاکميت آسيا را بدست آورده و سلطنت سيليوکيدای را ايجاد
نمود .او بعدا حکومت آسيای عليا )ستراپی قبلی اش متشکل ازافغانستان و
ترکستان فعلی( را بعنوان شاه به پسر خود انتيوخوس داد که تا سال 280
ق م در اختيار داشت ،زمانيکه او جانشين پدر خود در تخت سوريه شد.
انتيوخوس سوتر درسال  261ق م پس از 19سال سلطنت وفات نمود.
لذا انتيوخوس يونانی-بکتريائی ،افغانستان را برای مدت تقريبا  20سال
قبل از رسيدن به تخت سوريه در اختيارداشت و در عين محل،
الکساندريه تخريب شده را دوباره بحيث يک شھر سوريائی بنام انتيوخيا
)اندخوی فعلی( اعمار نمود .اين شايد در منطقۀ باشد که مادرش بومی
آنجا بوده و مجاور واليت پاروپاميسوس باشد که چند سال قبل پدرش آنرا
در بدل  500فيل )که بکمک آن سيليکوس جنگ ايپسوس و حاکميت آسيا
را بدست آورد( به شاه ھندی سانداراکوتوس يا چاندراگوپتا واگذار نموده
بود .مطابق گزارش پلينی صريحا معلوم ميشود که "انتيخوس پسر
سيليکوس" انتيوخيا را قبل از اينکه شاه سوريه شود اعمار نموده و از
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افاده "منحيث يک شھر سوريائی" معلوم ميشود که نشاندھنده جمعيت آن
بواسطه سوريائيھاست ،جھت حفاظت آن از سرنوشت اجدادی ايشان
درعين محل )الکساندريه( که توسط بربريھا تخريب شد و ھم جھت داشتن
يک محافظ با اعتماد سوريائی در مرزھای واليت پاروپاميزوس که در
اين اواخر به شاه ھند واگذار شده بود.
از طرف ديگر ممکن است با تسخير واليت واگذارشده پاروپاميزوس،
شاه ھند مسکونه ھای سوريا يا سوريابنسی راجپوت را جھت حفظ و
نگھبانی مرزھای آن با فارس و قلمروھای شاه سوريائی معرفی نموده
باشد؛ و ھم بتعقيب ازدواج اتحادی بين سيليکوس و ساندراکوتوس و
روابط دوستانه که بين حکومات سوريائی و ھندی بوجود آمده بود ،شايد
شھر جديد برای راجپوت سوريائی ساخته شده باشد.
افاده "منحيث يک شھر سوريائی" در فقره فوق ،شاھد ايجاد يک چيز
جديد و بيگانه در منطقه است؛ و سوال که بايد حل گردد اينستکه آيا با
سوری ھای سوريه و يا با سوريھای ھند پرجمعيت گردانيده شده است.
اين کامال معلوم است که تاريخ بعدی سوريھای پاروپاميزوس با ھند
وصل ميشود نه با سوريه ،و اينکه آنھا تا مدتھای طوالنی با قبايل ھندی
مشخص شده اند که بآنھم ممکن است از يک منبع اصلی غربی اشتقاق
شده باشند.
بآنھم قابل ذکراست که در روزگار موجود ھيچگونه اثری از سوريھا در
شمال پاروپاميزوس يافت نشده ،در حاليکه در جانب جنوب ،ما قلعه و
ناحيه چاکوا سور "سرزمين يا ناحيه سور" و قلعه و شھرک نادعلی
)نادوری( را داريم که ھردو در سطوح بين رود ھلمند و حوزه سيستان
قرار دارند ،اثرات متمايز اشغال قبلی راجپوت؛ سورا و ندوريا ھردو
نامھای شناخته شده طوايف راجپوت گھلوت يا سيسوديا ھستند .حقيقت
قابل ذکر ديگر در رابطه به مناسبات ھندی سوريھا ،انتشار وسيع اين
قبيله افغانستان در مرز ھای اندوس ،در سراسر سند و شبه جزيره قديمی
ساوراشترا که بآن نام خود را داده اند ،ميباشد .مھد قديمی سور در
افغانستان منطقه ايست که توسط عربھا بنام غور ياد شده است؛ اين شايد
با گاور يا گور راجپوت ربط داشته باشد که دارای يک قبيله باين نام
است ،مانند سلطنت بنگال که گفته ميشود معنی "سفيد ،خوب" دارد.
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ما تا بحال قبايل اساسی پارسيان متذکره توسط ھيرودوتس را برمال
ساختيم که در آغاز اين پژوھش نقل کرديم و يکتعداد ديگر را در بين
باشندگان افغانستان که نامھای ايشان در اين جريان سر زد .من حاال
بعضی اقوام قديمی امپراطوری پارسی را بررسی ميکنم ،نامھای که
ھيرودوتس درنامگذاری  20ستراپی تقسيم شده توسط داريوش ھيستاسپ
بمنظور باجگذاری ثبت نموده و تا جائيکه اين نامھا رابطه با قبايل موجود
در افغانستان داشته باشند .ھيرودوتس توضيح ميدھد که در اين تقسيمات
امپراطوری جھت جمعآوری باج )ماليه( "فقط ساحه پارسی منحيث باج
دھنده ذکر نشده ،برای پارسھا که زمين شان اشغال شده از ماليه معاف
اند"؛ و بيشتر اينکه "در ترکيب اين  20ستراپی ،داريوش حاکمانی تعيين
و مقرر نمود که از ھر قوم به آنھا باج پرداخته شود و وصل کننده
مردمان مجاور با چندين قوم و حذف کننده بعضی مردمان ھمسايه بوده و
او بعضيھا را که بسيار دور بودند بديگران ضميمه ساخت" .ھيرودوتس
ھيچ مثالی از اين تقسيمات را ذکر نميکند؛ ليکن در توضيح ستراپی ھفتم
شرح ميدھد که چھار قوم متشکله در آن "بھم وصل" شده اند ،و اين يگانه
موردی است که در آن مالحظه اين نوع ذکرميشود؛ از اين ميتوان نتيجه
گرفت که درستراپيھای ديگريکه نام اقوام گرفته شده اند با ھمديگريکجا يا
وصل نشده اند .درتمام وقايع ،درمورد ستراپی ھفتم ،نماياندگان چھارقوم
متشکله اين ستراپی که چند بارنام گرفته شده توسط عين نام ھای متذکره
بواسطه ھيرودوتس درنواحی مجاورافغانستان يافت ميشوند ،يک واقعيتی
که نشاندھنده موقعيت دقيق و ساحه اين ستراپی ميباشد .در چند ستراپی
ديگر نيز اقوام متشکله آن ظاھرا بھمديگر وصل اند؛ بعضی از اينھا که
در ساحه اين پژوھش قرار دارند در جای مناسب ايشان خواھيم ديد .در
افغانستان امروزی قبايل زيادی با عين نامھای يافت ميشوند که توسط
اقوام قديم آسيای صغيرحمل گرديده است.
باين ارتباط شايد اجازه باشد بخاطر گزارش موجوديت امروزی آنھا گمان
زد – اميداوارم نشان دھم که درآخرين حد واليات شرقی امپراطوری قديم
پارسی ،قبايل و اقوامی ھستند که مھد اصلی آنھا آخرين حد واليات غربی
اند )کم ازکم در زمان داريوش ھيستاسپ( – که ترکيب قديمی اقوام
مختلف برای پرداخت باج در زمانھای بعدی باعث موقعيت يکجائی آنھا
در يک واليت در تقسيمات بعدی يا ديگر ترتيبات مالی امپراطوری شده
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باشد؛ يا شايد اقوام و قبايل رانده شده ازمھد ايشان توسط انقالبات داخلی يا
اشغال خارجی ،ازترکيب قبلی ايشان در پرداخت باج ،بحيث دوستان و
متفقين جھت تقويه دوجانبه درمسکونه ھای جديد نگھداشته شده باشد؛ يا
شايد آنھا توسط فرمان شاه انتقال شده باشند با کاال وچمدان از يک مرز
دور امپراطوری تا مرز ديگری فقط بمقاصد نظامی يا بخاطر جزائی
نمونوی.
يکی ازانواع آخری جابجائی که ھيرودوتس بطورنمونه ثبت نموده ،برای
اين پژوھش بسيار دلچسپ و مھم است .او ميگويد در زمانيکه داريوش
ھيستاسپ قصد لشکرکشی بمقابل سکائيھا از طريق باسفورس داشت،
حاکم مصری او يک قوت دريائی و نظامی بمقابل مستعمرات يونانی
بارکی و کيرينی به ليبيا ميفرستد؛ و پس از اينکه پارسيان بارکی را
تصرف ميکنند ،آنھا را برده نموده و بھنگام برگشت )ازلشکرکشی( به
مصر ميبرند .دراين ھنگام که داريوش از لشکرکشی سکائيھا بمرکزخود
در شوشه برگشت نموده است؛ ھيرودوتس درباره بازگشت پارسيان از
ليبيا به مصرميافزايد" :بارکيھائی را که برده ساختند ،آنھا را ازمصربه
سلطنت انتقال دادند؛ و شاه داريوش يک دھکده برای سکونت آنھا در
بکتريا داد .آنھا نام بارکی را باين دھکده داده و ھنوزھم درزمان ما در
قلمروی بکتريا زندگی ميکنند" .و من حاال اين سخنان ھيرودوتس را
تکرارنموده و ميگويم که پس از گذشت تقريبا  2350سال ،دھکده بارکه
که او تذکر ميدھد ھنوز در روزگار ما ،توسط اوالده او ،حداقل به نام
بارکائيھا ،وجود دارد؛ و بعين ترتيب در قلمروھای زيادی ديگر .مسکونه
ھای بارکائی در قلمرو بکتريا )طوريکه "پدر تاريخ" بما خبر ميدھد(
امروزبواسطه قبيله بََرکی باشندگان دھکده ھای بََرکی درناحيه بغالن
کندز ،برکی برک و برکی راجان درناحيه لوگرکابل نمايانده ميشوند که
يک رديابی درداخل باخترزمين يا "قلمروباختر" شرقيھا و بکتريانای
يونانی است.
اين کشف دلچسپ يکجا با بعضی يادداشتھای مربوط به قبايل افغانستان،
اکثر چيزھائيکه من در اين اثر دوباره توليد و تصحيح نموده ام ،دريک
مقاله ايکه قسمت اول آنرا بنا بدعوت در جلسه انجمن آسيائی شاھی در
چند سال قبل بخوانش گرفتم )چون صحت من قناعتبخش نبود( ،اميدوار
بودم که قسمتھای ديگرآن دنبال گردد .پيشنھاد من مورد تائيد تعداد کمی
65

قرار گرفته و از جانب رئيس ماه اگوست آن مجمع برای ادامه پژوھش
شرقی قويا رد گرديد ،طوريکه من ياد داشتھای خود دراين موضوع را
يکجا با استعداد الزم درآشنائی طوالنی با منطقه ومردمان آن ،تازمان
فرارسيدن موقع مناسب که من معلومات خود را به پيشگاه کسانی تقديم
کنم که عالقمند پژوھش بيشتراند ،کناربگذارم .فکرميکنم فرصت فعلی
موقعی خوبی برای اين کارباشد؛ و با ارائه اين اثربه پيشگاه مردمان آگاه
اين نھمين کنگره بين المللی شرقشناسان ،اميدوارم قبل از اينکه مورد
انتقادات و موشگافی شديد قرار گيرم ،اين موضوع مورد توجه قرارگيرد
که ادعا ھای وارده ميتواند وسيلۀ باشد برای روشن سازی تعداد زياد
نکات مجھول در رابطه به تاريخ مردمان اين منطقه با درنظر داشت
انقالبات و تھاجماتی که از زمان اشغال الکساندر بدينسو اين ساحه را
بصورت متوالی جاروب نموده است .معلوماتی که من دارم با عجله روی
ھم گذاشته شده )با وجود اينکه مربوط به شناخت مردمان موجود
افغانستان و تشخيص ھويت آنھا با اقوام قديمی اين ساحه و جانشينان آنھا
يکجا با نام آنھا و فضای بوجود آمده تا زمان ما در اسناد مورخين و
جغرافيه دانان است( و کامال پراگنده و پر از نقص و عيب است؛ اما من
متيقين ھستم که با تمام نواقص و معايب آن ،ميتواند بحيث يک محرک و
انگيزه برای ديگران که بيشتر از من مھارت دارند درجھت ادامه اين
پژوھش با ميتودھای دقيقتر و جزئيات بيشتر و مھمتر از ھمه با يک
دانش بزرگتر تاريخ شرق و شرقشناسی خدمت نمايد .ساحه پژوھش در
افغانستان بسيار بزرگ و تقريبا بکر است )تا جائيکه تحقيقات ميتوديکی
و انتقادی مورد بحث است(؛ و ميتواند موادی بوجود آيد پر از کتابھای
بسيار دلچسپ و دارای اھميت بسيار زياد برای مورخين و دولتمداران.
برگرديم به موضوع پژوھش.
ھيرودوتس بعضی مثالھای ديگر پيوند زدن يا کاشتن اقوام و قبايل توسط
شاه داريوش را پس از باز گشت او از لشکرکشی سکائيھا بيان ميکند .او
ميگويد که "داريوش به ميگابازوس که جنرال او در تراکيا ميباشد فرمان
ميدھد که پايونوی را از زيستگاھشان بيرون نموده و آنھا را با اطفال و
زنان شان بياورد" .ميگابازوس مطابق فرمان به پايونيا حمله نموده و
شھرھای آنھا را در اختيار گرفته و پايونوی ھا فورا تسليم پارسيان می
شوند .لذا سيروپايونوی و پايوپالی و قبايل پايونوی تا جھيل پراسياس از
زيستگاه ايشان رانده شده و به آسيا انتقال ميشوند .اما باشندگان نواحی قله
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پانگايوس و نزديک دوبيروی ،اگريانای ،اودومانتوی وآنھائيکه باشنده
جھيل پراسياس بودند بطور کلی توسط ميگابازوس تحت انقياد آورده
نشدند ...آنعده پيانوی ھا که تسليم ميگابازوس شدند به آسيا برده ميشوند...
ميگابازوس ھمراه با پايونوی به ھيليسپونت رسيده ،از آنجا عبور نموده و
ھمراه با پايونويھا به سارديس ميآيد ...پايونويھای که توسط ميگابازوس
از رود ستريمون منحيث اسير آورده شدند يک مسيری در فريگيا و يک
دھکده توسط خودشان ساختند" .لذا قبايل انتقال شده به فريگيا شامل
پايونوی ،پايوپالی و دوبيری اند .پايونوی در کنار رود ستريمون نچندان
دور از ھيليسپونت يک شاخه پانی يا پانونی اند که نام خود را بمنطقه
بنام پانونيا دادند؛ و پايوپالی و دوبيری قرار معلوم طوايف عين قبيله اند.
بھر صورت ،ما در افغانستان امروزی قبايلی را يافتيم که دارای عين
نامھا اند مانند :پانی ،پوپلی يا پوپلزی و داوری؛ و تماما يکجا در منطقه
کندھار زندگی ميکنند ،جائيکه آنھا دارای يک قله کوھی و يک ناحيه اند
که با دھکده آن بنام پنجوائی ياد شده و شايد ھمان پنگاينھای ھيرودوتس
باشند .پانی قبال يک قبيله مزدحم و مھم در افغانستان بود ،اما در زمان
شاھان لودی دھلی ،آنھا يکجا با چندين قبيله مھم افغانستان بطور جمعی
به ھندوستان مھاجرت کردند جائيکه آنھا مسکونه ھای کوچک در
حصص مختلف منطقه را بوجود آوردند مانند داخان درحيدرآباد ،در
برار ،کراولی ،شيخاوت و حصص ديگرھند مرکزی ،راجپوت وغيره )با
گذاشتن تعداد کمی از قبايل در افغانستان( .پوپلی يا پوپلزی يکی از قبايل
عمده درانی فعلی که  12ھزار فاميل ميشوند اکثرا زراعتی و قسما چوپان
اند .طايفه سدو سلسله شاھان و طايفه بامی صدراعظم شاھان جديد درانی
بوجود ميآورند .مھد اصلی آنھا در نواحی تيری و دراوت شمال کندھار و
در امتداد وادی ترينکوت در شرق آنشھر و تا شھر صفا است .داوری
ظاھرا نام خود را به ناحيه زمينداور يا "قلمروی داور" در ساحل غربی
ھلمند متصل دراوت داده ،اما حاال منحيث يک قبيله جدا باين نام در اين
ناحيه يافت نميشود ،بآنھم باشندگان آنجا اغلبا بنام داوری در بين مردم
منطقه ياد ميشوند .ناحيه ديگری بنام داور در قاعده اندوس کوھھای
سليمان وجود دارد که شايد توسط مردم زمينداور فوق الذکر پرجمعيت
شده باشند؛ از اينکه در باره اين قبايل بعدا ھم بحث خواھيم کرد دراينجا
بيشتر نميپردازيم.
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در اينجا در رابطه به پايونوی پيوند زده شده و آيونيای بعدی بايد خاطر
نشان ساخت که شورش نمودند ،اين پايونی به تحريک مايليزيھا کوشش
نمودند که دوباره بمنطقه خود برگردند و بعضی از ايشان فرار نمودند.
اما فقط يک قسمت کوچک آنھا طوريکه ھيرودوتس ميگويد "پايونوی که
باخود اطفال و زنھای خود را گرفته بودند به ساحل فرار نمودند؛ اما
بعضی از آنھا از ترس در جائيکه بودند باقی ماندند .فراريھا توسط
يکتعداد زياد سواره نظام پارسی تعقيب شدند ،اما آنھا به خيوس فرار
نمودند؛ خيانھا آنھا را به ليسبوس برده و ليسبی ھا آنھا را به دوريسکوس
رھنمائی نموده و باين ترتيب پای پياده به پايونيا رسيدند" .چون اين
فراريھا توسط کشتی فرار نمودند ،تعداد آنھا شايد زياد نباشد وقسمت
بزرگ اين پايونيھای تبعيدی ،طوريکه ميتوانيم نتيجه گيری کنيم ،در
قلمروی پارسی باقی ماندند .شايد متعاقب اين کوشش فرار ،پايونيھای
باقيمانده از منطقه اصلی ايشان دور تر برده شدند؛ ممکن تا محل
زمينداور جائيکه ما حاال نماياندگان فعلی آنھا را مييابيم )طوريکه فوقا
ذکر شد(.
ھيرودوتس پيوند يا کاشتن مردمان ديگر توسط داريوش را ذکر ميکند .او
ميگويد "پارسيان پس از اينکه ايونيھا را در بحيره اشغال کردند،
مايليتوس را از طريق خشکه و بحيره در محاصره گرفته و آنرا در سال
ششم بعد از شورش اريستاکوراس کامال گرفت" )شورش آيونيھای که
فوقا ذکرشد(" ،و شھر را به بردگی تسليم نمود...چونکه مايليزيھا زنده
گرفته شدند بعدا به شوشه انتقال شده و شاه داريوش بدون ضرررسانيدن،
آنھا را در محلی بنام بحيره سرخ مسکون ساخت در شھر امپی نزديک
تايگريس )دجله( که از آن جريان نموده و در بحيره ميريزد" .مايليزيھا
از قوم ميلی آسيای صغير بوده و يکجا با مالی قديمی وادی اندوس ممکن
درافغانستان بواسطه قبايلی دارای نام مالی نمايانده شوند .يکی ازاينھا،
مالی يوسفزی نواحی سوات و باجوراست که بخشھای کوچکی درباالی
اندوس دارند جائيکه يک شھر بنام امب يادشده وحاال درمالکيت رئيس
قبيله تناولی قراردارد .اين آيونيھا توسط اين نام درافغانستان بشکل يونس
قابل رديابی اند .اين نام اسالمی در بين بخشھای چندين قبيله افغان ديده
ميشوند بخصوص درباشندگان وادی اندوس درحدود ناحيه پشاورکه يکی
ازمھدھای اساسی قلمرويونانی بود .اما در نوشته ھای سانسکريت نام
آيونی بشکل يونا يا ياوانا و جونا يا جوانه ديده ميشود .جھت حفظ زمان و
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جلوگيری از زحمت ماخذ تکراری ،من حاال به چندين ستراپی
امپراطوری داريوش ميروم با ھمان ترتيبی که ھيرودوتس تشريح نموده
است :بررسی اقوام تشکيل کننده ستراپی و اقوامی که حاال باشنده
افغانستان است.
اولين ستراپی متشکل از آيونی ،مگنيسوی ،آيولوی ،کاروی ،ليدوی ،
ميلوی و پامفيلوی ميباشد .از اينھا آيونی طوريکه فوقا ذکر شد حاال در
افغانستان بواسطه بخشھای يونس قبايل مختلف در مرزھای شرقی منطقه
نمايانده ميشوند .بعين ترتيب ،آيولی توسط بخشھای علی يا عالی .لودی يا
ليدی بواسطه قبيله لودی که قبال ذکرشد .ميلی توسط بخش ھای مالی يا
مالو .کاری توسط بخشھای کارو و پامفيلی توسط قبيله پارمولی يا
فورمولی .ھريک از اينھا باستثنای لودی که تشريح شدند دوباره درجای
مناسب در بخشھای طوايف افغان پديدار ميشوند؛ درھيچ جای افغانستان
ھيچيک از اين اقوام بحيث قبايل مشخص يا جدا در روزگار موجود يافت
نميشوند باستثنای پارمولی يا فرمولی که يک مردم مشخص بوده ،بحيث
افغان شناخته نشده و با يک لھجه پارسی صحبت ميکنند )نه پختو( .اولين
ستراپی در آسيای صغير واقع است جائيکه اين اقوام مالکيت قلمروی
خويش را داشتند .نمايانده ھای آنھا در افغانستان شايد مسکونه ھای
)ناقلين( کاشته شده توسط الکساندر در واليات گرفته شده از آرينھا باشد،
در مسکونه ھای خودشان طوريکه بواسطه سترابو در فقره قبلی نقل شد.
ستراپی دوم متشکل از ميسوی ،ليدوی ،السونوی )در فقره ديگر کابالوی
ميونوی ياد شد( ،کابالوی و ھيجينوی است .از اينھا ميسی شايد بواسطه
بخشھای موسا چندين قبيله افغان نمايانده شود؛ قبال آنھا )قرارمعلوم( يک
قبيله مشخص مسکونی در موسادره در منطقه غور متصل به زمينداور
غرب رود ھلمند ساخته بودند که در آن جريان موسا ميريزد ،نچندان دور
از گرشک .از طرف ديگر طوايف موسای افغانستان شايد اشتقاق ازيک
قبيله ھندی باين نام باشد که قديما باالی اندوس در زير اتصال چيناب
فعلی زندگی داشتند؛ آرين ميگويد که در بين روسا و شھزادگان محلی اين
منطقه که با الکساندر بمقابله پرداختند يکی موسيکانوس است؛ يک نام که
برای يونانی ھا شکل موسا کا راجا يا "شھزاده قبيله موسا" است؛" اما
من ھيچ نامی مانند موسا در بين قبايل راجپوت و ھندو درليست داده شده
بواسطه تاد و شيرينگ نيافتم .السونی ميتواند بواسطه السی يا السونی
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بلوچستان نمايانده شود؛ آنھا حاال با اين نام در بين قبايل افغان يافت نمی
شوند ،اما توسط نام ديگر کابالی ميونی ،آنھا ميتواند بواسطه ميانی
نمايانده شوند يک بخش مھم مجمع تجارتی بازرگانھای کاروانی بنام
پووينده؛ و شايد ھم توسط بخشھای مختلف مشتريان تجارتی ومذھبی که
بنام ميان ياد ميشوند .کابولی ممکن است بواسطه کابوليھای فعلی و
کابول–خيل قبيله بزرگ وزيری نمايانده شوند .و ھيجينی بدون شک
توسط خوگيانی مسکون در امتداد قاعده شمالی سفيدکوه .نظربه ترکيب
آنھا )با فرض اينکه تشخيص من درست است( اين ستراپی متشکل ازيک
قسمت قابل توجه پاروپاميزوس قديمی از دره خيبردر شرق تا مجاورت
فراه در غرب را در بر ميگيرد .خوگيانی قبال يک قبيله بزرگ ومھم بوده
وبامتداد قاعده شمالی سفيدکوه  ،از نزديکی دره خيبر تا سطوح کابل در
بتخاک وسعت دارد؛ اما حاال آنھا يک ساحه بسيار محدود را در اختيار
دارند که در برگيرنده وادی گندمک در بين شنواری در شرق و غيلزی
در غرب است .شايد اين خوب باشد که خوگيانی را در اين جا بررسی
نمائيم.
خوگانی )ھيگينی ھيرودوتس( نيز بنامھای خوگيانی ،گيگيانی ،خاوگانی و
خاگوانی ياد ميشوند .اينھا در شجره )نسبنامه( افغانان بحيث بخش قوم
غرغشتی ،در بين قبايل و شاخه کرارای يا کراالنری طبقه بندی ميشوند.
کاراالنری يک کلمه پختو بمعنی "برادری ،خويشاوندی يا مجمع کاری"
است؛ و کارای يا گارای نام يک قبيله مشھور ترک است که حاال درکوه
ھای خراسان جنوب مشھد در حوالی زاوه و تربت جام وغيره مسکون
اند .خوگانی حدود  6ھزار فاميل در مھد قديمی آن در ميالنھای شمال
سفيدکوه بوده و دارای يک مسکونه باقدرت در دوآبه پشاور ميباشد،
جائيکه آنھا باشنده دھکده ھای سريخ ماروزی  ،ماتانی ،ماندوزی وغيره
است .آنھا بعالوه دارای بعضی مسکونه ھای کوچک در کندھار و
نزديکيھای خانه در وادی کنر پائينی و نواحی مجاور باجور اند .خوگانی
يک مردم متمايز از مردمان اطراف آنست که نه افغان و نه پتان ،نه
غيلزی و نه تاجک اند؛ و اينھا توسط پتانھا منحيث ھمنژاد قبيله چمکنی
شناخته ميشوند که در حقيقت يک شاخه خوگانی اند .در بين خوگانيھای
سفيدکوه و مشترکين زمين با آنھا اللی ،اليلی يا ليلی وزيری گفته ميشود
که يک شاخه جديد قبيله بزرگ وزيری کوه سليمان بوده و حدود  6ھزار
فاميل ھستند.
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خوگانی شامل سه بخش عمده است :وزيری ،خيربون و شيرزاد .بخش
ھای وزيری يا اليلی عبارتند از :اگام ،بارک ،بيبو ،نانی ،رانی و غيره
که بصورت جمعی سارکی ياد ميشوند؛ و احمد ،کانگا ،خوجاک ،پيرو،
تره کی وغيره که مجموعا موتيک ياد ميشوند .از اينھا نامھای سارکی
شايد ھمان سورکی چالوک يا سوالنکی اگنيکوال راجپوت بوده و موتيک
ھمان مايتيلی برھمن باشد؟ بيبو ھمان بيبا پرامارا بوده؛ و رانی ھمان
رانيکا چالوک است .بارک بعدا ديده ميشود.
خيربون شامل دو بخش است :نجيبی متشکل از بخشھای علی ،اپی،
دولت ،ماندو ،ماستو وغيره؛ و کارائی يا گارائی متشکل ازبخش ھای
غوندی ،حمزه ،جاجی ،خيدر ،موکار ،توری وغيره .از اين نامھا،
خيربون ھمان خيربانسی يا "نژاد خير" يک طايفه مشھور راجپوت
پرامارا است .علی ھمان ايولی يونانی است .کارائی نام يک قبيله ترک
است که فوقا ذکرشد .جاجی دوباره ديده ميشود .خيدر ھمان خيجار
پرامارا يا خيدار راجپوت بازرگان است .موکار راجپوت بوده و توری
ھمان تواری يا تياری راجپوت ميباشد.
بخشھای شيرزاد شامل لغمانی ،خودی ،ماما ،مارکی ،شادی وغيره است.
از اين نامھا ،شيرزاد پارسی است؛ معادل پختوی شير ،زمری است که
ميتواند تغيير شکل اسالمی ميسری باشد ،نام يک قبيله بزرگ ھندو در
دشتھای ھند و وادی اندوس؛ يا ميتواند تغيير شکل اسالمی ميسر براھمن
باشد ،ماما نام يکی از بخشھای يک قبيله براھمن ھند شمالی است .خودی
يا خادی و شادی تلفظات مختلف عين کلمه بوده و ھمان چاتو برھمن
است.
ستراپی سوم متشکل از ھيليسپونتوی ،فريگوی ،تراکوی ،پافالگونوی،
ماريندينوی و سيروی بوده و آشکارا در مرز غربی امپراطوری واقع
است .ھيچيک ازاين نامھا دربين قبايل افغانستان باستثنای سيری يا سوری
که قبال بحث شد ،يافت نميشوند.
ستراپی چھارم متشکل از کيليکوی و ظاھرا دربرگيرنده واليت کيليکيا،
ادانه فعلی ،شايد با واليت ھمجوار کارامان با مرکز آن ،قونيا ،يا آيکونيم
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قديمی است .کيليکی شايد در افغانستان توسط غيلجی يا خيليجی نمايانده
شود .غيلجی افغانستان ھمچنان بنام غلزوی ،خاالجه و خاالچه ياد شده و
گفته ميشود که يک قبيله ترک از ماورای جاسارتيز و از قبيله ترک
خيليچی يا "شمشير زن" ميباشد .آنھا در افغانستان بنام غيلجی يا خيليچی
ناميده شده و کم از کم از زمان محمود غزنی در اواخر قرن دھم در اين
منطقه مسکون شده باشند .اين نام بشکل خيزيلچی يا خيليچی يا خيزيلجی
منحيث نام اجدادی شاھان سلجوق روم يا آسيای صغير که پايتخت آن در
جريان قرن  12آيکونيم بود ،ديده ميشود .طوريکه ميبينيم ترکيب قبيله
غيلجی افغانستان تا اندازه زيادی از عناصرھندی ساخته شده است.
سلجوقی )طوريکه توسط التام شناخته شده( ظاھرا ھمان سيليوکی يونانی
است که جانشينان الکساندر در امپراطوری يونانی آسيا بودند .توسط
نويسندگان شرقشناس )آرينتال( بعضی جزئيات کنجکاوانه ثبت شده که
توسط دھربيلوت نقل شده در رابطه به منشای موسيس شاھان سلجوق که
در آسيا در سه شاخه جداگانه و ھمزمان در جريان سده ھای  11و  12و
در مورد بزرگترين آنھا تا نيمه سده چاردھم سلطنت کردند؛ در فارس از
 1041تا  1196م يکدوره  159سال؛ در کرمان از  1041تا  1187م،
 146سال و در روم يا آسيای صغير از 1087تا  1350م يا  263سال.
دھربيلوت در ماخذ لب تاريخ ميگويد که سلجوق در  34نسل به
افراسياب ،شاه توران يا ترکستان ميرسد؛ اوچار پسر داشت :ميکائيل
)مايکل( ،اسرائيل ،موسا و يونس )تماما نامھای خالص عبری( که ثروت
زيادی در دوستان ،زمين ،رمه و گله داشتند؛ آنھا از ترکستان به
ترانسوسيانا در جستجوی چراگاھھای بيشتر در 375ھجری مطابق 23
می  985م مھاجرت کردند؛ آنھا اوال در مرزھای بخارا و سمرقند توقف
نموده و بعدا باجازه سلطان محمود غزنوی از اکسوس به خراسان عبور
کردند که آقای اين واليت بود؛ و محمود به آنھا اجازه داد که خود را در
محيط نيسا و ابيورد مستقر سازند .ميکائيل دو پسرداشت بنامھای طغرل
بيگ و جعفر بيگ؛ آنھا روسای اين مستعمره نشين شده و با ورود
طوايف جديد ترک آنقدر زياد شدند که باعث خطر گرديدند؛ با مرگ
محمود ،پسر او مسعود لشکری ميفرستد تا آنھا را خارج سازد اما شکست
ميخورد؛ طغرل پس از اين خود را شاه ساخته و در 429ھجری )مطابق
 23اکتوبر1037م( بحيث سلطان در نيشاپور برتخت می نشيند.
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يک گزارش متفاوتی توسط خوندميرداده ميشود که ميگويد سلجوق پسر
دکاک يک کارمند اساسی بيگو ،يک سلطان ترک بود که درمنطقه خزار
يا سطوح قپچاق درباالی بحيره کسپين زندگی ميکردند .دکاک دارای نام
فاميلی تازيالوق يا "سترانگبو؟" بوده و بھنگام مرگ ،پسرجوانی بنام
سلجوق گذاشت که او را سلطان بيگو قبول نموده و به لقب باشاچی يا
"سرکرده" بزرگ نمود .سلجوق با نقض خلوت حرم ولينعمت خود مورد
انتقامجوئی قرار گرفته و با تمام فاميل  ،دوستان و اقارب خود به سمرقند
فرار نموده و خود را در آن مجاورت مستقر ميسازد جائيکه به اسالم
مشرف ميشود .با ازدياد پيروان او اکثرا با بيلی خان حاکم شھر سمرقند
در مخاصمت قرار گرفته و با پيروزی بطرف بخارا پيشروی نموده و
مورد استقبال قرار ميگيرد .از چار پسر فوق الذکر ،خوندميرنام بيگو را
به يونس داده و پسران را ميکائيل ،محمد و داود مينامد.
دھربيلوت در گزارش فوق از ميرخوند ميافزايد که مسعود پسر محمود
غزنوی تمام ادعای سلجوق که اوالده ترک اند را رد مينمايد؛ چون فاميل
يا نژاد سلجوق درھيچ شجره ترک بمالحظه نرسيده و اينکه خودبحيث
يک ترک ،تمام فاميل و خانواده ھای بزرگ )نامدار( اين قوم را ميشناسد.
اين رد يا ممانعت توسط مسعود بيک نماينده سلجوقی داده شده است که
اجازه سکونت خواسته و سوگند اطاعت و دوستی را تقديم ميکند .متعاقب
اين ،سلجوقی با مسعود اعالن جنگ داده ،بزودی تمام خراسان را از او
تسخير نموده و او را با ملکيت ھايشان در ترانسوسيانا }ماورالنھر{
وصل ميسازد.
با گذاشتن يکجائی اين گزارشھای متفاوت ،احتمال اينستکه مردم نمايانده
سلجوق و پسران او يک بخش مبھم چوپان يا کوچی يونانيھا ،اسرائيليھا
)چون يھودان وعيسويان در زمان تھاجم مغولھا ،دو قرن بعد از ظھور
سلجوقھا ،در اين مناطق بسيار زياد و متنفذ بوده و اين يک واقعيت آشکار
است( و ترکھای آواره )شايد با مذھب عيسوی( مانند يک کنفدراسيون
بخاطر حفاظت و تقويه يکجا بودند )مدتھا قبل ازنمونه قبايل موجود در
افغانستان(؛ با بھره برداری از حالت مغشوش منطقه و در جريان زوال
شاھان سامانی ،تحت رھبری يک يونانی از فاميل سلجوق ،موقعيت و
ثروت خود را وسعت داده و باقوت و ھمکاری ھمسايگان آواره و
ترکھای کوچی بسرعت بقدرت و حاکميت مستقل رسيدند؛ و اينکه
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موفقيت ھای حاصله توسط رھبران سلجوق عمدتا بواسطه کمک پيروان
و طرفداران ترک متاثرميگردد طوريکه بطورطبيعی تعداد قبايل کوچک
و جانشينان آنھا با انگيزه ھای سياسی ھويت قومی آنھا را پذيرفته و با
خورسندی حاضرميشوند نام اجدادی آنھا را درباالی سلطنت ايجادی خود
بگذارند .سلجوقی قبال مالکيت واليت کندھار را حاصل نموده بود و
سلطان ششم شاخه پارسی سلطنت )سلطان سنجر( نام خود را از شھر
سنجر نزديک کندھار گرفته است که خرابه ھای آن حاال بنام تخت
سنجری مشھور است .سلطان سنجر با وجود بدشانسی ھای نظامی ،در
شجاعت ،جوانمردی و عدالت ستوده شده ،برای عظمت دربارش مشھور
بوده و طوريکه دھيربيلوت ميگويد اکثرا بنام "الکساندردوم" ياد ميشود.
شايد صرف با قبولی يک نسب يونانی و بدون دستاوردھای نظامی
بمشکل ميتوانست باين عنوان پرافتخارنايل گردد .اودر 1157م پس از50
سال سلطنت وفات نموده و يک خاطره جاودانی فرماندھی ازبخشھای
سنجری قبايل افغان در حدود بوالن و از سنجرانی بلوچ درشھرمجاورآن
يعنی کالت ،باقی ميگذارد.
ستراپی پنجم متشکل از فوينيکيا و سوريه ميباشد که فلسطين و قبرس
ناميده ميشد .اينھا چيزی دلچسپی در اين پژوھش برای ما بدست نميدھند
بجزاز حدس و گمان اينکه شايد اينھا فراھم کنندۀ مردم انتيوخيا )اندخوی(
بودند که "منحيث يک شھر سوريائی" توسط انتيوخوس پسر سيليکوس
اعمار ميشود )طوريکه قبال ذکرگرديد(.
ستراپی ششم متشکل از مصر و ليبيا تا مرزھای کيرينی و بارکی و جھيل
مويريس است .در اينجا چيز دلچسپی برای ما وجود دارد .من قبال فقرۀ
از ھيرودوتس نقل کردم که توضيح انتقال بارکائيھا از محالت دور ليبيا
به دھکدۀ در کندزبکتريا است که تبعيديھا را با ياد بود بارکی ليبيائيھا،
بنام بارکی ميناميدند و در  554ق م و فقط نيم قرن قبل از بردگی
خودشان و اخراج بحيث اسيران جنگی توسط مسکونه ھای از باشندگان
يونانی مجاور در کيرينی بنا شده بود .ھيرودوتس پس از تشريح نحوۀ
تاسيس بارکيھای ليبيائی توسط مستعمره نشينان يونانی ميگويد که نام داده
شده به اولين شاه ،بَتوس بوده که در زبان ليبيائی بمعنی "شاه" است .اين
را بخاطری ذکرکردم که در وادی لوگر کابل ،قبيله بره کی دارای دو
دھکده نزديک بھمديگرميباشد ،يکی بنام برکی راجان و ديگری بنام
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برکی برک؛ يک تمايزی شايد نشاندھندۀ بعضی تفاوتھای موجود در بين
برکيان تبعيدی )بارکه ھيرودوتس( در اولين مسکونه ھا باشد مانند بارکه
ھای فاميل شاھی و بارکه ھای شھربارکی؛ چنين است معنی دقيق نامھا
)برکی راجان بمعنی "بارکی شاھی" وبرکی برک بمعنی "بارکی
بارکای" .اين برکيھای افغانستان يا اجداد بارکای ھيرودوتس توسط
الکساندر و پيروان او بحيث يونانی شناخته ميشدند( بدون مخالفت با عدم
چنين بيانيه صريح و حتی ذکر نام آنھا )از يک فقره آرين آشکار ميشود
که او( پس از گفتن اينکه ،الکساندر از ايورگيتس مارش خود را بمقابل
بکتريا ھدايت نموده و در مسير خود بيعت درنگای ،گدروزوی و
اراخوتوی را بدست ميآورد )ھر يک از اين اقوام بعدا توضيح ميشوند(؛
و بعدا بسوی ھنديھای مجاور به اراخوتوی پيشروی نموده )ھنديھای
پاروپاميزوس در حوالی غزنی ،مھد قبلی قبيله بتانی که قبال ذکرشد( و
تمام اقوام را با وجود مشکالت عظيم ناشی از برف عميق تابع ميسازد؛
بعدا به قله کيوکازوس }ھندوکش{ مارش نموده و درآنجا شھری بنام
الکساندريه اعمار ميکند – ميافزايد ،که در اين شھر ،الکساندر يک
پارسی تمام عيار را با يک بخش لشکر خودش جھت تقويه او در
حکومت اين منطقه باقی گذاشته و بعدا از کوھھای عبور ميکند که سطح
آن برھنه است و بجز از سيلفيوم )ترخه پختو = "بته تلخ"( و درخت
تورپينتاين )خنجک پختو = "مستيچ"؟( درآنجا چيزی نميرويد ،اما منطقه
بسيارپرنفوس بوده وپرورش دھنده گروه کثيری گوسفند و گاو اند که با
سيلفيوم تغذيه ميشوند .آرين ميگويد :يکتعداد کيرينی ھا بخاطر جلوگيری
از تخريب سيلفيوم توسط گوسفندان )که ريشه آنرا ميخورند( ،آنھا را در
يک احاطه نگھداری ميکنند ،چون اين بته دراينجا بسيارارزش دارد .اين
ذکر کيرينی ھا در بکتريا ،نزديک کابل فعلی و بارکای يا بارکائی ھا،
مسکونه ھای )ناقلين( تبعيدی يونانی انتقال شده از سلطنت کيرينی درليبيا
)که بارکی يک شاخه آنست( باين منطقه توسط داريوش ھستاسپ در330
ق م ،فوق العاده دلچسپ است )طوريکه قبال گفته شد( و شاھد مھمی است
درتائيد تشخيص من ازقبيله برکی کابل با بارکای تبعيدی ھيرودوتس؛ اين
کيرينی ھای متذکره توسط آرين نميتوانند کسی ديگری باشند بجز از
برکی ھای که ھيرودوتس گفته است ،مانند برکی بغالن در کندز.
پس از سلطه يونانی )قرارمعلوم( برکيھا ازنگاه تعداد و نفوذ افزايش يافته
وموقعيت بسزائی بطرف ھندوکش درشمال و کوه سليمان درجنوب ودر
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شرق تا به اندوس حاصل مينمايند .بھنگام سلطنت محمودغزنوی ،برکی
يک قبيله مھم بوده و در لشکرکشی ھای او کمک زيادی نموده اند .اعتبار
حاصله بحيث سربازان را ھنوز دارا بوده و شاھان افغان )فاميل بارکزای
درتمام موارد( ھميشه محافظين شخصی ،بخصوص از برکی ھا داشتند.
برکی ھا توسط امپراطور بابر ،در بين قبايل اساسی کابل در اوايل سده
شانزدھم ذکر شده است .تعداد آنھا حاال حدود  10ھزار فاميل درافغانستان
بوده و در پھلوی مرکزاساسی آنھا در کندز و لوگر دارای مسکونه ھای
در بتخاک و کنيگورم در منطقه وزيری و در باالی ھندوکش در حوالی
باميان وغوربند ميباشند .در افغانستان ،با وجوديکه منشای حقيقی آنھا
مورد شک نيست ،برکيھا توسط خودشان بحيث يک مردم متماوت شناخته
ميشوند؛ ھمچنان افغانھا و پتانھا ،غيلجی و ھزاره ،تاجک و ترک نيز آنھا
را از خود نميدانند .در بين خودشان ،برکيھا يک لھجه خاص بکارميبرند
که تا اندازه زيادی نسبت بھر زبانی )با درنظرداشت تعداد واژه ھا و
مالقات که با ايشان داشتم( شبيه ھندی است.
برکيھا ادعای نژادی ازمھاجمين عرب دارند ،درحاليکه اين ادعا فقط يک
خودبينی و غرور آنھا در رابطه به مسلمان شدن آنھاست .آنھا يک مردم
خوب ،بلند ،فعال و با چھره زيباتر از افغانھا بوده و بحيث يک مردم قابل
احترام محاسبه ميشوند .آنھا در شجره افغانھا باين نام جای نداشته و اکثرا
بحيث تاجک ھا شناخته ميشوند .بآنھم بصورت عام اين غيرمحتمل نيست
که قبيله موجود حاکم درانی درافغانستان ،اصال مشتق از برکی باشد؛
چون من ھيچ منبعی ديگری نيافتم که بارکزی از کجا بوجود آمده است؛
عين مالحظه را ميتوان در مورد طايفه بزرگ بارک قبيله ختک داشت .با
شمردن طوايف بارک درانی و بارک ختک بحيث مشتقات برکی يا
بارکای ھيرودوتس )شايد در آنزمان دقيقا بارکی گفته ميشدند( بزرگترين
زوال برکيھا از کامگاری و نفوذی که در زمان سلطان محمودغزنوی
برخوردار بودند ،ممکن است در اثر انشقاق و بيگانگی در آمادگی يکی و
مخالفت ديگری در پذيرش اسالم شروع شده باشد.
ستراپی ھفتم متشکل از َ َ
ستگيدای ،گنداروی ،داديکای و اپاريتای متصل
بھمديگر ميباشد .اينھا نامھای ظاھرا اقوام مسلط و مسئول پرداخت باج
بوده اند .آنھا امروز تماما توسط عين نامھا در امتداد مرزھای شرقی
افغانستان قابل شناسائی اند :ستگيدای يا "اقارب َ َ
ستگ" حاال توسط قبايل
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ختک ،شتک ،ستک و شيتک يا سيتک مرزھای اندوس؛ گنداروی توسط
گنداری ،حاال يکتعداد مشخص با اين نام در کوھھای شمال دره خيبر؛
داديکای يا خيل دادی توسط داديکا )متروک( يا دادی در بين بخش ھای
چندين قبيله افغان در حوالی بوالن و توسط دادو-پوترا يا داودپوترای
بھاولپور؛ و اپاريتای توسط اپاريدای يا افريدی مشھور دره خيبر نمايانده
ميشوند .در زمان داريوش ھيستاسپ تمام اين اقوام بحيث ھندی شناخته
شده و قسمت زياد ھمين مناطق را در اختيار داشتند که امروز اوالده
ايشان يافت ميشوند .اين ستراپی نظربه ترکيب آن دربرگيرنده مرزاندوس
از کوه ھای بونير در شمال تا کوھھای دره بوالن در جنوب و از دريای
اندوس )درشرق( تا حوضه آبی سلسله سليمان و خيبر )محدود کننده اين
وادی( درغرب است.
حال ترکيب اين اقوام مختلف و موجود را امتحان ميکنيم طوريکه آنھا را
بترتيب موقعيت ايشان از شمال بجنوب در نظرميگيريم؛ اين مطلوب
ترين ترتيب برای بررسی آنھا و قبايلی است که حاال با آنھا ترکيب شده
اند.
گنداری )گندھاری نويسندگان سانسکريت و گنداروی يونانيھای قديم( حاال
باشندگان يک قسمت کوچک بنام نواگی اند که مرکز آن گندھاراست ،يک
شھريکه گفته ميشود دربرگيرنده  4ھزار خانه است؛ اين منطقه در شمال
رود کابل ،بين شاخه کنری آن و کوھھای باجور قرار دارد .گنداری حاال
در بين طوايف قبيله صافی شناخته شده و حدود  3ھزار فاميل ميباشند.
آخوند مشھور سوات بنام عبدالغفور ،يک زاھد مذھبی دارای تقدس و نفوذ
قابل مالحظه چند سال قبل يک گندھارای بود با وجوديکه بنام صافی
ناميده ميشد ،که گندھاری يا گنداری يک طايفه اساسی آنست .صافی يک
قبيله قابل مالحظه در ناحيه لغمان و واديھای پائينی در قاعده کوھھای
کافرستان از دريای عليشنگ تا کنر ميباشد .اينھا يک نژاد خوب و
جوانمرد بوده ،با يک لھجه خاص خودشان صحبت نموده و بصورت عام
بحيث يک شاخه پشه ئی شناخته ميشوند .بعضی صافيھای که من ديدم در
شقيقه ھای خود کاکل )زلف( گذاشته و مويھای باالی سرخود را قطع
نموده بودند که تا اندازه زيادی روش يھوديان شرقی است.
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در قديم گندھاريھا زياد و مھم بودند که نام خود را بتمام منطقه بين
رودھای اندوس و کابل و آبريز رود سوات و شاخه ھای آن داده بود؛
مرز اندوس آن از اتک تا کانرا غوربند ،پائين گيلگيت وسعت داشت .اين
منطقه گندھارای نويسندگان سانسکريت بوده و شايد نماياندۀ گنداروی
ھيرودوتس باشد؛ مرز جنوبی آن رود کابل در قسمت شرقی اتصال کنر
است؛ و حوزه آبی کوھھای باجور جدا کننده آن از وادی رود کنر،غرب
آنست؛ مرز شمالی توسط کوھھای بلند ،اين مسير را از منطقه دارادا جدا
ميسازد .گنداريتيس سترابو يک ساحه بمراتب کوچکتر بوده و اکثرا با
منطقه ھموار)يا ساما( بين اتصاالت رودھای کابل وکنرمحدود بوده است؛
وشايد بخصوص قسمت دوآبه اين مسير در بين درياھای کابل و سوات.
ساحه بزرگتر گندھارا فوق در پھلوی دوآبه و ساما در برگيرنده تمام
مناطق کوھی آبريزه توسط درياھای پنجکوره )گورايوس يونانيھا(،
سوات )سياستوس قديمی( و برندو و شامل قسمتھای باجور ،سوات ،بونير
وغيره است ،تا قسمتھای شمال يعنی کوھستان کانرا و غوربند ،که در
ماورای آن ،منطقه دردو قرار دارد.
گندھاری يا باشندگان گندھارای تعريف شده متشکل از چندين قوم و قبيله
متمايز بودند که گندھاری مسلط مھد مرکزی آنرا در اختيارداشته و توسط
درياھای کابل ،سوات و کنر محاط بوده است؛ در حاليکه اقوام ديگر
باقيمانده منطقه ھموار و کوھی تا کوھھای بلند جداکننده آبريزه دريای
سوات از گيلگيت را در اختيارداشتند .گنداری يا گندھاريھای موجود
طوريکه قبال گفته شد حاال محدود به يک قسمت کوچک در بين کوھھای
ناواگای اند؛ باقيمانده منطقه قديمی آنھا دراختيار قبايل ديگر وعمدتا مھمند
قراردارد که بعدا موردبحث قرارميگيرد.
از اقوام که قديما باشنده منطقه گندھارا بودند ،سترابونامھای پنج قوم را
ميگيرد که ما بآسانی ميتوانيم با تعقيب گزارش او آنھا را بشناسيم .او
ميگويد" :الکساندردربازگشت به بکتريانا )ازلشکرکشی به سغديا و بمقابل
سکائيھا( با عبور ازعين کوھھا و از راه ديگری وارد آريانا شده و از
اينجا بطرف ھند و درياھای کوفيز)کابل( و خواسپيس )سوات يا لندی(،
که در نزديکی پليميريوم )دھکده فعلی پرانگ؛ تغييرشکل پختوی احتماال
ھندی پرامارکا" ،از پراماره" ،يک قبيله مشھور راجپوت که بصورت
زياد در بين قبايل افغان در تمام مرز اندوس نمايانده ميشود( باھم يکجا
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ميشوند ،پيشروی ميکند؛ پس از خواسپيس )خوار = دريا در پختو و
آسيپ يا ايسپ ،نام پختوی قبيله اسپيوی آرين و يوسفزی اسالمی( از شھر
ديگری بنام گوريس )گوری ،که خرابه ھای آن مظھر مشھور و برجسته
دره توالش در سوات است( عبور نموده و در مسير خود از طريق
بندوبينی )ناحيه باراوال باجور( و گنداريتيس )گندھار( و گذرانيدن
زمستان در ساحات ھيپاسوی )سترابو آنھا را در فقره ديگری بنام
اسپاسوی خوانده است؛ آرين آنھا را اسپوی ياد نموده که نزديک به ايسپ
يا ايسپزی پختوی معاصر يوسفزی است( و در اساکانوس )شاه راجپوت
اسواکا – "اسوا" يک قبيله قديما باشنده وادی سوات و حاال نمايانده
بواسطه اسپين چترال و ياشکون يا ياسکان ياسين و گيلگيت است(،
دراوايل بھاراو داخل سطوح شھرتکسيال ميشود )ساحه ايکه توسط دھکده
ھای تکحال در نزديکی کانتونمنت پشاور عالمه گذاری شده؛ نه توسط
تکسيالی که در شرق اندوس قرار دارد ،چون الکساندر ھنوز دريا را
عبور ننموده است( .پس از دريای کوفيس دريای اندوس است .منطقۀ
واقع در بين درياھا توسط استکينوی )قبيله استکی؛ که استيس متذکره
توسط آرين ،رئيس آنھا بود( ،ماسيانوی )مشوانری گندغردرساحل شرق
اندوس که قبال تشريح شد( ،نيسايوی )باشندگان نيسايای يونانی ،نيسيدای
راجپوت و نيساتای امروزی که در اطراف آن خرابه ھای شھر قديمی
نيسايا قرار دارد( و ھيپاسوی )يا اسپاسوی ،اسپوی آرين و ايسپ پختون و
يوسفزی اسالمی فعلی( اشغال شده بود .بعدا قلمروی اساکانوس )شاه
سوات و باجور که فوقا ذکر شد( است که شھر آن ماسوگا )اگرعين
گوريس فوق نباشد ،شايد ساحه عالمه شده توسط باجور فعلی باشد که
بصورت عام بنام خھر يا شھر ياد ميشود( ،مسکونه سلطنتی منطقه است.
درنزديکی اندوس ،پوکااليتيس ديگری است )شايد ساحه آن ھمان مخروبه
بيکا درباالی ساحل اندوس درپائين توپی باشد( ،چون دراينجا پلی ساخته
شده که ميتواند عبور لشکر را فراھم سازد".
آرين يک گزارش جامعتر مسير الکساندر از طريق منطقه فوق را ميدھد.
او ميگويد که الکساندر پس از تسخير سغديا دوباره به بکتريا مارش
نموده و با فرارسيدن بھار ) 327ق م( او با تمام قوا بطرف ھند پيشروی
کرده و با عبور از قله کوکازوس )پامير؟( به الکساندريه رسيد ،شھريکه
اودربين پاروپاميسای اعمارنمود ،وقتيکه اواولين لشکرکشی خود بطرف
بکتريا را نموده بود .ازاينجا با پيشروی به نيکايا )نيجراو( ،او به دريای
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کوفينيز)کاو دره نجيل ،جائيکه بدريای کابل وصل ميشود( پيش رفت .او
دراينجا با تقسيم قوتھايش ،ھيپايسشن و پيرديکاس را با يک لشکر بداخل
منطقه پيوکاالوتيس فرستاد )توسط کنينگھم مشخص شده – "جغرافيای
قديمی ھند" – با پوشکاالواتی سانسکريت ،مرکزقديمی گندھارا و واقع
در ساحل شرقی دريای سوات يا لندی در نزديکی اتصال آن با دريای
کابل( ،بطرف دريای اندوس ،که شھزاده آن بنام استيس ياد ميشد )احتماال
رئيس استاکينوی سترابو و حاکم پايتخت آنھا که حاال بواسطه چارسده
فعلی نمايانده شده و بصورت عام بنام ھشتنگر ياد شده و نشاندھنده يک
نام قديمی از اين نوع است ،بگمان اغلب ھستينگر" ،شھرھستی"؛ در
حاليکه ھشتنگر يک کلمه مرکب پارسی وھندی بمعنی "ھشت شھر" بوده
و لذا بطورعاميانه بچندين دھکده در امتداد اين دريا و در ناحيه ايکه آنھا
واقع اند ،اطالق ميشود(.
استيس در دفاع يک شھر)نام آن گرفته نشده( مجبور به فرار گرديده و
کشته ميشود؛ ھيپايسشن اين شھر را پس از يک محاصره سی روزه
تسخير نموده و بعدا حکومت آنجا را به سنگايوس ميدھد )شايد طايفه
سنگا قبيله شنواری که حاال باشندگان وادی نازيان ناحيه ننگريھار
درغرب دره خيبر اند( .الکساندر پس ازتقسيم قوتھايش طوريکه فوقا گفته
شد ،خودش با يک قطعه بمقابل اسپوی )ايسپ( ،تيرايوی )تيراھی( و
اراساکوی )اورکزی( مارش نموده و با عبور از منطقه ناھنجار کوھی
بامتداد دريای خوی )کاو ،نام دريای کابل از نطقه اتصال کاو دره نجيل تا
به دريای کنر( مارش و با بعضی مشکالت عبور ميکند )شايد در گذر
مقابل جالل آباد که او به جنوب دريای کابل عبورکرده( او فرمان ميدھد
که سربازان پياده بفراغت او را تعقيب نموده و خودش با تمام اسپھا و
ھشتصد نشانزن مقدونی مسلح و با اسپ ،با سرعت بطرف بربريھا
مارش مينمايد که در کوھھا يا قويترين گذرگاھھايشان عقب نشينی کرده
بودند )ميالنھای شمالی سفيدکوه( .اولين شھرقوی ايکه او حمله ميکند )نام
گرفته نشده ،شايد يک قلعه تيرايوی يا تيراھی در کوت-رود ،وادی
"دژدريائی"( با يک ديوار دوگانه محاط شده و قويا مدافعه ميگردد؛ اما
در روز دوم حمله تسخير گرديده و تعداد زياد مدافعين به کوھھای مجاور
اندکه
فرار ميکنند .وقتيکه او آنشھر را تسخير ميکند ،بشھر ديگری بنام َ
مارش مينمايد )دکه ،کام دکه ،دو دھکده نزديک يکديگر در ساحل جنوب
دريای کابل در نزديکی مدخل غربی دره خيبر( ،که دارای حاصالت
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فراوانی است ،او در آنجا خاتيروس را با ديگر سرکرده ھای پياده نظام
ميگذارد تا تمام واليت را مطيع و اداره نمايند )ننگريھار يا جالل آباد(،
طوريکه برای او اينجا بسيار مطلوب معلوم ميشود.
لشکرکشی بمقابل اراساکوی )ورکزی( ،طوريکه من در اينجا مشاھده
ميکنم ،بايد توسط کراتيروس پيش برده شده باشد .طوريکه آرين ادامه
ميدھد ،الکساندر بعدا مارش خود را بطرف دريای ايواسپال ادامه ميدھد
)ظاھرا ھمان خواسپيس سترابو؛ با عبور از دريای کابل در گذر بين دکه
و لعلپوره ،و از اينجا با مارش نمودن از باالی سطوح گوشته( ،جائيکه
جنرال اسپوی قرار داشته ،و در مدت دو روز مسافرت طوالنی بشھر
ميآيد )نام شھر داده نشده ،شايد گندھار در ناوگی باشد( ،که بھنگام تقرب
او ،بربريھا آتش افروخته و بکوھھا فرار مينمايند .مقدونيھا آنھا را تعقيب
و کشتار بزرگی براه مياندازند ،قبل از اينکه آنھا بمحالت صعب العبور و
غيرقابل دسترس عقب نشينی نمايند .بعدا الکساندر با عبور از يکی از اين
کوه ھا به شھر اريگايوس ميآيد )شايد کوه توتای ،و شھر اريچند ،جائيکه
خرابه ھای زيادی دراطراف دھکدۀ موجود باين نام است ،درقاعده شرقی
کوه در ناحيه رانريزی يوسفزی( ،و آنجا را بدون سکنه و سوخته توسط
باشندگان مييابد .الکساندرکه موقعيت اينمحل را فوق العاده سودمند يافته و
درعين زمان کراتيروس بآنھا ملحق شده است ،فرمان ميدھد که شھررا
عمران نموده و با باشندگانی پر نمايد که بطور داوطلبانه آمده اند و يا
آنھائيکه از ارتش خارج شده و ديگر برای خدمات نظامی مناسب نيستند.
الکساندر درعين زمان مارش خود را )شايد بامتداد دامنه ھای کوھھای
توتای و ملکند( بجائيکه بربريھا فرارنمودند ھدايت ميدھد )شايد کوه مورا
وگردنۀ باين نام درسوات( و در پای يک کوه معين اردوگاه ميزند )شايد
ملکند يا پاجاه( ،جائيکه ميبيند نسبت به کمپ خودش تعداد زياد آتش
درکمپ بربريھا رخداده است ،او با يک قوت قوی پيش رفته و بآنھا حمله
ميکند و پس از يک تصادم کوتاه در سطوح و کوه ھای اشغالی بواسطه
دشمن ،آنھا را با تلفات  40ھزار مرد و اخذ  230ھزار گاو شکست
ميدھد.
بعدا الکساندربا يکجاشدن دوباره کراتيروس با لشکراو ،که اريگايوس را
اعمارنمود ،با يک قطعه بطرف اساکينی حرکت ميکند)ياسکون باجور(
که گفته ميشود يک ارتش 20ھزاراسپ و30ھزارپياده درپھلوی  30فيل
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آمادۀ جنگ داشته و با عبور از قلمروی گورايوی )که شايد از نام
راجپوت گوری گرفته باشد بعوض باشندگان منطقه پنجکوره فعلی(،
دريای باين نام را عبور نموده )گوريايوس ،پنجکوره فعلی( ،با مشکالت
فراوان بعلت عمق ،سرعت آب و تخته سنگھای لشم ،و دريافت اينکه
بربريھا به سنگر ھای مستحکم ايشان فرار نموده است ،اوال لشکر خود
را به ماساگا ھدايت ميدھد )باجور يا خار( ،که مرکز آنمنطقه توسط يک
بخش  7ھزار سرباز اجير از قسمتھای درونی ھند نگھداری ميشود .پس
از تسخير اين محل ،که در آن مادر و دختر اساکانوس گرفته شده بود،
الکساندر يک قطعه به مقابل بيزيرا ميفرستد )رستم بازار در وادی
سودھم يوسفزی ساما يا "مسطح"( ،و ديگری به اورا با فرمان
نگھداری محل تا زمانيکه او می آيد.
دراينجا ميتوانم بگويم که جوستين با صحبت از گرفتاری ماساگان ،محل
را بنام قله دايدالوس مينامد )تال داردييال ،يک کوه در شمال دريای
پنجکوره در بين باجور و سوات( ،سلطنت ملکه کليوسيس يا کليوفيس
)اساکانوس مطابق کورتيوس ،تازه مرده بود( که قلمرو او دو باره توسط
الکساندر به او برگشتانده شده و از الکساندر پسری به دنيا ميآورد که نام
او را الکساندر ميگذارد .باين ارتباط ميتوانم عالوه نمايم که با در نظر
داشت اين موضوع ،در روزگار موجود ،تعداد زيادی روسا و فاميلھای
فرمانروايان در دولتھای مجاور چترال و بدخشان افتخار داشتن نسب
اجدادی از الکساندربزرگ را دارند.
با رسيدن به اورا )محل آن شايد بواسطه پشته ھای بلند مخروبه بنام
ساری بھلول در سامای يوسفزی ،پنج يا شش ميل از مرز قلعه مردان
نشانه شده باشد( ،الکساندر محل را بدون مشکالت زياد تسخير مينمايد
با وجوديکه توسط ھنديھای فرستاده شده باين مقصد بواسطه ابيساروس
)شھزاده ابيسارا نويسندگان سانسکريت ،ھزاره چاچ فعلی درساحل شرقی
اندوس( دفاع ميشد ،و در اينجا باشندگان بيزاره )بازار( در باالی يک
برآمدگی قرار داشتند که توسط يک ديوار محکم محافظت ميشد ،شبانه
شھر را تخليه نموده و به صخرھی بنام اورنوس فرار ميکنند )شايد شاه
ُدم يا مالکا در ارتفاعات مھابان( ،و تعداد زياد بربريھا نيز با ترک دھکده
ھايشان آنھا را تعقيب مينمايند .الکساندرمصصم بود صخره کوه اورنوس
را بگيرد )ارانای يک نام مشھورھندی برای سلسله کوھھای اين حصه
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است؛ در اينجا يک تيغه ارانی مھابان نزديک چارورای در وادی چمله و
برامدگی ارانی ديگری در کوھھای مری نزديک کھوته در ناحيه
راولپندی وجود دارد( و با گذاشتن يک قطعه در اورا و ماساگا ،يک
مسکونه جديد جھت دفاع منطقه به بيزيره ميفرستد؛ و ھيفايسشن و
پيرديکاس توسط فرمان او شھر ديگری را بنام اورباتيس پرجمعيت
نموده )محل که توسط ُسر ای .کننگھم در مخروبه ھای ارابای در ساحل
جنوبی دريای کابل نزديک کانتونمنت نوشھره تشخيص شده است( وآنرا
با يک قطعه مجھز کرده و به دريای اندوس پيشروی ميکند تا برای اعمار
پلی جھت عبور آنھا مطابق فرمان آمادگی گيرد؛ او بعدا خودش بطرف
شھر پينکيالوتيس )پوشکاالواتی فوق الذکر ،ھشتنگر يا چارسده فعلی(
نچندان دور از اطراف اندوس حرکت نموده و او با گذاشتن يک گاريزون
در آن محل ،برای تسخير تعداد زياد شھرکھای کوچک در کنار دريا
پيشروی ميکند؛ و با دو شھزاده آن واليت بنامھای کوفايوس و اساگيتيس
)کوفايوس شايد رئيس قبيله راجپوت کوبا باشد( يکجا ميشود .درآخراو به
ايمبوليما ميرسد )امبيال فعلی در کانتون چمله بونير( ،يک شھرنچندان
دور از صخره اورنوس )ملکه فعلی ،نزديک قله کوه مھابان؛ سنگر
مستحکم وھابيھای متعصب ھندوستان در ساليان آخر ،که بھنگام تخريب
آن در مبارزات امبيال در  1864-1863من در "قطعۀ" حاضر بودم که
اين وظيفه به آنھا داده شده بود( ،که توسط ھنديھا دفاع ميشد ،او
کراتيروس را با يک بخش لشکر جھت جمعآوری آذوقه جواری و ديگر
ضروريات برای يکمدت طوالنی درآنجا گذارده و خود با ديگران بطرف
صخره مارش ميکند .الکساندر پس از تسخير اورنوس و برگشت از
صخره ،بداخل قلمروی اساکينوی )شايد راجپوت اسوا-کا يا اسا-کا ،يک
قبيله فوق الذکراساگيتيس که شايد نام آن ھمان اسا جت قبيله اسا ،قوم يا
نژاد جت باشد؛ اساکينوی شايد حاال توسط ياسکون قبل الذکرنمايانده شود(
به تعقيب بربريھای که به کوھھا فرار نموده بودند مارش مينمايد؛ و
ھنگاميکه او به شھر ديرتا ميرسد )شايد مرکز دارادا( ،شھر و مناطق
اطراف آنرا خالی از سکنه مييابد) .قرارمعلوم الکساندرازدريای بارندو
بداخل واديھای چاکيسارو پوران عبور نموده باشد که حاال توسط افغانھای
چغرزی مسکون اند؛ دراينجا يک دھکده قلعه مانند در چاکيسار بنام داود
وجود دارد ،شايد تغييرشکل اسالمی داردو بومی که ممکن از باشندگان
قبيله دردو نامگذاری شده باشد( .روز بعد او قوتی بغرض پاکسازی
مناطق اطراف فرستاده و خود بطرف دريای اندوس پيشروی ميکند )ولی
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لشکررا قبال برای ھموارسازی راه ميفرستد درغيرآن غيرقابل عبوربوده
است( .الکساندرازبعضی بربريھای دستگيرشده باخبرميشود که باشندگان
آن منطقه جھت محافظت خويش به بريساديس فرارنموده اند ،اما فيلھای
خويش را در چراگاھھای نزديک دريای اندوس باقی مانده اند .الکساندر
آنھا را جھت رھنمائی بمحل فيلھا برده و يکتعداد فيل ھا را گرفتار و به
لشکر ميدھد ،الکساندرفرمان ميدھد که يکتعداد درختھای که درنزديکی
دريا يافت ميشد قطع نموده و کشتيھای ساختند که بآب انداخته ،او و
قوتھايش ھمراه با پلی که توسط ھيفايسشن و پيرديکاس ساخته بودند،
عبور ميکند.
الکساندر بعدا بمنطقۀ داخل ميشود که در بين دو دريای کوفينيس )کابل( و
اندوس قرارداشت ،جائيکه نيسا واقع است و بھنگام رسيدن به نيسا )نيساتا
فعلی ،درساحل چپ دريای لندی سوات ،نزديک اتصال آن با دريای
کابل( با لشکرخود ،شھروندان آنجا ھيئتی بسرکردگی اکالفيس ميفرستند
)شايد يک رئيس قبيله اکا مربوط ناگا( ،با التماس از الکساندر جھت آزاد
گزاردن شھربخاطرخدای ديونيسوس و اطمينان اينکه بککوس ھنديھا را
مطيع ساخته و مصمم اند که به يونان برگردند ،اين شھر را منحيث يک
يادگار پيروزی خود ساخته و ھمچنان کوھی که نزديک آنجاست )کوھی
مور يا کيامور( که او را ميروس ميناميدند .الکساندر از نيسا به پلی باالی
اندوس حرکت نموده و لشکرخود را از دريا عبور ميدھد؛ در اينجا ما
مجبور نيستيم مسير او را از اندوس با کشتی تا بحر تعقيب کنيم،
درصورت ضرورت وتا جائيکه به موضوع پژوھش ما ارتباط ميگيرد،
خواھيم پرداخت.
ازمعلومات داده شده درگزارشات ھيرودوتس ،سترابو وآرين ما نامھای
اقوام اساسی قديما باشنده منطقه گنداروی را آموختيم که عبارت بودند از
استاکينوی ،ماسيانوی ،نيسايوی ،اسپوی و اساکينوی.
استاکينوی شايد طوريکه قبالپيشھاد کردم ،قبيله استيس ،شھزاده ھستيکا
راجپوت ،باشندگان ناحيه ھستيناگارا )ھشتنگرفعلی( بوده باشند .آنھا حاال
باين نام در افغانستان شناخته نميشوند ،باستثنای چند بخش کوچک بنام
ھستی در بين طوايف بعضی قبايل پتان دراين مرزھا؛ مھد قديمی آنھا
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حاال توسط قبيله مھمند ،طايفه محمدزی باشندگان ناحيه ھشتنگراشغال
شده است.
ماسيانوی طوريکه قبال گفته شد ،حاال توسط مشوانری نمايانده ميشوند،
که مھد عمده آنھا حاال درسريکوت کوھھای گندغر ھزاره چاچ درساحل
شرقی اندوس ميباشد؛ اما بحيث مشانی ،مسانی ،ماشو وغيره دربين بخش
ھای چندين قبيله پتان درامتداد اندوس يافت ميشوند.
نيسايوی شايد باشندگان شھرآزاد نيسا بوده و شايد در رابطه به محل
ايشان توسط شھرفعلی نيساتا )قبال ذکرشده( نمايانده شوند که دراطراف
آن مخروبه ھای زيادی با پوشانيدن چندين ميل مربع پشته وآشغال وجود
دارد.
اساکينوی )طوريکه قبال فرض شد( حاال شايد توسط ياسکون نواحی
چترال و ياسين متصل مھدھای قديمی ايشان در باجور نمايانده شوند.
باجور شايد منطقه باجاسوا )نسب چھارم از يوجاميدا ،مطابق گفته ھای
تاد "سالنامه راجستان" ،يکی از سه شاخه بزرگ بيرون شده ازھستی(
بوده و گفته ميشود که در تمام پنجاب و ھند گسترش يافته است ) 1600ق
م( .باجسوا که مالکيت حوالی اندوس را بدست آورد ،پنج پسرداشت که او
نام پنچاليکای آنھا را به پنجاب داده است .کمپيال جوانترين پسر ،مرکز
خود را بنام کمپيلنگره تاسيس نمود )محل که توسط دھکده موجود
کمپيلپور نزديک اتک نشانداده شده است ،جائيکه حاال کانتونمنت برتانيه
قرار داشته و بنام "کمپيلپور" ياد ميشود( و شھزاده دروپديوی باين
خانواده تعلق داشت )خانم مشترک پنج برادران پندو ،قھرمانان
مھابھارت( .پنچ پندو در افسانه ھای محلی تجليل کننده کردار آنھا ھنوز
در بين قبايل منطقه گندھارا شناخته شده است .ياسکون چترال و ياسين
ظاھرا عين مردم اند ھمانند اساکينوی قديمی يونانيھا که قبال باشنده سوات
و باجور بودند ،اما حاال آنھا دراين نواحی به اين نام يافت نميشوند.
احتماال آنھا در بين سواتی شامل اند که نام عمومی تمام باشندگان قديمی
يا ھندی سوات و باجور از زمان گرويدن به اسالم اند .دربين سواتيھا يک
بخش بزرگی بنام گباری ،گبارای يا گواری تشخيص ميشوند که قبل از
گرويدن باسالم )طوريکه نام نشان ميدھد( "آتش پرست" و شايد مربوط
قبيله پنتيالی پارسيان )قبال ذکر شد( بوده باشند ،يکی از آنھائيکه مھد
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قديمی ايشان بواسطه ناحيه پنديالی فعلی در کوھھای مھمند فعلی بين
درياھای کابل و سوات نشان داده ميشود.
اسپيوی حاال توسط قبيله ايسپ نمايانده ميشود که وسيعا در بين بخشھای
چندين قبيله بزرگتر واقع در مرزھای شرقی افغانستان از کندھار تا به
اندوس گسترده اند؛ ودرروزگارموجود تحت نام اسالمی يوسفزی موجود
اند ،بحيث يک قبيله بزرگ و قوی در مھدھای قديمی اجداد دورايشان ،که
بآن نام فعلی يوسفزی يا ايسپزی )طوريکه توسط طوايف کوھی تلفظ
ميشود( را داده اند.
اسپيوی طوريکه توسط آرين بنام ھيپاسيوی يا اسپاسيوی سترابوياد می
شود در دورانھای بعدتر توسط کورتيوس بحيث اگرياسپای يا ارياسپای
در منطقه کنداھار ياد ميشود .توسط نام فعلی يوسفزی ،آنھا مالکيت تمام
مناطق واقع دربين درياھای سوات و کابل و اندوس را تا کوھھای مرتفع
جداکننده آنھا ازمنطقه دارادا ياسين و گيلگيت دراختياردارند؛ درحقيقت،
تمام گندھارای قديمی طوريکه قبال تعريف شد ،باستثنای مسيريکه اين نام
بسيار دقيق اطالق شده ،محالت بين درياھای کابل و سوات و محاط به
مسير پائينی دريای کنردرغرب؛ درساحه ايکه گنداری يا کنداری ھای
فعلی ھنوز در کانتونھای کوچک بنام آنھا در بين کوھھای ناوگی درمرز
ھای باجور يافت ميشوند.
کتله عظيم گندھاری قديمی يکجا با ھمسايه ھای ايسپ آنھا درساما يا
"سطوح" مجاورآنھا بين درياھای سوات ،کابل و اندوس توسط يوچی،
گيتای يا جاتا به وادی دريای ترنک اخراج شده و درسواحل آن درسده
پنجم ميالدی مسکون شدند ،درزمانيکه آنھا ظرف-دعا بودا را ازپشاوربه
کندھارانتقال دادند؛ درزمانھای بعدترمن افتخارداشتم که اين اثرمقدس را
درسال  1857ببينم .درآنزمان ،اين اثردريکحالت حراست کامل دريک
گوشه محقرمعبد اسالمی دربين مخروبه ھای شھرقديمی قلعه مانند کندھار
قرارداشت .ازاينکه بر سر گندھاريھای کاشته شده )ناقل( درکندھار چه
آمده است )ناميکه شايد اين منطقه از اين ناقلين گندھاری اندوس گرفته
باشد( زياد روشن نيست ،زيرا آنھا حاال بواسطه اين نام در بين قبايل
موجود منطقه فعلی کندھار شناخته نميشوند؛ حتی نه درسطح يک قبيله
ساحوی .اما ازھموطنان و دوستان آنھا دراين مھاجرت ،معلوم ميشود که
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اوالده آنھا يعنی ايسپ ،ده قرن بعدتر ،تحت نام اسالمی يوسفزی )يک
ناميکه بعضی اشتباھات وسردرگمی دررابطه به ادعای نسب اسرائيلی
افغانھا ايجاد کرده است( به منطقه قديمی و پدری خود برگشته اند در
اشتراک با يک قبيله ديگر بنام مندانر)مندروانی پلينی( از سواحل دريای
ھلمند.
مطابق به گزارش خود آنھا ،يوسفزيھا در مسکونه ھای موجود دروادی
پشاور درنيمه سده پانزدھم ميالدی در زمان سلطنت ميرزا الغ بيگ ،شاه
کابل و غزنه و نواسه اميرتيمور)تيمورلنگ نويسندگان اروپائی( و کاکای
پدری امپراطور بابر )موسيس سلطنت مغولی ھند( باينجا آمده اند .قبل بر
اين مھاجرت ،آنھا در ناحيه غواره مرغه يا "چراگاه حاصلخير" در
سرآبه ھای دريای ارغسان ،يک شاخه ترنک زندگی ميکردند .متعاقب
يک مناقشه بر سر چراگاه با قبيله ترين )باشندگان نواحی پائينی ارغسان
و کادانی( به کابل مھاجرت ميکنند؛ دراينجا با مالقات با قبايل مھاجربنام
مھمند ،خليل و داودزی که مجموعا بنام غورياخيل يا غوری ياد ميشوند،
يکجا شده و به غارت و چپاول راھھا و آزاردادن منطقه مشغول ميگردند.
اعمال خربکارانۀ آنھا آنقدرغيرقابل تحمل ميگردد که الغ بيگ ،قوتی
جھت توبيخ آنھا فرستاده و آنھا را از ناحيه کابل بطرف جالل آباد ميراند.
آنھا دراينجا اتحادی با قبيله خوگيانی باشنده ميالنھا و دامنه ھای سفيدکوه
تشکيل داده و بکمک آنھا به وادی اندوس پيشروی ميکنند .يوسفزی تحت
رھنمائی رئيس يا ملک آنھا بنام خان کاجوح يا کاچو ،ازکوھھای خيبربه
ناحيه پشاورعبورمينمايند ،جائيکه به آنھا يک پارچه زمين درامتداد دامنه
کوھھا جھت اقامت داده ميشود .اما با مناقشه با دلزاکھای باشنده برسر
استفاده ازمنابع آبی آنجا ،داخل جنگ شده و پس ازدشمنی ھای دوامدار،
موفق ميشوند آنھا را بامتداد درياھای کابل و سوات به ساما برانند .در
اينجا دلزاکھا در مرکز خويش که بدون تفاوت بنام کوت کپوره،
لنگرکوت ،کاپوردگرھی و گرھی کپور ياد ميشد )يا "قلعه کاپور" يا
کپول ،نام يک قبيله راجپوت بازرگان( تقويه گرديده و با دشمنی بمقابل
يوسفزی تجديد قوا نموده و از دريای سوات به ساما عبور ميکنند .اما
مساعی آنھا سودی نبخشيده و يوسفزی ميتواند دلزاک ھا را ازطريق
اندوس به ھزاره چاچ رانده و ساما را نيز بدست آورند.
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دلزاکھای بدشانس حدود يکقرن بعدتر) 1647 -1644م( متعاقب اغتشاش
وبی نظمی ايکه درچاچ ايجاد ميکنند ،توسط امپراطورجھانگيربصورت
کتلوی به ھندوستان و داکخان تبعيد گرديده و در کتله نفوس عمومی تقريبا
کامال منقرض ميگردند .آنھائيکه ازاين تبعيد فرارکردند ،بشکل فاميلھای
پراگنده و جوامع کوچکی ھنوز در حصص مختلف نواحی پشاور و
راولپندی يافت شده و بخشھای از آنھا در چندين طايفه ايسپزی درکوھھای
بونير نيز يافت ميشوند .باينترتيب دلزاکھا که يک مردم مزدحم و قدرتمند
در پشاور بودند بصورت کلی از اين مناطق معدوم گرديده و جای آنھا
توسط يوسف و مندانر و کنفدراسيون متجاوزين اشغال ميگردد .پس از
اخراج دلزاکھا مالکيت ساما در اختيار يوسف و مندانر قرار گرفته و در
جريان  12سال بعدی ميتوانند خود را بتدريج به آقای سوات تبديل نمايند.
درعين زمان ،مھمند و ديگرغورياخيل يکجا با خوگيانی که با آنھا در
تھاجم متحد شده بودند ،مالکيت مسير حوالی پشاور را بدست ميآورند که
حاال دربرگيرنده نامھای آنھاست؛ درحاليکه کتله ديگر و بزرگ مھمند
مالکيت مسيرھای کوھی را بدست ميآورند که حاال بنام آنھا ياد ميشود
)دربين درياھای کابل و سوات ،يک کوه وسطی در بين کوھھای خيبر و
سوات(.
دراين زمان سامای يوسفزی يک مسيرچراگاه وحشی بوده که پوشيده با
جنگلھای کم رشد ،نفوس کم و پشته ھای لچ دربرگيرنده مخروبه ھای
شھرھا و دھکده ھای قديمی که گفته ميشود توسط محمود غزنی تخريب
شده است .محل عمده آنھا شھرتقويه شده لنگر کوت است که فوقا ذکرشد،
جائيکه دلزاکھا آخرين مقاومت خويش را نشان داده و يوسفزی پيروزی
قاطع خود را بدست ميآورد .منطقه شمالشرق نزديک سوابی ،که درآن
زمان بنام کرک -خانه" ،کرگدن خانه" ياد شده و توسط يک مرداب نيزار
بزرگ پوشيده شده و پناگاه حيوانات بوده است .امپراطوربابر ،طوريکه
درخاطرات خود مينگارد ،با آمدن از کابل از طريق نواحی کامه ،باجور
و سوات از اين منطقه در اوايل  1519م ميگذرد .در اينجا او با دختر
رئيس يوسفزی ازدواج نموده و کرگدن ھا را در مسير باتالقی فوق الذکر
شکار ميکند .قرارمعلوم کرگدنھا باشندگان اين حصص از زمانھای دور
بوده و در پارسی قديم بنام امبيال ياد ميشدند ،شايد علت نامگذاری دھکدۀ
باين نام در ناحيه چمله بونير باشد که من در يک فقره قبلی آنرا بحيث
ايمبوليما آرين مشخص کردم .کرگدنھا از مدت مديدی ازاين حصص
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ناپديد گرديده و در ھيج جائی در ھند شمالی يافت نميشوند .پوششھای
مخفيگاھھای کرگدن در بين يوسفزی کوھی بسيارعام بوده و حاال نيز
ارزش بسيار دارد.
پشته ھای قديمی يا تومولی فوق الذکر آنقدر زياد ميباشند که يک مشخصه
چشم انداز منطقه را تشکيل ميدھند .آنھا نشاندھنده موجوديت قبلی يکتعداد
زياد مردم کامگار و بسيار پيشرفته و دارای مذھب بوديست دراين منطقه
ميباشد؛ ازسفرھای حجاج چينائی ،فا ھيان و ھوين تسانگ آموخته ميشود
که ھند شمالی و بخصوص اين قسمت افغانستان درسده پنجم شگوفان بوده
ودرسده ھفتم روبزوال بوده است .بقايای مھندسی ومجسمه ھا که ھنوزھم
بمقدارزيادی درمخروبه ھای شھرھا وشھرکھای بزرگ اين منطقه يافت
ميشوند وھم دربعضی پشته ھائيکه حفريات شده دربرگيرنده شواھد ھنر
يونانی است؛ درحاليکه تعدد وتنوع بزرگ سکه ھای بکتريائيھای يونانی
که درزمانھای مختلف و حتی تا زمان کنونی درآثارمخروبه مسکونين
قديمی درتمام منطقه گندھارا يافت ميشود ،بطورقاطع ثابت ميسازد )بدون
شواھد ديگر( که اينجا زمانی مھد شگوفان مسکونه ھا يا ناقلين يونانی
بوده است .اين حقايق بطورطبيعی ما را آماده ميسازد که دربين مخروبه
ھای قديمی ،بعضی آثار )صنعت وھنر( اوالده اين ناقلين يونانی را بيابيم،
ما چنان ذخيره غنی آثار باستانی داريم که نميتوان بطورمشخص از
خصوصيات بيزانسی صنعت محلی و تزئينات پرداخته شده توسط بوميان
اين منطقه تا امروزبگوئيم؛ اما اين آسان نيست که آنرا دربين تعداد زياد
قبايلی کشف کنيم که ناپديد شده اند باستثنای شايد وسايل مظنون فھرست
عاليم و واژه ھای يونانی که با گذشت زمان در يک سرزمين بيگانه و
دور انحراف يافته و بطورعادی توسط دگرگونيھای اسالمی و ساير
اشغالگران تغييرشکل و قيافه نموده اند .بآنھم ما در بين باشندگان موجود
ھمين منطقه يوسفزی بعضی قبايل و طوايفی را يافتيم که دربر گيرنده
نامھای است که بآسانی ميتواند مرجع يا منبع يونانی داشته باشد تا ھرچيز
ديگری؛ درحقيقت ،قبايل گيتا يا جاتا ،که توسط آنھا يونانيھا سلب مالکيت
شدند ،ھمچنان دربرگيرنده نامھای اند که شبيه يا ھمانند يونانيھا ھستند.
نامھای قبايل اکا ،علی ،بوی ،جونا يا جانا ،يونس وغيره که حاال نژاد جت
فرض ميشوند ميتواند توسط آن مردم از يونانی ھای گرفته باشد که با آنھا
مخلوط شده و زبان آنھا را شاه آنھا درسکه ھای خويش بکاربرده باشند.
اگربرکی فوق الذکرنمايانده بارکای يونانی ليبيائی ومنبع بارک يا بارکزی
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درانی افغان فعلی و بارک ختک پتان باشد ،الزم نيست ما بواسطه
ظھوراخای يونانی در اکای پتان و اگای جت )شريک يکديگر درخاک(
گيج نشويم؛ از ايولی يونانی درعلی يا عالی پتان؛ ازبيوی يونانی در بای
راجپوت يا پتان؛ ازايونوی يونانی در جونا يا يونس راجپوت و پتان.
ازاين گيتا يا جاتای مھاجم که يک بخش عمده آن مند ياد ميشد )گوت يا
جوتی و ويند اروپا( ،طوايف زياد و قدرتمند ھون آمدند که عالمه اشغال
خويش در افغانستان را با تحميل مسکونه ھای قبايل خود باقی گذاشتند.
دراينحصه افغانستان که حاال مدنظر داريم اينھا شامل گوئی و جيوجين
تاتار ھون است که طوريکه دی گوگنی ميگويد ،با ترک مھدھای قديمی
خويش در شرقی ترين قسمت تارتاری درشمال چين ،قبايل بزرگی را
دريک دوران قبل ازعصرعيسوی بطرف غرب فرستادند .اين قبايل پس
ازسده ھای سرگردانی و زدوخورد در سرزمين پھناور آسيای شمالی،
بتدريج بطرف جنوب و غرب دشت گوبی يا شامو بزرگ سرازير شدند
)شايد پس از گوئی يا گاوی باين نام ياد شده باشد( ،جائيکه با يوچی يا
گيتای يکجا شدند که قبل از آنھا ازعين منطقه درشرق دورآمده بودند )و
ممکن درآغاز از قاره امريکای شمالی( ،آنھا بطرف شرق بامتداد جوانب
کوھھای سيليستيال )تيان شان چينائيھا ،کيالس برھمن ھا( ،ازطريق
ايغور کاشغر و جاتا زونغر و به مناطق پرنفوس ،مدنی وغنی درمنابع
سيحون وجيحون حمله کردند )سير و آمو ،جاسارتيس واکسوس( جائيکه
يونانيھا حکومت را در دست داشتند .زمانيکه يوچی و جيوجين )جاتا و
گوجر( بداخل جنوب و جنوبشرق پيشروی کردند ،گوئی )گاوی يا کابی
فعلی( ظاھرا در اوائل در شمال ھندوکش باقی ميماند؛ يگانه اثرآنھا باين
نام که حاال در افغانستان يافت ميشود در ھزاره گاوی حوالی باميان و
غوربند است ،با آنھم در اينجا بخشھای کابی و کبا در چندين قبيله افغان
بامتداد مرز ھای اندوس وجود دارد؛ اين نام ھمچنان در بين طوايف
راجپوت اگنيکوال پرامارا ديده ميشود که شايد در دوره ھای بسيارقيل
باين قبايل داده شده باشد .از جاتا و گوجر ،نفوس بزرگ که در وادی
اندوس و تمام ھند شمالی موجود اند شاھد کامل بودن اشغال آنھا دراين
منطقه است؛ جاتا يا جت عمدتا مسکونين زراعتی و گوجرعمدتا مردمان
چوپان بودند .ھردو نژاد خوب ،جوانمرد ،تنومند و شجاع اند .در
يوسفزی ،گوجر دارای دھکده ھای زياد در ساما است؛ اما در کوھھا،
جائيکه تعداد آنھا زياد است ،اينھا کامال مصروف مواظبت گله و رمه اند
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– گاو ،بوفالو ،بز و گوسفند .در وادی پائين اندوس و بلوچستان ،جت ھا
عمدتا شتر پرور بوده و با مواظبت اين حيوان تشخيص ميشوند.
بارتباط اسپوی آرين )ايسپ يا ايسپزی يا يوسفزی فعلی( معلوم ميشود که
آنھا باشندگان کوھھای حلقوی سطوح از دريای سوات تا اندوس اند؛ در
حاليکه اساکينوی )يسکون يا يشکون فعلی( عين مولف ،باشندگان کوھھا
و واديھای آبريز درياھای سوات و پنجکوره اند .لذا اين دو قبيله و
گندھاری باشندگان تمام مسير کوھی منطقه گندھارا است .اسپوی حاال
توسط بخش ايسپ يوسفزی نمايانده ميشود که يک مردم آزاد درکوھھای
آنسوی مرز برتانيه اند؛ معلوم ميشود که آنھا موقعيت خود را درطول
مدت طويلی که توسط مقدونيھا دراين حصص يافت شده اند ،دراختيار
خود داشته و بعدا بواسطه آنھا در مالکيت خاک بحيث ھموطنان مسکون
يکجا شدند؛ ما ميتوانيم از تاريخ اينقدر استنباط نموده و اينموارد بواسطه
تفوق نامھای قبيلوی يونانی در بين طوايف آنھا تصديق شود .اساکينوی
حاال توسط يسکين چترال و ياسين وشايد سواتی ھزاره پکلی نمايانده
شود .در اوايل سده سيزدھم ،زمانيکه توسط چنگيزخان اشغال ميشود،
مناطق سوات و باجور بنام سواتی گبری ياد ميشد ،از قبيله گبری مسلط
قبال ذکر شده؛ اما از زمان اشغال اين مسير توسط يوسفزی ،در اواخر
سده بعدی ،گبری تقريبا بطورکلی منطقه را ترک گفته و به نواحی دردو
به امتداد سواحل اندوس حوالی کولی ،پالس وغيره مھاجرت کردند که
بنام منطقه گبريال يا گبری ياد ميشود؛ ودراين دوره شايد يسکون
ازباجوربه چترال و ياسين مھاجرت نموده باشند ،درحاليکه آنھای مربوط
سوات از طريق اندوس به ھزاره پکلی تحت نام سواتی مھاجرت کردند؛
که نام ساحوی داده شده بتمام مردم قديمی منطقه سوات بوده وشامل
)درپھلوی گبری و يسکون( يکتعداد قبايل کوچک ھندی ميباشد.
لذا ميبينيم که گندھارای قديمی)طوريکه ازنويسندگان قديمی آموختيم( ،بنام
گنداروی يا گندھاری باشنده مسير بين درياھای کابل و سوات؛ بنام
استاکينوی يا ھشتنگری درسطوح شمال دريای سوات؛ بنام ماسيانوی يا
مشوانری درسطوح شمال دريای کابل زيراتصال سوات؛ بنام اسپوی يا
ايسپ درکوھھای حلقوی و قاعده آنھا از دريای سوات تا اندوس؛ و بنام
اساکانوی يا يسکون در کوھھای داخلی بودند .ما ھمچنان ديديم که ھريک
از نمايانده ھای اين قبايل قديمی ھنوزدر بين باشندگان موجود منطقه و
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اکثرا باعين نامھا و درعين موقعيت ھای تعين شده بآنھا )توسط مولفين
نقلشده( موجود اند؛ يوسفزی فعلی برتمام آنھا مسلط بوده و آنھا را تحت
الشعاع قرار داده است .حاال قبيله يوسفزی را تجزيه و بررسی ميکنيم.
يوسفزی شامل دو بخش بزرگ مندانر و يوسف است .مطابق شجره
افغانھا ،تقسيمبندی براين منوال است – سرابنری ،اولين شاخه اوالده
قيس ،پتان شامل دو بخش عمده بنامھای شرخبون و خرشبون است .از
اينھا ،خرشبون سه قسمت است بنامھای قند ،زمند و کانسی) .زمند شکل
مسلمانی چاوند است؛ درجريان سلطنت چاوند رای سوالنکی از انھلوره،
محمود غزنوی باين منطقه حمله نموده و آن را ويران نمود( .ازاينھا ،قند
شامل دو طايفه بنامھای خاخی يا شاخی يا خواخی و غوريا است .خاخی
شامل سه قسمت بنامھای مند ،ماخ و ترکالنری است .و مند شامل دو
طايفه بنامھای مندانر و يوسف ميباشد.
طوايف مندانر ،مندان يا مندر شامل عثمان ،عتمان و راجراست .آنھا در
ساما يا سطوح يوسفزی زندگی ميکنند .مندان نيز يک قبيله برھمن است.
عثمان شامل دو بخش کمال و عما است .کمال نام يکی از 24قبيله اساسی
اقوام ترک است .گفته ميشود که عما قبيله ديگرترک کم شھرت است،
ليکن شايد وابسته ناگا باشد.
کمال دو قسمت است – ميشران و کيشران.
بخشھای مشران عبارتند از
کرای
بوسی
اما
ابا
ويکتعداد نامھای فعلی اسالمی ديگر.

متی

موسا

نيکبی

ازاينھا کرای يک قبيله ترک است که قبال ذکرگرديد؛ متی را قبال ديديم که
اوالده شيخ بيت ،بتنی است؛ موسا نيز موسوی ھيرودوتس درستراپی دوم
است؛ اينھا شايد شامل موسائی ،اسرائيليھای مذھب موزائيک اند؛ نيکبی
را نيز قبال ديديم درنيکبختان ،ايورگيتيس آرين و بعدا نيزخواھيم ديد.
بخشھای کشران عبارتنداز
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قاسيم
بای
بداخان
ﷲ داد
لشکری مغدود
ديھگان حمزه
سلطان
شادی
ساھو
رستم
وديگرنامھای اسالمی فعلی.

دالو
مشوانری

ازاينھا ﷲ داد ھمان دايودوتوس است؛ بداخان ھمان بدا يادو يا گادون
است؛ بای ھمان بوی يونانی است؛ دالو شايد ھمان دلزاک باشد؛ ديھگان
ھمان دھی ،يک قبيله جت ديگراست .مغدود گفته ميشود که مانند ماخ
است که ھمان مکواھانا راجپوت باشد .مشوانری را قبال ديديم؛ ساھو
ھمان سلطانو ،ھندوی گرويده به اسالم است.
عما شامل دو بخش دولت و اسماعيل است .دولت شايد ھمان دوھيل،
راجپوت بازرگان باشد؛ و اسماعيل ھمان سيماله ،راجپوت بازرگان است.
بخشھای دولت عبارتند از
اسماعيل
قابيل
بھرام
پاينده
معروف مبارک

مالی
ماھيار
سنگر وغيره

از اينھا بھرام ھمان بھری ختری يا براھمن است؛ قابيل ھمان قپول و
ماھيار ھمان موھور ،ھمان راجپوت بازرگان است .مالی حاال باشنده
باجور شايد ھمان مال ،راجپوت بازرگان يا مالی يک قبيله قديمی ھندی
وادی اندوس باشد که بعد از او ملتان بنام ماليستان يادگرديد .معروف
ميتواند ھمان نير روپ ،راجپوت باشد؛ مبارک ھمان بارک است که قبال
ديديم؛ پاينده ھمان پاندی برھمن است؛ و سنگرھمان سينگار راجپوت
است.
بخشھای اسماعيل عبارتند از
بوکا
بھالر
بام
بکال
سکندر سليمان طاوس
جونا

دور
اوريا

عيسا
وغيره

از اينھا بکال ھمان بھاگل ،راجپوت بازرگان است؛ بام ھمان بامه -ديوا
برھمن است؛ بھالر ھمان بھلر ،راجپوت پرامرا است .بوکا ھمان بوغا
يک نام ترکی است .دور يا دود راجپوت است .عيسا ھمان اسی يا
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اسيانی ،اسوی سترابو ،يکی از چارقبيله سکائی است که يونانيھا را از
بکتريانا معزول ساخت .جونا ھمان يونا يا ياکانا يونانی است؛ و سکندر
ھمان الکساندراست .سليمان شايد تغييرشکل اسالمی راجپوت ،سوالن-
کی يا چالوک باشد.
عتمان شامل چارطبقه است – اکا ،کانا ،علی ،سادو .ازاينھا اکا شايد اخای
يونانی يا اگا ،جت و باحتمال بيشتر طايفه ناگه بھمين نام باشد .کانا ھمان
کانی راجپوت است .علی يا عالی ھمان ايولی يونانی است .سادو مخفف
سيھسادا است که ھمان سيسوديا ،راجپوت گالوت است.
بخشھای اکا عبارتند از
بھرام
عرب
دوستی
دارازی
جونا
جوگی
ماھپاالن
الل
سين
رسول
سکندر وغيره

دادو
اسماعيل
کاال
اوريا
شاھدام

بيبو
گوجر
کابل
نيکبی
شامه

دلزاک
جايل
خوايداد
پيراک
شيخ مالی

ما تعداد زياد اينھا را قبال ديده ايم .جايل راجپوت بازرگان است .جوگی
يک قبيله مذھبی ھندو گرويده باسالم است .خويداد يا خداداد ھمان
دايودوتوس است .الل شايد الر ،راجپوت بازرگان باشد؛ مھپاالن ھمان
مھپی يا مھپال ،ختری است؛ اوريا يا يوريا ھمان ھرايه ،راجپوت است؛
سين راجپوت است؛ شامه ھمانند جريجا بھاتی ،راجپوت يادو است.
بخشھای کانا عبارتند از
بوبکر
بارو
اسو
موسا
حيدر ميتا

غالم
شامکی

چور
سامه

حميل
سيھصدا وغيره

از اينھا اسو ھمانند اسی فوق الذکر است .بارو يک قبيله برھمن ھند
شمالی است .چور يا چاور ھمان راجپوت چاواره است؛ حميل ھمان
حمير ،راجپوت سند است؛ ميتا ھمان مايتيال برھمن است؛ سامه و شامکی
ھمان سامه و شامه جريجا قبال ذکرشده است؛ سيصدا ھمان سيسوديا،
راجپوت گالوت است.
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بخشھای علی عبارتند از
بسو
بابو
علی
اسماعيل
ھيبو
دابی
ميگی اوپی پنجپاو
سامو عمر
سيدو

بيبو
برسيم
جوگی کاال
پاينده
پاندو
زنگی وغيره

چرانده
مته
پيرا

از اينھا بسو ھمان بسی ،قبيله برده ھندی يا برده ميراثی است؛ چرانده
ھمان چارنداين يک قبيله فداکارمذھبی ھندواست؛ دابی يک قبيله راجپوت
است .اوپی ،ھوپی ،ھوپان يا ايپی را خواھيم ديد؛ که ھمان اوپل ختری
است؛ عمرھمان عمرا سومرا ،راجپوت پرامارا است.
بخشھای سادو شامل دو قسمت جالو و داری است.
بخشھای جالو عبارتنداز
بسی
آدينه
ابا
بوديال براھيم قاسيم
ھوتی کيچی مالی
پاندو پنجپای رانا
طاوس عمرا يحيا

بھالر
دنيا
نصرت
تاجو

بداخان
دولت
ماتی
شاھداد
ذکريا

از اينھا بوديال ھمان بوتيال ،راجپوت است؛ خيچی يک قبيله راجپوت
چوھان است؛ نصرت يک قبيله چترال است که بازخواھيم ديد؛ پنجپای يا
پنجپاينده ھمان پنچ پندو" ،پنج برادر" مشھوردرافسانه ھای ايسپزی است؛
رانا ھمان رانيکا ،راجپوت سوالنکی است؛ يحيا ھمان جوھيا راجپوت
است؛ ذکريا ھمان جاخر ،جت است.
بخشھای داری عبارتند از
بالو
بابو
علی
اکا
ادم
بوديال
بيزاد
بيری
بارا
بانی
چاجو دلزاک درپيزه دور
کارا
کجو
حسن جعفر جالو
گوار
ميرداد
ماما
مدا
خودو الل
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بام
کمرال
گلوده
کالو
موسا

سليمان

اوسی صادق سرگين شيخان
عثمان يوريا وغيره

تورکی

از اينھا ادم دوباره دربين افريدی ميآيد؛ بالو ،بام و بارا ھمان باال ،باما-
ديو و بارو ،قبايل برھمن اند؛ بيری يک قبيله ختری است .کمرال و کارا
نامھای ترکی اند .چاجو ھمان چجيرا ،رھتوراند؛ گالوده ھمان گالوت،
راجپوت است؛ گوار يا گواری ھمان گبری سوات است که قبال ذکرشد؛
جعفرھمان جيپره ،راجپوت پرامارااست؛ جلو ھمان جليا ،راجپوت است؛
مدا يک قبيله جت است و مادا يک قبيله راجپوت بازرگان است؛ ماما يک
قبيله برھمن است؛ اوسی ھمان اوسوال ،راجپوت بازرگان است؛ يوريا
ھمان ھارايا ،راجپوت است .سرگين نام وادی گيلگيت بوده وشايد يک
قبيله دردو ازھمين محل باشد
راجر يا رازر )ھمان راجوار( يک قبيله راجپوت ازدشت ھندی است؛
بخشھای آن عبارتند از
بازيد
بھلول
بنگو
اکو
اکل
احمد
غرنی
گدای
دورن
چوره داود
بھلر
مامو
مليک
ايسپ خضر لنگر
غالم
پنجپاو
نيکبخت
مغل
معروف مته
منی
سيصده
شموری
سادين سرگين شرغت
پايندو
سندی عمر زنده وغيره
از اينھا بنگی يک قبيله جت وھمانند سيکه بنگی و بنگش پتان است که
بعدا ھم ديده ميشود .بھلول ھمان بيھيله ،پرامارا يا بھيل ،خاتری است؛
چوره ھمان چاواره ،راجپوت است؛ داود ھمان دادا است که بعدا ھم ديده
ميشود؛ خضر ھمان خيجر ،پرامارا است؛ لنگرھمان لنگھا ،راجپوت
سوالنکی است؛ مته و مغول اکثرا يکجا شده اند؛ پنجپاو ھمان پنچ پندو
است که قبال ذکرشد؛ پاينده ھمان پندو يا پندی برھمن است.
يوسف يا ايسپ شامل پنج طايفه است :عيسا ،موسا ،بای ،اکا و يوريا .آنھا
باشندگان کوھستان يوسفزی يا ايسپ اند که بصورت عام بنام ياغستان ياد
ميشود.
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بخشھای عيسا ،شکل اسالمی اسی )ھمان اسوا( عبارتند از
گدای
دادی
بربن
ايپی
ايمل
علشير
کمبوه
کمال
کيکا
ايلياس
ھوتی
حسن
موسارا ميراحمد نصرت
ماشو
ماما
مخو
تاجو
شرغه شی
سين
ساالر
پنجپاو
ذکريا وغيره
يا
واليتی
ورکم
طاوس
ازاينھا ايپی ھمانند اوپی ،يوپی ،ھوپی است که قبال ذکرشد؛ کاکا درقبيله
ختک ديده ميشود؛ کمال و کمبوه قبال ذکرشد؛ مدی ،مدا و مدو يکچيزبوده
ويک قبيله جت است؛ مخو ھمان مکواھانا است که ظاھرا يک ترکيب
ماخ يا ماک و حنا با يکديگراست .ماشوعين ماشوانری است که قبالديده
شد .ساالر و سين راجپوت اند؛ شی و يا جت اند.
بخشھای بای )بويوی يونانی( عبارتند از
دولت
چغر
برخا
ابو
مندی نور وغيره

ايسپ

اسماعيل

اکا )اخا يونانی يا اگا جت و اکا ناگه( شامل دو بخش گوھره و رانری
است .گوھره ھمان گھور ،گھلوت ،راجپوت است؛ و رانری يا رانی ھمان
رانيکا ،راجپوت سوالنکی است.
بخشھای گوھرا عبارتند از
اکا
ادين
ابا
برچی
برات
بای
جوگی
دولت درزا
مھپاالن معروف مشرک
شامو
ساحيل سين
زنکی وغيره

اال
بيبو
خويداد
متورا
شرغه

بخشھای رانری عبارتند از
بھرام
ازی
علی
خوازو
کاره
جيلم
مردان
مالی
مال

دور
لندو
سين
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بھلول
بابو
دادی
چمبه
خواجو الل
موسا
ميتا
سيبوجانه سليمان

غيبری
مدی
سليمان

ايدال
مخا
سلطان

عمرا

عثمان

عتمان وغيره

از اينھا برات ھمان بھارت ،قبيله خنياگر راجپوت است؛ برچی ھمان
بھريجه ،راجپوت بازرگان است؛ چمبه ھمان چنپاتا راجپوت است؛ الل
ھمان الر ،راجپوت بازرگان است؛ ساحل ھمان سوھور ،راجپوت
بازرگان است؛ سيبوجانا ھمان سيپات و جونا ،قبايل راجپوت مجاوراند.
ديگران اکثرا قبال ديده شده اند.
يوريا ھمان حرايا ،راجپوت است .حاال دراينجا بسيارکم شده ودربخشھای
چغرزی بای يا بيزی فوق الذکرجذب شده اند .چغرزی يک طايفه بزرگ
بوده متشکل است از
چور فيروز
بسی
برکی
بای
ارجون
مندی ناصر
مکی
لغمان مدا
جونا
طاوسان يوريا وغيره
سميل
شکلی
اورمر
نصرت
ازاينھا ارجون نام يک قبيله پندو راجپوت يادو است؛ برکی را قبال ديديم؛
وھم بسی ،برده ھای ميراثی ھندی يا قبيله برده پريديال اند؛ چورشايد
چوريا ،قبيله گله دارھندی باشد .جونا يک قبيله راجپوت است؛ مکی ھمان
ماکو يا مکواھانه قبل الذکراست .مدا و مندی قبايل جت اند .اورمر نام
داده شده بيک فرقه مذھبی رافضی )مرتد( است که مزاحمت زيادی در
اين مرزھا درمنطقه امپراطوری اکبر تحت سلطه روشانيان ايجاد کردند؛
اورمر پختوی فرقه چراغ -کشان پارسی است ،که پس ازعياشی نيمه
شبی آنھا وقتيکه چراغھا خاموش ميشوند نامگذاری شده است .شاکالی
ھمان شاکول ،قبيله برھمن است؛ سميل ھمان سيماال ،راجپوت است که
بصورت عام در بخشھای افغان بشکل اسماعيل ديده ميشود.
از جزئيات و ترکيب مندانر و يوسف معلوم ميشود که يگانه عنصرجديد
وارده در امتداد آنھا در تھاجمات قبال ذکر شده ،قبايل مندانر )مندراونی
پلينی( ازسواحل ھلمند وترک کمال اند که کوھھا وسطوح متصل منطقه
يوسفزی فعلی توسط ايسپ وطوايف وابسته بآنھا اشغال شده بود .اما در
اينجا قبايل ديگری بودند که اين منطقه را يکجا با مندانر و يوسف مورد
ھجوم قراردادند؛ بنامھای غوريا يا بخش دوم قند ،يک ناميکه قرارمعلوم
رابطه به کندھار و گندھارا دارد .قبل از امتحان ترکيب غوريا-خيل
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ميتوانيم بطورمطلوب بخشھای باقيمانده خاخی  ،بنام ماخ و تورکالنری
شجره ھا را ھويدا سازيم.
ماخ يا ماک ھمان مکواھانه ،يکی ازنژادھای شاھی راجپوت است مطابق
تاد )"سالنامه راجستان"( ،بآنھم ازنگاه نسب ،نه راجپوت ونه جت اند.
مکواھانه حاال درافغانستان توسط ماکو ،يک قبيله کوچک تشکيل کننده
يکی ازطوايف درانی افغان نمايانده ميشوند .ماخ يا ماک درروزگار
موجود بحيث يک قبيله ساحوی متمايزدرافغانستان شناخته نميشوند ،اما
تحت نام ماخ ،بحيث يک نام -فوقانی ،تشکيل دھنده خوگيانی و چمکنی و
ليلی بخش وزيری ميباشد طوريکه قبال ذکرشد.
ترکال نری طوريکه قبال ذکرشد از نسب افغانھا يا پتانھا نبوده و متشکل
از يک مخلوط طوايف ترک است که اساسا در منطقه باجور و وادی کنر
متصل آن زندگی ميکردند .اينھا در بين افغانھا از زمان قبول زبان پختو
و قوميت پختون يا پتان ،پيروی پختونوالی و طرفداری از منافع پتان
شامل گشتند .آنھا نمايانده مھاجمين سکائی اند که معزول کننده يونانيھای
بکتريا بودند ،طوريکه بواسطه سترابو ذکر شده است .غوريا يا غوريا-
خيل شامل چار قسمت بنامھای دولتيار ،خليل ،چمکنی و زيرانی اند.
دولتيار)شايد دوھيل و جورا راجپوت رھتور( شامل دو بخش مھمند و
داود است .مھمند شامل دو بخش دارانی و خاتونی اند.
بخشھای دارانی عبارتند از
اما
احمد
ابا
دربی
بوچال دادو
ابراھيم
حريرا حسن
لنگر
خوجر
کاال
موسا
مرچا متی
سادو
پنديالی راول
ولی بيگ
تره کی عمر

بابی
ازگر
ايوب
حليم
حاجی
غازی
جانی بيگ جايلی
عيسا
مندو
مندر
ماخ
نور
نيکبی
مزل
سربيدال سليمان
ساک
يعقوب وغيره

از اينھا دارانی شايد ھمان دارانگی ،درنگای قديمی آرين و چه بسا درانی
فعلی باشد .ايوب ھمان جوبسيا رھتور است؛ ازگر ھمان اگر ،راجپوت
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بازرگان است؛ بابی ميتواند عين بيبو باشد که اغلبا ديده شد و باينترتيب
ھمان بيبا پرامارا است؛ بوچل ھمان بوچل -گوت راجپوت است؛ دربی
ھمان دھربی ،طايفه خنياگرراجپوت است؛ حليم ھمان ھال راجپوت است؛
ھريرا عين حرايا راجپوت است؛ جيلی ھمان جايل ،راجپوت بازرگان
است؛ و خجور ھمان خيجار ،راجپوت پرامارا است .سربيدال نام يک
سلسله پارسی ايجادشده در سبزوار در 1337م است ،مطابق دھيربيلوت،
پس ازمرگ سلطان الجايتو خاندان چنگيزخان ،وقتيکه امپراطور مغول
تاتار در فارس توسط عبدالرزاق باشتينی رو بزوال نھاد؛ کسيکه در راس
يکتعداد ماجراجويان شروع باغتشاش نموده و شھرھای زياد خراسان را
تسخير و سلطنتی در سبزوار اعالن ميکند ،جائيکه سلطنت او تحت يک
سلسله  12شھزاده برای  35سال ادامه مييابد .عنوان قومی سربيدال،
داگار بود .آخرين شھزاده سربيدال ،اميرخواجه ابی موياد ،خود را به
تيمورلنگ وصل نمود ،وقتيکه او در سال  1380م داخل خراسان شده و
توسط اين فاتح بصورت مطلوب برخورد گرديد .تره کی "مربوط تارا"
صورت جمع تورکی ،راجپوت يادو است .ديگران را قبال ديده ايم.
بخشھای خاتونی عبارتند از
عطرا
علی
اکا
احمد
عباس
بختيار بارک برويد بيان
بای
غوری ھدو
دولت گنداو
قسيم
کوکو
عيسا اسماعيل جنگا
حيدر
مينا
خواجو کودين کوتک مھيار
سنجر
رامی رزر
پاش
موسا
عمر
سليمان تنا
سيپاه
شانی
يوسف ذکريا وغيره
عثمان يحيا

باسی
بوتا
حاجی
کته سر
ميتا
سارا
يوريا

از اينھا ،نام-فوقانی خاتونی بمعنی "قبيله ملکه" بوده و ظاھرا به مريم،
دختر خواجه مبارک ،پسر و جانشين بارک حاجيب اطالق ميشود که
سلطنت قرا خيتای را تحت شاھی  12شھزاده تاسيس نمود ،مطابق
دھربيلوت ،برای مدت  82سال در واليات کرمان و سوران وادی اندوس
بحيث مربوطين شھزاده ھای مغول تاتار خانواده چنگيزخان در خراسان؛
بخشھای دارای عالمه * بصورت جمعی بنام مريمزی" ،طايفه مريم" ياد
ميشود .بخشھای دارای عالمه ! بنام مستورزی يا "طايفه مستوره" ياد
100

ميشود .بارتباط آنچه در رابطه به قبيله برکی قبال گفته شد و ھم اشتقاق
بارکزی قبيله حاکم افغانستان از آنھا ،در اينجا بايد گفت که دھيربيلوت
ميگويد ،مولف نگارستان در رابطه به بارک حاجب فوق ميگويد که
بارک حاجب اولين سلطان قرا خيتای )مربوط سلطنت کرمان( از منطقۀ
که او بومی آن بود ،توسط شاه مغول فرستاده ميشود )از کاشغر و
زونغر ،منطقه خيتای آ را( بحيث سفير نزد سلطان محمد خوارزم شاه،
واو با شناخت از توانائی ھای عالی اش او را در خدمت خود نگھداشته و
بحيث "حاجيب" يا "پرده دار" مقرر ميکند .باين ارتباط وزير خوارزم
شاه حسد برده و بارک حاجيب مجبور بترک دربار و عقب نشينی به
سلطان محمد پسرجالل الدين ميشود که واليت غزنی را در اختيار داشته
و در ھند فرماندھی ميکرد .بارک حاجب برای رسيدن باو مجبور بود از
واليت کرمان )در کنار دريای کرم( عبور کند که شجاع الدين روزينی
)شايد از قبيله روسيا راجپوت چوھان ،قبل از گرويدن باسالم( حاکم
آنقسمت خوارزم شاه بود .اين حاکم به تمنای مالکيت زنھای قشنگ در
حرم حاجيب ،که با فاميل و مربوطين او سفر ميکردند ،راه را برای او
ميبندد .چون تعداد مردم بارک کم بود ،با حيلۀ پوشانيدن کاالی مردانه
بتمام زنان و پيشروی جسورانه با حاکم مصادف ميگردد که او توقع
نداشت اينقدر مرد با بارک يکجا باشد )شايد او بواسطه بعضی از اقارب
برکی ايشان در ناحيه مجاور لوگر که در مسير آنھا قرار داشت ،کمک
شده باشد( ،جرات را از دست داده و در اين تصادم نه تنھا شکست
ميخورد بلکه اسير گرديده و از حکومت خود محروم ميگردد .لذا با
بدست آوردن قدرت اين شھزاده؛ بارک حاجيب خود را در راس حکومت
کرمان نصب کرده و بتدريج بآقای مطلق اين منطقه تبديل گرديده و خود
را مستقل اعالن ميکند .سلطان محمد ديگر او را کارمند خود فکر ننموده
و مادر خود را که ھنوز جوان بود بنکاح او در آورده و يک روز از
طريق خويشاوندی يا شوخی باو ميگويد "کی ترا باين مرتبه بلند و افتخار
که حاال رسيدی  ،رسانيده است؟" بارک با افتخار جواب ميدھد" :او
آنکسی ھست که سامانی را از سلطنت خود محروم نموده و بيکی از
بردگان خود بنام سبکتگين )اولين شھزاده شاھان غزنوی( داد و او بعين
ترتيب سلجوقی ھا را از امپراطوری ايشان ربوده و به بردگان خود داد
که خوارزميان ،اجداد تو اند ".بارک  8جانشين در قلمرو خود داشت که
پسر او مبارک خواجه اولين است؛ که او اين حکومت را پس از 11سال
سلطنت درسال  632ھجری )مطابق  6اکتوبر1234م( باقی گذاشت.
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سلطنت خوارزم شاه که توسط مغول از بين ميرود ،بارک خان اراده نيک
اوکتای پسر و جانشين چنگيز را حاصل ميکند طوريکه نتنھا در قلمرو
خود باقی ميماند بلکه تا اندازه زيادی ساحه خود را وسعت ميدھد .پسراو
مبارک خواجه )بنام رکوع الدين خواجه حق توسط خوندمير( چھار
خواھر دارد بنامھای سنيج ،ياقوت ،خان و مريم که ھريک بعنوان ترکان
ياد شده و تماما با خانواده مغولھای عمده ازدواج ميکند .سلطنت ايجادی
توسط بارک حاجيب بحيث سلطنت قرا خيتای کرمان ناميده ميشود .در
اينجا  9شھزاده اين سلسله وجود داشتند که از 1224تا 1306م شاھی
کردند ،يکدوره  82سال؛ اينھا عبارت بودند از بارک  11سال ،مبارک
خواجه پسر او 6سال ،سلطان قطب الدين نواسه بارک  8سال ،حجاج پسر
قطب الدين )چون کوچک بود خشويش برای اوحکومت ميکرد(  12سال،
سيورغتميش پسر قطب الدين  9سال؛ پادشاه خاتون دخترقطب الدين ،شاه
جھان پسر سيورغتميش ،محمد شاه پسرحجاج.
از بخشھای خاتونی فوق الذکر عباس ،عطرا ،باسی ،بارويد ،بيان ،قاسيم،
کوکو ،کته سر ،سنجر و سيپاه تماما ترک اند )حداقل درنام( .بختيارھمان
باختری يا "بکتريان" است .باقيمانده راجپوت و ھندی بوده و تقريبا تماما
قبال ذکرشد.
بخشھای داود عبارتند از
بازيد
بابو
علی
نيکو
معمور مندر

بيبی
تاجو

باگل
يونس

حوسين
يوسف وغيره

از اينھا داود ھمان دادو يا دادی بوده و بعدا ديده ميشود زمانيکه درباره
داديکای قديمی ھيرودوتس صحبت ميشود .بخشھای بابو ،نيکو و حسين
تماما بنام مندکی "مربوط مندا" ياد ميشود .ديگران قبال ديده شده اند.
بخشھای خليل عبارتند از
بارو
اکا
اکو
ساک ساالر
نور

ماتی
ترک

مشی

وديگرنامھای اسالمی .نامھای فوق قبال توضيح شد باستثنای اکو که ھمان
اخا و نمايانده اخايوی يا اخايان يونانی است.
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چمکنی شايد يک ترکيب قبايل راجپوت چوھان يا چاھومن و کنا باشد که
بھم متصل شده و شامل سه قسمت بنامھای ارنی ،ارانی يا ارنيا ،خانی و
خوجه است .ازاين سه نام ،ارانی يک طايفه کچواھه بوده و بازھم دربين
قبايل کافرستان ديده ميشود .خانی ھمان کيم خانی ،يکی از قبايل راجپوت
شاھی ليست تاد است .خوجه ھمان خو ،يک طايفه ديگر کچوانه است که
با ارنی يا ارنيا ديده ميشود .کچوانه يا کشوانه يک قبيله مشھورھندی  ،نه
راجپوت )نژاد آفتاب( و نه جت )نژاد مھتاب( از نگاه نسب است ،اما در
راجپوت قبول شده است .قرارمعلوم آنھا نام خود را به منطقه کش يا کج
بلوچستان فعلی در جنوب و به ھندوکش و کشمير در شمال داده است.
چمکنی با اين نام عمدتا در سفيدکوه بامتداد خوگيانی و ليلی وزيری
مسکون اند ،ليکن آنھا دراين حصص اکثرا پراگنده بوده و يک دھکده بنام
خود درچند ميلی شرق شھرپشاوردارند .گفته ميشود که قبال تعداد چمکنی
دراين حصص بسيارزياد بود؛ اما حاال آنھا يک مردم گمنام اند.
بخشھای ارنی يا ارانی عبارتند از
دريپالره
دريا
کمر
برھم
تاوکی وغيره
لشکری ناصر
خوکی
بخشھای خانی عبارتند از
گورگه
بالجوا
امبرک
شيرو
مصطفا
ماموت
بخشھای خوجه عبارتند از
گلشير
حکيم
دری
شومی
ميرزا
لنگر

جمال
سلطان

حسين

مدی
توله

جالل
فتح
ولی وغيره

ازنامھای فوق ،بھرم يا براھيم ميتواند ھمان برھمن باشد .کمرعين جيتوا
يا جاتوی بوده راجپوت است .خوکی ھمان خوگيانی است که تشريح شد.
تاوکی ،توکی يا تويگی دربين قبايل سيستان ديده خواھد شد.
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زيرانی ھمان جيران ،راجپوت بازرگان است که حاال درافغانستان بحيث
يک قبيله ساحوی شناخته نميشود؛ اما فاميلھای پراگنده زيرانی يا جيرانی
در بين تاجيک ھای ننگرھار يا جالل آباد درغرب خيبر يافت ميشود.
مھمند )يا "مند بزرگ" که ترکيب آنرا ديديم( يک قبيله يا مردم بزرگ
بوده و اکثرا در نواحی ساحلی شمال بمبی يافت ميشوند .درافغانستان آنھا
حاال عمدتا در ناحيه پشاور و در کوھھای مسير بين درياھای کابل و
سوات مسکون اند؛ اما ھنوز بقايای يک قبيله در مھد اصلی آنھا در
حوالی کندھار در مند -حصار و دھکده ھای مجاور وجود دارد ،جائيکه
آنھا مندرانی پلينی را نمايانده و نام خود را به دريای ھلمند داده اند .آنھا
دراروپا توسط ويند فعلی سلطه آستريائيھا نمايانده ميشوند .از مھمندھای
کوھی در مرز ھای پشاور ،يک قسمت بزرگ بنام پنديالی ياد ميشود پس
ازناحيه ايکه آنھا باشنده آن شده اند؛ اما قسمت بزرگ بنام بای يا بايزی
ياد شده و حدود  16ھزار فاميل تخمين ميشوند .شھرعمده آنھا گوشته بوده
و گفته ميشود آنھا يک مردم منظم وذکی بوده و نشاندھنده تعداد زياد
خواص وابستگی ھندی ميباشند .بای در چندين بخش طوايف مندانر و
يوسف ديده شده و ميتوان آنھا را حاال در کوھات بيابيم ،فقط در منطقه
ايکه قبال در اختيار يونانيھا بود ،بحيث يک مسکونه شگوفان و موقعيت
ستراتژيکی مھم در بين ھند و بکتريا.
داود يا داودزی آشکارا يک شاخه مردم داودپوتره بھاولپوراست .داودزی
و داودپوتره )پسران داويد( تغييرشکل اسالمی )پختو وھندی بالترتيب( نام
ھندی قديمی دودی يا داديکا ،مردمی اند که حاال مورد بحث اند .در
پھلوی داودزی در ناحيه ھشتنگر ،يک شاخه ديگر مھمند بنام محمدزی
وجود دارد؛ و ماورای آنھا در کوھھا ،قبيله عتمان -خيل يا عتمان قرار
دارد .آنھا مردم کامال متمايز از طوايف عتمان فوق الذکر بوده و باشنده
کوه ھای ھردو ساحل دريای سوات از کوھی مور تا کوھھای خنوره است
که بين مھمند کوھی و رانريزی واقع اند .گفته ميشود که آنھا از منطقه
غور باينجا آورده شده و بحيث ناقلين نظامی توسط سلطان محمود غزنی
در اوايل سده يازدھم نشانده شده است .آنھا نمايانده يوتوی ھيرودوتس اند
که قبال ذکرشد.
بخشھای عتمان -خيل عبارتند از
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اکا
غازی
مندل
توری

علی
عيسا
سرکانی
عمر

اصيل
کمر
سرنی
زا

بلو
بدو
کورش مدا
شامو شينو

بوره
مغول
تيراھی

ازنامھای فوق ،اصيل شايد مربوط به يوت ،يوتی يا عتمان حقيقی است؛
بدو ھمان يادو بوده ،بلو ھمان خاتری بھلی است؛ و بوره ھمان بوره
راجپوت بازرگان است؛ غازی يک عنوان افتخاری عربی است که به
رزمندگان اسالم داده ميشود؛ کمرنام ديگری جيتوا يا جاتوی راجپوت
است ،طوريکه قبال توضيح شد؛ کورش ،کوريش ،گوريش يا گوراچ تلفظ
ھای مختلف راجپوت شاھی کيروچ ،کوروچ يا کوريچ است .گرويدن اين
قبيله باسالم و حذف مذھب اصلی ايشان باعث تبديلی نام به کوريش و
ادعای نسب قبيله عربی است که خود نيز ميتواند اصال از کورش قديمی
پارسی مشتق شده باشد ،قبيله کورش بعوض قريش که محمد بآن تعلق
داشت ،قرارمعلوم در واقعيت يک قبيلۀ اصيل عربی نيست؛ گفته ميشود
که کورش نام قومی اصلی کافر يا کافرستان فعلی است .مدا يک قبيله
جت است؛ مندل ھمان مندن يا مندانر است؛ شامو عين سامه است ،نسب
فرقه بزرگ جريجا قبيله يادو است؛ مھد اصلی آنھا در سيويستان يا سيبی
فعلی است ،جائيکه شھزاده نامی آنھا ،سمبوس با الکساندر جنگيد،
طوريکه توسط آرين ثبت شده است .شينو ھمان شنواری است که دوباره
ديده ميشود ،ھمراه با تيراھی و توری.
بخش عتمان مندنر فوق الذکرکه بصورت عام بنام عتمان -نامه ياد ميشود
باشندگان ميالنھای جنوب کوھھای مھابان در ساحل چپ اندوس و متصل
قبيله گدون يا جدون ميباشد .اين گدون نمايانده قبيله بزرگ يادو است که
مطابق تاد "بھترين مثال يا تصوير تمام قبايل ھند است ".نام آنھا نام پدری
اوالده بودا ،اجداد نژاد مھتاب گرديد .مھد قبلی آنھا در اين حصص در
جادو کا دنگ يا "کوھھای يادو" در کوھھای سالت )نمک( جيلم است؛ از
اينرو آنھا يک مسکونه بزرگ را به داخل زابلستان عبور دادند ،جائيکه
آنھا شھر گنجی )غرنی فعلی( را بنياد نھاده و "آنمناطق را حتی تا سمرقند
پرجمعيت ساختند" .آنھا در منطقه زابل نام بھاتی )ازينرو شايد بتنی
افغان( را اختيار کردند .شاخه ديگر يادو که در سيوستان مستقر شدند
)سيبی فعلی( تحت نام جريجه نيز لقب خود را تغيير داده و عنوان ھری
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يا کريشنا را بحيث نام نسبی خود اختيار نمودند که نظر به رنگ چھرۀ
سياه و تيره او بنام سامه يا شامه ياد ميشد .از زمان گرويدن باسالم ،اين
نام به جم تبديل شده که عنوان شھزادگان جريجه کوچک لس بيله در
بلوچستان ميباشد.
گدون مھابن يک شاخه گدون يا جدون مربوط پکلی در ھزاره )ابھيسارا
سانسکريت( در جانب مقابل اندوس است ،جائيکه آنھا بامتداد دريای
دورح )ازينرو دوروابھيساره راجاتارينگينی( تا سطوح يوراش قرار
دارند؛ شايد يک مھد قبلی يوراش ،وراش ،بوريش يا بيوريشه قبيله
راجپوت .گدون مھابن شامل دو بخش ساالر و منصوراست.
بخشھای ساالرعبارتند از
عليشير
علی
ادين
عيسا
گوار
دولت
يود
سليمان
شاھا
بخشھای منصورعبارتند از
دولت
کمر
بارا
اسماعيل
عيسا
ايدو
تورا
پريايه شيب

اتو
خواجو
عمر
دود
خيدر
عمر

قلندر
متی

قاسيم
ساالر

غوری
دونو
موسا
کورم
ذکريا وغيره

ازاين نامھا عليشيراغلبا در بين بخشھای چندين قبيله افغان در مرزھای
اندوس ديده ميشود و معلوم ميشود که با شھزاده مشھوری باين نام ربط
دارد که او در خراسان در اواخرسده پانزدھم حکمروائی ميکرد .امير
عليشير ،نظام الدوله ،يک کتابخانه بزرگی در ھرات جمآوری کرده بود
)دھيربيلوت ميگويد( که رياست آنرا خوندمير مورخ بعھده داشت .گوار
ھمان گوارای ،گبر سوات است که قبال توضيح شد .يود ،يوت يا يوتا
ميتواند ھمان عتمان باشد .عمر ھمان عماره پرامارا است که بکثرت در
اين مرز ديده شده است .بارا يک قبيله برھمن است .کمر شايد عين
قمرباشد .دود ھمان شيواچاری ،طايفه مذھبی فدائيان ھندو است .توره
ھمان تواره ،توری يا توار ،يک قبيله مشھور نژاد يادو يا گدون است.
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درپھلوی قبايل منظم يوسفزی که فوقا تشريح شد ،در بين آنھا يکتعداد زياد
مردم مخلوط طبقات پائين و محتاج وجود دارند که تقريبا تماما دارای
منشای ھندی بوده و بصورت جمعی ھندکی ياد ميشوند .آنھا تماما مسلمان
بوده و شامل طبقات مختلف صنعتگران ،کارگران ،موسيقی دانان،
محافظين ،جاروکشان وغيره ميشود .آنھا در اکثر موارد مربوط به زمين
بوده و با وجوديکه ھيچگونه مالکيتی بر آن ندارند ،به منطقه بومی خود
چسبيده و وفادار اند)صرفنظر از تغييرات در مالکين ،فاتحين و
حکمرانان منطقه( .ھندکی نمايانده قشر سودره ھندی بوده و بصورت عام
در امتداد مرزھای اندوس منحيث وابسته ھا ،رعيت )باجگذار( و نوکران
قبايل افغان و پتان وجود دارند .در اينجا يکتعداد زياد طبقات روحانی
متشکل از تنظيمات مختلف و اکثرا ارثی نيز وجود دارند که بواسطه
اعانه داوطلبانه افراد قبايلی بصورت بخشش زمين ،اجوره يا ھزينه غذا،
عشريه وغيره کمک و تقويه ميشوند .مانند سيد ،پير ،مال ،ميان وغيره.
دراينجا يکتعداد کشميری و گوجر نيز يکجا با ديگر ولگردان مسلمان و
يکتعداد قابل مالحظه مسکونه ھای قبيله ختک وجود دارند که حاال ديده
ميشوند .در اينجا در تناسب متفاوت و در حصص مختلف يکتعداد تجاران
و دکانداران ھندوان نيز ھستند که بانک و تجارت منطقه را اداره نموده و
مذھب بتپرستی يا شرک خود را تحت قيودات معينی در مقابل رعايت
عامه آن حفظ نموده اند .طبقات پائين و آنھائيکه سھمی در زمين ندارند
فقير و ھمسايه ياد شده و بردگان بنام مرای ناميده ميشوند .باينترتيب
سروی قبايل باشنده فعلی منطقه گنداروی قديمی ھيرودوتس بپايان
ميرسد.
درجنوب گنداروی منطقه اپريتای قديمی يا افريدی فعلی قراردارد .برای
اين پژوھش ميتوانيم اين منطقه را شامل تمام گردنه ھای شرقی وميالن
ھای جنوبی سفيدکوه و آن قسمت ميالنھای جنوبی کوھھای سليمان که
بواسطه دريای کرم آبياری ميشود فرض نمائيم .اين ساحه درشرق محدود
است به اندوس در آنقسمتی که بين اتصاالت درياھای کابل و کرم واقع
است؛ و توسط دريای کابل در شرق کوه خيبر از منطقه گنداروی جدا
شده است .لذا اين مسير شامل وادی کورم و شاخه ھای آن و نواحی بنو،
کوھات و پشاور در قلمروی برتانيه است .در اين ساحه وسيع ،اپريتای
ھيرودوتس ،من يک قبيله را بنام افريدی کوھھای خيبر تشخيص کردم که
ميتواند قوم مسئول برای باجدھی داريوش بوده و درآنزمان قبيله مسلط در
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اينقسمت ستراپی باشد .از جمله اقوام ديگر باشنده اين منطقه ،آرين دو قوم
ديگر را نام ميبرد :تيرايو و ارساکوی که بمقابل آنھا الکساندر لشکرکشی
ميکند .از اينھا ،تيرايوی شايد تيراھی روزگار ما باشد در تقدم به توری
وادی کرم که شايد پس از واگذاری واليات اندوس توسط سيليکوس
نيکاتور به ساندرا -کوتوس به منطقه آمده باشند)طوريکه قبال ذکرشد(.
ارساکوی بطور مطمئنانه توسط اورکزی فعلی نمايانده ميشود .بدون شک
اين قبايل قديما در ساحه وسيعتری نسبت بساحه موجود آنھا زندگی می
کردند؛ و موقعيت آنھا نيز بواسطه تھاجمات قبايل ديگر در دورانھای
بعدتر تا اندازه زيادی تغييريافته است .از جمله قبايلی که حاال در ساحه
فوق يافت ميشوند مھمترين و پرنفوس ترين آنھا عبارتند از افريدی،
اورکزی ،ختک ،بنگش ،توری ،جاجی ،منگل ،شنواری و تيراھی .و در
بين آنھا يک مردم وابسته يا پائين بنام ھندکی فقير و ھمسايه يافت ميشود
مشابه به آنچه ذکرشد در بين يوسفزی .حاال ترکيب قبايل متذکره را
بررسی ميکنيم.
افريدی ،اپاريدای يا اپاريتای ھيرودوتس را ميتوانيم باشندگان تمام منطقه
جنوب دريای کابل از کوه خيبر تا اندوس و تا جنوبترين منطقه يعنی
معادن نمک کاالباغ و بھادر-خيل در نظر گيريم .در روزگار موجود آنھا
محدود به کوھھای حوالی شھر پشاور اند – تا نيمه غربی کوه چرھات
)چيرات( ،گذرگاھھای کوھات و خيبر و کوھھای شمال گردنه مالغر قله
راجگل سفيد کوه و حدود  30ھزار فاميل تخمين ميشوند .افريدی درشجره
نامه افغانھا ،در بخش کاکی کرای ،کرارای ،کرارانی يا کراالنری شاخه
غرغشتی افغان بامتداد ختک ،جدران ،عتمان ،خوگيانی ،شيتک ،سليمان
وغيره طبقه بندی شده اند .کراالنری عين ترکالنری بوده و متشکل از دو
بخش کودی و کاکی است؛ کاکی )شايد عين کوکی ،يک قبيله ناگه که تا
ھنوز وجود دارد( متشکل از قبايل فوق الذکر است؛ کودی متشکل از
دلزاک ،اورکزی ،موسا ،منگل ،توری ،حنی ،وردک وغيره است .مطابق
گزارشات بومی ،گفته ميشود که افريدی توسط قبيله دلزاک از سطوح
ھموار منطقه اخراج شدند که قديما تعداد آنھا بسيار زياد و قدرتمند بوده و
اولين قبيله بودند که از کابل از طريق معبر خيبر بناحيه پشاور داخل
شدند که در آنزمان بنام بگرام ياد ميشد)محلی در پشاور که حاال
کانتونمنت برتانيه در آن قرار دارد( پس از نام مرکز آنھا که از راجای
الھور يکجا با تمام منطقه تا به اندوس بدست آورده و با عبور از دريا
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فتوحات خود بطرف شرق را ادامه دادند .آنھا يک قوت قوی از طوايف
خود را با لشکر سلطان محمود در تھاجم به سومنات فرستادند .در زمان
تھاجم دلزاک ،اينقسمت افغانستان شرقی يعنی وادی پشاور و ھر دو
ساحل اندوس توسط سورکافر يا سرخ کافر اشغال شده بود که فکر ميشود
اوالده يونانيھای باشنده قبلی تمام منطقه از کابل تا دريای جيلم يا جھيلم
بوده باشند ،اما شايد بشمول سوريا يا سورجبانسی راجپوت نيز .اين
دلزاک ھا که گفته ميشود يک قبيله ترک در زمان محمود غزنوی يا پدر
مشھور او سبکتگين بود )اما بگمان اغلب يک طايفه جاتا سکائی که
يونانی را سلب مالکيت کرد( ،بتدريج از منطقه ھموار بکوھھای اطراف
و عمدتا به ارتفاعات کوھھای سوات و بونير و خيبر رانده ميشوند.
دلزاکھا رفاھيت خود را تا زمان ميرزا الغ بيگ حاکم کابل ) 1520تا
 1545م( نگھداشته بودند ،تا وقتيکه آنھا بواسطه قبايل يوسفزی و غوريا
)طوريکه قبال ذکرشد( سلب مالکيت و از منطقه به ساحل شرقی اندوس،
به چاچ و پکلی رانده ميشوند .در اين حصص )ھزاره چاچ( دلزاک بمقابل
حکومت مغول دھلی اغتشاش ميکند ،امپراطور جھانگير )1546م( يک
لشکر جھت سرکوب آنھا فرستاده و يکقسمت بزرگ قبيله که زنده مانده
بودند به ھندوستان تبعيد گرديده و در حصص مختلف ھند مرکزی و
دخان پراگنده ميشوند .يک مسکونه کوچک اواله اين دلزاکھا در ايالت
راجپوت دولپور وجود داشته و شاخه ھای کوچک و پراگنده اين قبيله
درتمام نواحی چاچ ،ھزاره و پکلی بشمول کوه ھای بونير و در خود
پشاور يافت ميشوند.
دله زاک يا دلزاک )"زاک بزرگ"( پکلی و بونير شامل بخشھای ذيل اند:
سمر*
موتيک
مانی
مندو*
بوری*
اما
ياسين ذکريا* وغيره
وتک*
عمر*
سنی
ازاينھا ،آنھائيکه عاليم * دارند راجپوت و ھندی ھستند که درفقرات قبلی
ذکرشد.
افريدی ،مطابق گزارشات خودشان ،از منطقه غور آورده شده و در مھد
فعلی ايشان توسط محمود غزنوی بحيث ناقلين نظامی جھت دفاع گذرگاه
خيبر نشانده شدند .آنھا بواسطه ناقلين تازه از عين محل تقريبا دو قرن بعد
تر تقويه ميشوند که توسط شھاب الدين غوری آورده و نشانده شدند .آنھا
109

ادعا دارند که اوالده يک کريرای از طريق زن او يعنی ميمانه ميباشند؛ و
ظاھرا بمعنی اينستکه آنھا کرای يا گرای ترک منطقه ميمنه در مجاورت
مسکونه ھای موجود ترک کرای در کوھھای خراسان جنوب مشھد
ھستند .افريديھا دارای چندين قريه بوده و خيمه ندارند ،اما اکثرا در کلبه
ھای متحرک و چوکاتھای چوبی زندگی نموده و مردمان شديدا غارتگر و
جنگ جوی ،الغراندام ،تيزچشم وچھره روشن وبدن نامناسب ميباشند.
افريدی شامل پنج بخش است
يوال
ادم
ميته

اکا

ميری

ميتا .باستثنای داشتن يک مسکونه کوچک در تاخال يا تاکال و دھکده
ھای مجاورآن در حوالی شھر پشاور ،حاال در افغانستان بحيث يک طايفه
جدا شناخته نميشوند؛ اکثريت آنھا توسط امپراطور جھانگير به ھندوستان
تبعيد شده و عمدتا در حوالی حيدرآباد در دخان مسکون ميشوند؛ ديگران
در زمانھای مختلف به اياالت راجپوت ھند مرکزی مھاجرت می کنند؛
گفته ميشود که بعضی از آنھا در پانی پت نزديک دھلی مسکون اند.
آدم .آدم-خيل يک طايفه بزرگ و مھم افريدی است که حدود  4ھزار
فاميل اند؛ و عمدتا در تجارت نمک بين معادن کوھات و ارتفاعات در
شمال و غرب ماورای مرزھای برتانيه مصروف اند .آدم-خيل باشندگان
کوھھای کوھات و چرھات بوده و نسبت به ديگر طوايف افريدی در
موقعيت ،رسوم و منافع کامال متمايز بوده ،شامل فرقه ھای سامل و گار
نيستند اما نظر به مقتضيات ميتوانند بھر يک وصل شوند .آنھا شامل سه
بخش حسن ،جواکی و گلی ھستند که جمعا بنام کتوری ياد ميشوند؛
طوريکه تمام آدم-خيل کتوری بوده و کتوری نام يک قبيله مشھور جاتا
است.
بخشھای حسن عبارتند از
اپريدی
علی
اخور
ميامی شاھو
کاال*

جونا*
اشو*
زاکو وغيره

بخشھای جاواکی )جاوا -کی = "مربوط جاوا"( ،نام يک گردنه جنوبی يا
سراشيبی سفيدکوه ،عبارتند از
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عطا
پای*

ايتم
سينی*

بيبی*
ياغی

دولت
مھوال

حستو*

گودی*

بخشھای گلی )گلی شايد گايلی کورد باشد( عبارتند از
فيروز ميری*
دربی*
بوستی
باکل*
زرغون وغيره
شرقی*
نيکزن

موال*

ازاينھا دارای عالمه* راجپوت و ھندی اند طوريکه قبال ذکرشد .اخور يا
اکور بمعنی خانه يا فاميلی ميباشد؛ اينھا بعضی اوقات بنام ای-خيل ياد می
شوند .بآنھم گفته ميشود که خور نام يک قبيله برھمن ھند شمالی است؛ و
اينکه کلمه خور به نامھای چندين بخش مھمند کوھی پنديالی وغيره افزود
شده است .اپريدی نمايانده اپريتای قديمی است .اشو نمايانده اشياگ ھندی
و اچی يا اچاک درانی است .زاکو شايد ھمان دلزاک باشد .ھستو يک
نمايانده مقدس )عتيقه( ھستی قديمی يا قبيله استيس ،و لذا استکينی قبل
الذکر گندھاری است .ياغی بمعنی آزاد و مستقل است .موال نام يک کوه
جداکننده افريدی از اورکزی است؛ مالغر = "مال کوه" )پختو( است.
زرغون بمعنی سبز و تازه )پختو( است.
يوال شامل شش بخش است :مليک دين ،قمبر ،قمر ،کوکی )که جمعا بنام
فيروز -خيل ياد ميشود( ،سپاه و زخه.
بخشھای مليک دين )سامل درسياست( عبارتند از
جعپر*
جنده
دولت
دربا*
االئی
ميری
مته
کتی*
کالو* کرمنا
عمر وغيره
شاھی
رنرا*
ناتو
بخشھای قمبر)گاردرسياست( عبارتند از
متخان
دربی
بوی
انای
علی
شيخمل
شان
پخال
نيکزن پبی
زنه وغيره
وتار
تور
بخشھای قمر)سامل( عبارتند از
اسکندر
ايمل
ابدال
ابابکر
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خروگی

جونا*
نصرت

ميران
سورانی

خداداد

کرمانه

لندی

مته

پاينده

بخشھای کوکی )گار( عبارتند از
کتی
گلی
باری
ابدال
ميران پريدی
مشی
ماکو
ولی وغيره
توار

زخا وغيره

تورکل
مدو
مدار
شيرخان سکندر

بخشھای سپاه )سامل( عبارتند از
دريوندی غيبی
بغداد
ابدال
ابابکر
سوران وغيره
لندی
جاواکی کارو
بخشھای زخا )سامل( عبارتند از
محب
خسروگی
باری
انای
زاوالدين وغيره
پاينده شان

ھورموز

نصرالدين

پخای

ازنامھای فوق ،يوال شايد ھول راجپوت باشد .مليک الدين-خيل بمعنی
"آنھای دارای مذھب شاھی اند"؛ دولت-خيل "خدمتگاران دولت" سلطان
محمود اند .ميری-خيل "بستگان قصر شاھی" اند .شھو-خيل "بردگان
شاھی" اند .عالمه داران * قبايل راجپوت و ھندی اند طوريکه قبال ذکر
شد .دربا ھمان دھربی ،قبيله خنياگرھندی است.
قمبريک طايفه کرد بوده و شايد يک شاخه قمبرانی بلوچستان باشد ،ھمان
قبيله ايکه فاميل حکمران کيالت مربوط آنست .در بلوچستان ،قمبرانی
)"آنھائيکه مربوط قمبراند"( گفته ميشود که منشای عباسی دارند؛ در
افغانستان ،گفته ميشود که آنھا در کوھھای شمال کيالت توسط محمود
غزنوی مسکون شدند .انای عين يونای و انوای بوده و يک قبيله ختری و
ھم ھندوی کياست .بوری شايد ھمان بور ،راجپوت بازرگان يا بھری
ختری بوده و پبی ھمان پبيا ،راجپوت چوھن است.
ميران ھمان مير ميروره است که نام خود را به ناحيه ميرنزی داده است.
پخای ھمان پشه ای است که بعدا خواھيم ديد .شان شايد چوھان راجپوت
باشد .شيخمل ھمان سری مل ،راجپوت بازرگان و شامل بخشھای فرعی
باش-خيل ،نظربيگ ،ميرزا-بيگ و ولی-بيگ است؛ عناوين نشاندھنده
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تازه واردين ،شايد در زمان تيمورلنگ که توسط اوعنوان بيگ اوال در
ھند معرفی شد .متخان ھمان سری مت قبيله راجپوت است .سورانی ھمان
سوره چوھان است که نام خود را )سوران جمع سوره يا سور( به يک
واليت سوران و آبريز دريای گومل داده که ناحيه بنو )برتانوی( يکحصه
آنرا تشکيل ميدھد .تار و وتر شايد ھمان توار و تواری ،راجپوت يادو
است.
قمريک نام ديگر راجپوت جيتوا بوده و شکل متمايز قمبر فوق الذکراست
که ھردو مربوط به فرقه ھای متخاصم )سامل و گار( اند .ابدال بعدا در
بين درانی ديده ميشوند .ايمل شايد سری مل ،راجپوت بازرگان ،کرمانه يا
کيرمانه ھمان مردم کيرمان وادی دريای کرم است.
کوکی يک طايفه ناگه و بسيارقديمی در اينحصه است .باری ھمان بارا
برھمن است .کتی يک شاخه قبيله ايست که نام خود را به ناحيه کتواز
غزنی داده است .پريدی عين اپريدی فوق است و يکجا با بخشھای ھمين
نام در بين مموزی ،زيموخت وعليخيل مھسود وزيری و شايد يکتعداد
ديگر ديده شود )نمايانده اپريتای ھيرودوتس(.
سيپاه شايد نمايانده يک قوه نظامی کاشته شده در اينجا بحيث ناقلين توسط
سلطان محمود باشد .دريوندی بمعنی "سه دسته يا کمپنيھا" است .ھرمز و
بغداد شھرھای شناخته شده اند ،و شايد خانه قبايل آمده باينجا که دارای
اين نامھا بودند .غيبی و جاواکی نيز پس از موقعيت ھای غيب درناحيه
راولپندی و گردنه جاوه سفيد کوه نامگذاری شده اند .کارو در بين
بخشھای بعضی قبايل پتان ديده شده و شايد ھمان کاوری يونانی يا ھمان
ليدی )گرياوس( باشد.
زخا شايد يک شاخه دلزاک باشد .خسروگی عين خروگی بخشھای قمر
بوده و شايد ھمان ششروزی قبلی باشد ،طوريکه خسروگی نيز بنام
خسروزی ياد ميشود ،ھمان چچيره-روسيا يکجا با چوھان راجپوت.
بخشھای اکا )سامل( عبارتند از
معروف
کتی مدا
کريرای
عيسا
بسی
سلطان وغيره
سنجر شير
ميری
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ازاينھا بسی شايد ھمان بسی ھندی يا بردگان ارثی مالکان راجپوت باشد؛
يا ھمان بيسی پلينی ،يک قوم پايونای که چندين قبيله آنھا در سواحل
ستريمون در قاعده قله ھايموس ،سلسله کوه بالکان مسکون اند .کريرای
ھمان کرای ترک است .سلطان يک قبيله ھندو دشتھای ھند است .ديگران
را قبال ديده ايم.
ميری يا مری يک قبيله ھندی بوده و عين ميران است پس از آنھا ناحيه
ميرانزی )برتانوی( نامگذاری شد .ميری حاال بحيث يک قبيله جدا در
اينجا وجود ندارد اما با مليک الدين و اکا فوق الذکر يکجا شده اند .در
اينجا بررسی ترکيب قبيله افريدی بپايان ميرسد .متصل بآنھا درجنوب
مردمان اورکزی اند که من در فقره قبلی با اراساکوی آرين تشخيص
نموده ام.
اورکزی از افريدی بواسطه سلسله مالغر جدا شده است ،که آبريزی بين
درياھای بارا و تيراه است ،اولی جريان شونده در منطقه افريدی و دومی
در ورکزی است .اما قبل از تشريح ورکزی ،مطلوب است که اوال
تيراھی را بررسی کنيم ،منطقه قديمی آنھا و ھم منطقه شنواری که
تيراھی حاال در بين آنھا عمدتا مسکون اند.
تيراھی را من بحيث تورايوی آرين در تقدم به توری کرم تشخيص داده ام
که ھمسايه ھای نزديک آنھا وھم مردمان باشنده قديمی دراين حصص اند؛
زيرا باساس گزارش آرين ،تيرايوی قرار معلوم منطقه شمال سفيدکوه
وھر دو ساحل کوفينيس )دريای کابل( را در ختيار داشتند و مسيری است
که در آن تيراھی ھا بتعداد زيادی يافت ميشوند؛ در حاليکه توری کرم
تماما در جنوب سفيدکوه بوده و دارای مسکونه در شمال آن سلسله
نميباشند .تيراھی ھا يکمردم دارای جلد خوبتر نسبت به توری بوده وھم
با يک لھجه خاص خودشان صحبت ميکنند که تيراھی ياد ميشود؛ اما آنھا
حاال درافغانستان بحيث يک قبيله ساحوی جدا وجود ندارند .منطقه قديمی
آنھا حاال بنام تيراه ياد شده و بواسطه ورکزی مسکون است که متشکل از
واديھای مستوری و خانکی بوده و آبريز منطقه واقع در بين گردنه مالغر
و سلسله سمانه غر است ،اين آخری )سامانھغر( جداکننده منطقه تيراه از
وادی کرم و قبيله زيموخت ميباشد .قبال منطقه تيراه ،قرارمعلوم ،دارای
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يک ساحه بمراتب وسيعتر در جنوب و شمال شاخه شرقی سفيدکوه بوده
است؛ ناحيه تيری جنوب ميرانزی که حاال توسط ختک مسکون شده و
تيرگری در باالی دريای کابل که توسط جريانھای عليشنگ و علينگار
وصل شده ،شايد نامھای خود را از تيراه اخذ نموده باشند .شايد اين در
ناحيه تيرگری باشد که بار اول الکساندر با تيرايوی مقابل ميشود .در
روزگار موجود مھد عمده تيراھيھا در کوترود – "دريای قلعه" -وادی
منطقه شنواری در ناحيه ننگرھار يا جالل آباد است؛ و احتماال در ھمين
وادی نازيان بوده که الکساندر شھرک دو-ديواره را تسخير و تخريب
مينمايد جائيکه او زخمی ميگردد؛ و بعدا از ھمينجا بطرف اندکه مارش
ميکند ،طوريکه قبال گفته شد .در وادی نازيان )کوترود( تعداد تيراھی ھا
حدود  2ھزار فاميل بوده و تعداد زياد ديگری درناحيه پشاور وجوددارند،
جائيکه آنھا در شاخه ھای کوچک در بين نفوس عمومی پراگنده اند؛ آنھا
ھمچنان در اکثر حصص لغمان بطور پراگنده در بين تاجيکھا يافت
ميشوند که يکجا با آنھا بحيث اوالده مشترک از يک نسب شناخته ميشوند
)توسط افغانھا( .آنھا حاال در منطقه تيراه يافت نميشوند چون اين منطقه
کامال بواسطه ورکزی اشغال شده است ،آنھائيکه قبال در منطقه ھموار
کوھات و ميرانزی مسکون بودند .در مورد قبيله شنواری که حاال تيراھی
ھا در بين آنھا مسکن عمده خود را دارند ،در رابطه به منشا و مقدم پيشين
آنھا معلومات اندکی وجود دارد.
شنواريھا توسط بعضيھا ازاوالده البانيھای فعلی فرض ميشود که درمنطقه
موجود ايشان در وادی نازيان ،بحيث محافظين مدخل غربی گذرگاه خيبر
توسط نادر افشار در نيمه سده گذشته مسکون ساخته ميشوند و از آنزمان
نام اصلی شيروانی آنھا به شنواری تغيير شکل يافته مييابد .خود مردم نيز
ھيچگونه شکی نه در مورد چنين منشا دارند و نه کوچکترين اثباتی برای
داشتن چنين منبع .زبان آنھا پختو بوده و رسوم و پيشه آنھا با پتانھا
ھمنوائی دارد .مسکونه ھای  12ھزار ترکمن قزلباش کاشته شده توسط
نادرشاه در کابل ،زمانيکه او بطرف ھند پيشروی ميکند ،ھويت خود را
در مجموع حفظ نموده اند؛ آنھا در بين خود ترکی صحبت نموده اما زبان
پارسی را در امور روزمره بکار ميبرند و خود را در بين يک نفوس
متعصب فرقه سنی ،قويا پيروی فرقه پارسی اسالمی شيعه ميدانند.
شنواريھا احتماال سنوبری يا سيناوری ،اوالده راجپوت ھندی اند .آنھا
باشندگان ميالن ھای شمالی و قاعده سفيدکوه از معبر خيبر بطرف غرب
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تا وادی مازينان ميباشند ،جائيکه آنھا با قبيله خوگيانی )ھيگينوی
ھيرودوتس( قبل الذکر مالقی ميشوند؛ آنھا نيز دارای يک مسکونه قابل
مالحظه در وادی کاوشان ھندوکش و ديگری با قوت کمتر در شايگل يا
سايگل وادی کافرستان ،آبريز دريای کنر ميباشد .شنواريھا حدود 15
ھزار فاميل تخمين شده ،عمدتا قاطر پرور بوده و تعداد زياد قاطر برای
انتقاالت خود پرورش ميکنند .شنواری شامل چار بخش بنامھای سنگو،
مندو ،سپاه و عليشر است .سنگو-خيل و مندو-خيل باشندگان قديمی و شايد
طايفه تيرايوی باشند؛ سنگو شايد قبيله سنگايوس باشد که ھيفايسشن
رياست شھر گرفته شده از استيس )از ھستو-خيل جاواکی افريدی( را باو
ميدھد ،طوريکه در يک فقره قبلی ذکر شد .مندو را قبال ديديم؛ آنھا قسمتی
از مند بزرگ قبيله جاتا بوده و دارای عين منشا مانند ويند اروپائی است.
معلوم ميشود که سپاه و عليشير تازه واردين بوده و قبال ديده شد.
اورکزی )اراساکوی آرين( قبال باشنده نواحی کوھات و ميرانزی بوده و
اوال توسط ختک و بعدا توسط بنگش حدود  6يا  7صد سال قبل بواسطه
اولی و حدود  450سال قبل و يا کمتر توسط بعدی ،مطابق به گزارشات
بومی ،بکوھھای تيراه رانده شدند .تعداد ورکزی حدود  30ھزار فاميل
بوده قسما سنی و قسما شيعه در مذھب و قسما سامل و قسما گار در
سياست اند .بعضی طوايف ايشان ورکزی اصيل شناخته نميشوند؛ اين
طوايف قبولشدۀ مشتی ،علی و شيخان اند .ميشتی در پختو بمعنی
"باشندگان و مسکونين" بوده و ميتواند به باشندگان قديمی قبل از تھاجم
ورکزی اطالق شود؛ بخش ميشتی شامل ماما ،يک قبيله برھمن است؛
دادی يک قبيله ھندی است که بعدا بھنگام صحبت بر سر داديکای
ھيرودوتس خواھيم ديد؛ حيدر و ديگران نامھای اسالمی است .علی که
من آنرا نمايانده ايولوی يونانی ميدانم تشکيل دھنده بخشھای چندين قبيله
پتان در اين حصص افغانستان بوده و نام خود را به يک ناحيه قابل
مالحظه در سرآبه ھای دريای کرم )عليخيل( داده است؛ بخشھای آن
شامل اختان ،براھيم ،گندا ،مستوره ،سوکری وغيره است که از آنھا
اختان بحيث اختو دوباره ظاھر ميشود .براھيم شايد ھمان برھمن باشد.
گندو ھمان گوندا ،قبيله ھندی گله داراست .سوکری ھمان ساگره راجپوت
پرامارا است .مستوره شايد مھا استوره يا ماه اوستوره ،قبيله اوستوری
باشد که بعدا بحيث ستاوری پلينی خواھيم ديد .شيخان جمع شيخ است،
يک عنوان داده شده به گرويدگان اسالم در ھند؛ بخشھای آن مره ،موال،
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رنگين وغيره است .اين سه قبيله قبول شده تماما سنی و سامل اند
باستثنای علی که گار است؛ اينھا در بين ھمسايه يا "وابسته" شناخته شده
و بيش از  10ھزار فاميل تخمين ميشوند که يک سوم قبيله ورکزی
ميباشد .ورکزی با يک لھجه پختو خاص خودشان صحبت ميکنند که از
پختوی معمولی يوسفزی نسبت به افريدی دورتر است؛ اينھا اکثرا در بين
خودشان بواسطه دشمنيھای فاميلی تقسيم ھستند؛ اينھا شامل چار بخش
بشمول ھمسايه فوق الذکر اند يعنی دولت ،اسماعيل و لشکر.
بخشھای دولت عبارتند از
برمحمد
عبدالعزيز
اوستوری
سپاه

بزوتی
عتمان

مانی
فيروزوغيره

ازاينھا عتمان و فيروز سامل و سنی است؛ ديگران تماما گار و شيعه اند،
باستثنای بزوتی و اوستوری که ھردو سنی اند.
بخشھای اسماعيل )تماما سنی( عبارتند از
محمد
خادی*
عيسا
براھيم
اکا
سده وغيره
ربيا*
مما موسا*
ازاينھا عاليم * سامل و ديگران گار اند.
بخشھای لشکر)تماما سنی وگار( عبارتند از
ساالر
پری
مامو
عليشير ايا

تاغا وغيره

ازاينھا مانی شايد ھمان مند ،راجپوت بازرگان باشد يا پيروان مانی،
موسيس فرقه مانی رافضی که در يکزمان بسيار زياد و مشکلزا در اين
حصص بودند .تاغه ھمان تاگه برھمن يا توغ يک طايفه توغيانی
)توخاری( ترک است .متصل ورکزی درغرب ،قبيله زيمخت ،زوايمخت
يا دومشت است که گفته ميشود يک مسکونه قبيله تور ترين بوده و حدود
 5ھزار فاميل تخمين ميشود .آنھا از نگاه فزيکی يک نژاد بلندقامت بوده
واغلبا مثل مردان انگليسی خوب و نيرومند اند؛ باين ارتباط از جمله قبايل
عالی در اينجا بوده و باينجھت در کوھھای بين ورکزی و توری کرم
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زندگی ميکنند ،جائيکه اينھا دارای چندين دھکده بامتداد سواحل شکالی،
سنگروبه و مخازای ،منابع دريای کرم ميباشند.
بخشھای زيمخت شامل خويداد و مامو است.
بخشھای خويداد يا خداداد عبارتند از
حسن
بابکر
علی برات
مزکی
خدير
کريم
قدم
عمر
تپی
پاينده سنگو

ابراھيم
ميراح
زاوا وغيره

اسماعيل
نيکبی

ازاينھا خديرھمان ختير ،راجپوت بازرگان است .زاوا ھمان جاوا است،
زمانيکه جاواکی افريدی توضيح شد .اکثريت ديگران را قبال ديده ايم.
بخشھای مامو عبارتند از
بسی
بالو
دريپالره
درانی
مندانر
مانه تو
يوزبه
شاھی

چار
بوستام
خادی
قمر
پريدی
ميرو
يوسف وغيره

بوگزی
کجير
مستو
وتی

داود
کرما
سپری

ازاينھا بالو ھمان باال برھمن ،مامو که محمد نيز ناميده ميشود ھمان ماما
برھمن است .بوگزی ھمان بوميان بوغز در باالی دريای کرم ،قبال مرکز
واليت کيرمان و نغز خاطرات بابر و تاريخ تيموری است؛ دھکده موجود
بواسطه مخروبه ھای زياد و مستحکم محاط ميباشد .چار ھمان چاوره
راجپوت است .کجيرھمان کيجار پرامارا است .دريپالره پختوی "سه
پدری" بوده و اغلبا در بخشھای مرز اندوس قبايل پتان ديده ميشود .مانتو
ھمان مانت ،بازرگان راجپوت است .در پھلوی زيمخت در جنوب ،قبيله
توری قرار دارد.
توری نمايانده تواری يا توار راجپوت است که قبال يک قبيله مھم دراين
حصه بوده و يک شاخه تومار ،تاور يا توار راجپوت است ،زمانی يک
قبيله قدرتمند و حکمران در ھند و آخرين سلسله شاھان ھندو در دھلی
مربوط آنست ،وقتيکه سلطه برھمن بواسطه اسالم توسط شھاب الدين
غوری سقوط داده شد )دراواخرسده دوازدھم( .مطابق بعضيھا ،گفته می
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شود که توری اوالده ختير راجپوت است ،اما اين نام در بين طوايف يا
بخشھای آن ديده نميشود .توريھا يک مردم تيره پوست ،کوتاه و قوی اند،
اما بسيار فعال و سختکوش؛ گفته ميشود که اينھا سواران ماھر و جسور
بوده و بعضی رسوم مختص بخود را دارند؛ اينھا دارای موھای دراز
بوده و معتاد به زندگی آواره در خيمه ھا ھستند ،در محدوده منطقه
خودشان که قبال تا توراوری در ميرانزی وسعت داشت .در روزگار
موجود آنھا محدود به وادی کرم و ميالنھای جنوبی سفيدکوه اند ،ناحيه
باليامين کرمان مھد عمده آنھا را تشکيل ميدھد .قبال آنھا بطرف غرب
نوکه پيوار تا سرآبه ھای دريای کرم وسعت داشتند؛ طايفه علی آنھا نام
خود به يک مسيرقابل مالحظه بنام عليخيل داده که حاال توسط قبيله جاجی
اشغال شده است .توری تماما شيعه بوده و حدود  10ھزار فاميل تخمين
ميشوند؛ اينھا شامل پنج بخش يا طايفه اند که جمعا بنام پنجپدری ياد
ميشوند :گوندی ،علی ،مستو ،سرغلی و دوپا.
بخشھای گوندی عبارتند از
محمود رستم
عيسا

شمسی

تنی

يوسف وغيره

ازاينھا گوندی ھمان گوندی ،قبيله گله دارھندی است.
بخشھای علی عبارتند از
ماستو
خويداد
چوگو
شامو وغيره

مت

ميرو

موال

ازاينھا مت شايد سری مت راجپوت ،شاموھمان شامه جريجه راجپوت
يادو است .تمام نامھای ديگرھندی ھستند.
بخشھای مستوعبارتند از
دريوندی
بوغزی
ازی
سين
موال
مرو

فيروز جونا
تورکلی وغيره

ماما

مستو وموال ھمان بوميان وادی مستوره و برامدگی مالغر در منطقه
متصل ورکزی است .جونا راجپوت است .ماما برھمن است .مرو ھمان
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مرواری ،يک بومی دشت ھند است .سين راجپوت است .تورکلی شايد
تغيير شکل اسالمی تاکوريلی ،جت ھندی باشد.
بخشھای سرغلی عبارتند از
دريپالره
بادی
اکا
شکور
پری ساتی

جانی
حمزه
سپين وغيره

خيشگی

ازاينھا پری ،ساتی و شکور شايد پرسيا ،سات و شوکول قبايل برھمن
باشد .بادی ،جانی و خيشگی نام ترکی اند؛ خيشگی يا خويشگی شايد
ھمان کنيشکا مشھور شاه کابل و کشمير يا ھويشکه برادر کنيشکا مشھور
باشد که بعدا نيز ديده ميشود .اکثريت اينھا کامال کوچی اند.
بخشھای دوپا عبارتند از
جعپر
دولت
امبار
ترو
سمه
پای

کچھين

کيوی

خيرو

ازاينھا جعپر و خيرو ھمان جيپره و خير راجپوت پراماره است؛ پای
ھمان گھلوت است .سمه يک طايفه جريجه راجپوت يادو است .ترو ھمان
تری برھمن است .کچھين ،خچين يا کچين يا خاجين که قبال در بين اوالده
شيخ بيت ديديم ،دربين قبايل دردی نيز ديده خواھند شد .کيوی يک قبيله
ھندی دشت سند است.
متصل توری درغرب تيغه پيور ،قبيله جاجی قرار دارد که حدود  5ھزار
فاميل تخمين ميشوند؛ اينھا مسلمانان سنی بوده و نسب ھمانند منگل دارند
که درھمسايگی آنھا در جنوبغرب قرار دارد .اينھا پختو صحبت نموده و
با پختونوالی ھمنوا اند ،اما بحيث افغان يا پتان ،غيلزی يا تاجيک شناخته
نميشوند .اينھا تا اندازه زيادی منزوی بوده و معلومات اندکی درباره آنھا
وجوددارد ،اينھا درخصومت دايمی با توری قراردارند .اينھا شايد مربوط
کرا ختيری کيرمان باشد ،چونکه درھيچ جای ديگراين حصه افغانستان،
کرا ختيری باين نام يافت نميشود .در بين کارا ختيری مربوط کاشغر و
يارکند ،سربازان سواره نظام بنام جيگيت و سرباز پياده نظام بنام جاجا
ياد ميشود .شايد ھمين جاجی ما نمايانده اوالده اين سربازان جاجا بوده و
شايد در اينجا بحيث ناقلين نظامی مربوط شھزاده قرا خيتای سلسله تاسيس
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شده در کيرمان ) 1224م( توسط بارک حاجيب قبل الذکر کاشته شده
باشند .اين سلسله واليات کيرمان و سوران )مناطق آبريز توسط درياھای
کرم و گومل( را بحيث وابستگان حاکميت مغول در خراسان وفارس
برای مدت  82سال در اخيتار داشتند .از طرف ديگر اينھا نمايانده
جاجوتھيا برھمن ميباشند.
جاجی طوريکه ما آنھا را يافتيم ،باشنده ناحيه عليخيل و آبريزشونده توسط
ھرياب و کيريا ،تغذيه کننده دريای کرم ،و وسعت يافته بطرف غرب
کوھھای شتر گردن تا تانه جاجی يا "پوست نظامی" در گردنه ھزار
درخت است .اينھا به ھشت وان تقسيم شده اند :اده ،احمد ،علی ،بيان،
حسين ،ليونی ،پيتله و شامو .اده ،بيان و شامو نامھای قبايل ترکی اند.
ليونی شايد ھمان لوانی راجپوت باشد؛ و پيتله ھمان پاتيلی راجپوت است؛
در حاليکه نام -فوقانی جاجی شايد ھمان جيجا يا جيجوتيا برھمن بوده و
شايد اين منبع حقيقی آن باشد .شامو شايد ھمان ترک شاملو يا شامه
راجپوت باشد ،نام ديگر قبيله جريجا ،يادو يا گدون نژاد مھتاب.
درآنسوی جاجی و متصل به توری ،قبيله منگل قراردارد .تعداد منگل
حدود  6ھزار فاميل تخمين شده و باشنده وادی چمکنی ،جنوب دريای
کرم و کوھھای غرب مچلگو )بچلگوت قبيله راجپوت( در ناحيه زرمت
غزنی ميباشد .گفته ميشود که اينھا ھمنژاد جاجی بوده و بصورت عام
درسياست متحد ميباشند .اينھا شايد نمايانده منگلی )منگل برنی يا منگ
برنی ،قبل الذکر در رابطه به اپرنی داھی ھزاره( سلطان جالل الدين
منگلی ،پسر مشھور سلطان محمد خوارزم شاه باشد که حکومت خاص و
حوزه شھزادگی آنھا واليت غزنی ،مقر فاميلی وابستگان و پيروان آنھا
بود .منگلی يک نام مشھور در بين مغول تاتار بوده و بواسطه دھيربيلوت
گفته ميشود که شکل تاتاری عبرانی ميکائيل است ،يک نام معرفی شده
در بين آنھا در سده ھای اول عيسوی توسط اسرائيليھا يا نيستوريھا.
ازطرف ديگر ،منگليا نام يک طايفه مشھور گھلوت راجپوت و ھم نام
يک قبيله ختری است .منگليا دشت ھای ھند و جيسلمير بايد منبع مينگل
بلوچستان بوده باشد که بعدا خواھيم ديد و اينھا شايد منبع حقيقی منگل
باشد که حاال مورد بحث است .منگل کيرمان قسما زراعتی و قسما چوپان
بوده و تمام آنھا کم و بيش غارتگر و مستقل اند .اينھا شامل پنج بخش اند:
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ميرل

خجوری

مرغا

کمال

زاو

ازاينھا ميرل يا ميران يکبخش مير يا ميران ،يک قبيله ھندی است که نام
خودرا به ناحيه ميرانزی کوھات موجود )برتانوی( داده و حاال توسط
قبيله بنگش اشغال شده است) که حاال ديديم( .خجوری ھمان خجر پراماره
راجپوت است .کمال يک قبيله ترک است .زاو شايد ھمان زاولی يا
باشندگان زابل ،نام بومی منطقه غزنی باشد .ھريک از اين طوايف به
بخشھای فرعی ببو ،درمن ،مده ،سليمان وغيره تقسيم شده است.
جدران پيوست منگل است و تعداد اينھا حدود  10ھزار فاميل بوده و
باشنده کوھھای پرجنگل سليمان بين خوست و زرمت اند؛ بخش عمده آنھا
بنام اختون باشنده ناحيه شمال درغرب مرزھای خوست است .جدران
بھيچ صورت افغان محسوب نشده و کامال يک مردم آزاد اند؛ درمنطقه
خودشان آنھا عمدتا زراعت پيشه اند .در زمستان تعداد زياد قبيله بحيث
روزمزد به ساحه برتانيه آمده و يک مردم آرام ،غير متجاوز و صنعتگر
محسوب شده و در بيل زدن و چاه کندن مھارت دارند .در منطقه
خودشان ،آنھا از تمام جوانب محدود بوده و لذا از ارتباط با باقيمانده
منطقه قطع ميباشند؛ در شرق آنھا خوستوال ،درغرب گوربز ،در جنوب
غيلزی و در شمال منگل قرار دارد .جدران احتماال نمايانده گدروسای
قديمی بوده و قرار معلوم در موقعيت منزوی فعلی ايشان در زمان سلطان
محمود غزنی و توسط او کاشته شده اند ،زمانيکه او واليات کالت و الس
بلوچستان را مورد ھجوم قرار داده و آنھا را با قبيله جاالوان تعويض
نمود .گدروسای قديمی در منطقه خودشان بواسطه گدرای مربوط الس
نمايانده ميشوند و اين نامی است که صورت جمع آن گدران ميشود که
منبع جدران ما است.
بخشھای جدران عبارتند از
احمت
اختون
اختر
بخای
ببر
ايو
برھن
بريست
بوال
غنی
فيروز گرزی
خطر
خانی خرمز
مرسين
مندل
ممل

اليک
ال
بشک بازکی
دنگی ديری
گويان حوس
خوی خوجه
مته مزی
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الو
علی
بيبو
بيت
دوبی دريپالره
جامکی جول
مدو
الال
موسم ملتان

پرنگی
پاو
نمبت
موسا نيموت
شودوت سپرکی سلطان سوری تينپا
وليدی زاوگی
ولی
تورکی عمر

سپاری
شير
توکر توله
زنی وغيره

ازاينھا اخترو اختون قرارمعلوم عين چيزاند .ال ،اليک ،علی ،والو اشکال
مختلف يک نام اند .ايو يک قبيله جت است .بابر يک قبيله گوجراست.
بشک ھمان بچک راجپوت است .بيت شايد بھاتی ،قبيله شخ بيت ،بتنی
قبل الذکر ،جدران حاال باشنده قسمتی از منطقه ايست که قبال بواسطه
بتنی مسکون شده بود .بيبو ھمان بيبا راجپوت پراماره است .بوال شايد
عين ولی و وليدی در پائين ليست بوده و ھمان بوليدی ،يک قبيله قابل
مالحظه در قسمت کج مکران بلوچستان بوده و عين مردم فوالدی،
فاوالدی ،پوالدی ھزاره )بوليدی پتوليمی( قبل الذکر باشد .بوله شايد منبع
بوالن )معبر( و بيله )شھر( و ناحيه )الس بيله( باشد .دنگی شايد ھمان
دنگست و دوبی ھمان دابی ،قبايل راجپوت باشند .ھوس ھمان اوسوال،
جول ھمان جائيل و خترھمان ختير ،قبايل راجپوت بازرگان است.
جامکی بمعنی "ازجام" ،عنوان ارثی جريجه شھزاده الس بيله در
بلوچستان است که قبيله او قبل از گرويدن باسالم بنام شام ياد ميشد،
طوريکه قبال گفته شد .خوی و خوجه شايد عين چيز بوده و ھمان خو
کچواھه ،يک قبيله که بعدا خواھيم ديد ،وقتيکه کافرستان را بحث ميکنيم.
مدو ھمان مد و مندل ھمان منداھل ،راجپوت بازرگان است .خرمز شايد
ھمان ھرمز باشد .نيامت و نامبت عين چيز اند .پاو ھمان پاھه گھلوت
راجپوت است .پرنگی را قبال ديده ايم؛ اين يک نامی است که بازخواھيم
ديد که منشای يونانی دارد .سپاری ،يا سپری و سپرکی يا سپرکی عين
چيزبوده و شايد ھمان سرپرای پلينی باشد .سلطان نام يک قبيله )ھندو(
دشت ھندی است .سوری ھمان سور راجپوت يا سوری ختری است .تينپا
ھمان تينبا و توکرھمان تاکور جت يا تاکور راجپوت بازرگان است.
عمرھمان عمره پراماره است .زنگی يک بومی زنگ )زنگوبار( بوده و
شايد يک قبيله برده باشد.
درپھلوی جدران درشرق آن ،خوستوال و داوری قراردارند.
خوستوال يا "مردم خوست" باشنده يک وادی حاصلخيز و آبريز بواسطه
منابع باالئی شاميل يا دريای کيتی يک شاخه عمده کرم است که در
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زيروال  12ميل بطرف جنوب حد توری در تل بيلند-خيل يکجا شده و
تعداد آنھا حدود  4ھزار فاميل تخمين ميشود .اينھا توسط ھمسايگان آنھا
بنام خوستوال ياد شده و قرار معلوم ھيچگونه وجه مشخصی قبيلوی برای
خود ندارند .با وجوديکه اينھا در مالکيت وادی خوست با وزيری سھيم
اند اما وزيری در حقيقت مھاجمين اجباری بوده و به خوستوال اجازه
نميدھند که دارای عين نسب با آنھا باشد ،بلکه بآنھا منحيث يک نسب
پائينترمی بينند .خوست احتماال يک اختصار خوستان" ،منطقه خو" ،يک
قبيله کچواھه باشد که مھد اصلی ايشان در شيخاوت يا شيخاروات،
کوھھای حوالی يوديپور قرار دارد .لذا خوستوال بايست خو ھندی بوده و
عين مردم خو کافرستان باشد که بعدا خواھيم ديد .ھمانند افريدی ،ورکزی
و ديگر قبايل پتان در اين حصه مرز اندوس ،خوستوال و داوری و ھم
قبايل بنو )که خواھيم ديد( در دو بخش متقابل سياسی يا گوندی قراردارند؛
ليکن آنھا در اينجا بنام تورگوندی يا "فرقه سياه" و سپينگوندی يا "فرقه
سفيد" بعوض سامل و گار قبل الذکر ياد ميشوند .منشای اين فرقه ھا
درست معلوم نيست؛ اما با قضاوت از نامھای سامل و گار ،اينھا شايد
نشاندھنده بوديست )سرامن( و مگيھا )گبر يا گور( قبل از ايجاد اسالم
باشند.
بخشھای خوستوال عبارتند از
لکن
اسماعيل
بصير
تنی
شمل
سبن

متون
مندو
تواری وغيره

موال

ازاينھا بصير شايد ھمان باگريا ،قبيله ھندو دشت ھند و رجواره باشد؛
اسماعيل ھمان سيمله راجپوت )کچواھه( است .مندو يک قبيله کچواھه
است .متون يا متين شايد متی باشد که قبال در بين بتنی توضيح شد؛ موال
و شمل نامھای موقعيتھا است .تنی ،تانی يا تونی را قبال در بين طوايف
بتنی )غيلزی( ديديم .تراوی يا تروی شايد ھمان تری قبيله برھمن باشد.
موله قرار معلوم نام يک قبيله )شايد يک طايفه کچواھه( باشد که قبال در
باالی يک ساحه وسيع اين مرز اندوس وسعت داشته و نام خود را به مال
پاس )معبر( به خضدار در کيالت بلوچستان و به کوه مال )مالغر( در
منطقه افريدی در حد نھائی جنوب و شمال سلسله کوه بزرگ سليمان
بالترتيب داده است .الکان نيز نام يک محل وسيع در اين مرز است بشکل
لکی در موالپاس فوق الذکر و ھم در ناحيه بنو؛ اين ميتواند نشاندھنده
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مھدھای اصلی يک طايفه کچواھه باشد که حاال در نفوس و نامگذاری
مسلمانان معدوم شده است.
قبيله داوری يا دايوری باشنده ناحيه داور يا دايوراست که در جنوب وادی
خوست قرار داشته و بنام رورح يا رودح ياد ميشود .اين متشکل از دو
وادی باز و حاصلخيز است که از يکديگر بواسطه يک گردنه باريک و
دراز بنام تنگی توگرای" ،تنگه توگرا" )توغرا يا توگرا ،يک قبيله
سوالنکی يا چالوک راجپوت( جدا گرديده که از طريق آن دريای توچی
يا گمبيال يک منبع کرم عبور ميکند .داوری که نام خود را به ناحيه
رورح يا رودح داده است ،فکر ميشود زمانی باين حصص از زمينداور
ھلمند انتقال شدند که قبايل افغان توسط شھاب الدين غوری درحوالی نيمه
سده دوازدھم ازکوھھای غوربه کوھھای سليمان منتقل شدند .شھاب الدين
غوری که توسط او برای بار اول اسالم درھند ايجاد ميگردد ،با تعقيب
مثال سلطان محمودغزنوی يک نسل متوالی ناقلين افغان را درکوھھای
حايل بامتداد اندوس از باجور در شمال تا خضدار در جنوب مستقر
ميسازد و اکثرا ھم در جاھائيکه قبال توسط محمود در حدود  150سال
قبل کاشته شده بود .تعداد داوريھا حدود  6ھزار تخمين شده و شامل دو
بخش تپی و ملی ھستند.
بخشھای تپی )داورپائين( عبارتند از
بيبا
بته
بری
بنگش
ارغند
دوری گلی ھوتی
چارگل
بلبل
ايسوری جاکر جرس جاواکی
ايدک
ميرو
مينا
مخی
خادی خوشی
راجی روزی سمی
پالله
پھار
تروتی
تپی
شنگی سيواکی سپين
توری عتمان ژو
تغرای
تته

بوکی
حيدر
کتی
موسيقی
سرکی
تارو
زيراکی

ازاينھا بنگش را خواھيم ديد .باری و بته قبايل برھمن ھستند .مخی ھمان
مکواھنه است .مينه و مير ھمان ھنديھای ھند مرکزی و دشت ميباشند.
موساکی را قبال ديديم .پھار ھمان پوار )پراماره( راجپوت يا پريھاره
راجپوت است .تمام ليست در حقيقت نامگذاری ھندی است.
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بخشھای ملی )داورباال( عبارتند از
اسوان
امرانی
علی
احمد
دھن
درپو
براھيم چار
کاکا
جبر
ايدل
گارا
لرح
خدی کوری لند
موساکی ميانی
مريم
مندو
طاوس
سينی سوھو
سمل
عمر
تريکی توار
تايب

بابی
ايدل
فيروز گدای
کتی
کرای
ملی
ملخ
ناسرکی
نانی
تره کی تروتی
زيره وغيره

ازاينھا امرانی ھمان امرا برھمن است .ايدل عين ايدل درپائين ليست
است .بابی عين بيبه و ھمان بيبا پراماره است.درپا ھمان دربی ،قبيله
خنياگراست .دھن و گدای نامھای قبايل ختری اند.مندو يک طايفه کچواھه
است .ريھر يک طايفه پراماره است .سپکی يا سپرکی را قبال ديديم .سمل
شايد سری مل ،راجپوت بازرگان يا راجپوت سيمله باشد .سوھو ھمان
سوھه گدون است؛ و تروتی ھمان تيلوته ،راجپوت بازرگان است.
ديگران تقريبا ھمه ھندی اند که قبال ديديم.
درپھلوی داوری بطرف شرق ،قبيله شيتاک ناحيه بنو قرار دارد؛ اما قبل
ازاينکه در باره اينھا صحبت کنيم ،بھتراست اوال دو قبيله ديگر را بنام
بنگش و ختک بررسی کنيم که باشنده منطقۀ از شرق وغرب در بين دريا
ھای اندوس و کرم اند.
قبيله بنگش باشندگان سطوح کرم ،ميرانزی وکوھات ازقله پويھار يا پيوار
درغرب تا مرز ختک در شرق است که تماما درمسيری بنام بنگش )نام
قبيله آن( زندگی ميکنند .تعداد بنگش حدود  10ھزار تخمين شده که 2
ھزارآن درکرم )درماورای مرز برتانيه( است جائيکه آنھا وابسته توری
اند .در کرم ھر بنگش مکلف است که خود را بحيث ھمسايه يا "رعيت"
با يک مالک توری وصل کند تا او را در مقابل توريھای ديگر حفاظت
کند که بنام نايک يا نائيک يا "محافظ ،نگھبان" او ياد ميشود .نائيک
توری بنگش ھمسايه خود را با يک پاسپورت يا محافظ بھنگام حرکت از
يکحصه به حصه ديگرھمراھی نموده ،درجنگ يا تصادمات فرقوی باو
کمک نموده و حق ملکيت او را بحيث يک بنگش مستقيم ميراثبر دارد.
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مطابق گزارشات بومی ،بنگش اصال از سيستان آمده و در ناحيه
گرديزغزنی مستقر شدند ،جائيکه اينھا در ربع آخر سده نھم در جريان
سلطنت سلطان اسماعيل سامانی باسالم گرويده و فکرميشود که نام او را
بحيث نسب اسالمی برميگزينند؛ شايد به احتمال قويترآنھا اين نام-فوقانی
را در ارتباط به فرقه اسماعيلی برگزيده باشند که توسط مسلمانان
ارتدوکس بنام مالحيده ياد ميشوند که بواسطه حسن صباح درفارس
در1100 – 1099م بنياد نھاده شده و توسط ھالکو خان در1265م نابود
ميگردد .مالحيده اسماعيليه يا "فدائيان" بغرض فرار از تخريب ،بتعداد
زيادی بافغانستان فرار کردند .اين روشن نيست که آنھا از کدام سيستان
آمده اند :از واليت ھلمند که در برگيرنده اين نام است )سيستان ،سجيستان
نويسندگان عرب ،سکستان يا "منطقه ساکا"( يا از واليت ھم مرز معبر
بوالن ،سيبی فعلی )سيوستان يا شيوستان ھنديھا( .بھرصورت ،آنھا پس
از تقريبا  500سال سکونت در گرديز توسط غيلزی اخراج شده و بتدريج
بطرف شرق و به امتداد اندوس رانده شده و حدود  400سال قبل مالک
سطوح ميرانزی و کوھات شده و بکمک ختک تيری باشندگان ورکزی
را بکوھھای تيراه ميرانند جائيکه ما حاال آنھا را يافتيم )طوريکه قبال
توضيح شد( .قسمت اعظم بنگش مسلمان شيعه بوده و در سياست فرقه
گارميباشند .آنھا بحيث قبايل پتان شناخته ميشوند در حاليکه منشای آنھا
بطورمختلفی توضيح و بمنابع مختلفی ارتباط داده ميشود .مطابق بعضيھا
اجداد بنگش ،اسماعيل نام دارد در رابطه به سلطان اسماعيل موسيس
سلطنت سامانی که تازمان صفاريھا )که توسط يعقوب بن ليث ايجادشد(
درسال 875م ادامه داشتند .سامانی لقب اسماعيل است چون نام پدر
بزرگش سامان بود ،يک شترران و دزد که در مجاورت مرو زندگی
ميکرد .نام پدر بزرگ سامان نيز طاھری يا داھری است که مربوط به
قبيله يا فاميل داھير است .داھير نام يک ھندو راجای سند است که
بواسطه جنرال عرب محمد قسيم بھنگام تھاجم باين منطقه بقتل رسيده
بود؛ و طوريکه پيشتر گفته شد از فاميل ھمين داھير است که پس از
مسلمان شدن ،سلسله شاھان طاھری بوجود ميآيد .اما شايد بنگش )يا بنگخ
طوريکه بواسطه پتان کوھی تلفظ ميشود( شايد ھمان بنگت يا بنکت،
راجپوت چوھان باشد .يا بنگش شايد يک شاخه بخش بنگی ختک بوده و
يکجا با آنھا از بخش بنگی قوم سيکه و اوالده جاتا باشند .قسمت زياد
بنگش بھند مھاجرت کردند ،جائيکه آنھا در حصص مختلف ھند وعمدتا
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در فرخ آباد در واليتھای شمالغرب ،مسکونه ھای قابل مالحظه ای را
ايجاد کردند.
بنگش شامل دو بخش گارا و سامل است .گارا شامل دو بخش بای و
ميران است.
بخشھای بای عبارتند از
درسمند
دولت
عليشير بلند دنگ
جمشيدی کمال
حسن عيسا
گلشاه
ميسرو
موسا
مندر مستو
لندی
شينگی تپی عمروغيره
بخشھای ميران عبارتند از
بده
ازی
عليشير
ابا
مندر
لودی
خوجه البی
عمروغيره
بخشھای سامل عبارتند از
کليسر
دربی
علی
ماما
خوتی لندی
پای
موسا ناسو

حسن
مردو

کاسی
مری
تانا

دودا
کتی
شادی

ايسپ
شاھو

خادی خدير
مستوری موزو
اوستری وغيره
تازی

ازنامھای فوق گارا و سامل آنھای اند که دارای دو فرقه سياسی اند و قبال
توضيح شد .اين فرقه ھا )درمنطقه آبريزدريای گومل وجريانھای جنوبی
کرم که بنام سپينگوندی و تورگوندی يادميشود( تمام قبايل پتان در مرز
ھای اندوس درتمام منطقه بين جريانھای کابل و گومل اين دريا را بفرقه
ھای متخاصم تقسيم ميکند که در زمانھای قبلی بسيارقدرتمند وفعال بودند
نسبت بآنچه امروزھستند .در داخل مرزھای برتانيه اين فرقه ھا کامال از
بين رفته اند ،ليکن درآنسوی مرز بسيارقوی اند ،جائيکه مردان طايفه در
تخاصم يکی با ديگری بحيث يک وظيفه ارثی قرارميگيرند )نسبت باينکه
اقتضائی يا انتخابی باشد( .باين علت معلوم ميشود که آنھا ھيچگونه
اطالعی در مورد منشای اين فرقه ھا و يا نامھای که توسط آنھا مشخص
ميشوند ندارند؛ آنچه آنھا ميدانند اينستکه پدران و پدرکالنان ايشان طرفدار
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فرقه ای بودند که بآن تعلق دارند و اين سابقه برای رھنمائی آنھا کامال
کافی است .اين فرقه ھا بگمان اغلب بھنگام ايجاد تفوق و برتری اسالمی
دراين حصص بوجود آمده اند ،وقتيکه علمای دو مذھب عمده و غالب در
آنزمان درپھلوی ھمديگر در شرق افغانستان بنام بوديزم و مگيزم يا آتش
پرست )مردم عوام آن بالترتيب بنامھای سرامن و گبر ياد ميشدند( يکجا
بنام برادری ،عقيده عالی و حکومت عاليمقام زندگی ميکردند .بای و
ميران را قبال ديديم که نمايانده بويوی يونانی يا بای کچواھه راجپوت و
مير يک قبيله ھندی بومی دشت بزرگ جيسلمير و کوھھای ھند مرکزی و
راجواره است؛ دنگ نيزيک قبيله ھندی بومی عين منطقه قبلی است؛
ميسرو نيز بعين کتگوری مربوط است يکجا با شينگی و البی .ديگران را
قبال ديده و توضيح کرده ايم .بده يک قبيله يادو يا گادون است .کليسر شايد
ھمان کلپوسر پراماره باشد .خدير ھمان ختير قبلی است .خوتی ھمان
خوجوتی ،راجپوت بازرگان است .تانا ھمان تون قبلی است .اوستوری
عين ستوری بوده و ھمان ستواری پلينی است که بعدا خواھيم ديد.
قبيله ختک باشنده منطقه عقيم ،سنگی و سوزان سواحل اندوس در طول
يکصد ميل مسير باالئی آنست :کمی باال تر از نقطۀ اتصال دريای کابل
در اتک تا نزديک اتصال دريای کرم در پائين کاالباغ .عرض اين مسير
ختک بسيار متغيير است ،فقط چند ميل در باالی اتک تا  60 - 50ميل در
حوالی َمَخد و کاالباغ .تعداد ختک  30ھزار فاميل تخمين ميشود که تقريبا
نيمی آن در ساحل شرق اندوس مسکون اند .آنھا يک مردم بسيارخوب،
بلند و انکشاف يافته نژاد ھندی با چھره مرغوبتر نسبت به قبايل ھمسايه
خود ميباشند .منطقه آنھا فوق العاده غريب )باستثنای نمک که کوھھای آن
وجود داشته و چندين معدن آن درحال بھره برداری است( ،مخروبه و
صعب العبور با مقدار کمی زمين قابل زرع ميباشد .من درفقرات قبلی
ختک را با ستگيدای ھيرودوتس تشخيص کردم وميتوانم بيافزايم که آنھا
اصال عين مردم شيتک بنو بوده و تفاوت در نام کامال نتيجه تلفظ لھجه
ھای محلی يعنی صدای نرم در جنوب و خشن درشمال است .مھد اصلی
برمل در ميالنھای شرقی کوھھای سليمان است
شامل و َ
ختک درنواحی َ
که حاال توسط وزيری اشغال شده است .در اين منطقه آنھا بنام ستک،
شتک ،سيتک يا شيتک ياد ميشوند؛ اما زمانيکه آنھا توسط وزيری از
مھداصلی ايشان بطرف شمال رانده شدند ،توسط ھمسايگان مطابق به
تلفظ آن منطقه بنام ختک ناميده شدند؛ و پس از مدتی آنھا نيزخود را با
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اين تلفظ سازگارساختند ،با وجوديکه در پختوی عام خود ھنوز تلفظ لھجه
ھای جنوبی و غربی آن زبان را حفظ نموده اند .درحقيقت ،ختک يگانه
قبيله ايست در نواحی کوھات و پشاور که با لھجه نرم پختوصحبت
ميکند ،تمام قبايل ديگردرشمال کوھات و کرم با لھجه ھای مختلف پختوی
سخت شمالی صحبت ميکنند.
قرارمعلوم اين ختکھا از زمين ھايشان درمنطقه فوق توسط وزيری در
اوايل سده سيزدھم اخراج شدند ،دردوران حاکميت قرا خيتای درواليات
کرمان و سوران که بصورت يکجائی قلمروی بارک حاجيب قبل الذکررا
تشکيل ميداد .معلوم ميشود که در اول آنھا درسلسله کافرکوه تشکيل کننده
مرزجنوبی ناحيه فعلی ميرانزی مھاجرميشوند و از اينجا بتدريج بطرف
شرق از طريق ناحيه تيری و معادن نمک بھادر-خيل تا اندوس وعبوراز
آن دريا بمنطقه ناھنجار حوالی مخد و ميانولی منتشر ميشوند که نقطه
اتصال دريای سوھن با اندوس ميباشد .در زمان حاضر صرف با آنقسمت
ختک سروکار داريم که در منطقه تعريف شده قبلی ،اپاريتای قديمی
ھيرودوتس ،قوم مسلط و مسئول باجگذاری به داريوش ھيستاسپ بود.
دراينجا آنھا دردو بخش عمده مسکون اند :بنامھای ختک اکوره درقسمت
شرقی ناحيه پشاور و سلسله کوھھای چرھات ،جائيکه آنھا درتماس با
افريدی و ورکزی اند؛ و ختک تيری در قسمت جنوبی ناحيه کوھات،
جائی که بنگش و ميرانزی درشمال آن قراردارند ،و درتل بلند درباالی
دريای کرم که در تماس با وزيری اند .اين ختکھا ھمچنان دارای يک
مسکونه قابل توجه در منطقه وزيری ،در جمالگری و کاتلنگ نزديک
وادی لندخور ميباشند .ختکھا شايد عين مردم ستک يا ستاخی ،راجپوت
بازرگان بوده و شامل دو بخش بزرگ تورمان و بوالک اند.
تورمان يا توران شامل دو بخش تَری و تره کی است.
بخشھای تری عبارتند از
عزيز بابر
انو
امير
امان
اکو
گخو درپی
برگويت بيان
بارک
بھرام
ھاتی حسين
گل
درشی غوری گودی
کچير کمال
کابل
ادريس اسماعيل جنده
خوشحال خورم مدی
کچين
کانی
کامی
مندولی مشر
ماما
ملی
مايشی مخل
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ميری مورگی ناصر
شخل شخاوت شيخالی
ياسين وغيره
وتر

پش
شوی

رجر
سوريا

سرو
تره کی

ازاين نامھا تورمان يا توران شايد ھمان توموری ،تواری ،توار ،تيری يا
توری ،اشکال مختلف توار بزرگ ،راجپوت يادو است؛ و تره کی ھمان
توری-کی –"ازتوری" است .تری نام يک قبيله برھمن است .اکو عين اکا
بوده و ھمان اخا يونانی يا اگا جت يا شايد دقيقترھمان اکا قبيله ناگا بسيار
قديمی دراين حصص باشد .امان ھمان اوان يک قبيله قويا نمايانده شده در
ساحل مقابل يا شرق اندوس است که دارای منشای سکائی ميباشد .امير
ھمان امرا برھمن و انو ھمان يونای ختری يا انوای کياست است .ببر
ھمان بابر گوجر است .بارک ھمان بره کی قبلی است )بارکای
ھيرودوتس( چنين نامی در بين قبايل راجپوت يا ھندی ديده نميشود يا در
بين قبايل ترک در اين حصص .برگويت ھمان پرامرای برکوته يا
بيرگوته راجپوت است .بيان يک قبيله ترک است .چخو شايد ھمان چکيت
رھتور است .درپی ھمان دھربی ،قبيله خنياگراست .درشی ھمان درزی
غور قبل الذکراست .گودی ھمان گودا گھلوت است .گل ھمان چوھان يا
گوھيل راجپوت است .ھاتی يا ھوتی ھمان ھودی جت است .کاچير ھمان
کوچر ختری يا کچيره گھلوت است .کمال يک قبيله ترک است .کانی يک
قبيله راجپوت است .کچين را قبال ديده و باز خواھيم ديد؛ اين با زبان
خجونه گيلگيت وصل است .مدی ھمان مدی راجپوت بازرگان است.
مايشی ھمان مھيچه رھتور است .مندولی ھمان منداحله ،راجپوت
بازرگان است .مشريا ميشر ھمان ميسار برھمن است .رجر يک قبيله
راجپوت دشت ھند ،يک طايفه رھتور است .سرو ھمان سورا چوھن
است .شخل و شيخالی ظاھرا عين چيزبوده و ھمان شوکول برھمن است.
شخاوت ھمان شيکاروت کچواھه است .وتر شايد ھمان باتر راجپوت يا
بتار گوجور است.
بخشھای تره کی عبارتند از
بدين
اودنی
اودل
گنده
درخن
داور
مندر
مھپال
لغاری

بھرام
جلی
ناصر
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بوگر
بشر
خوجک
کشيد
اوستوری يوسف وغيره

ازاينھا اودل عين ابدال است که قبال ديديم .بدين شايد ھمان بھاديل يا
بھديل رھتوراست .بشر شايد ھمان بھسير ،ختری است .بوگرھمان بايری
جت يا بھگير راجپوت است .درخن ھمان درگبنسی راجپوت است .گوده
ھمان گونده قبيله گله دار ھندی است .جلی ھمان جليه راجپوت است.
خوجک ،لغاری و مھپال دوباره ديده ميشود .اوستوری عين ستوری است
که قبال ديديم .يوسف ھمان ايسپ است که قبال ديديم.
بخشھای بوالک عبارتند از
چاوری
برمل
بابر بنگی
اکو
خورم
خرک
غوری جانه
گلی
مکوری
مندی
متون مريم
ممر
نره
ميسری موسا نگوری نندرک
شان
سينی
ساغری سکو
سده
تره کی وغيره
شوی تپسی تره

دلو
کوتی
مروز
روزی
شيوی

ازاينھا بولک شايد يک شاخه بوليلی قبل الذکر بوده و بعدا در بلوچستان
نيزديده ميشود .اکو ھمان اچی )بھمين ترتيب اچکزی درانی( يک قبيله
مشھور ھندی در تاريخ کشمير )راجاتارينگينی( است .بابر و بنگی ھردو
قبايل جت اند .چاوره راجپوت است .دلو شايد ھمان دوھيل ،بازرگان
راجپوت است .خرک ھمان خراره ،سوالنکی است .مريم را قبال در
رابطه به سلسله قرا خيتای کيرمان ديديم .مکوری ھمان مکوری،
راجپوت است .نگوری راجپوت بازرگان است .نندرک شايد ھمان نندی،
ختری است .روزی ھمان روسيا ،چوھان است .سده ھمان سيسوديا،
گھلوت است .ساغری ھمان ساگره ،پراماره است .شان شايد ھمان
چوھان ،راجپوت باشد .شيوی و شوی ھمان شيوه-چری ،فرقه مذھبی
ھندی است؛ تپسی فرقه مذھبی ديگر ھندی است .تره کی ھمان توار-کی
است .در اينجا بررسی قبايل موجود در ساحه مربوط به منطقه اپريتای
قديمی بپايان ميرسد .چھارمين قوم متذکره توسط ھيرودوتس باين ارتباط
ستگيدای "اقارب يا وابستگان َ َ
ستگ" است؛ اينھا ظاھرا در ساحه بين
کوھھای سليمان و اندوس و آبريز دريای گومل و معاونين آن ژوب و
بوری تا کوھھای ويھووه در جنوب )که نشانه مرز بين قبايل پتان و بلوچ
درمرزھای اندوس است( زندگی ميکردند .اين مسير کوھھای پھناور قبال
بنام سوران ياد شده و يکجا با کيرمان )منطقه آبريزی کرم( تشکيل کننده
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سلطنت قرا خيتای قبل الذکراست؛ قرار معلوم دراين ساحه چندين قبيله
زندگی ميکردند که ستگيدای قوم مسئول تاديه باج بوده است.
من ستگيدای را با ختک و شيتک امروزی مشخص نمودم .آنھا قديما در
برگيرنده نواحی شاول يا شامل و برمل يا برمول )شايد عين فرمول يا
فورمول قوم فرمولی باشد که من آنرا بحيث پمفيالی قديمی ھيرودوتس
تشخيص کردم( در کوھھای حاال اشغالشده بواسطه وزيری )بوسيری
پلينی( يکجا با منطقه ھمواری اند که حاال بنام ناحيه بنو ياد ميشود و بعدا
بنام ستک ،شتک يا شيتک ياد شده است )ھر سه شکل در نسخه بومی
وجود دارد(؛ ليکن با اخراج قسمتی از ختک باشندگان شامل و برمول و
مھاجرت آنھا به نواحی مجاور منطقه اپريتای ،آنھا در لھجه شديد تر آن
منطقه ختک ناميده شدند؛ در حاليکه قسمتی از قبيله که در منطقه قديمی
خود باقی ماندند )درحوالی بنوفعلی( نام اصلی خود ستک يا شتک،
سيتک يا شيتک را حفظ نموده اند طوريکه در لھجه نرم آن منطقه تلفظ
ميشود و قبال تمام اينھا بنام عمومی سوران )از راجپوت سور( ياد
ميشدند.
دو واليت کيرمان و سوران )طوريکه قبال ذکرشد( تشکيل کننده قلمروی
قراخيتای بارک حاجيب بود .قبايل باشنده کيرمان )منطقه آبريزی دريای
کرم( را در صفحات قبلی روشن ساختيم .حاال بتشريح باشندگان سوران
ميپردازيم )منطقه آبريزی دريای گومل( که نمايانده ساحه تعين شده
ستگيدای قديمی است .اين مسير وسيع توسط يکتعداد قبايل مختلف اشغال
شده است که شيتک ،وزيری ،کاکر و شنواری عمده ترين آنھا بوده و
يکجا با چند قبيله دارای قدرت و شھرت کمتر از قبيل گوربز ،خروطی،
فورمولی  ،اوستورانی وغيره زندگی ميکنند.
گفته ميشود که قبيله شيتک ازنسب شاه افريد بوجودآمده است؛ يک پيشامد
که نشاندھنده بعضی روابط مبھم با افريدی است ،چون گفته ميشود که آنھا
نيزاوالده ھمين افريد اند .شيتک باشنده قسمتھای فرعی ناحيه بنو است که
دراينروزھا بصورت عام بنام بنوچی ياد ميشود .اينھا شامل سه بخش
کيوی ،سورانی و شامی اند.
بخشھای کيوی عبارتند از
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بوبل
دله
گيدر
ککی
ماما
موسا
سيتی
توھلی

بارک
بلبو
بخی
بای
بوتی براھيم بورته قلندر
غازی گوندی
گيدی
گله
کبير
ايسپ اسماعيل جيلم
کرک کيوی خوجک ليوان
مغل
ميرگل ميری ميته
نورالدين راوت رستم سربی
ترگلی
سيندی تپی
شوبه
عمروغيره

بوره
دوده
ھويد
کماری
مندی
نيری
شادی
تورر

ازاين نامھا بخی شايد ھمان بھيکته ،يک قبيله مذھبی ھندی باشد .بلبو
ھمان بيبه ،پراماره است .بارک قبال ذکرشد .بوبل ھمان بابر ،گوجراست.
بوره ،راجپوت بازرگان است .بوتی ھمان بوته راجپوت است .براھيم
ھمان برھمن است .بورته ھمان بورته ،سوالنکی است .قلندريک قبيله
مذھبی مسلمان است )شايد چارندين ھندی مسلمان شده( .دله ھمان
دوھيله ،راجپوت بازرگان است .گيدر دوباره در بين قبايل بلوچستان ديده
ميشود )بحيث گيدور و گدره ،نمايانده گيدروسای قديمی يونانی( .خوجک
نام خود را به بخ سلسله کوه خوجک عمران منطقه پشين داده و عين
کجک است که نمايانده يک قبيله کچواھه است .نيری شايد ھمان نايری يا
ناير ،يک قبيله مشھور ھند جنوبی است .نورالدين ھمان نگدره ،بازرگان
راجپوت است .راوت يک قبيله گله دار ھندی است .سربی ھمان سوربيه،
ديتو است .سيتی ھمان سيتی ختری است .شوبه ھمان شيوا-چاری ،قبيله
مذھبی ھند است .ترگلی ھمان تگالی ،ختری است .توھيلی ھمان دوھيل،
راجپوت بازرگان است .تورر ھمان درر ،قبيله گله دارھندی است .عمر
ھمان عمره پراماره است .دربنو ،ھمانند ديگرنواحی ھمواردرمرز،
يکتعداد زياد نفوس مخلوط اقارب و رعيت طبقات ھندو در بين قبايل
مسلط زندگی دارند؛ اينھا جمعا بنام ھندکی يا "ھندی" ياد شده و متشکل
از قبايل يا طبقات مختلف مسلمان و ھندو مشغول در تجارت و صنايع
مختلف ميباشند؛ قبايل ھندو شامل ارورا ،بھاکه ،بھاتيه ،ختری وغيره و
مسلمان شامل دوم ،گوجر ،جوالھه ،کشميری وغيره است.
بخشھای سورانی عبارتند از
باره
ايمل
اماندی
ادم

بھنگی
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بوری

بوبک بوبکر چندن
دھرمه دوران گبرک
کچين خادی خاتون
مھيت
لته
اللی
مشکی ميشو
مندو
ريمی
پلی
پک
سرنی شوردوره شومی
توره کی عتمان ذاکر

دنده
چار
کوچی کيوی
خوجک خوتی
ملی
مخل
نانی
ميته
سلمی
سبو
سيرکی سلطان
ژوب وغيره

دولت
کاکل
الدی
ممکت
نوکر
سنگو
توته

ازنامھا ،سورانی بمعنی مربوطين سور بزرگ قبيله راجپوت است .تعداد
زياد ديگر قبال ديده و تشريح شده اند .قلندر شايد ھمان چندو ،چوھن باشد.
چار ھمان چاھيره راجپوت ،دنده ھمان دندی قبيله مذھبی ھندی ،درمه
ھماه دورميا گھلوت ،دوران ھمان دور راجپوت ،گبرک ھمان گبر و
گواره قبل الذکر ،جاجی ھمان جيجوتی برھمن ،کيچی ھمان کيچی چوھن
يا خيچی بازرگان راجپوت ،کيکل يا ککل ھمان کاکر پتان است .خوتی
ھمان کوجوتی ،بازرگان راجپوت است .الدی ھمان الدی بازرگان
راجپوت ،للی ھمان ليلی برھمن ،ميشو ھمان مھيچه رھتور ،نوکرھمان
نگار برھمن بازرگان راجپوت يا نگار گوجر ،پک ھمان پتک راجپوت،
پلی راجپوت بازرگان ،ريمی ھمان رمديوه رھتور ،سيرکی و توته ھمان
سيرکيره و تيلوته راجپوت بازرگان ،ذاکر ھمان جاخرقبيله ھندی دشت
ھند است.
بخشھای سامی عبارتند از
بدل
بده
بابک
باتک
بارک بشر
دادی گوده
چيغه
حسن ھاتی
حمير
اسماعيل کفاح کمال
خوجری لچی
ختک
منگور مسی
منده
اودی
ناتک نيل
سرور
سملی
سبو
سيناور سوکری سورو

بھلول
بازيد
گری
ھيبت
کلره
الدی
متی
پای
سرتوی
سرور
135

بنگش
بجل
چيت
بھاون
غيب
غزنی
عيسا
انجل
کينگر
کتی
مميت
لنگر
مصری موسا
پريد
پھار
سکندر
شخل
وزيری
تپی

ويران

ياسين

زلو وغيره

ازاين نامھا تعداد زيادی قبال ديده و توضيح شده است .چيت يا چايت شايد
ھمان چکيت رھتور باشد .کلره و خوجيری شايد کلھر و کوچر ختری،
منگور ھمان منگوره راجپوت بازرگان ،مصری ھمان ميسار برھمن،
پای ھمان پاھه گھلوت ،پھار ھمان پوار پراماره ،پريد ھمان اپريدی يا
افريدی ،سملی ھمان سيمله راجپوت ،سرور يک قبيله راجپوت ،سيناور
يا سنوبر يک قبيله جت است.
باقيمانده ناحيه بنو توسط قبايل عيسا-خيل و مروت اشغال شده است.
عيسا-خيل قبال بحيث يک فرقه شاخه نيازی قبيله لودی غور ديده شده
است .نيازی قسما مسکون وزراعت پيشه وقسما چوپان و پوينده يا
"بازرگان کاروانی" است .نيازی زراعتی متشکل ازعيسا-خيل درناحيۀ
باين نام ،کمر مشانی بين عيساخيل و کاالباغ ،خوندی يا کوندی درناحيه
تانک و سرھنگ در ميانوالی در ساحل شرقی اندوس است.
بخشھای عيساخيل عبارتند از
کزير
جت
بنگی
بدر
اوان
شيخان وغيره
ماسو مولو
مامو

کورش

ازاين نامھا عيسا قبال توضيح شد شايد نمايانده اسی )اسيانی سترابو و
اسوا کتابھای سانسکريت(؛ و شايد ھمان عيسائی" ،پيروان عيسا" يا
عيسوی باشد .اوان قبال ديده شد .کازير و کورش يا گوريچ عين چيزاند؛
و کورش قبال بحيث کيروچ راجپوت تشخيص شد که يک طايفه يا رھتور
و يا کچواھه است.
بخشھای پوينده عبارتند از
مھسود مله
علی

ممريز

نوروغيره

اينھا تابستان را در خراسان و زمستان را در ھند سپری ميکنند )با رفت
وآمد از مسير گوالری گومل(.
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مروت يا ماورت )يک قبيله ھندی دشت بزرگ( باشنده بخش مروت
ناحيه بنو و يک شاخه لوھانی قبل الذکراست .اينھا قسما زراعتی و قسما
چوپان بوده و حدود  8ھزار فاميل تخمين ميشوند .اينھا يک نژاد خوب،
بلند وعضالنی راجپوت اند.
بتنی که باشنده ميالنھای غربی کوه گبر و گردنه ھای خارجی کوھھای
وزيری ھم مرز نواحی بنو و ديره اسماعيل )برتانوی( است يک شاخه
بتنی قبل الذکر بوده و حدود  5ھزار فاميل تخمين ميشوند .اين بتنی شامل
سه بخش تاتا ،دانا و اورشپون اند.
بخشھای تاتا يا پاال عبارتند از
درکی
بوالکی
بای
اشک
خير
کتگرام کيچی
کنه
شکر
سين
سری
سدی
توران عمروغيره

ديوی
نيامت
شان

جاول
پيره
تری

ازاينھا اشک عين اچک است که دوباره در بين قبايل درانی ديده ميشود.
ديوی ھمان ديبه پراماره ،جاول ھمان جايل راجپوت بازرگان ،شکرھمان
سکروار راجپوت است .ديگران قبال ديده شده اند.
بخشھای دانا عبارتند از
اجاد
ادی
ادم
دادی
بابر بوبک
لمر
کاکا کيسو
سورج
پيرا
پار
سکندر تری ورغره

ازغه
ايوب
علی
ھاتی
داوری گلی
پای
معروف
مخل
شيخ
شادی
سين
وروکی وريه وغيره

اکثراين نامھا قبال ديده شده اند .پار شايد ھمان پوار )پراماره( بوده و
داوری ھمان داوری قبل الذکراست.
بخشھای اورشپون يا ورشپون عبارتند از
دند
چپلی
برمست
بارک
جريک
جنگی
غربون
گلر
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دری
خت

دريپالره
دودين

مغزی
سرور

مندره
سيکره

مندی
شخی

مويا
شنبی

ميانی
تری

سمر
تره کی وغيره

ازاينھا ،ورشپون شايد ھمان بيوريشه راجپوت )کچواھه( يا بيوريشبنسی
باشد .ما قبال ورشپون يا اشپون را با کچين يا غرشين ،پسران شيخ بيت،
بيتنی ديديم؛ و باز ھم آنھا را در منطقه برتانوی دردا خواھيم ديد .چپلی
ھمان چوپرا ختری ،دند ھمان دھند پراماره و دری ھمان ديوره چوھن
است .گلر ھمان کولھر ختری ،غربون نام يک شاخه مھم دريای خانکای
يا کاشا تيراه است ،جائيکه با جريان ھنگو در ميرانزی کوھات يکجا
ميشود .جنجی ھمان جينجر گوجر است .خت ھمان کتک قبيله خنياگرھند،
مغزی ھمان مگراسی گھلوت ،مندی ھمان مندو کچواھه ،سمر ھمان
سومره پراماره ،سرور ھمان سورر راجپوت بازرگان يا يکجا با شنبی
ھمان سروريا و سامپی قبايل برھمن ،تری نيز برھمن و تره کی شايد
تريکی "مربوط تری" است.
درغرب شيتک يا بنوچی در آنسوی نواحی تانک ،کوالچی ،درابند و
چودوان )برتانوی( ،قبيله شيرانی قرار دارد که باشندگان منطقه بين
زمری در جنوب و وزيری وادی گومل در شمال بوده و محدود است
درغرب بواسطه کاکر و مندو وادی ژوب.
شيرانی )جيران راجپوت بازرگان( يک نژاد بلند ،خوب و کوھگردان
سختکوش اند که اکثرا در زراعت مشغول بوده و بواسطه بعضی
رسومات خاص ايشان تشخيص ميشوند .طور مثال اينھا نسبت بديگر
قبايل پتان ناوقتتر ازدواج نموده و پدر نه تنھا چيزی برای دختر خود اخذ
نميکند بلکه جھيزيه ای نيز با او ميدھد؛ اينھا ھيچگونه وابسته يا برده
نداشته و تمام کار ھا و زراعت خويش را خود انجام ميدھند؛ اينھا يکتعداد
پيشه ور ،ھنرمند و دکانداران ھندو دارند؛ رئيس آنھا دارای عنوان نيکه
"پدرکالن" )شايد نايکه ھندی" ،رھبر ،رئيس ،نگھبان" وغيره باشد( بوده
و صالحيت زيادی باالی قبيله دارد که از آنھا جھت اجرای وظايف
آمرانه و روحانی سھم گوسفند ،گاو وغيره اخذ ميکند .گفته ميشود که
شيرانی با وجوديکه مدتھا قبل باسالم گرويده اند ،ھرگز گوساله نميکشند؛
اما گوشت گاو مرده را پس از قطع گلو بطريقه ارتدوکسی ميخورند.
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شيرانی قبال نظربه عادت غارتگری اش عامل وحشت و ترور در اين
مرز بود اما حاال برای پتانھا ،آرام و منظم اند؛ اينھا راجپوت و يا جت
محاسبه نميشوند اما پس از يک جد قديمی باين نام ،بنام چار يا چھير نيز
ياد ميشوند .اينھا از زمانھای بسيار دور در اينحصه وادی اندوس زندگی
نموده و مطابق تاد بايد سورا سوريشترا باشند.
شيرانی شامل سه بخش ودم ،جلوانی و ھريپال ميباشد.
بخشھای ودم عبارتند از
انگو
انجر
احمد
بيرام دولت
بارک
جھيم کمال
حيدر
مينا
لند
الال
موسا
مرھيل مرو
رودين سنجار سيدانی

بابر
حميم
کپيپ
ممند
نورو
عمر

بھلول
بابی
ھرمز
ھنی
خارو
کارو
مسانی
منگل
نيازی پيو
يحيا وغيره

ازاين نامھا ودم ھمان بيدمن يادو ،انجر ھمان انجيره برھمن ،انگو يا
ھنگو نام يک شھرک در ميرانزی ،بابر يک قبيله گوجر ،بابی و بھلول
ھمان بيبا و بيھيل پراماره ،ھنی ھمان ھنا براھمن ،جھيم ھمان جايمو
راجپوت بازرگان ،کپيپ ھمان کپول ديتو يا کپار کوری جت ،خارو ھمان
خورو قبيله گله دار ھندی ،کارو ھمان کوری جت ،الال ھمان ليلی
برھمن ،لند يک قبيله سندی ،ماما برھمن ،منگل ختری ،مسانی ھمان
مشوانری قبل الذکر بحيث مسيانوی سترابو ،مرھيل شايد مھولی رھتور
يا ھيله جت و يکجا با مرو رھتور است .مرو ھمان موری برھمن و يحيا
ھمان جوھيا راجپوت است.
بخشھای جلوانی عبارتند از
بيزی
بابکر
ايمل
انو
کابل
عيسا
گدو حميم
کيرمان خيدر خوجک کوالر
معروف
ممند مندل منو
نيکزن
موسا نيکبی
مير
ساالر
پريک پيرک سدو
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براھيم
کلشه
کينگاری
مروت
اوبه
سرو

بوبک
کامو
لوده
مايار
پرچه
شکر

شمل شنبی
ترخان وريا

سلطان

سپاپی
سپند
يعقوب وغيره

تره کی

ازاين نامھا ،جلوانی ھمان جھاله ،مکواھنا )جمع جاله وان( است .اينھا
قرار معلوم مردمی اند که پس از آنھا واليت جاالوان کالت بلوچستان
نامگذاری شد .انو ھمان يونای ختری ،ايمل ھمان سری مل راجپوت
بازرگان ،گدو ھمان گدی گله دار ھندی ،کلشه ھمان کلچه سوالنی که بعدا
در بين قبايل کافرستان ديده ميشود ،کانو ھمان کانی )رھتور( راجپوت،
کوالر يک قبيله ھندی بومی ھمانند کونگاری برای خنگر يا کنجر برای
چنگر قبيله ھندی جيپسی )کولی( ،اوبه نام يک ناحيه در منطقه غور
بطرف ھرات و در اينجا شايد اوپل ختری باشد که قابل شک است .پرچه
شايد پرانچه قبيله پيدلر و حوکر است .شمل ھمان شيخ ملی يا سری مل يا
سيمله تماما قبايل راجپوت قبل الذکراست يا ھمان قبيله بومی ناحيه شمل.
شندو ھمان سمپی برھمن ،سپاپی يا سيپاپی ھمان سيپت و پپا پراماره اند.
بخشھای ھريپال عبارتند از
کالو
ادريس
ارو
شاھو
سدو سين

کرمو
توری

خليل
ياسين

نازک
يوسف وغيره

ازاين نامھا ھريپال يک شاخه جريجه يادو است .ارو شايد ھمان ھری
برھمن يا ھاره چوھان يا ھرايا راجپوت )کچواھه؟( ،ادريس شايد ايدر
يک شاخه گھلوت ،سدو ھمان سيسوديا گھلوت ،ياسين شايد يسکون ياسين
درمنطقه گيلگيت که بعدا ديده ميشود .نام شيرانی )نام فوقانی سه طايفه
فوق( شايد ھمان جيران راجپوت باشد که فوقا توضيح شد؛ ليکن شايد
بطور صحيحتر ھمان ميسری ھندی دشت بزرگ و جيسلمير باشد؛ لذا
ميسری در پختو مزاری يا زمری ميشود که معنی شير در فارسی داشته
و شايد تغيير شکل اسالمی نام ھندی بھنگام گرويدن قبيله باسالم باشد.
درپھلوی شيرانی در شمال ،قبيله بزرگ وزيری قرار دارد .اينھا شايد از
بوسيری تيميسيرا در پوتوس يا بحيره يوساين متذکره بواسطه پلينی
اشتقاق شده باشند؛ يا شايد بھسيره ختری باشند .وزيری ھمچنان بنام
سليمانی ،يکجا با غيلزی ،منحيث باشندگان کوھھای سليمان ،ياد ميشوند.
کوھھای سليمان شايد توسط اشغالگران عرب بھمين نام ياد شده باشند پس
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ازاينکه سوالنکی راجپوت را در مالکيت اين منطقه در دوران تھاجم
ايشان يافتند .از آنجائيکه غيلزی قبيله مسلط باشنده در ميالنھای غربی و
گردنه ھای سلسله کوه سليمان در حصه شمالی آنست ،بعين ترتيب
وزيری قبيله مسلط باشنده ميالنھای شرقی و گردنه ھای آن سلسله در
شمال آنست .وزيری در اين ساحه سلسله کوه از تل بلند درکورم ھم مرز
ميرانزی تا به معبر گومل وسعت داشته و نواحی عمده آنھا شامل )يا
شوال( ،برمل )يا برمول( ،خيسور ،مرغت ،شم وغيره است .تعداد اينھا
بسيار زياد بوده و يک قبيله قدرتمند و غارتگراند که در خشونت رسوم و
شدت عادات معروف اند .اينھا شامل دو بخش خيزاری )خيجر پراماره( و
ليلی )ليلی برھمن( اند .وزيری ليلی حدود  6ھزار فاميل بوده و برای سده
ھا دربين خوگيانی درميالنھای شمالی سفيد کوه مسکون بوده اند
)طوريکه قبال تشريح شد( و حاال بطور کامل از وزيری اصلی متمايز
اند .وزيری خيزری شامل سه بخش موسا ،مھسود و گربز است.
موسا شامل دو بخش عتمان و احمد است که يکجا بنام درويش ناميده
ميشود .از اينھا ،عتمان حدود  18ھزار فاميل بوده و شامل سه طايفه
محمود ،ابراھيم و ولی اند.
بخشھای محمود يا مھميت عبارتند از
بدی
ببر
اييز
ايدل
بوزی چاالک درنی
براک
حکيم
دوسالی گوگی حسن
خوجه
جنگی خلپ خرمنز
مندی
ماما
ملی
مشی
نزل
نانا
مھرمان مھتر
ريشمين
رجی رزوتی
پينگ
سرمست شيخ ولی سکندر
شاپی
وزر
ترگلی تورگی توله

بلل
بخشی
درمل
دردانی
اراميه
ھيبت
لوچی
اللی
مسکی
مرچی
پھار
نور
شمل
شادی
سليمان تری
وزی وغيره

ازاين نامھا تعداد زيادی ديده و تشريح شده اند .چاالک ھمان چالوک
سولنکی ،گوگی ھمان گوگاديوه رھتور؛ درسالی ھمان دوسوره راجپوت
بازرگان؛ دردانی ھمان ديندوريه ديتو؛ ايرميه شايد ارنيه کچواھه که
دربين قبايل کافرستان نيز ديده خواھدشد؛ کلپ عين چلپی يا چپلی
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بخشھای يورشپون؛ لوچی يا الچی نام يک شھرک درناحيه بنو؛ وزی و
بوزی شايد عين چيزباشند.
بخشھای ابراھيم عبارتند از
بجل
ددين
علی
ھيبت
ديته
دادی
کئی
کرای
جنگی
مچگن
مده
لخی
ميرالی
ميوا
متی
سخی
رامی
پيله
سوگی
شاميره سيرکی
وروکی
توری يودی

قلندر
بوزی
بوبلی
اسکندی جانبيگ
اندس
خوشحال الچی
خوجه
منظر
ملی
مختر
پاله
نيمت
نونيا
شخه
سمی
سلمی
ترپشی تولک
سنی
زرنی وغيره

ازاين نامھا بدين )يا شيخ بدين( قبال زياد ديده شده و شايد ھمان بودنو
راجپوت يا بيده برھمن يا بيدمن يادو باشد .بجال يا بوچل ھمان بچل
راجپوت ،اندس ھمان اندوه پريھارا ،نونيه ھمان نينياور راجپوت ،رامی
ھمان رامديوه رھتور ،سوگی ھمان سوھگنی راجپوت ،تولک يک
شھرک در ناحيه تيمنی غور که توسط چنگيزخان محاصره وتخريب شد،
زرنی ھيزيک شھرک غوری و مرکز روسای تيموری است ،ذکرھمان
جاخر جت است.
بخشھای ولی عبارتند از
ارم
ارل
اندی
بنگت
بکا
باجی
گلی
ديگان فتوح
جمال
جبی
عيسا
ککه
کجی
کابل
مده
کوتر لدی
معروف
مميت مندر
ميامی
ميتکی موسا
پيپلی
پال
نور
شخل
سردی شبر
سيفلی
سنی سور

ببه
ايديه
بشکی دادا
ھندی
گری
جانبيگ جانی
خرمز
خندر
مليکشھی ملو
ميستی
مينه
نانک
ميان
ريشمين
پوليه
شربت شوبر
تاتار
تختی
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بده
دری
امبر
جوگی
خوزی
ممه
ميته
نرمی
سالی
شومی
تتی

تور

تورک

توره

وروکی وغيره

ازاين نامھا اندی وھندی ھمان اندوه پريھاره ،بده ھمان بده يادو ،بنگت
ھمان چوھن ،بشکی ھمان باچک راجپوت يک بخش بزرگ ومھم وزيری
ويکجا با ميمی نمايانده کبلی ميونوی ھيرودوتس )يا السونوی( متذکره
درستراپی دوم است .قرارمعلوم السونوی نام خودرا به واليت کالت
بلوچستان داده اند .ھيرودوتس درپھلوی کبلوی ميونوی ،نام کبال و بعدا
ھيجينوی درعين ستراپی دوم را ذکرميکند .ھيجينوی را ما درخاگانی يا
خوگيانی درميالنھای شمال سفيدکوه تشخيص کرديم .کبلوی که ما نمايانده
کابلی تشخيص کرديم حاال وزيری کابل-خيل است .مينه يا مينا يک قبيله
مشھورھندی بومی ميور است .پل و پوليه عين چيزاست .پيپلی ھمان
پيپره گھلوت و شايد عين پوپل يا پوپلزی درانی باشد .شبر و شوبر عين
چيزبوده و شايد سبروال ختری باشد؛ و شربت ھمان سوربيه بازرگان
راجپوت ،شخل و شومی ھمان شخل و شونک برھمن ،سونی يا سنی
ھمان سونی راجپوت بازرگان ،تختی شايد توکه پراماره و وروکی ھمان
بوريشکی يا بيوريشه راجپوت است.
احمد ،بخش ديگر موسا درويش ،حدود  10ھزار فاميل بوده و شامل دو
بخش سين و کالو است.
بخشھای سين عبارتند از
علی
ﷲ داد
اگگر
بوال
برت
بکر
گرره
گندای
گلی
ککه
جانبيگ جنگر
مدی
مدک
لندی
نانا
موسا ميان
سليمی
پتوح پيرگه
سودت طاوس تره
وليد
عمر ولی

ايدل
امل
بوتی براھيم
ھاتی عيسا
کيمل
کمال
مديد مريض
پايک
پای
سنزر شامی
تولک تورک
زيرک وغيره

ببر
دودی
ايسپ
الال
مروت
پربا
سيرکی
توری

ازاين نامھا سين يک قبيله مشھور راجپوت )سينگرح( است .اگگر
راجپوت بازرگان است .برت شايد راجپوت برت است .بيال ھمان باال
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برھمن ويا بولدی بلوچستان وغيره است .بوتی ھمان راجپوت ،دودی
ھمان دوده راجپوت ،گندای و گرره ھمان گندوال و گرريه قبايل گله
دارھندی ،ھاتی ھمان ھودی جت ،جنگر ھمان جنگم قبيله مذھبی ھندی،
ککه ھمان ککا ختری ،پربا ھمان پربياه چوھن ،پای ھمان پاھه گھلوت،
سنزر ھمان سنجر ،سيرکی شايد سيرکيره راجپوت بازرگان است .سودت
يا سورت ھمان سوده يا سورتيه قبايل پراماره ،سليمی ھمان سليمانی،
شامی ھمان شامه جريجه و عمرھمان عمره پراماره است.
بخشھای کالو عبارتند از
اندکی
علی
اگگر
بلوچ
بجل
بغوان
بيزن بوبل
بتن
گلوت
درويزه گاله
ايسو
ايسپ
اندس
اللی
کودو
خوجل
مغول
مصری
مته
نصری نظربيگ پسرکی
سينی
سوزی
سنجر
شيوکی
شيخ بازيد شيرک
عمر
توری
تکره
ذکريا
زازا
زا

بدخان
بدين
اشپاله
بسی
بپج
بامی
دربه
قاضی
قمر
اندکی
گيدر
گنجی
کتی
کرنی
کبير
مستی
مندک
ملک
نانا
نگرا
ماال
سخريه
پوتی سدن
شمسی
شخن
شادی
سيدی سيپاھی تخی
عتمان واسکک وتک
زالی زرگروغيره

ازاين نامھا کالو ھمان کالم راجپوت گھلوت است .اندکی ،ايندکری و
اندس عين چيزبوده و ھمان اندوه پريھرا راجپوت است .بلوچ بعدا ديده
ميشود .بامی ھمان بامديوه برھمن است .بپج شايد پپا پراماره يا پپه ايست
که بعدا ديده ميشود .بيزن دو باره بحيث بيزنجو بلوچ ديده ميشود .قمر
تغيير شکل اسالمی چندرا برھمن است .دربه ھمان دھربی قبيله برد يا
خنياگراست .درويزه شايد دوھريه يا داھيريه رھتور باشد )از ھمينرو
سلسله طاھری مسلمان خراسان وفارس( .گاله ھمان گوھيل چوھن ،گلوت
ھمان گھلوت يا گراھيلوت راجپوت ،گيدرھمان لومری بلوچ که بعدا ديده
ميشود با قبايل بلوچستان ،کبيرھمان کبرياه رھتور ،کرنی ھمان کرن
کياست قبيله راجپوت ،نگره ھمان نگوره بازرگان راجپوت ،نانا شايد ناو
ناگه جت ،نصری يا ناصری ھمان ناصر قبيله پوينده تجاران کاروان،
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پوتی نام يک ناحيه درافغانستان )وادی ترنک( و يک ناحيه )پتوار( در
شمال پنجاب که شايد ازيک نام قبيله جت باين نام ياد شده باشد ،سدن شايد
ھمان سوده پراماره ،سخريه ھمان سيرکيره راجپوت بازرگان ،واشک
ھمان باچک راجپوت )رھتوريا کچواھه؟( ،تخی ھمان تگه برھمن،
ذکريه ھمان جاخريه قبيله ھندی دشت بزرگ ،زالی ھمان جاليه راجپوت
)کچواھه يا پريھارا؟( ،زازا و زا شايد ھمان جاجی قبل الذکرباشد.
مھسود يا مسعود وزيری شامل دوبخش علی و بھلول است.
بخشھای علی عبارتند از
بسی
بنگش
اتا
استانی
اکا
دوسنگ گداری گلی
دوديا
چار
کيمل
کتی
کنگر
جمين
گلپ
مھپال
مده
خوجک مچی
خالی
ميراک ناجيل
متی
منگی
من
شمن
سرگله شھابی
سلمی
پوتيه
توتياه وغيره
تتری
تره کی
شيخا

بوری
گری
کيسی
مله
پيپلی
شيبانی

ازاين نامھا استانی ھمان اشتانه راجپوت کياست ،بيری يک قبيله ختری،
گلپ عين خلپ در بخش مھميت وزيری ،کنگرھمان خنگر قبيله بومی
ھندی ،منگی ھمان من-کی "ازمرد" ،شھابی يا شيبانی و تتری نامھای
تاريخی ترکی اند .اکثريت نامھای ديگر قبال ديده و توضيح شده اند.
بخشھای بھلول عبارتند از
بابل
ايکم
اشنگی
قيامت
بورتی
بالل
ھيبت
غورکی حمل
خورمنگ الدی
خرمن
مسوره
مليکشاھی موده
پايو
نورنگ پنجی
شمک شنگی
سرمت
توخی توتيه
تنو

بتنی
بنده
بلم
درمن درويش گيگه
کتی
جوگی کمال
مالی
ليال
لنگر
ناصری
ميرت نناک
روزی سليمکی سندر
تنو
شومی سورا
يودی وغيره
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ازاين نامھا بھلول شايد بيھيل پراماره يا بيھيله سوالنکی ،اشنگی ھمان
اشياگ قبيله ھندو دشت بزرگ و جسلمير ،بورتی ھمان بورته سولنکی،
قيامت ھمان گويما راجپوت بازرگان ،درمن ھمان دورميه گھلوت ،گيگه
ھمان گوگديوه رھتور ،الدی راجپوت بازرگان ،لنگرھمان لنگھه چالوک
يا سوالنکی ،ليله ھمان ليلی برھمن ،ميرات ھمان ميروت )مير( قبيله
بومی ھندی نانک يا نانوگ راجپوت يا نای ناگه جت ،پنجی ھمان پنچم
راجپوت بازرگان ،روزی ھمان روسيه چوھان ،سليمکی ھمان سوالنک
چالوک راجپوت ،سندرھمان سندره رھتوراست .سرمت )که قبال بنام
سرمست نيز ديده شده است( ھمان سری مت راجپوت ،شنگی ھمان
سنگلی راجپوت ،توتيه ھمان تيلوته راجپوت بازرگان ،يودی يک نام
مشھور راجپوت )يوديپور( است .از بخشھای فوق ،الدی و بتنی ھردوبنام
نيکزن و شايد تغيير شکل اسالمی نيکومبه يا نيکومپه چوھان است.
مميت ،مدی و پيپلی وزيری جمعا بنام ستروزيری – "وزيری بزرگ" ياد
ميشود؛ اينھا ھمچنان بنام دری-نغری – "سه کوره" يا فاميلھا ياد ميشوند.
جرگه يا "شورا"ی اين سه قبيله بحيث آخرين داوری )حکميت( درتمام
مناقشات در بين طوايف ميباشد که خود نميتوانند حل نمايند؛ و حکمان
مطابق به يک کود خاص تصميم ميگيرند که بنام نرخ ياد ميشود ،يک
کلمه ھندی بمعنی "تعرفه ،قيمت ثابت" وغيره ميباشد .ستروزيری حدود
 12صد فاميل بوده و تماما مربوط به سپين گوندی يا "حزب سفيد" اند.
گربز وزيری شامل دو بخش ناصری و خری است .بخشھای آن عبارتند
از
کودی
گنده حسين
بوريه
بيری
بيگی
سرگلی
پيری پريت
پخه
منی
لندی
زين الدين وغيره
شير
ازاينھا خری شايد ھمان ختری باشد .بيری يک قبيله ختری است .بوريه
شايد ھمان بوره راجپوت بازرگان ،گونده يک قبيله گله دارھندی ،پريت
ھمان پروت گھلوت است .گربز با وجوديکه در بين وزيری تقسيم بندی
شده ،گفته ميشود که يک مردم متمايزاند .گفته ميشود که قبال آنھا در
وادی شخدو و کوه بابر مسکون بودند اما ازاينجا توسط مھسود وزيری
رانده شده و در کوھھای گبر پناھنده شدند ،از اينجا نيز بواسطه
اشغالگران قبلی ،کچين بتنی اخراج شدند .گربز که حاال قوت آنھا تا اندازه
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زيادی کاھش يافته است بکوھھای غيرقابل دسترس در شمالغرب منطقه
وزيری و ھم مرز نواحی خوست و داور عقب نشينی نموده اند.
قبيله بزرگ کاکر در جنوب وزيری قرار دارد .اينھا باشنده يک مسير
بسيار وسيع منطقه کوھستانی و آبريز شونده بواسطه جريان ژوب دريای
گومل بوده و متشکل از واديھای پرنفوس و حاصلخيز ميباشد از قبيل
ژوب ،بوری ،کانچوغی و واديھای کوچکتر برشور ،حنه ،ژوره وغيره.
کاکر بايست يک شاخه گاکر ،يک قبيله بزرگ در منطقه پتوار در ساحل
شرقی اندوس متصل ھزاره چاچ باشد؛ مگردرنسخه ھای خطی بومی،
اين نام اکثرا بشکل کيکان ،کايان ،کيکانان ،کاکان وھم کاکرنوشته شده که
وابستگی به کيکايه مھابھارت و کايانی سيستان را نشان ميدھد .اينھا
ھمچنان گفته ميشود که اوالده تيموری )تمنای قديمی ھيرودوتس( باشنده
منطقه غور بوده و تا اندازه زيادی با تيمنی مخلوط شده که از کاکر بحيث
برادران و حاميان بزرگ خويش ميديدند .کاکر شايد خوکره رھتور و
رابطه قبيلوی با تيمنی باشد که مربوط به زمانھای بسيارقبل است وقتيکه
کاکر باشنده کوھھای غور بحيث مردم مسلط بودند .درشجره نامه افغانھا،
کاکر مربوط به بخش غرغشتی قوم است که متشکل از دانی ،بابی ،و
مندو است .از اينھا دانی شامل چار بخش کاکر ،ناغر ،پونی و داوی
نمايانده داناوه مھابھارت و نويسندگان سانسکريت است.
بخشھای کاکرعبارتند از
اپخ
انو
انگو
علی
اکا
ادم
دادر
چوی
برات
عربی استانه اتو
حاکلون حسين
دلور درپی دومھر غوری
اسماعيل اسمام جدران
ابراھيم الياس عيسا
کرکراتو کيوی
کپيپ
جفره کابل کمال
مردان مستک
مندو
مکران ملی
ختن
پندار
پونی
پخی
موسا مزری پای
سباک سالور
پوخی رجر رانی رومی
شام
سنتيه سنجره سرگری ستگ سين
سودان سليمان
شمل شپراد شوری سيتم
سوران تبرک طاھر ترھغاری تارن تور
عتمان يونس يوسف زن غوری وغيره
يود
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ازاين نامھا تعداد زيادی را قبال ديده ايم .انگو ھمان اننگه راجپوت ،اپخ
ھمان اپھريه قبيله گله دارھندی ،عربی ھمان قبيله قديمی در کنار دريای
اربيوس )ھب فعلی( در مرز سند متصل واليت الس بلوچستان يا قبيله
اربيس سترابو است .مخروبه ھای يک شھرک قديمی در کنار دريای
کابل نزديک پشاور قرار دارد که بنام اربی ياد ميشود )اوروباتيس آرين(
طوريکه قبال گفته شد؛ اين شايد قبال يک شھر اربی ،اجداد ھمين کسانی
باشند که نامشان مورد بحث است .چوی شايد چوھان راجپوت يا چيره
رھتور باشد .دومھر ھمان دامره يک قبيله ايکه قبال تعداد آن بسيار زياد
بوده و در تاريخ کشمير )راجاتارينجينی ( بحيث يک مردم قدرتمند و
ياغی در منطقه حدود الھور برجسته شده است .دومھر ،دومر يا
دامرباشنده کوه توکاتو مشرف بر وادی شال )کويته( در کالت بلوچستان
است .حاکلون ھمان ھيکالن يا مردم قريه دروادی پيشين کالت بلوچستان
است که حاال بنام ھيکلزی ياد شده و شايد نمايانده ايگلی ھيرودوتس
)ستراپی دوازدھم( باشد .مکران نام يک واليت بزرگ بلوچستان فعلی
است که بعدا خواھيم ديد .مندو يک قبيله کچواھه ،مزری ھمان ميسری
ھندی دشت جيسولمير بوده و در توضيح شيرانی ديديم .پنی ھمان پراماره
راجپوت ،رومی شايد رام-ديوه رھتور ،سباک نام يک قبيله قديمی ھندی
)شايد يک طايفه کچواھه( باشد .يک قريه در کنار دريای کابل نزديک
کانتونمنت نوشھره قرار دارد که بنام سباک يادميشود ،اين شايد نشاندھنده
يک مھد قبلی قبيله سباک باشد که شايد مربوط به سبکتگين مشھورغزنی
باشد .قسمت آخری نام تگين يا دکين )دکماک" ،ناميدن"( يک کلمه ترکی
و بمعنی "ناميدن" است که بواسطه شاھان ترک به بردگان ايشان اطالق
ميشد ،سبکتگين معادل "يکليپت سبک" است .سنتيه ھمان سندھيا برھمن،
ستگ نام قديمی ستگيدای ھيرودوتس و ختک و شيتک فعلی است که
توضيح شد .طاھر شکل اسالمی دوھريه يا داھريه رھتوراست.
بخشھای نغرعبارتند از
چندرو
غندولی
بھرند
نمير
مترولی
مشو
سيلتی
رورک ساليج
يونس وغيره

دور حيدر
پاھت پلکت
ترک ترنک
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خادو
پريد
تيرو

ازاينھا ناغرنام يک قبيله بازرگان راجپوت است .اينھا حاال درافغانستان
بحيث يک قبيله ساحوی وجود نداشته و قسمت عمده آنان بھندوستان با
لودی و ديگران مھاجرت کردند .اينھا در ھند عمدتا در کراولی،
شيخاوتی و اياالت ديگر راجواره در برار داخن مسکون اند .چندولی
ھمان چنديلی گوجر است .چندرو ھمان چندره برھمن و بورک ھمان
رورا پريھاره است.
بخشھای پنی عبارتند از
اغضر
ادين
بای
بھون
گھدا
دريپالره
کابل
ايسوت
خيتانی خوجک
مردو مرغستانی
موسی ناصر
شادی
سين
عمرگت
عمر

علی
احمد
بيدين
بالل
حزران
حمزه
کانو
کمال
مغدود
لھر
مرغرانی مرسين
سامی
پک
شکون شيرو
ودير
عتمان

بابکر
بابر
دھپل
قاسم
ھيبت انزار
کرير کرمو
مامی ملھی
موکی موال
سندود سرھنگ
توتی
توله
زمری وغيره

ازنامھای فوق پنی يک قبيله پراماره است؛ حاال تعداد بسيارکمی ازاين
مردم درافغانستان باقی مانده و اکثريت اينھا يکجا با ناغر قبل الذکر بھند
مھاجرت نموده و درعين موقعيتھا مسکون شدند ،ليکن تعداد زياد اينھا در
نواحی برار و دخن و بخصوص حيدرآباد ميباشند .ايسوت يا سوت يک
طايفه رھتوراست .لھر شايد الھيری برھمن باشد .تعداد زياد ديگران را
قبال ديده ايم و بعضی نامھای جديد شناخته و يا تشخيص نشدند .ودير شايد
عين وديھو کافرستان باشد که بعدا خواھيم ديد.
بخشھای داوی يا دابی عبارتند از
خندی
ھمر
دومر
بليل
علی
سکندر وديگران با نامھای اسالمی فعلی.

موسا

ازاينھا داوی يا دابی يک قبيله راجپوت )پريھاره( بوده و حاال در
افغانستان و يا حتی دربين کاکر ديده نميشود .کاکر يک قبيله بزرگ و مھم
پتان است؛ تعداد آنھا حدود  20ھزار فاميل در کوھھای سليمان ميباشد.
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کاکر ھمچنان دارای مسکونه ھای در حصص مختلف ھندوستان و
بخصوص در نواحی بلندشھر و روھتک است؛ ليکن مسکونه ھای
پتانھای ديگر در ھندوستان از نگاه زبان و رسوم وھم سيما کامالھندی
است .يک مسکونه ديگرکاکرنيزدرکندھاروتعداد زياد اين قبيله درمنطقه
غور با تيمنی ھستند که با آنھا ادعای قرابت دارند .فيروزکوھی اين
منطقه و کايانی سيستان يکجا با عتمان-خيل پشاور نيز ادعای نسب
مشترک با کاکردارند.
بخش بابی افغان غرغشتتی در ساحه قبال قلمداد شده به ستگيدای
ھيرودوتس يافت نميشود باستثنای جوامع کوچک و پراگنده .قسمت
بزرگتر قبيله که عمدتا مصروف بازرگانی اند در داخل و حوالی شھر
کندھار و ھم در کالت مرکز بلوچستان مسکون اند .بابی شايد نمايانده بيبا
پراماره است.
بخشھای بابی عبارتند از
ادريس جندر
بخی
عزرائيل
شيلوی وغيره
سرو
صائب

کتو

مير

گفته ميشود که بابی قبال متشکل از چار طايفه بنامھای جبرائيل )گبريل(،
ميکائيل )مايکل( ،اسرافيل )اسرافل( و عزرائيل )عزرايل( بود که
بارتباط فرشتگان آسمانی نامگذاری شده است؛ اما افغانھا با گرويدن
باسالم اين نامگذاری را رد کرده و نام را تبديل کردند .اين قصه
نشاندھنده بعضی ارتباطات با فاميلھای يھودھا يا اسرائيليھا در دورانھای
قديمتر است .يک قبيله بزرگ و مھم در فارس بنام بابی وجود دارد که
شايد با بابی افغان رابطه داشته باشد.
شاخه مندو غرغشتی در وادی ژوب بامتداد مسير دريا يکجا با کاکر
مسکون است.
بخشھای مندو عبارتند از
بارک
بنگی
بابکر
ايمل
ھيبک اسماعيل قمبر
ھمزه
نيکبی
نانی
ممکتی ميس
150

براھام
اللی
نوکر

چار
ماليوه
سلمی

شوردره شومی

سيرکی توره کی وغيره

مندو يک طايفه بزرگ کچواھه بوده و بطور وسيعی در بين قبايل پتان در
مرزھای اندوس منتشر گرديده اند .قمبر بازھم در بلوچستان ديده ميشود.
ديگران را اغلبا ديده ايم.
درآنسوی کاکر بطرف شمالشرق ،قبيله خروتی قرار دارد که يکی از
طوايف عمده تشکيل کننده مجمع پووينده تجاران بازرگان است .خروتی
نمايانده خريتا راجپوت بازرگان است؛ اينھا حدود  6ھزار فاميل تخمين
شده و باشنده نواحی پلتو و دوه گومل در ميالنھای شرقی کوھھای سليمان
بوده وتقريبا کامال کوچی يا چوپان اند .شھرک عمده در منطقه آنھا بنام
اورگون يا ورغون ناميده ميشود که بواسطه قبيله فورمولی مسکون شده
است .خروتی نيزباشنده ميالنھای غربی کوھھای سليمان ازمعبر پلتو تا
ناحيه کتوازاست .خروتی که دربين پووينده شامل نيست اکثرا در زراعت
و گله چرانی مصروف اند؛ اينھا دارای گله ھای بزرگ شتر و تعداد زياد
بزوگوسفنداند .خروتی زراعتی و چوپان بطورقابل مالحظه ای درسيما و
رسوم وحتی زبان ازخروتی بازرگان فرق دارند که دربرخورد خويش
بسياردرشت و ژوليده درھيکل اند؛ اما اينھا يک مردم بسيارخوب و
مردانه بوده و دارای رنگ چھره روشنترنسبت به ھنديھا اند.
بخشھای خروتی عبارتند از
امبر
امند
الو
علی
اديک
بوستام
بناس بندر
بدين
بابر
دريپالره گاری غيبی غوری گوندی
ايسوت کاکل کرابه خدير
عيسا
لنگی
الجمير لعلی اللی
خيدر
ملی متوک مزرک
مليک
مدد
پنجو
نادير نوره
مريگت موسا
سيد
سخته سندر
رايو
پسانی
شارق سليمان
شاھتوری شالی شامو
يحيا
ياه
تور
سوران تار
زاولی ژونيه وغيره
زاکو
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اصغر
بی
ھارون
خاران
ليون
موتيک
پروتی
شائب
سلطان
ياسين

ازاين نامھا اصغر شايد اگستور راجپوت پريھره باشد .بناس ھمان موناس
راجپوت ،ايسوت يک طايفه رھتور که قبال ديده شد ،کاکل ھمان کاکلسه
راجپوت بازرگان ،خدير ھمان ختير راجپوت بازرگان ،خاران شايد مردم
خاراپ در بلوچستان ،خيدر ھمان کيدر راجپوت بازرگان ،کرابه ھمان
کربيره راجپوت بازرگان ،پنجو ھمان پنچم راجپوت بازرگان ،پروتی
ھمان پروت گھلوت ،سندر ھمان سندره رھتور ،يحيا ھمان جوھيا پريھاره
است .تعداد زياد ديگر قبال ديده شده اند .خروتی ادعای وابستگی با
غيلزی داشته و ميگويد که يک شاخه توخی است که اينھا مدتھا قبل جدا
شده اند .ساحک غيلزی ادعا دارد که خروتی وابسته يا ھمسايه آنھا بوده و
يا وصل آنھا است.
قبيله ديگر مشابه به خروتی ،ناصر يکی از طوايف پووينده تجاران
بازرگان است .آنھا ادعا دارند که يک شاخه ھوتک غيلزی اند ،اما اين
آخری ادعا دارد که ناصرھمسايه يا وصل آنھا است .رابطه کامال ھمانند
مالک و مستاجراست ،ھردو خروتی و ناصر تابستان را در چراگاه ساحه
اشغالی بواسطه توخی وھوتکی گذرانيده و زمستان را در دامان ديره
جات اندوس سپری ميکنند .يکتعداد ناصرھا ادعای نسب شاه حسين
غوری داشته و تعداد ديگر ادعای نسب بلوچی دارند .با وجوديکه ناصر
در زبان و رسوم مشابھت به پتان دارند يکمردم متفاوت دررنگ چھره و
سيما با آنھا بوده وعاليم بدون شک منشای ھندی نشان ميدھند .اينھا بتعداد
 13ھزار فاميل تخمين ميشوند .يک مسکونه کوچک ناصر در کوه دامان
کابل وجود دارد ،اما اکثريت قبيله ھيچ زمينی درافغانستان نداشته و عمدتا
در انتقال تجارت بين ھند و مناطق آسيای مرکزی مصروف اند.
بخشھای ناصر عبارتند از
بھر
بنو
علمبيگ
کمال
حبيب
دوموش
مروت موسا
مندی
سورکی تره کی
سپينکی
زنگی وغيره
يحيا

داود
بوری چاالک
نانک
خيدر ملی
شادی
ناسو نعمت
عتمان
عمر يوريا

ازاينھا بھرنام يک قبيله بومی ھندی بوده و حاال نمايانده در اين منطقه
بواسطه براھوی کالت بلوچستان است .چاالک ھمان چالوک يا سوالنکی
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راجپوت ،دوموش ھمان زوايموخت قبل الذکر ،مانک ھمان مانت
راجپوت بازرگان ،شادی عين خادی و خودی که قبال ديده شد وھمان
شودی )شودی روسھا و ايستونيھای فعلی( يا ھمان چوتو برھمن ،سپينکی
و سورکی و تره کی و بمعنی سفيد و سرخ و سياه اند .اکث رديگر نامھا
قبال ديده شده است.
فورمولی يا پورمولی )پمفيالی ھيرودوتس( گفته ميشود که حدود  6ھزار
فاميل درافغانستان بوده و باشنده ميالنھی شرقی کوھھای سليمان ھم مرز
معبر پلتو است .ناحيه ايکه آنھا در اختيار دارند پس از ايشان بنام
فورمولی ياد شده و شھرعمده اينھا بنام وورگون يا اورگون ناميده ميشود
که قبال ديده شد .فورموليھا باندازه بسيار کمی در بيرون افغانستان شناخته
ميشوند ،گفته ميشود که اينھا در ساحه منزوی خود بسيار کم با ھمسايگان
خود مخلوط شده اند ،اينھا يک مردم آرام و صنعتگر بوده و در زراعت و
تجارت آھن مصروف اند ،اينھا تا اندازه زيادی در فورمول )برمول( در
ذوب آھن مصروف اند ،اينھا در فروش تجارت آھن در افغانستان غربی
از طريق نمايندگی خروتی مصروف اند .ناحيه فورمول )برمول وزيری
قبل الذکر( بحيث يک وادی آبريز دريای کورم بوده و جوانب آن بطور
ضخيم با درختھای صنوبر و ديگر درختان جنگلی پوشيده بوده و حصه
مرکزی آن زراعتی و پوشيده با باغھا و درختان بوده و توليد کننده تمام
ميوه ھای معمولی و سيب با کيفيت عالی ميباشد .فورمولی در بين وزيری
و خروتی واقع بوده و بحيث تاجيک شناخته ميشوند؛ زبان آنھا پارسی
قديمی شاھنامه است؛ آنھا ازافغانھا و پتانھا کامال متمايزاند ،اما ادعا دارند
که نسب مشترک با غيلجی دارند که مرکز آن شھر خيليج بطرف غرب
ھلمند و قلعه بست بوده است .شايد در اينجا بعضی ماخذ مبھمی در رابطه
به کيليکيا قديمی در آسيای صغيرباشد .گفته ميشود که بعضی فورموليھا
در کابل و در نواحی غرب آن عمدتا در تجارت مصروف اند .دھکده ای
نيز بنام فورمول يا پورمول در منطقه يوسفزی در مدخل جنوبی معبر
سرخاوی به بونير وجود دارد.
اوشترانی ،اوشتورانی ،اوشتوری ،ستوريانی يا ستوری نمايانده ھای فعلی
ستاوری قديمی متذکره بواسطه پلينی يکجا با تپيری ،انريکای و ھيرکنی
باشندگان منطقه بين اپاورتين )ابيورد( و مارگيانا )مرغاب( ميباشد.
مطابق گزارشات افغانھا ،اوشتوريانا قديمی اشغالشده بواسطه نواحی
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ستوريانی چاه و تراوی يا تری در شمالشرق کندھار اند؛ نواحی با
زمينھای حاصلخيز که بآسانی ميتواند بواسطه جريانھای کاريزی آبياری
گردد و از ھمينجا بواسطه طايفه لھوان کاکراخراج شدند.
اشتوريانيھا اجازه ندارند که از نسب افغان يا پتان باشند ،با وجوديکه آنھا
در بين قبايل پتان بعلت قبول زبان و قوميت آنھا شامل اند؛ اينھا حاال
مردمی اند که قسما زراعتی و قسما کوچی اند؛ طبقات زراعتی باشنده
کوھھای غرب کوالچی در ديره اسماعيل اند ،درحاليکه بخش ديگر با
تجاران کاروان پووينده يکجا شده و در بين ديره جات دامان دراندوس و
سطوح کندھار وھلمند نظربموسم درسفراند که زمستان رادرھند وتابستان
را درخراسان بسرميبرند .اوشتوريانی کوچی کامال در خيمه ھای سياه-
موئی بنام کيژدی زندگی ميکنند ،در خوشه ھای کوچک و بشکل يک
کمپ که بنام کيری يادميشود )کوره ترکستان شرقی(؛ اما بخشھای
مسکون قبيله در کلبه ھای کوچک و متحرک سبدی و پلستر شده با ِگل
زندگی ميکنند که از چوب گز ساخته شده و بشکل يک قريه ميباشد که
بنام جھوک )يک واژه پنجابی( و کيری ياد ميشود ،ھر دو اصطالح
دارای منشای ھندی بوده و معنی "دايره" يا "خوشه" را دارد.
اوشتوريانی حدود  5ھزار فاميل تخمين شده و تقريبا نيمی از آنھا بحيث
زارع و معامله داران گاو ميباشند؛ اينھا يک مردم آزاد ،شجاع و مردانه
بوده اند اما در رسوم خويش خشن بوده و تمايالت غارتگرانه دارند.
بخش گندھپور اوشتريانی بطورعمده در ساحه برتانوی بامتداد ديره جات
دامان از تانک تا درابند مسکون بوده و بيک مردم آرام ،منظم و صنعتگر
تبديل شده و حاال در بين آنھا يکتعداد تجاران سرمايدار و ثروتمند )از
ھمين مردم( شده اند .گندھپور اکثرا نمايانده سلسله گوندوفريس است که
در منطقه سيستان و کندھاردر شروع عصر ميالدی حکومت کردند.
اشتريانی شامل دو بخش بزرگ گندھپوری و حمر است.
بخشھای گنداپوری عبارتند از
امر
علی
اخته
بازک
بارا
باھير
دريپالره
دودا
دانا
عيسا
حيات حسين

امران
بوجر
گدای
ايسپ
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ايدک
براھيم
گنده
جعفر

بابر
دادی
حاجی
جالی

جامک
مله
نيکل
شابی
تانو
زرنی

خليل
کمال
مانی
ملنگ
پايک
پبھی
شيخی
شداد
عتمان
تره
زوھاک وغيره

خوبی
مريری
پرا
سکندر
يعقوب

خيری
مينا
سروان
سلطان
يحيا

مکی
نصرت
سيدل
تجی
زاولی

ازاين نامھا اخته يک قبيله قديمی غور است که ھنوزھم دربين تيمنی بنام
اختن شناخته ميشود .امر و امران ظاھرا يکی بوده و ھمان اومره پراماره
است و شايد کوھھای خوجک عمران ازھمينھا ناشی شده باشد .بابر يک
طايفه گوجر است .بارا يک طايفه برھمن ،بوجر شايد بھوجک برھمن يا
بيجريه راجپوت ،گدای و گنده شايد ھمان گدی و گندوال قبايل گله دار
ھندی ،جماک ھمان جايمو راجپوت بازرگان ،خيری ھمان خير پراماره،
سکندر ھمان الکساندر و شايد نشاندھنده اوالده الکساندربزرگ و پيروان
او باشد .پبھی ھمان پبيه چوھان ،پرا عين پری است که قبال ديديم وھمان
پريھاره راجپوت نژاد شاھی است .يعقوب ھمان اکوبی يک طايفه سکالب
)سالوی( ترک ،زاولی و زرنی نامھای قبايل است که باشنده نواحی زاول
و غزنی مربوط غزنی و غوراست .زوھاک عين زاک و ساک بوده
وھمان باشندگان قديمی سيستان و مکران است ،تابعين آشوريھای نيمرود
شاه بابيلون.
بخشھای حمر عبارتند از
الدو
اکو
ادين
گگل غورنی
دادر
کمال
قدر
جرو
متک موسا
مشر
شامو شی
سين

امان
حدو
کری
پانيه
تورمان

بای
بگر
عيسا
حسن
مديد
اللک
سالی
سابی
توسا وغيره

ازاينھا حمرنام يک قبيله راجپوت دشت سند است .بگر شايد بگريه قبيله
دشت ھند )بومی( ،گگل ھمان کاکلسه راجپوت بازرگان ،يا ھمان
گوگاديوده رھتور ،جارو ھمان جورا رھتور ،متک و موتيک و مته و
ميتا عموما عين چيز بوده و ھمان سری مت راجپوت است .توسا ھمان
تسيره چوھان ،پانيه ھمان پونی پراماره است .طوايف حمر از گندپوری
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اصيل در چھره و رسوم تفاوت داشته ،بعضی از اينھا موی را بشکل
حلقوی ميگذارند مثل بلوچ و بخصوص امان.
اين بخش تکميل کننده قبايل باشنده منطقه مربوط به ستگيدای قديمی
ميباشد .ما حاال به آنھای ميپردازيم که در منطقه داديکای ھيرودوتس،
داديکی ھندی يا "قبايل دادی" ،دادی موجود يافت ميشوند .دادی حاال در
افغانستان بحيث يک قبيله ساحوی جدا باين نام يافت نميشود؛ اما بخشھای
دادی در تعداد زياد قبايل پتان يافت ميشوند ،بامتداد مرزھای اندوس ودر
جانب ديگر اين دريا که خارج ساحه پژوھش ماست ،داودپوتره بھاولپور
نمايانده داديکای قديمی در تغييرشکل اسالمی آنست .منطقه داديکای
قديمی که مرکز آن احتماال بواسطه شھر دادر نزديک مدخل معبر بوالن
از جانب ھند است نمايانده ميشود ميتواند بحيث محدوده ای درشمال توسط
کوھھای خوجک عمران و ويھووا ،در جنوب بواسطه معبر موال تا
خضدار ،در شرق بواسطه اندوس و در غرب بواسطه منطقه خاران
بشمول نوشکی و شوراوک تعريف شود .در ساحه فوق الذکر ناحيه سيبی
)سيوستان قديمی( قرار دارد .معلوم ميشود که خاران قديمی )کارينی
سترابو که قبال ذکر شد( ،شامل تمام واليت کالت فعلی بلوچستان يا
بخشھای ساروان و جاله وان در شمال و جنوب است که قرار معلوم
نامھای خود را از قبايل سروانی و جلوانی افغان گرفته اند که گفته ميشود
بحيث مسکونه نظامی در اين حصه مرز بطرف مکران توسط سلطان
محمود غزنی کاشته شده بودند ،پسر و جانشينان او با تجديد حمالت
بمقابل مکران ،در جريان نيمه اول سده يازدھم اين مناطق را تثبيت و
توسعه دادند .سروانی يک شاخه بتنی و جلوانی شيرانی قبل الذکراست.
بخشھای عمده جلوانی عبارتند از کونگری ،مايار ،مروت ،نيکبی ،ساالر
و سيپند.
بخشھای سروانی عبارتند از
احمد
اغوک
اچو
بوبک
بلی
اسو
ھيبک
حديه ھارون
ملنه
ککور کربوری
ناھر
موسا
مته
سميه
سکنوت سام

علی
اکو
دودو
دای
اسماعيل ايسوت
مليکيار
ماالته
پونی
نور
سينی
سنجر
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اسيک
گدای
جعفر
مامو
رستم
شاخا

سودا

سريپال

سوری

ازاين نامھا سروانی يک قبيله راجپوت )پريھاراه؟( است .اچويک قبيله
ھندی قبل الذکر بوده و در بخش اچکزی درانی ديده ميشود .اغوک شايد
اغوری قبيله مذھبی ھندی ،ککور ھمان ککی ختری ،کربوری ھمان
کربيره راجپوت بازرگان ،ملوا ھمان ملنی چوھان ،ماالتا ھمان ماالوت
رھتور ،مليکيار ھمان مولک قبيله گله دارھندی و جوره رھتور يکجا با
يکديگر ،مامو ھمان ماما برھمن ،ناھر ھمان ناغر راجپوت بازرگان،
پونی يک قبيله پراماره که بنام سوده نيزياد ميشود .اکثر ديگران قبال ديده
شده است.
منطقه ھموار بين دريای اندوس و کوھھای سليمان تشکيل کننده ناحيه
برتانوی ديره غازی است که در آن نفوس بسيار مخلوطی وجود دارد
متشکل از قبايل مختلف مسلمانان مانند سيد ،افغان ،پتان ،بلوچ با بخشھای
متعدد و قبايل زياد ھندو مانند برھمن ،ختری ،اروره ،لبانه ،سود ،بھاتيه
وغيره .بلوچ متشکل از لگری ،بزدار ،مزاری ،لوند ،کسرانی ،دريشک،
کوساح و تعداد زياد طوايف ديگر با نسب بسيار مخلوطی که گفته ميشود
باين مناطق درنيمه سده شانزدھم آمده اند ،بھنگام پيشروی ھمايون بکمک
فارس از طريق خراسان جھت بدست آوردن تخت دھلی با يکتعداد لشکر
بزرگ که در سرکردگی آنھا يکتعداد بلوچ و قبايل ديگر منطقه کندھار
قرار داشت .بلوچ حاال يک قبيله بسيار بزرگ و مخلوط است؛ و در
حقيقت يک قوم متمايز را ميسازد که کامال جدا از افغانھا بوده و در زبان
نسبی آنھا شامل نيستند .بعين ترتيب بلوچھا نيز در نامگذاری
و جداول َ
افغانھا يا پتانھا بيشتر به روابط سياسی نسبت به نسب خونی ايشان شامل
نبوده و آنھا بيشتر پارسی ميباشند تا ھندی؛ باوجوديکه از نگاه نژادی،
زبان ،رسوم و چھره ھندی ھستند نه پارسی .بلوچھا در اصل باليچه
راجپوت و باشنده منطقه خاران متصل به ھمقبيله ھای ايشان راجپوت
بھرايچه اند )حاال در افغانستان بواسطه بھريچی شوراوک نمايانده
ميشود( که ھر دو طوايف بزرگ چھومن يا چوھان ،اگنيکوله است .قبيله
آخری بعضی مسکونه ھای مھم و وسيع در ھند ايجاد نمودند و نام خود
را باين نواحی داده اند )بھرايچ( دراودح؛ نووابی جھجر )ناحيه دھلی(
يک مسکونه ديگر اين قبيله است که رئيس مرحوم آن يک بھرايچه پتان
بوده و بجھت خيانت در موتينی ھندی در 1857اعدام شد .ما درباره بلوچ
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بعدا صحبت خواھيم کرد اما دراينجا بارتباط قوميت اينھا ضرورت است
مکثی داشته باشيم ،چون در ساحه مربوط به داديکای يافت ميشوند .با
آنھم اوال مطلوب است که بھريچه را در شوراوک افغانستان بررسی کنيم.
بھريچی يا برايچی حدود 3ھزار فاميل بوده و شامل بخشھای ذيل است
شيرو وغيره
مندو
بھادر
بادو
علی
ابو
منطقه آنھا يک سطح المزروع وخاک سخت است که بواسطه دريای
لوره پيموده شده و توسط ريگھا احاطه شده است .بريچی در کلبه ھای
سبدی و بوريائی زندگی ميکنند که بنام کدل )کده پارسی = "خانه"( ياد
شده و تعداد زياد شتران را پرورش ميدھند .ابو شايد نمايانده ابی قديمی،
يک قبيله سکائی متذکره بواسطه ھومر است  ،يا ناحيه در راجواره )قله
ابو( که از آنجا آمده اند .ديگران را قبال ديده ايم.
درمنطقه ھموار بين اندوس و کوھھای کله روه درغرب ،قبايل بلوچ فوق
الذکريافت ميشوند که ميتوان اينھا را دراينجا توضيح کرد .بعوض خيل و
زی پتان و افغان ،بلوچ به نام طوايف و بخشھای خود ،حالت اضافی
پارسی انی را عالوه ميکنند که بمعنی "مربوط آنھا" است؛ لذا عليانی،
"مربوط به طايفه يا فاميل علی"؛ سنجرانی "مربوط فاميل يا خيل سنجر"
و مشابه به علی خيل و عليزی پتان و افغان وغيره ميباشد.
بلوچ لغاری متشکل از طوايف علی ،ھادی ،باگل و ھيبت بوده و باشنده
پچاده يا خاک سخت بامتداد دامنه کوه است.
بخشھای عليانی عبارتند از
چندی
چجی
بزدار
مھرو
لنجو
خليل
تالپور وغيره
سورج
بخشھای ھديانی عبارتند از
بيجر
بشم
اسار
شاھو
کلوھی سمله

چانگو
ميته

حاجی
ديبی
زنگل وغيره
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گبول
موند

جوگی
سنجر

جھار

بخشھای باگالنی عبارتند از
کليری
دادو
باغی
باگل
بخشھای ھيبتانی يا ھبتانی عبارتند از
رستم
ھبتی فيرو
بدوی

ماسو
سور

ننگری وغيره
سوراج وغيره

اکثريت نامھای فوق به آسانی شناخته ميشوند .بوزدار ھمان بزدار،
پارسی "رمه – بز" و شايد تعويض اسالمی ھمان بھگتا ھندی است.
چاجی ھمان چجيره رھتوراست ،چندی ھمان چنده چوھان ،چانگو ھمان
چوھان ،گبول ھمان کپول راجپوت بازرگان است .جوگی يک قبيله
مذھبی ھندی است .خليلی شايد کوھيله پراماره يا ھمان کوھال ختری
است .لنجو شايد لنگھه سوالنکی ،ميھرو شايد مھرا ختری ،ميته شايد
ميتيلی برھمن ،موند ھمان موندا کچواھه است.
ھدی ھمان ھودی جت ،بشم ھمان بيسن ،بيجر ھمان بيجھيريه راجپوت
)پريھاره ؟(؛ ديبی ھمان ديبا پراماره ،حاجی ھمان ھيوبنسی راجپوت،
جھارھمان جينھر گوجر ،کلوھی ھمان کوھلی ختری ،سمله ھمان سيمله
راجپوت )کچواھه يا پريھاره؟( است .شاھو يا شاھی را که در فقرات قبلی
ديديم شکل اسالمی راوکه ھندی ،سوالنکی است که معنی ھر دو "مربوط
شاھی" در پارسی و ھندی است .زنگل ھمان جنگم قبيله مذھبی ھندی
است .باگل ھمان بھگيله سوالنکی يا بھاگل راجپوت بازرگان است .باغی
ھمان بيراگی قبيله مذھبی ھندی ،دادو ھمان دادی ،کليری ھمان کلھر
ختری ،ماسو ھمان مھاسو يا مه اسو "اسوه بزرگ" قبيله راجپوت،
ننگری ؟؟؟ .ھيبتی يا ھبتی مربوط ناحيه دريای ھب ،بدوی ھمان بھدايل
رھتور ،فيرو ھمان پريھاره است .رستم نام قھرمان مشھورپارسی است
که شايد منشا و وابستگی ھندی داشته باشد ،منطقه بومی او زابل يا غزنی
و حکومت پدرش سيستان و کابل بوده است.
بوزدار باشنده کوھھای بين معابر سنغر و ويدور است که لونی پتان در
مرز غربی آنھا قراردارد .بخشھای آنھا عبارتند از
ديگر
چنگو
چنديه
چاکر
بھله
بسکن
غالم
گمو
گھم
دورک گدی
دول
لگر
الدو
کايانی
کالتی
جعفر
عيسا
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مری
لوند
پوالدی شمر
سورب وغيره

مير
شاھو

ميتا
شوکر

نامور
سيھه

نندو
سوبی

ازاينھا بسکن شايد بستب کياست ،بھله ھمان بھله سلطان راجپوت يا بھلی
ختری ،چاکر نام يک رئيس اجدادی بلوچ کالت و شايد يک چاکيت
رھتور باشد .ديگرشايد ھمان دينگر ھندی قبيله گله داريا دوگل ختری،
دول ھمن دوھيل راجپوت بازرگان ،دورک ھمان دورگبنسی راجپوت
)کچواھه( است .گدی ھم گله دارختری وھم ھندی است ،گھم ھمان
گھرورو گامو ھمان گموھه راجپوت ،الدو ھمان الدی راجپوت بازرگان،
لوند يک قبيله راجپوت از سواحل دريای لونی درراجواره ،مری ھمان
موری پراماره ،نندو ھمان نندی ختری ،پوالدی عين فوالدی ھزاره است
که دوباره ديده ميشود ،اين نمايانده يک قبيله بسيار قديمی و مھم در اين
حصص است پس از او معبر بوالن نامگذاری شده و مقبره او نچندان
دور از زيارت پوالجی و ھم معبد مشھور و قديمی بول يا بوله درملتان
است .نام حقيقی او بوله است ،دی نھائی کامال پيوست اضافی سندی
مربوط به کی ھندی و د پختو است .شمر ھمان سمرفله قبيله گله دار،
شوکرھمان شوکل برھمن ،سيھا شادی سھانی ختری ،سوبی و سورب
ظاھرا عين ھم بوده وھمان سوربيه راجپوت بازرگان است .بوزدر پيرو
ھزاره سليمان و جعفر نسبی يا موسيس زيارت تاوسه است که با سخی
سرور يک محل زيارتگاه بسيار مشھور در اين منطقه است .سليمان فوق
شايد تعويض اسالمی سوالنکی و جعفر ھمان جيپره يک طايفه پراماره
است.
خوسه يا کوسه باشنده منطقه ھموار ھم مرز بوزدار در غرب است.
بخشھای خوسه عبارتند از
گمو
دستی
دالنه
چنگال
بليل
بده
جنگل
ججيله جنده
عيسا
حاجی حمل
متی
لشاری مموری
کلول
جروار جايا
عمروغيره
ميھير سکندر يوغ
ازاين نامھا خوسه يک قبيله ھندی دشت بزرگ بوده وشايد يک شاخه خو
يک طايفه بزرگ کچواھه باشد .بده ھمان بده يادو ،ججليه ھمان ججوتيه
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برھمن ،جنگل ظاھرا عين چنگال در باالی ليست باشد .جرور ھمان
جرواريه قبيله گله دار ،ميھير ھمان ميھريه راجپوت بازرگان يا مھره
ختری است.
مزاری باشنده يک مسير در حوالی  50ميلی در  30ميلی تشکيل کننده
قسمت جنوبی ناحيه ديره غازی بوده و متشکل است ازبخشھای ذيل
بھيمبر
باتيل
بنگی
بالچ
ازاد
ابدال
گوله
گرنی
دھرو
چاوغی چاونگل ديوه
جرک
جسک
جاال
گورک گولشير ھرو
مينگل
مسيد
مروی
لوت
کيسر
قيصر
پولت
پيراک
پندی
موسی نوزک
مور
زاد
تکر
ازاين نامھا مزاری ھمان ميسری قبيله ھندو دشت ھند ،بالچ ھمان بلوچ
ومربوط به باليچه چوھان ،بنگی يک قبيله جت ،باتيل ھمان بوتيله
راجپوت ،بھيمبر ھمان بھيمله گھلوت ،چاوغی ظاھرا عين چاونگل بوده
وشايد چاونده پراماره ،ديوه ھمان ديبه پراماره ،دھرو ھمان دوھريه
رھتور ،ھرو ھمان ھری براھمن ،مورھمان موھور راجپوت بازرگان و
قبيله دشت بزرگ ھند ،موسا ھمان موسو که در بخشھای قبايل پتان و
افغان ديده شد و در اينجا با پيوست آنی تغير يافته مانند مسيانی بعوض
موسا-آنی ،پندی ھمان پاندی برھمن ،پوالت عين پوالدی فوق الذکر،
ريس يا ريسانی ھمان راوکا سوالنکی ،تکرھمان تاکر راجپوت بازرگان،
سرگه ھمان سگره پراماره است.
لوند شامل دو بخش سوری و تيبی است .بخشھای آن عبارتند از
دولت
چولی
چاتو
چنديه
برن
الو
جينجور گوريچ
گرنی
دستی ديگو گدی
کمال
جت
جنگو
حيدر جامو جندی
لوند
الدی
کوسه
خوندی
قمبر کنج
پيشگ
پشم
ناتو
ميو
مری ميلو
سيديک وغيره
شاه
ساک
ساه
ريند سدو
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ازنامھای فوق لوند يک قبيله سواحل دريای لونی در ماروار بوده و بخش
ھای آن سوری و تيبی پس از اشغال اين نواحی بواسطه آنھا نامگذاری
شده است .چاتو يک قبيله برھمن است .گوريچ ھمان کيروچ راجپوت که
بصورت عام بنام گورچانی ياد ميشود ،اين نام قبال ديده شده و بعدا نيز
خواھيم ديد ،جامو ھمان جايمو راجپوت بازرگان ،ريند يک قبيله رين يا
رن کاچ مربوط به باطالق بزرگ نمک که دريای لونی درآن ميريزد،
ميو بومی ميوات قبيله بومی ھندی ،ساه يک قبيله ھندو درساحل شرقی
اندوس درناحيه جيلم است.
کسرانی باشنده منطقۀ در اتصال نواحی ديره اسماعيل و ديره غازی و
کوھھای متصل به غرب بوده و متشکل ازبخشھای ذيل است
بھاتی
بھده
بنج
بلو
اته
ادم
دنه
چوره
بروه غلگری چاوره
بووه
جوسه
جرور
جند
ھولت
حمل
گوريجه
مندو
مم
لشکر
لنگو
لغا
کپيج
واسو وغيره
سوبه
پيھور رنج
مير
ازاين نامھا کسر يا کسرانی شايد کوچره گھلوت باشد .بھده و بھاتی ھمان
بده و بھاتی قبايل جدون يا يادو است .بووه قبيله ايست که بووی يا ديلمی
شاھان فارس از آن بوجود آمده است .جرور ھمان جرواريه قبيله گله دار
است .لغا عين لغاری است که جمع آری-آنی قبل الذکر بوده و بعدا در بين
بلوچ ديده ميشود .لنگو ھمان لنگنھه سوالنکی است .مم برھمن است.
نوتکانی يا ناتک باشنده بخش سنغر ناحيه ديره غازی بوده و متشکل از
بخشھای زيراست
مرو
مندر
اللو
جسم
چوت
باگل
تنگو وغيره
سنجر
متی
ماسو
ازاين نامھا نوتک شايد ھمان نت يا نات يک قبيله بومی ھندی با رسوم
کوچيگری و مصروف شعبده بازی ،ريسمان-بازی ،ورزش وغيره است.
چوت شايد ھمان چاتو برھمن است .ديگران قبال ديده شده است .اکثريت
اين بخش قبايل بلوچ فوق الذکر دارای چند فاميل است که از  15يا  20تا
يکصد و يا بيشتر ميباشد .تمام بلوچھای متذکره تابع برتانيه است.
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گوچنی نسب خود را از يک جد بنام گوريش ميگيرند که تصور قرابت
ايشان به قريش عرب را بدست ميدھد .گوريش واقعا ھندی وعين مردم
کيروچ راجپوت ،شايد يک طايفه کچواھه يا پريھاره است .گوريش يا
کوريچ يا کوروش که در بخشھای مختلف تلفظ ميشود يک قبيله گسترده
در مرزھای اندوس است .نام کوريش يا کوروش گفته ميشود نام قومی
قبايل کافر شمال لغمان بوده و اين ناممکن نيست که شايد نام فاميلی
کوروش شاه فارس باشد که در منطقه کابل تولد شده بود .کيروچ نام يک
قبيله يا طايفه راجپوت است که شايد به قوم راجپوت قبول شده باشد با
وجوديکه ازنژاد و نسب متفاوت اند.
بخشھای گورچنی عبارتند از
بکر
بدول
بابول
بابی
ايری
اليخ
چنگ چوتی دالل
براھم
بازگير
بنگل
گات
والخ
گندغ
گبول
دورک
دوده
ھوتی
گيشکوری گوکچلم گورک ھيلو
غورم
جنگی جرو
جند
جامو
جالل
جلب
خليل
کتال
کنگ
قمبر
جسک جوگی
ملوک
کورپت کولنگ لشا
خيری کوھن
موتيک نوک
ميته
ميو
مانيک ميلوبر
ساگور سرمور
پوميل
پير
پيتافی
پھيد
تنگو
سور
سوھو
شيخ
شالو
سرو
زھروغيره
زوود
عمر
تورکل
تالر
ازاين نامھا تعداد زياد را قبال ديده ايم .بابل ھمان بابر گوجر ،بدول ھمان
بھديل رھتور ،بنگل ھمان بنکت چوھان ،دوالل يک قبيله راجپوت ،دوده
يک طايفه راجپوت بدون قبيله ،گات ھمان گاتواره جت ،ھيلو و ھوتی
ھمان ھيال و ھودی جت ،جرو ھمان جورا رھتور ،گيشکوری ھمان
کوری يک قبيله جت گيش ،کورپت ھمان کور قبيله گله دار ،لشا يا
لشاری شايد بمعنی لسی يا مردم الس باشد .سوھو ھمان سوھور راجپوت
بازرگان است.
دريشک بلوچ يک قبيله بسيار قديمی در اينحصه و باشنده بخش رجنپور
ديره غازی بوده و متشکل ازبخشھای ذيل است
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عرب
گوندفز
مالو
فل

اراھو
گوپنگ
مندو
سامين

بسکل
ايسان
مسيد
سرگنی

بھاگ
جسک
مزر
سيد

گمبری
کيرمان
مينگو
سزيب

گاموک
کتحل
نوک
شيخ وغيره

ازاينھا عرب قبال توضيح شد .اراھو شايد اھاريه گھلوت ،گاموک ھمان
گاموکا و گامو ھمان گموھه راجپوت است .گوندفز و گوپنگ قبايل گله
دار )ھندی( است .قبيله ديگريکه بصورت عام در بين بلوچ ھا شناخته
ميشود ختران است ،باوجوديکه آنھا ترجيح ميدھند که بحيث پتان درنظر
گرفته شوند.
ختران باشنده کوھھای غرب ديره غازی بين لونی پتان درشمال و مری
بلوچ درجنوب است ،درغرب آن کوھھای جدران قراردارد که درآنسوی
آن ترين افغان قراردارند .اينھا با يک لھجه خاص صحبت ميکنند که بنام
خترانکی ياد شده و کامال متمايز از پختو بوده و بطورقابل مالحظه ای از
بلوچکی تفاوت دارد و دربرگيرنده يک نسبت بزرگ کلمات پنجابی و
سندی است .ختران مويھای خود را مثل بلوچ دراز ميگذارند ،آنھا درسيما
نيزھمچنان معلوم ميشوند اما رنگ چھره روشنتر دارند؛ اينھا يک مردم
مستقل بوده و حدود  5ھزار فاميل تخمين ميشوند؛ شھرعمده آنھا
ناھرکوت يا لغاری برخن است.
بخشھای خترن عبارتند از
چاکر
چاچی
بوھر
بيبی
باليت
بھرھای
ھوسی
گنجوره حسن
داريوال
داھيمه
دابی
جوگی
جام
جاھيه
جاکره
ايسابلته
عيسا
مت
معروف
لنجه
للک
خيچی
کاظم
سالر
روتار
پتو
ناھر
موھيمه
مزار
واگديو زکری وغيره
تايک
سيدک
شامير
سيمين
ازاينھا بھرھای ھمان بھاوھر راجپوت بازرگان است .باليت ھمان بلماين
جت ،داھيمه يک قبيله گله دارھندی و يک قبيله برھمن نيزھست .گنجوره
گفته ميشود که نام جد مشترک قبيله ختران بوده و اصال مربوط به قبيله
ترين است .چاچی گفته ميشود يک شاخه دودای بلوچ است .ھوسی شايد
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اوسوال راجپوت بازرگان باشد .ايسابالته يک ترکيب ايسپ و لته يکجا
شده با ھمديگر اند .مت ھمان سری مت برھمن است .ناھر در زمان
امپراطور مغول رياست ختران را ايجاد کرد که سکونت او در ناھرکوت
بود .بوتر ھمان رھتور است .تايک ھمان تيکه پراماره است .واگديو
ھمان گوگاديوا رھتور است .اکثريت ديگران را قبال ديده ايم.
درشمال ختران ،موسا يا موسا -خيل قبيله پتان قرار دارد .درآنسوی آنھا
بازھم در شمال ،شيرانی قبل الذکر و در غرب ،کاکر ميباشد .موسا-خيل
حدود  6ھزارفاميل بوده و توسط بعضی ھا منحيث يک شاخه کاکرشناخته
ميشوند ،باوجوديکه کاکر آنھا را اقارب خود نميدانند .موسا-خيل پختو
صحبت نموده و تماما مسلمانان سنی اند ،اما آنھا با داشتن شکل حکومت
فيودالی نسبت به دموکراتيک پتانھا بيشتربلوچ معلوم ميشوند.
بخشھای موسا -خيل عبارتند از
حمزه
بليل بازی
باھير
شايد
مغدود سليم
لھر

کانو
حسن
عمروغيره

متصل موسا-خيل درشمال ،قبيله پتان ديگری بنام ايسوت يا سوت قرار
دارد که يک طايفه رھتوراست .آنھا حدود  300فاميل بوده واکثرا بشکل
کوچی درگردنه ھای کله روه درغرب ديره غازی بوده ودرزمستان در
مغاره ھا زندگی ميکنند .اينھا با پتان جعفر)جيپره پراماره( ازطريق
ازدواج متحد گرديده و بعضی از آنھا مصروف حمالی )باربری( و
کشاورزی اند .بخشھای ايسوت عبارتند از
موال
کوتی
خيدر
خادی
چندو
ادو
ستاروغيره
سدو
پاينده
نوح
درجنوب ايسوت قبيله پتان جعفر فوق الذکر قرار دارد .آنھا حدود 500
فاميل بوده و شھرعمده آنھا دروگ است.
بخشھای جعفرعبارتند از
جيره
جتل
ھيل
رجلی راميد روانی

خيدر
سده
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موھره
سيلھه وغيره

پتو

ھيل و جتل قبايل جت اند .جيره ھمان جيرن راجپوت بازرگان است.
موھره ھمان موھور ديتواست .پتو ھمان پتوريه راجپوت است .بجلی
ھمان رجور يا رجر راجپوت دشت ھند است .راميد ھمان رامديوه رھتور
است .روانی ھمان ريواری قبيله گله دار و سيلھه ھمان سينھله ختری يا
سيلھله راجپوت است.
درغرب ختری ،پتان لونی نمايانده ھای فعلی لوانيه قديمی با ھمسايه ھای
آنھا دامره ،دومر فعلی قرار دارند که بطور برجسته در تاريخ کشمير در
جريان سده دھم و يازدھم ذکر شده است .پتان لونی )که از لوند بلوچ عين
نژاد تفاوت شود( حدود يکھزار فاميل بوده و باشنده منطقه ترين درشمال
چوتيالی است .زبان آنھا يک پختو خراب و مخلوط با بلوچکی است.
بخشھای لونی عبارتند از
دروک
بنجی
بابو
سغو
سدو
مل
زنجيل وغيره

کت
سمند

مدو
الدو
شادی شيمی

قبيله ترين باشنده نواحی سيبی و پيشين بوده و يکی از پنج قبيله تشکيل
کننده بخش شرخبون افغانھای سرابنری است؛ ديگران شيرانی ،ميانه،
باريچ و اورمر اند .از اينھا قبيله شيرانی توضيح شد ،ديگران حاال
بررسی ميشوند .ترين قسما زراعتی و قسما چوپان بوده و شامل سه بخش
سپين ،تور و ابدال است .ابدال متشکل از قبايل درانی بوده و بعدتر
توضيح ميشود.
سپين ترين" ،ترين سفيد" باشنده ژوره يا گودال تل چوتيالی بوده وبيشتر
درانتقاالت تجارتی مصروف اند .آنھا حدود  6ھزارفاميل بوده وبخشھای
آن عبارتند از
بدو
بادھی
بابو
علی
احمد
ابابکر
اسماعيل
ھيکل
حيدر
ھديه
ھارون
بتی
منگل
مليکيار ملمونی مندی
کوک
کنده
يعقوب وغيره
تره
سيخی
نيکبختی نور
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سپين ترين بمعنی "ترين سفيد يا عالی" و تور ترين "ترين سياه يا فرعی"
بوده و شايد اين لقب سپين و تور مربوط به فرقه ھای سياسی باشند که
قبال مورد بحث قرارگرفت .نام ترين بخودی خود عين تری برھمن است.
ابابکر را يکجا با ابا و ابی ديديم که شايد ابويوی سترابو ،يک قبيله
سکائی باشد .ھيکل شايد نمايانده ايگالی قديمی قبل الذکر باشد.
بريچی يا بريچ ھمان بھرايچه چوھان اگنيکوله راجپوت وباشنده ناحيه
شوراوک بين پيشين و دشت سيستان است .اينھا حدود  4ھزار فاميل بوده
و دارای مسکونه ھای کوچک در قلعه-بست ،در رودبار و پواللک و
بعضی جاھای ديگرغرب ھلمند ميباشند .اينھا اکثرا کوچی اند اما يکتعداد
در کلبه ھای بوريائی و سبدگزی با پلسترگلی زندگی ميکنند که بنام کدل
ياد ميشود .اينھا اکثرا درامتداد مسيردريای لوره قراردارند که ازمنطقه
آنھا واتصال به ترنک جريان دارد.
بخشھای بريچی عبارتند از
بارک
بدل
علی
ابو
حسين
بسوک چوپان داود
شيخ
مردان شکر
مندی

بسا
محلی
زکو وغيره

بسا و بسوک عين چيز بوده و ھمان بسی ھندی قبيله برده قبل الذکراست.
چوپان ازطايفه ھزاره ای باين نام اشتقاق شده است .محلی شايد ھمان
محيله قبيله گله داراست.
درجنوب بريچی ،قبيله بلوچ نوشکی قرار دارد .بلوچی را منحيث باليچه
چوھان تشخيص کردم .اينھا بازھم ديده ميشود وقتيکه باشندگان بلوچستان
فعلی را بررسی کنيم.
قبيله ميانه حاال بحيث يک مردم ساحوی متمايزدرافغانستان يافت نميشود،
اما در اکثر مرزھای شرقی منطقه بين بخشھای قبايل بزرگ پتان مانند
شيرانی ،بنگش وغيره وھم تجاران پووينده گسترده اند .ميانی شيرانی در
وادی گومل مسکون اند ،بخشھای آنھا عبارتند از
مايار
لوغمن
اسماعيل
فيروز
بدر
شری وغيره
سين
ميرگل نرو
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بخشھای ديگرميانی عبارتند از
غورانی
غرشين
ابيس
لوانی
لت
ختران
سوت
شيکون
سرغی
زورا

جعفر
ملھی
سور

جوت
سالح
توغ

کيکی
سمره
زيری

ازاين نامھا ميانی شايد نمايانده ميونوی قديمی باشد که بعدا لودی ناميده
شده و بواسطه ھيرودوتس در بين تابعين کروسيس ،شاه ليديا و فتح شده
بواسطه داريوش ذکرشده است .لت يا لس شايد ھمان ليث يا ليت سيستان
باشد که سلطنت آنھا در اينجا پس از طاھری شگوفان بود .سمره ھمان
سومره پراماره است .زيری و زوره شايد عين چيز بوده و ھمان زوری
غور باشد .ديگران را ديده ايم.
قبيله اورمر)عمرا پراماره( از بخش چراغ-کش که مربوط به آنھا بود
ناميده شده و حاال بحيث يک قبيله ناحيوی درافغانستان وجود ندارد .مرکز
اين رافضيان در کنيگورم در منطقه وزيری است ،جائيکه گفته ميشود
بعضی فاميلھای اورمر ھنوز يافت ميشوند .بخشھای آنھا عبارتند از
جيرانی
بيکنی
مالتانی
خرمجانی
خيکنی
تعداد اينھا جمعا  400فاميل تخمين ميشود .باقيمانده اورمر در حوالی اين
مرز افغانستان و در نواحی متصل ھندوستان پراگنده بوده ،بعضی دربين
برکی در لوگر و ديگران در پشاور يافت ميشوند جائيکه اينھا دارای يک
قبيله بنام اورمر ميباشند .اينھا يک مردم آرام و صنعتگربوده وعمدتا در
زراعت وتجارت مصروف اند.
بخشھای اورمرعبارتند از
دالچه
داھيری
بوکی
خيزران
کنيگورم خليل
رنگ
مشکور مشوی
شکتوی زيک وغيره

دواتوی
کونيخ
سيدانی
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ھران جلويان
مالنی منتوی
سنگوتی سين

تعداد زياد اينھا نامھای محالت اند؛ آنھائيکه با توی ختم ميشوند که اسم
پختو بوده ومعنی "جوی" ،کانيگورم وغيره دارد.
درپھلوی قبايل فوق که در منطقه دديکای قديمی يافت ميشوند ،مری و
بوگتی بلوچ نيز وجود دارند.
مری يک قبيله وسيع و پراگنده دراين قسمت بوده و قويا ھم در لوور سند
در حوالی سکر و خيرپور حضور دارند قسمتی از قبيله که ما با آن
سروکار داريم باشنده کوھھای اطراف کچی در شرق و شمال در پھلوی
ختران ،لونی و ترين بوده و بوگتی در جنوب آن قرار دارد .محل عمده
آن کاھن است که دراطراف آن تا ھمواريھای سيبی و شم و فيلواروسعت
دارند .اينھا يک مردم کوچی و غارتگر بوده و دھکده ای ندارند ،اما
دارای کمی زراعت و بعضی برجھای کوچک ميباشند .بخشھای آن
عبارتند از
قلندر چلگری غزنی
بيجار
بھاول
اه
کندر خونگری کيوی
جنگی
گوسر ايسان
ساالر
پودی
مزار موھند
لوھار
لنج
سومر وغيره
سرور شھيجه
ازاين نامھا اه شايد يک قبيله ناگا باشد؟ بھاول ھمان بھاور چوھان ،بيجار
ھمان بيجھيريه راجپوت است .گوسر ھمان گسوره راجپوت بازرگان،
خونگری ھمان خنگر قبيله بومی ھندی ،پودی ھمان پاوريه قبيله خنياگر
است .ديگران بآسانی قابل شناخت اند.
قبيله بوگتی باشنده کوھھای جنوب مری و غرب رجنپوراست .بخشھای
آن عبارتند از
فيروز گور
دريگ
دامگی
چندر
بگی
کمک
کلپر
کھيجه
جسک
جکر
جعفر
نوری
نوک
ميسوری نات
مندو
محل
سيخر شالو
روھل
رامه
فونگ
پجلور
سورکی وغيره
سوندر
سوده
شمبی
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ازاين نامھا بوگتی شايد بھاگته قبيله گله دارھندی است .چندر ھمان چندره
برھمن يا چنده چوھان است .کلپر ھمان کلپوسرپراماره ،رامه ھمان
رامديوه رھتور ،روھل ھمان روھيله بومی روه ،شالوھمان شال بومی يا
کويته است .بوگتی مانند مری کوچی و غارتگراست اما در ساليان آخر
يکجا با يکتعداد قبايل مستقل پتان درمرزھای برتانيه تا اندازه زيادی منظم
گرديده و به زراعت روی آورده اند.
اين بخش تکميل کننده نامگذاری قبايل باشنده منطقه مربوط به داديکای
ھيرودوتس است .اين ھمچنان تکميل کننده بحث چھارقوم ياد شده بواسطه
مورخينی است که تشکيل کننده ستراپی ھفتم امپراطوری داريوش
ھيستاسپ بودند .ستراپيھای ھشتم ،نھم ودھم درخارج منطقه آريانا قرار
دارند که پژوھش ما منحصر به آنست ،اما ستراپی يازدھم درداخل ساحه
قراردارد.
ھيرودوتس ميگويد ستراپی يازدھم متشکل از کسپوی ،پوسيکای،
پنتيماتوی و داريتای است .از اينھا نخستين شايد نمايانده قبيله کسياپه بودا
باشد که پس از او منطقه کشمير نامگذاری شده است ،در سانسکريت
کسياپمار يا کسياپگاره در خارج ساحه پژوھش ما قرار دارد .سه قوم
ديگر بھم پيوست اند )حداقل اگر تشخيص من صحيح باشد( و از ھلمند تا
اندوس امتداد دارند )از طريق منطقه پاروپاميسوس(؛ مسير کوھستانی
بامتداد مرز ھای جنوبی بکتريانا )حاال تشکيل دھنده ارتفاعات زابلستان يا
غزنی( ،کابلستان يا کمبوجيه )کافرستان فعلی( و منطقه کوھستانی
درديستان يا کوھستان بولور .تمام منطقه بصورت مايل در بين مرزھای
شمالی ستراپی ھفتم قرار دارد )طوريکه توضيح شد( و مرزھای جنوبی
ستراپی دوازدھم که توضيح خواھد شد .ترتيبی که درآن اين سه قوم قرار
دارند ،ازغرب به شرق ،پانتيماتوی ،پوسيکوی و داريتای.
تا جائيکه من ميدانم پانتيماتوی در ھيچ حصه افغانستان باين نام قابل
رديابی نيست .نام شايد يک ترکيب يونانی بمعنی "تمام متی" باشد ،يک
قبيله ايکه مطابق شجره نامه افغانھا متشکل است از )طوريکه قبال ديديم(
تمام اوالده متو )دختر شيخ بيت ،بتنی که جمعا بنام متی ياد ميشد( که
لودی و غيلزی عمده ترين آنھاست .از طرف ديگر پنتيمتوی ھيرودوتس
شايد يک شکل يونانی پندومتی يا پندو متی باشد ،در تفاوت با متی
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پارسی ،متينوی ستراپی ھجدھم که عين مردم متيانوی اند ،توسط سترابو
ذکر شده بحيث متصل ميدھا در زير کوھھای پاراخواتروس در فارس در
جنوب سلسله کوھھای البرز .در فقره ديگری سترابو سورومتی را در
بين اقوام مسکون در بين بحيره ھای کسپين و يوکسين تا کوکاسوس ذکر
ميکند .اينھا يک شاخه متفاوت متی – سور متی يا متی نژاد آفتاب اند،
يک صفتی که برای متی افغانستان قابل تطبيق نيست ،کسانيکه اوالده
شيخ بيت ،بتنی ،نمايانده نسبی نژاد مھتابی راجپوت يا سکائی شاھی در
افغانستان اند )طوريکه قبال گفته شد( .نژاد مھتابی راجپوت درافغانستان
مانند اوالده شيخ بيت ،بھاتی رئيس ،تماما اوالده پندو و شاھان پندو سلسله
پال دھلی )قبيله توار ،تواری يا توری راجپوت( که درافغانستان يکجا با
ديگر شاھان راجپوت برای چندين قرن و تا زمان فروريزی توسط
سلطان محمود غزنی در اوايل سده يازدھم حکومت کردند.
متی افغانستان شامل دو شاخه بزرگ غيلجی و لودی است .قرارمعلوم
غيلجی اشتقاق شده از يک قبيله ترک ماورای جاسارتيس بنام خيليچی –
"شمشيرزن" است .اما با قضاوت از ترکيب قبيله ،نام غيلجی تا اندازه
زيادی تغيير شکل راجپوت کيروچ ھندوستان و راجواره است که بامتداد
اندوس مانند گوريش ،گوريچ ،کوريش ،گوريچ ،کوروش وغيره تلفظ
ميشود؛ طوريکه نامھای طوايف اکثرا منابع راجپوت يا ھندی دارند ،در
حاليکه قبيله به پختو صحبت نموده و پختونولی )کود قوانين و رسوم
پتان( را رعايت ميکنند؛ بعوض ھرگونه عنعنۀ دارای منشای ترکی ،نسب
آنھا از يک شھزاده غور بواسطه دختر رئيس بتنی رد يابی ميشود که
سکونت او در کوھھای حوالی غزنی بود .اين يک منظر قضيه است.
ديگر اينکه  ،نامھای بتنی و غيلجی شايد نمايانده قبايل آسيای صغير باشد
)بيتينی و کيليکی( توابع کريسوس ،شاه ليديا ،وقتيکه او توسط داريوش
ھيستاسپ شاه فارس سرنگون شده و اين قبايل يکجا با يکتعداد ديگر از
اين قسمت شايد به واليات شرقی امپراطوری او انتقال و کاشته شدند،
جائيکه قبيله اولی شايد بواسطه بتينی پلينی نمايانده شود .شايد اينطورباشد
اما اين طوايف غيلجی اند )طوريکه ديديم( که تا اندازه زيادی دارای نام
ھای ھندی ميباشند.
قرارمعلوم متی افغانستان قبال باشنده وادی ارغنداب و ساحل شرقی ھلمند
در شمال کندھار بوده و از اينجا بطرف شرق از طريق ارتفاعات غزنی
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تا به قاعده کوھھای سليمان و از آنجا بطرف شمال از طريق ارتفاعات
غربی سفيدکوه تا مرزھای جالل آباد ،ناحيه کمبوجيه کابلستان امتداد يافته
است .قسمت غربی اين مسير قبال بواسطه شاخه لودی متی اشغال شده
بود ،اما اينھا از زمانھای طوالنی منطقه را ترک گفته ،درھندوستان و
عمدتا در سرھند مسکون شدند؛ در حاليکه اين قسمت شرقی است که از
مجاورت کالت غيلزی تا جالل آباد ھنوز دراشغال غيلزی ميباشد.
پس از پنتيماتوی ،پوسيکای ھيرودوتس قرار دارد .نام شايد معادل پشی-
کی "مربوط پشی" ھندی باشد .اينھا ظاھرا عين مردم پسيانی )شکل جمع
پارسی نام ھندی که معنی "اقارب پسی" دارد( متذکره بواسطه سترابو
اند ،يکی از آن قبايل سکائی که يونانی ھای بکتريانا را معزول ساخت.
سترابو با صحبت در مورد سکائی ھا ميگويد" :قبايل بسيار مشھور که
يونانيھای بکتريانا را معزول ساختند عبارتند از اريوی ،پسيانوی،
توخاروی و سکرولوی که از منطقه ماورای جاسارتيس مقابل ساکای و
سغديانوی و منطقه اشغالی بواسطه سکای آمدند".
اروی بايست مردم آريای قديم )ھرات فعلی( درغرب و جنوبغرب بکتريا
)بلخ فعلی( باشد که در آن منطقه قبل از آمدن يونانيھا وجود داشتند.
توخاروی بايست مردم توخاريستان قرون وسطی در شمال و شمالشرق
بکتريا باشد ،يک واليتی که دربرگيرنده قسمت شرقی بکتريا و متصل
سغديا بوده و متشکل از تمام منطقه کوھستانی در سرآبه ھای اکسوس
است .اين مردم تحت نام ترک توغيانی بتمام وادی اندوس منتشرگرديدند؛
قرار معلوم نام اصلی توغ مفرد و توغيانی و توخاری شکل جمع فارسی
و بلوچی آنست؛ پايانی اری که غالبا درنامھای قبايل بلوچ ديده ميشود
بعوض انی پارسی است .سکرولوی توسط بعضيھا بواسطه سريکولی
فعلی نمايانده ميشوند ،اما يک تشخيص قابل ترجيح بواسطه خواندن
سکاتوروی بعوض سکارولوی بدست ميآيد؛ ما در شرق بکتريا قوم
بزرگ و قدرتمند کتور يا کاتور را داريم که شاخه شاھان ھمزمان درکابل
و کشميرايجاد کردند و دراين روزھا درافغانستان بواسطه شھزاده ھای
شاه-کتور چترال و کاشکر نمايانده ميشوند.
آخری ،پسيانی بايست پشه ئی فعلی در جنوب بکتريا در مسيرکوھی از
باميان ازطريق کافرستان تا وادی کنرباشد .نام اصلی اين مردم درمفرد
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پس يا پش است؛ اين نام باين شکل در"راجاتارينجينی" در نامگذاری يک
رئيس نظامی بنام پسيکا تاکور "رئيس پاسی" ديده ميشود؛ پخ پختو و پوغ
يا پوژ بلوچکی .پشائی يا پشای يا پخائی عبارت از نسبت پختوی اشکال
جمع آنھاست بمعنی "ازپش يا پخ" .پشای ھنوزباين نام درنواحی باميان و
لغمان ودرواديھای جنوب کافرستان يافت ميشوند .با وجوديکه حاال باسالم
گرويده اند ،پشای منحيث ھمان نژادی ھمسايگان غيرگرويده ايشان در
منطقه مستقل ميالنھای جنوبی ھندوکش معامله ميشوند که بواسطه اقوام
مسلمان اطراف آنھا جمعا بنام کافرومنطقه آنھا بنام کافرستان ياد ميشود.
اين نامھای اھانت آميز بصورت نادرست بواسطه مردم که بآنھا اطالق
ميشود قبول شده باوجوديکه اينھا نه مناسب اند و نه پايدار ،چون اينھا قبال
ساحه تطبيق وسيعی داشته و نژادھای زيادی را نسبت بزمان حاضرمتاثر
ساخته است .حدود سه يا چار سده قبل ،تمام بدخشان و اياالت متصل در
آبھای باالی اکسوس يکجا با تمام منطقه بولور و بالتيستان شامل کافرستان
بوده و مردمان آن بنام کافر ياد ميشدند؛ اما پيشروی دوامدار اسالم تمام
اين مناطق پرنفوس و صعب العبوررا باين دين جذب نموده طوريکه در
زمان حاضر اصطالح کافر و کافرستان محدود به مردم ومنطقه کوھھای
وسطی و ميالنھای جنوبی ھندوکش در بين واديھای پنجشير و کنر اطالق
ميشود .پشای اين مناطق با يک لھجه ھمجنس با زبان قبايل کافر صحبت
نموده و تماما منشای متمايز سانسکريتی دارند .قرارمعلوم تعداد پشای در
قديم نسبت به قبيله گمنامی که حاال آنھا نماياندگی ميکنند بسيارزياد،
وسيعا پراگنده و متنفذ بودند .معلوم ميشود که پشای قبال دربرگيرنده
يکتعداد قبايلی بوده که دارای عين لھجه و شايد اقارب آنھا باشد ،اما آنھا
حاال بواسطه نامھای متفاوت مانند صافی ،لغمانی ،دھگانی ،دره نوری
وغيره شناخته ميشوند.
کافر )طوريکه ناميده ميشوند( برای چندين قرن در کوھھای غيرقابل
دسترس خويش کامال منزوی و از ارتباط با دنيای خارج بدورمانده اند و
معلومات اندکی درمورد ايشان وجود دارد .آنھائيکه با لغمان ارتباط دارند
خود را کوريش ،گوريش يا کوروش مينامند باشنده مسيرکوھی تا وادی
پنجشيرھستند؛ و اين باعث شده که بعضی قبايل مرزی که باسالم گرويده
اند ،ادعای اوالده عرب نمايند ،از اجداد قبيله نجيب و مشھور قريش که
محمد پيامبر مربوط آنست؛ بدون اينکه کسی تحقيق نمايد چرا و چطور
اين اوالده برجسته عرب از چنان يک رابطه افتخار آميز جدا شده و در
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شرايط خوار و حقير کافر قرار گيرد .اين واضح است که نسب قريشی
ادعا شده بواسطه کافر کامال يک غرور اسالمی است در جھت پنھان
نمودن نسب حقيقی ايشان از کيروچ راجپوت ،يک قبيله بسيارقديمی در
اين حصص و وسيعا منتشر شده در تمام وادی اندوس ،طوريکه ما در
نواحی گورچانی يا گوريشانی ديره غازی و کوريش ديره اسماعيل و بنو
ديديم .درقديم ممکن است کيروچ يک قبيله بسيارمھم افغانستان بوده باشد؛
و قبيله کوروش که سايروس ،شاه فارس مربوط آن بود )و قريش عربی
شايد يک شاخه آن بوده باشد( ،شايد عين کيروچ قبل ازقبول آن )تحت نام
بعدی( از قوم راجپوت باشد؛ که درافغانستان متعاقب واگذاری منطقه )تا
پاروپاميسوس و بشمول آن( به سندراکوتوس )چاندراگوپتا ماوريا؛ عنوان
داللت کننده است( توسط سيليکوس نيکاتورتاسيس شد )طوريکه قبال
ذکرشد(.
درپھلوی راجپوت کيروچ در بين کافر ،چندين قبيله ديگر راجپوت وھندی
وجود دارند که در بين طوايف آنھا ما نام آنھا را داريم .بعضی بخشھای
بزرگ و بسيار مھم کافر در ارتباط با چترال و وادی کاشکار عبارتند از
قبايل که بنام خو و کلشه و ارانيا ياد ميشوند؛ تمام ھر سه نام بدون
ھرگونه تغييری قبايل مشھور راجپوت اند .خو يک طايفه کچواھه ،يک
قبيله بزرگ که قرار معلوم قبال درتمام افغانستان ازبحيره تا کوھھا امتداد
داشته ونام خود را به مناطق مقابل انتھای مسکونه ايشان داده اند )به کاچ
گنداوه و کاچ مکران بلوچستان فعلی در يک جھت و به ھندوکش و
کاشکار در جھت ديگر( .کالشه يا کالچه يک طايفه چالوک يا سوالنکی
راجپوت است؛ و ارانيه يا ارويه نيز راجپوت اند )راتور يا کچواھه؟( ،و
شايد نمايانده اريسنی ديونيسياکس نونوس )طوريکه تروير در
"راجاتارينجينی ميگويد( ،جائيکه آنھا با خوتی )خوتی پتان يا کوته
نواگی( ،زاوری )زوری غور( ،جوری )جوره راھتور و يارو پتان( ،و
کاسپيری )کاشوری کشمير( يکجا شدند .ارينوی نيزدربساريکای دينيس
ساموس با کاسپيری و کوسای )کاشوری و خاسه( ذکر شده که مردم
اصلی کاسپيريا )کاشور يا کشمير( بودند طوريکه عين مولف خاطرنشان
ميسازد .قبيله ديگرکافر راجپوت بنام نورگل يا دره نوری است که ھمان
نور يا نورکا ،يک قبيله بسيار منتشر در افغانستان غربی ،عمدتا در
سيستان و حوالی ھرات است .وابستگی ھندی کافر در يک منظر در
ليست قبايل وبخشھای آنھا ذيال نشان داده شده است
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اسکين
ارنيا
اميشی
بيرگلی
باری
بشگلی
دنگريک ديبا
چونيا
گواچی
گمبير
گدو
کمپر
کاموز
کاموج
خچين
کيات
کتی
نوره
منچشی ميل
پيميچ
پيت
پرونی
سانو
سماجيل
ساالر
وديھی
تپاکال تری
ويلی-وای وغيره

اشپين
چاناک
ديميش
گوشته
مکتوز
خالم
پينتار
پونوز
شونه
وای

ايرت
اتير
چيمی
چنيش
دوھتک
دينگ
جاما
گومی
کتار
کستوز
منديگل مندول
پاشاگر پاندو
سيگل
رانا
سوکوی سونينديش
وامه
وايگل

پايانی گل ،گلی ،کال بعضی نامھای فوق مربوط به کوله ھندی و خيل
پختو بوده و ھم تغييرنيافته دربعضی قبايل بلوچستان است؛ اين بمعنی
"طايفه" يا "قبيله" يا "خانواده" يا "انجمن" ميباشد .بعضی بخشھای فوق
به اسالم گرويده و تابع حکومت کابل در جوانب واديھای جالل آباد و کنر
وحاال مستقل يا باجگزار روسای کاشکار در جانب وادی چترال است .اما
قسمت اعظم آن آزاد مانده و مذھب ،رسوم و زبان قديمی خود را حفظ
نموده اند .قبال کافر تمام واديھای کاشکار و کنر را تا نواحی متصل ياسين
و پنجکوره بطرف شرق دراختيارداشتند؛ تا منطقه دارادا با بوميانی که
معلوم ميشود نسب مشترک دارند .اما حاال آنھا )باشندگان کنر و کاشکار(
تماما مسلمان اند؛ طبقه حاکم بخش سنی بوده شيعه فرعی و پائين است؛
درپھلوی اين دو فرقه اسالمی ارتدوکس ،يک فرقه رافضی بنام موالی
وجود دارد يک واژه )مطابق دی گيگنی( ترجمه چينائی مالحده عربی
"رافضيان" است؛ کلمه آخری نامی است که به "اسماعيليه" داده شده و
در اروپا بحيث يک بخش "فدائيان"شناخته ميشوند .تعداد موالی ھا در
اياالت اکسوس عليا شمال ھندوکش بسيار زياد است ،اما دروادی کاشکار
آنھا اکثرا محدود به وادی لودخو اند که بواسطه ارنيا و خاچين کافر
مسکون بوده و جمعا بنام خو ياد شده و زبان آنھا خوار يا خاجونه
)خاچينه( است.
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درليست فوق طوايف و بخشھای کافر ،يک تناسب زياد دارای نامھای
خالص راجپوت است .اميشی شايد اماشت ،طايفه کياست است .اسکين
ھمان ياسکون )اساکانی قديمی( يا ياشکون ياسين و گيلگيت است .باری
نام قبيله برھمن شمال ھند است؛ اما در اينجا باری متشکل از يک طبقه
پائين بوده و بواسطه کافر درھيچ تخمينی گنجايش ندارند؛ گفته ميشود که
درحقيقت باری يک نژاد مختلف از کافران ديگر است که آنھا را به
بردگی گرفته بودند و اغلبا آنھا را به تجاران -برده مسلمان ميفروختند.
بشگلی قسما باسالم گرويده اند .زنھای آنھا چادريھای نوکداری ميپوشند
که خاص جاتا قديمی کاشغر بود .نام اصلی اين قبيله باش يا پاش است که
نمايانده پوسيکای ھيرودوتس و پسيانوی سترابو و پشای افغانھاست.
بيرھگلی ھمان بری ختری است .چاناک ،چانيش و چونيا شايد ھمان
چانن و چوريا ،طوايف گله دار ھندی است .چيمی ھمان چماين گوجر
است .دنگر يک قبيله گله دار ھندی است .ديبا راجپوت پراماره است.
ديميش ھمان دما برھمن؟ گدو ھمان گدی ختری يا گدی گله دار است.
گومی ھمان گامو يا گموھا راجپوت است .جامج و جامکا ھمان جام،
تعويض اسالمی شومه جريجه راجپوت است .کھراه يا کاھاراه ھمان
کھوريا پراماھر يا کھريا برھمن است .کاما ،کاموج يا کاموز ،کمپر و
کامتوز تماما طوايف بشگلی است .کاموز و کامتوز بالترتيب کامه عليا
وسفال است .ناحيه کامه يک مھد اصلی پشای لغمان است يا بود که شايد
قبل ازايشان مھد کمبوه بوده است که پس ازايشان بنام کمبوجيه ياد ميشد.
کتار يا کاتور عين مردم ھمانند کاتوران يا کاتورمان است که شاھان ترک
را ايجاد کردند که ھمزمان در دو شاخه در کابل و پشاور فرمان ميراندند
)از آغازسده پنجم يا آخر سده نھم( زمانيکه پس از باخت قدرت و قلمرو
به توار راجپوت شاھان دھلی ،آنھا باالخره بواسطه آنھا و غزنويھا
سرنگون شدند .تحت فرمانروائی کاتور يوچی )گيتای يا جاتا( بوديزم
مذھب منطقه بوده اما در جريان يک قرن حاکميت بوار راجپوت،
برھمنيزم مذھب مسلط بوده است تا وقتيکه ھندوھا باالخره توسط
سبکتگين خلع گرديده وسلطنت غزنوی ترکی را تاسيس کرد .شاه کاتوری
کاشکار و چترال طوريکه فوقا گفته شد نمايانده ساکاراولوی سترابو عين
مردم کاتار کافرستان است ،نام منطقه ايکه قبال کاتوربود )حداقل درزمان
تيمورلنگ درآغازقرن پانزدھم( .کايات ھمان کاياست ،قبيله منشی يا
کاتب راجپوت است .خاالم ھمان خالم راجپوت گھلوت است .منديگل
ومندول ھمان مندو کچواھه است .پشگر يا پشگل ھمان پشای قبل
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الذکراست .پرونی يا پروتی ھمان پروت گھلوت است .پاندو ھمان پاندی
برھمن ،رانا يا رونو ھمان راوکا سوالنکی است يا بنام ھورايا )بگفته
دولف( ھمان ھرير پراماره است .سيگل يک قبيله ختری است .سونينديش
ھمان سونيگره چوھان است .تری يک قبيله برھمن است .وديھو بازھم
دربين قبايل بلوچستان ديده خواھد شد و شايد نمايانده ويديھه مھابھارت
وغيره باشد .وای ،وايگل و ويلی وای ھمان بای قبال گفته شده به بويوی
يونانی بوده و بحيث يک طايفه بدون قبيله توسط راجپوت قبول شده است.
وامه ھمان بامه است.
درزمان حاضر فاميل حکمران در کاشکار از قبيله کاتور است؛ شاخه
مھمتر اين خانواده شاه کتوری و غير مھمتر آن خوشوختی است .کتور
در تمام کاشکر بحيث يک طبقه ممتاز منتشر بوده و طايفه عمده آنھا
سنگاليه است .طايفه مادون آنھا و ھم يک طبقه ممتاز که ماليه و سود
نميپردازد رونو نام دارد و ھم مطابق ميجر جی .بيدولف )"قبايل
ھندوکش"( زوندری و ھرايو ميباشند؛ اينھا در کاشکر و ياسين پراگنده
بوده واکثريت ماموران حکومت را تشکيل داده وتامين کننده وزرای حاکم
اند .زوندری شايد بمعنی چندرا قبيله برھمن باشد .باقيمانده مردم وادی
کاشکر متشکل از قبايل زراعتی و طبقات صنعتگر مختلف اند که بنام
فقيريا "رعيت يا برده" ياد ميشوند .اکثريت آنھا منشای راجپوت و ھندو
دارند؛ يکی از پرنفوس ترين اين قبايل ،کالشه )کالچه راجپوت( و
ديگری ارنيا يا خو)کچواھه( است .دنگريک نواحی اشريت وکلکتاک
جت ھندی اند؛ شاوکی ،جکانی و کاشی نيزھندی اند .کاشی شايد نمايانده
کچواھه اصلی )کچواھه بلوچستان( يا کش باشد که پس ازايشان کاشکارو
ھندوکش نامگذاری شده است.
درنواحی بيرکوت و نريسات چترال يک قبيله بنام گبر يا نصرتی ياد
ميشود؛ اينھا قبال در سوات بسيار زياد بودند که پس از آنھا تا نيمه سده
سيزدھم بنام گبرک ياد ميشد .گبر ،گباری ،گواری ،نصرتی يا نصرالدين
خيل )که بعضی اوقات ناميده ميشوند( حاال بطور وسيعی از طريق بونير
و سراسر اندوس در پکلی پراگنده اند .بشگلی کافر باشنده منطقه شمال
وايگلی ،واديھای بامتداد جنوبشرق ھندوکش تا دريای کنر در بريکوت
بوده و نمايانده يک قبيله متفاوت از راجپوت و نژادھای ھندی است.
بيدولف ميگويد کافرميتواند به سه قبيله جدا تقسيم گردد :روگلی يا لومگلی
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)لغمانی( که باشنده واديھای باالئی جنوبشرق ھندوکش اند؛ وايگلی که
باشنده واديھای جنوبشرق ھندوکش با وادی کنر در چغان سرای اند؛ و
باشگلی که باشنده واديھای باالئی شمال و امتداد يافته از جنوبشرق تا
وادی کنر در بريکوت اند .اين تقسيمات شايد بدين معنی باشد که رومگلی
)راماکوال يا راماديوه رھتور( قبايل راجپوت؛ باشگلی )باشکوال يا پشای
يا پاوسيکای( قبايل جاتا سکائی؛ و وايگلی )بايکوال يا بويوی( قبايل
يونانی اند.
آخرين اقوام متذکره توسط ھيرودوتس بحيث تشکيل کننده ستراپی يازدھم
امپراطوری داريوش ،دريتای است .اينھا دارادای مانو و پورانز ،ديردای
سترابو ،داردای پلينی ،دارادرای پتوليمی و داردو بوميان امروزی است؛
يک مردمی که بارتباط آنھا پژوھشھای پروفيسور دبليو .جی .ليتنر ما را
با معلومات بسيار دلچسپ و آموزنده مزين کرده است.
منطقه داريتای قديمی را ميتوان بحيث تمام سلسله کوھھای بلند واقع در
جنوب اتصاالت قسمت تسونگلينگ ھيماليا و ھندوکش در تاغدومباش
)تاغننگباش( يا "قله کوھھا" منطقه يخچالھا وامتداد بطرف جنوب تا ساحه
آبريز درياھای پنجکوره و سوات و واديھای کانرا-غوربند شمال بونير،
در غرب اندوس و تا ناحيه پکلی و مرز آبياری دريای کيشانگنگا
درساحل شرقی آن تصور نمود .درغرب ،شامل وادی مستوچ در بلند
ترين حصه کاشکر؛ و در شرق ،محدود به بالتيستان يا تيبت کوچک است
)اگر قبال اين مسير را در برنميگرفت( .لذا منطقه درد يا دارديستان
منحنی را بدور مرز ھای شمالی منطقه قبال متعلق به گنداروی ستراپی
ھفتم تشکيل داده ،اندوس را قطع نموده ،با کشمير و بالتيستان در سواحل
جنوب و شمال مسير غربی اندوس و قبل از کج شدن بجنوب ،نزديک
بونجی مرز ميسازد .لذا منطقه توضيح شده در نيمه شمال خود شامل
نواحی مستوچ ،ياسين ،پونيال و گيلگيت ،يکجا با منطقه کنجود ھونزه و
ناگر ،که تمام اينھا با بالتيستان تا قسمت شرق آن ،منطقه بولور را
ميسازد ،است .در نيمه جنوبی خود ،دربرگيرنده واديھای تابع گور،
داريل ،تنگير ،کانديا وغيره است ،در ساحل غربی اندوس جنوب گيلگيت
و چيالس  ،استور ،کاغان و ناحيه شينکاری پکلی در ساحل شرقی مقابل؛
تمام مسيريکه تشکيل کننده کوھستان يا شينکاری ساحه درد است ،که
يکحصه آن درساحل غربی اندوس ھنوزاستقالل خود را بحيث يک منطقه
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آزاد حفظ نموده است .قرار معلوم قبال تمام منطقه پکلی در درديستان
شامل بود؛ مرزھای جنوبی آن مربوط به دروابھيسارا راجاتارانجينی
است که تا نواحی دورح و ابھيسارا است .ازاين ابھيسارا )منطقه ابيساريز
متذکره بواسطه آرين( ھزاره فعلی اشتقاق شده که شامل چاچ و پکلی
است.
درتمام اين منطقۀ دارد فعلی يا دردو ،قبيله مسلط بنام شين ياد شده که
زبان ايشان شينا بوده است .ميجر جی .بيدولف در"قبايل ھندوکش" خود
کشفيات و پژوھشھای دکتور ليتنردراين منطقه قبال ناشناخته )حداقل برای
اروپائيھا( را با معلومات بسيار دلچسپ و ارزشمند در باره قبايل متعدد
موجود در اين منطقه فراھم نموده است .ازاين گزارش معلوم ميشود که
گيلگيت قبال بنام سرگين ياد شده و ھنوز ھم بواسطه باشندگان آن بحيث
سرگين گيلگيت ياد ميشود که مربوط به گاھالتا ادبيات قديمی سانسکريت
است؛ و حاکمان قبلی آن که آخری اش شيری بودوت نام داشت درآغاز
سده چاردھم توسط يک مھاجم مسلمان سرنگون و بقتل رسيد که سلطنت
آنھا بعدا بنام تراخانی ياد شده و عنوان "را" را داشته و برای يکقرن تمام
منطقه فوق يعنی درديستان را فرمانراوائی کرد ،اجداد شيری بودوت
بھنگام فرمانروائی اين منطقه بنام شاھريز ياد ميشدند .از تمام اينھا معلوم
ميشود که قبال گھلتا ،گيليت يا گيلگيت مھد اصلی حاکمان يک شھزاده
راجپوت قبيله بزرگ پراھيلوت يا گھلوت بوده و )که بعدا بطورمتوالی
بنام اھاريا و سيسوديا ناميده شده است( سلطنت او متشکل ازتمام منطقه
درد فوق الذکراست .تاد در"سالنامه مختصر راجستان" خود بارتباط اين
قبيله راجپوت ذکرميکند که او نام قديم گراھيلوت يا گھلوت را به اھاريا
تبديل نموده و اين آخری )اھاريا( بازھم بواسطه سيسوديا تعويض شد که
نام فعلی گيلگيت است .سيسوديا که ما قبال ديديم طوريکه درطوايف
يوسفزی و ديگر پتانھا تحت اشکال سيھسدا ،سدا ،و سدو رديابی شد؛ و
بازھم اين نام را در بين طوايف درانی خواھيم ديد.
اشغالگران تراخانی اسالمی شايد ترک يا مغول ترخان مربوط دربار
چنگيزخان و يا يکی از جانشينان او بوده است؛ ترخان يک عنوان
افتخاری طبقه شھزادگان و نجبا در بين مغولھا بوده است؛ و فاميلھای
زياد روسای مغول و ترک دارای اين عنوان ،بمقامات قدرت وحکمرانی
در زمان سلطه مغول در آسيای مرکزی از روزھای چنگيز تا بابر ارتقا
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يافتند؛ درحاليکه شيری بودوت که بواسطه مھاجمين اسالمی سرنگون و
بقتل رسيد شايد يک رئيس يا شھزاده طايفه بده راجپوت يادو نژاد مھتاب
ودارای عقيده بوديستی باشد .طوريکه تاد اشاره ميکند دردوران چند قرن
قبل از تھاجم محمود غزنوی ،چھار سلطنت بزرگ در ھندوستان وجود
داشت :دھلی تحت توار و چوھان؛ قنوج تحت رھتور؛ ميوار تحت گھلوت
و انھلواره تحت چاوره و سولنکی .تمام اينھا تحت حاکميت سور غور در
آمدند ،سلطان شھاب الدين که اشغال دايمی ھند را کمائی کرد .شيری
بودوت فوق الذکر شايد قلمرو گيلگيت خود را بحيث يک تابع سلطنت
ميوار در اختيار داشت .شاھريز که منحيث اجداد شيری بودوت در
حاکميت منطقه ذکر شد شايد يک شاخه فاميلی سھريس راجا باشد
)طوريکه تاد از منابع ابوالفضل و فرشته ميگويد( که قبال درسند سلطنت
نمودند و مرکز آنھا در الور بوده و سلطه آنھا تا کشمير در شمال امتداد
داشت .سلطنت سھريس قرارمعلوم برای چندين نسل متوالی ادامه يافت تا
باالخره بطور کامل در717م زمانی نابود گرديد که محمد قاسيم پيشاھنگ
اسالمی در مسيرھند ،سند را اشغال و راجا دارير را بقتل رسانيد؛ بعدا از
فاميل موصوف )زمانيکه باسالم گرويد( باحتمال زياد سلطنت طاھری
خراسان بوجود آمد که در 869م تاسيس شد ،در زمان خالفت المامون
بواسطه طاھرازفاميل مساب که تخلص الخوزای )"بومی خوزه"( و لقب
ذواليمينين داشته و زمانيکه او حاکم خراسان بود جنرال قوتھای مامون
بود ،قبل از اينکه طاھر خودش او را بخالفت ارتقا داد .شاھان طاھری
)ازمشاھدات دھيربيلوت( اولين کسانی در بين مسلمانان بودند که درتحت
امپراطوری خالفت بوجود آوردند .اين سلسله برای مدت  56سال وتوسط
پنج شاه دوام نموده و بعدا توسط صفاريھا )که توسط يعقوب بن ليث
سيستان ايجاد شد( ادامه يافت .من اين خصوصيات را بخاطری آوردم که
در سيستان )طوريکه بعدا خواھيم ديد( قبيلۀ وجود دارد بنام شاھری يا
شاھريکی )"ازشھری"( ،که شايد نمايانده اوالده شاخه ديگر فاميل
سھريس راجا باشد .پس از مرگ قاسيم ،سند بواسطه انصاری عرب
حکمرانی ميشد اما آنھا بزودی توسط سلسله بومی سومرا معزول شدند
)عمرا سومرا راجپوت پرامارا( که بنوبه خود توسط سلسله بومی ديگری
بنام سامه يا شامه )نام پدری جريجا( راجپوت يادو سيوستان )سيبی فعلی(
واژگون گرديد ،شھزاده ايکه پس ازگرويدن به اسالم ادعای نسب پارسی
نموده و عنوان جم را اختيارکرد که ھنوزھم بواسطه روسای جريجا ايالت
کوچک الس بيال در بلوچستان پيش برده ميشود .ما موجوديت وسيع و
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وفور اين قبايل راجپوت را در بخشھای عمر و شامو قبايل پتان در تمام
وادی اندوس و کوھھای سليمان ديديم.
شين گيلگيت و درديستان نمايانده چينا يادشده بواسطه مانو در بين
نژادھای طبقه کشاتريا يا راجپوت بعلت فروگذاری برھمنيزم ،بتدريج به
طبقه سودرا ،پائينترين چھار طبقه ھندوھا سقوط ميکند .لذا چينا که از
کشاتريا به طبقه سودرا فرو ميافتد توسط مانو يکجا با پارادا ،پھلوا،
کيراته ،دارادا و خاسه ياد ميگردد؛ تمام اين نژادھا باشنده منطقه
کوھستانی بين کابل و کشمير اند که در آن بوديزم از زمانھای طوالنی
قويترين سلطه خود را داشت .پاراده و پھلوا شايد باشنده مناطق
پاروپاميزوس و بلخ و باميان باشد ،کيراتا و خاسا باشنده کشمير )جائيکه
طبقه کولی يا کارگران غير ماھر ھنوز بنام خاسه ياد ميشود ،يک مردم
متمايز از کاشوری يا کشميری( ،و چينا و دارادا باشنده مناطق پکلی و
بولوريعنی درديستان فوق الذکر .واژه ھای کيراته و دارادا ھر دو منشای
سانسکريت داشته و بمعنی "کوھنورد" است ،باينترتيب نام درديستان
مترادف کوھستان بوده و نام فعلی عام اين منطقه کوھستانی است .اقوام
ديگر متذکره بواسطه مانو در عين کتگوری عبارتند ازکامبوجيه ،ياوانه و
ساکا؛ اينھا شايد قبايل کمبوه يا کاما کافرستان فعلی ،يونا يا يونس اسالمی،
 ...يونانی فارس يا بکتريا و ساکا سجستان يا سيستان باشد .سه نژاد ديگر
ياد شده درليست فوق الذکر عبارت از اودره ،پوندراکه و درويرا ميباشند؛
اينھا ظاھرا در ھند جنوبی مسکون بوده و با اين نامھا درامتداد مرزھای
اندوس افغانستان قابل رديابی نيستند.
منطقه شين بنام شينکری ياد شده و متشکل است از يک مسير اين نام در
ھردوجانب اندوس؛ آنھای ساحل شرقی يک حصه پکلی بوده و حاال
بواسطه قبايل افغان مانند سواتيھا و ديگران مسکون شده اند؛ درحاليکه
درساحل غربی مقابل بين گور و غوربند بواسطه شين مستقل مسکون اند.
يک خاصيت قابل ذکر شين عبارت از مخالفت و بيزاری به گاو و
محصوالت آن و ھم مرغان خانگی است که ھر دو را ناپاک پنداشته و
بآن تماس نميکنند ،با وجوديکه آنھا برای چندين نسل مسلمان بوده اند.
شين بحيث طبقه فرعی يا پائين نسبت به رونو توضيح ميشود؛ اما آنھا
خود را يک نژاد عالی تصور نموده و از کار و صنعتگری نفرت داشته
و فقط به شکار و زراعت بحيث حرفه ھای شرافتمند نگاه ميکنند .در
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بالتسيتان ،جائيکه آنھا تابع باشندگان تاتاراند ،شين بنام بروکپا "پشت
کوھی" توسط بالتی تاتار ياد ميشوند؛ اما آنھا خود را روم ناميده و شامل
چھاربخش اند
يودای
دورو
گبور
شارسينگ
روم که با يشکون ازدواج نميکنند در خرمنگ و ھيمباپس بنام بروشه
)بيوريشه راجپوت( ياد ميشوند .از نامھای فوق ،روم ھمان راما جد
بزرگ نژاد آفتابی راجپوت؛ گبور ھمان گباری؛ دورو ھمان دورح
راجپوت و يودای يا يودی ھمان يادو راجپوت نژاد مھتابی و دارای
مذھب بوديستی است .يشکون که بروشه ياد ميشود )عين بوريش يا
بوريشو فعلی ميباشد( نشاندھنده يک قسمت قبيله بوريش اند ،اما از طريق
نسب خونی و يا قبولی قبيلوی ،واضح نيست.
درپھلوی شين از نگاه اھميت ،يشکون است .مطابق بيدولف ،يشکون
تشکيل کننده نفوس کامل ھونزه ،ناگر ،پونيال ،تقريبا تمام ياسين و بيشتر
از نيمه گيلگيت ،سای ،داريل و استور ميباشد .آنھا در ھونزه و ناگار خود
را بوريش و درياسين که ھنوزھم بنام سابق خود اورشيگوم )بورشيگوم(
ياد ميشود خود را اورشيک و بوريشو مينامند .زبان آنھا بوريشکی،
بوريشاسکی و اوريشمی – خجونه دکتور ليتنر ناميده ميشود؛ اما بيدولف
ميگويد که اصطالح خجونه توسط مردم گيلگيت به بوريشکی ناگر اطالق
ميشود ،با وجوديکه ھرگز درآن منطقه استعمال نميشود .وابستگی يشکون
)اساکانوی يونانيھا( با اوريش يا بوريش )بيوريشه راجپوت( ياسين يا
بوريشگوم قابل کنجکاوی بوده و موضوع دلچسپ برای پژوھش است،
بخصوص در رابطه به وراشپون يا اشپون و کچين يا غرشين قبيله بتنی
غور که ما قبال تشريح کرديم .اين کامال کنجکاوانه است که زبان بوريش
ياسين بايد خجونه ياد شود با آنھم دراينجا يک طايفه خو کافر بنام کچين
ياد شده و کچو يک نام اصلی مشھوردربين کافراست )من دونفرکافر باين
نام را مالقات کردم يکی کاچو از سيگل و ديگری کاچوک از دروش(؛ و
ھنوز ھم بايد از تمام لھجه ھای ديگر بواسطه مردمان ھمسايه فرق داشته
باشد .ميجربيدولف ميگويد که بوريشکی )خجونه دکتور ليتنر( فکر ميشود
مربوط به فاميل تورانيان باشد؛ باين ارتباط با ارزش است که آنرا با زبان
کچين مانيپور و مرزھای آسام مقايسه کرد که فکر ميشود اوالده پاندو از
طريق ارجونا باشد ،با وجوديکه بيشتراحتمال ميرود که واقعا ناگا باشد
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)يکجا با کچين ما يا کچين افغانستان( .باشندگان بومی کشمير و منطقه
کوھستانی شمال آن از نژاد ناگا است ،نامی که شايد در ناحيه ناگر فعلی
زنده مانده باشد .در اينجا بعضی ابھامات بين يشکون و بوريش ياسين و
غيره وجود دارد؛ در منطقه کنجد ھونزه و ناگار ،مردم خود را بوريش
مينامند اما توسط شين بنام يشکون ياد ميشوند .اينھا مسکونين زراعتی
بوده و توسط فاميلھای اوالده مختلف خود اداره ميشوند .اسمای اين فاميل
ھای حاکم توم اند که گفته ميشود يک اصطالح چينائی و معادل "حاکم"
است؛ و بيدولف ميگويد که اينھا اوالده دو برادر )دوقلو( بنامھای
موغلوت و گيرکيس بودند که در حوالی آخر سده پانزدھم ميزيستند و
فاميل حکمران ناگر که بنام موغلوت ياد ميشد و از ھونزه ايشی و ھر دو
عنوان سوری داشتند ،زنھای ايشان گنيش و پسران ايشان گشپور ،تمام
واژه ھای اشتقاق سانسکريتی اند .نامھای موغلوت و گيرکيس داللت بر
نسب مغولی و قرغيزی داشته و عايشه رابطه به چندرابنسی يا نژاد
مھتابی راجپوت )بوديستھا( برای عايسی ترکی "ازمھتاب ،مھتابی"
داشته باشد .عنوان چينائی توم نشاندھنده حمايتی است که تحت آن اين
بيگانه ھا در موقعيت فعلی خود توانستند ايجاد کنند .عنوانھای ھندی
سوری وغيره شايد دراول بواسطه تابعين آنھا اطالق شده و بعدا بواسطه
حاکمان قبول شده باشد .در پونيال و ھاراموش ،باشندگان آن يشکون بوده
و شينا صحبت ميکنند طوريکه بوريشکی يا خجونه يک لھجه خاص به
بوريشو يا اورشيک است نسبت باينکه يشکون باشد.
درپھلوی قبايل عمده فوق الذکر درديستان يکتعداد مردم زياد نوکر دربين
يشکون يافت ميشوند که شامل کرامين )اوستاد چترال و کاشکر( يا طبقات
"صنعتگر" يکجا با طبقه ُدوم يا خنياگراست .در گيلگيت نيز يک مسکونه
کشميری وجود دارد که در اينجا از زمانھای حدود نيمه سده گذشته
مسکون اند .دراينجا يکتعداد زياد نفوس گوجر وجود دارند که باشنده
مسير ھای کوھستانی در جنوب گيلگيت بوده و تا سوات و بونير وغيره
ادامه دارند؛ اينھا کامال بحيث گله چرانان ،چوپانان و گاو پروران بوده و
با مردم منطقه بھيچوجه مخلوط نميشوند .ھمانند اقارب ايشان درسوات،
باجور و کوھستان بصورت عام گوجر با يک لھجه پنجابی صحبت
ميکنند.
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اين بحث تکميل کننده فصل قبايل باشنده منطقه مربوط به اقوام تشکيل
کننده ستراپی يازدھم باستثنای کاسپيوی است .ھيرودوتس ميگويد ستراپی
دوازدھم متشکل از بکتوری تا آيگالی است .نام بکتری يک اصطالح
جامع است که بتمام باشندگان منطقه بکترا اصلی اطالق ميشود طوريکه
از بکتريانا متمايز است و يک مفھوم وسيعتر دارد .بکتريا اصلی را
ميتوان بمنظورتحقيق خودمان درتمام موارد متشکل از مناطق فعلی بلخ و
بدخشان درنظرگرفت که از حوزه آبريز دريای اندخوی درغرب تا ناحيه
سريکول )زرقول( در شرق امتداد داشته و در شمال بواسطه درياھای
اکسوس و وخش و در جنوب بواسطه سلسله کوھھای ھندوکش و بابا
محاط ميباشد .در تمام اين مسير ،حاال قبيلۀ بنام بکتری يافت نميشود؛
قرارمعلوم جای آنھا را قبيله علی )ايولوی يونانی( گرفته است که حاال
بيشتربنام شيخ علی ھزاره ياد ميشود .اين يک فضای قابل مالحظه است
که درتمام اين منطقه بلخ ،رسوم مردم به حضرت علی )داماد محمد(
ارجاع ميشود ،يک بھره برادری قھرمانی يادگاری از آرامگاھھای مقدس
و مخروبه ھای باشندگان قبلی پراگنده درتمام منطقه ،بدون برداشت اين
واقعيت که او ھرگز در نزديکی اين منطقه آسيا نبوده است .معلوم ميشود
مشابھت نامھا به گرويدگان مسلمان يک فرصت وسوسه انگيزداده است تا
نسب واقعی خود را با انتقال به رئيس فرقه مذھبی خويش که مربوط به
اجداد يونانی آنھاست تغييرشکل دھند؛ طوريکه در واقعيت با نامگذاری
قبيله – "شيخ علی" – نشان داده ميشود که بمعنی "علی گرويده" است
چون شيخ اغلبا عنوان افتخاری بخشيده شده به گرويدگان قديمی اسالم
بوده و در اينجا بطورآشکارا با علی جد قبيلوی فرضی يکجا شده و بحيث
نام اجدادی قبيله قبول شده است .شيخ علی حاال در بين ھزاره شناخته
ميشود اما يک بخش بزرگ آنھا بنام علی الھی )آنھائيکه به خدا بودن
حضرت علی معتقد اند( در بين مھاجمين ترکمن و يوزبک زمانھای آخر
نيز ديده ميشود .يونانيھای بکتريا طوريکه قبال گفته شد بواسطه قبايل
معين سکائی معزول شدند که در بين آنھا توخاری نقش بسيار مسلط
داشت؛ اما با آنھم آنھا نام خود را به نيمه غربی منطقه و بطورخاص به
يک واليت در ساحل شمالی اکسوس داده اند ،آنھا حاال بحيث يک قبيله
متمايزدرھيچ حصه منطقه بلخ يافت نشده وجای آنھا بواسطه قبايل متعدد
ترکمن و يوزبيک تاتار گرفته شده است.
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قرارمعلوم توخاری بايد عين مردمی توچاره يا توشاره متذکره در
رامايانه ،مھابھارت و ھريوانسا )"راجاتارينجينی" ترويرز ديده شود( و
يک نژاد ھندو -سکائی زمانھای بسيار قديم بوده و با ناگا يکجا شدند که
قرارمعلوم مھاجمين قبلی ھند از شمال بودند .توخاری در زمانھای قبلتر
بتمام وادی اندوس منتشرشدند ،جائيکه اوالده آنھا قبال بنام توغيانی ترک
شناخته ميشدند؛ در زمان حاضراينھا درافغانستان بحيث يک قبيله متمايز
باين نام يافت نميشوند ،باوجوديکه بدون شک تعداد زياد قبايل آنھا ھنوز
در بين طوايف وبخشھای ناشناخته قبايل پتان درتمام مرزاندوس افغانستان
نمايانده ميشوند و بطورخاص شايد دربخش تورکوالنری شجره نامه افغان
ھا که مورد بحث قرارميگيرد.
نيمه شرقی بکتريای اصلی متشکل از نواحی کوھستانی بدخشان ،واخان
و شغنان از يک زمان بسيار دور بواسطه يک مردمی دارای نسب و
زبان پارسی مسکون شده بود .اين مردم حاال بواسطه اصطالح عام
تاجيک ياد ميشود که نشاندھنده قوميت پارسی در بين اقوام ترک آسيای
مرکزی است؛ اما در بين خودشان بنامھای بدخشی ،واخی ،شغنانی يا پس
از نواحی بومی ايشان متمايز ميشوند .آنھا در سيما و خصوصيات از
ھمسايگان ايشان در جنوب ھندوکش بسيار کم فرق ميشوند باستثنای
نواحی بسيار باز که با مھاجمين يوزبک مخلوط شده اند .بعضی مردمان
ميالنھی شمالی ھندوکش دارای عين نژاد باشندگان کافرستان بوده و با
آنھا بصورت عام دارای روابط دوستانه و مبادالت صميمانه اند.
وردوجی يا مردمان ناحيه وردوج قرار معلوم يک مسکونه در زمانھای
قديم در مجاورت غزنی کاشته بودند جائيکه اوالده آنھا حاال بواسطه قبيله
وردک ،نه تنھا از نگاه مشابھت نامھا بلکه از نگاه شرايط تائيد کننده
مشابھت سيما ،خصوصيات و رسوم نمايانده ميشوند .وردکھا از نگاه
نسبی نه افغان ،نه پتان ،نه غيلزی ،نه ھزاره ،نه ترک و نه مغول اند؛
بعضيھا اينھا را تاجک ميدانند و بعضيھا شيخ ،درحاليکه خودشان ادعای
نسب قريش عربی دارند .اينھا پختو صحبت ميکنند اما با يک لھجه خراب
مخلوط با تعداد زياد واژه ھای بيگانه که شايد از زبان وردوجی آمده
باشد .با آنھم طوريکه فوقا گفته شد حاال ھيچ طايفه در منطقه بلخ بنام
بکتری يافت نميشود آنمردم قديم شايد نماياندگان فعلی خويش را در
بختياری داشته باشند که حاال بصورت وسيعی در فارس منتشر بوده و
بطور پراگنده در حوالی کوھھای سليمان در دسته ھای کوچک اينجا و
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آنجا يافت ميشوند .در فارس ،بختياری قبال يک قبيله بزرگ بوده و
بواسطه مھارت عالی سپاھی گری مشھور بودند؛ اينھا خود را در
افغانستان بواسطه اشغال جنگالت کوھی کندھار در زمان نادرشاه در
نيمه سده گذشته متمايز ساختند؛ اما اين قبيله مسکونه ھای خود را در
منطقه کندھار بسيار قبل از اين واقعه دارا بود .بختياری متشکل از
بخشھای مختلف بوده و عمده ترين آنھا در افغانستان عبارتند از
مقری
مارغاچی
کرای
الياس
اتو
اکو
يحيا وغيره
نظری پری توری
ازاينھا سه آخری نمايانده پريھار ،توار و جوھيا راجپوت اند .سه قبلی
تماما طوايف پووينده اند که دو اولی پس از مسکنت ايشان درمارغه و
مقر ،درجنوب غزنی باين نام ياد شدند .کرای يک قبيله ترک است.
ھيرودوتس ميگويد که بکتری تا دور ترين نطقه يعنی ايگالی بدون
نشاندادن موقعيت آن امتداد دارد .شايد اينھا بواسطه ھيکالی يا ھيکلزی
پيشين نمايانده شود .طوريکه گفته شد توخاری حاال درافغانستان بواسطه
ترکالنری يا کرارانی يا کراالنری نمايانده ميشوند که فقط يک نام فوقانی
است .ترکالنری شامل دوبخش است – کودی و کاتی .دلزاک ،ورکزی،
منگل ،توری ،موسا ،ھنی ،وردک و واتو دربين کودی شامل اند .تمام
آنھائيکه ما درصفحات قبلی شرح داديم .يکجا شدن اين قبايل باين ترتيب
شايد دربرگيرنده روابط سياسی توخاری با مردمان اين حصه افغانستان
باشد .دلزاک يکی ازقبايل عمده آنھا بوده و مدت زيادی پشاور را
دراختيار خود داشت )طوريکه قبال گفته شد(.
بخشھای دلزاک عبارتند از
باچو
امان
اما
سمر
مانی متی
ياسين ذکريا وغيره

بوری
سانی

خيدر
عمر

لوری
واتک

مندر
يعقوب

افريدی ،ختک ،جدران ،خوگيانی ،شيتک ،سليمان وغيره در بين کاتی
شامل اند که تماما را قبال ديديم .نامگذاری اين قبايل پتان تحت نام فوقانی
ترکالنری يا کرارانی شايد نشاندھنده وسعت منطقه ايست که توخاری
باالی آن تسلط داشت .کاتور يا قبيله اقارب با توخاری قدرتمندترين و
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مھمترين جاتا ،گيتا يا يوچی است که يونانيھای بکتريا را سرنگون
ساختند .کاتور يک سلطنت مستقل ايجاد کرد که باالی تمام وادی اندوس
از ھماليا تا بلوچستان و سند و از کابل و غزنی تا مرزھای دشت ھند و
الھور امتداد داشت .تمام شاھان آنھا بوديست بوده و سلطه آنھا از سده
دوم قبل از ميالد تا سده نھم ميالدی دوام کرد وقتيکه اينھا در کابل
بواسطه يک سلطنت برھمن تعويض شدند .کاتار حاال باين نام در
افغانستان فقط در وادی چترال و نواحی متصل کافرستان يافت ميشود؛ تا
شرق اندوس آنھا در حصص مختلف نواحی راولپندی و جيلم يافت
ميشوند .قسمت بزرگ بکتريا قديمی حاال طوريکه فوقا گفته شد بواسطه
قبايل ترکمن و يوزبک از ماورای اکسوس اشغال شده است .اينھا ازنگاه
فزيکی ،زبان و رسوم از باشندگان قبلی منطقه صرفنظر از اينکه ھندی،
پارسی و يا يونانی بودند کامال فرق دارند.
طوايف و بخشھای قبايل ترکمن و يوزبک ھنوز تکميل نشده است .يک
ليست مکمل بعدا عالوه ميشود.
*

*

*

*

*

ستراپی بعدی ھيرودوتس )سيزدھم( متشکل از پکتيکا و ارمينيھا و
مردمان مجاور تا دور ترين نقطه يعنی بحيره يوکسين بوده و يکجا در
ماورای منطقه مورد پژوھش ما قرار دارند .با آنھم قابل يادآوريست که
دراينجا شناسائی نامھای بين اين پکتيکای غربی و پکتيکای اندوس )ھر
دو بواسطه ھيرودوتس چنين ناميده شده است( و مشابھت عرصه ھای
فزيکی ھر دو منطقه دور از ھم که بيک نام اطالق شده است ،يکجا با اين
حقيقت که ارمنيھا ادعای قرابت با افغانھا دارند و اينکه افغانھا خود ادعا
دارند که اوالده اسرائيليھای اسير شده تبعيدی به ميديا و مرزھای ارمينيا
اند تماما ميتواند موضوع تحقيق بسيار دلچسپ و کنجکاوانه باشد .ما باين
موضوع بھنگام رديابی منشای نام افغان )که حاال شامل مردمان منطقۀ
ميشود که ما افغانستان ميناميم( خواھيم برگشت.
بعدا ستراپی چھاردھم ميايد که ھيرودوتس آنرا متشکل از سگرتوی،
سرنگوی ،تمنای ،يوتوی ،ميکوی و باشندگان جزاير بحيره سرخ )که در
آن شاه ،مجرمين را مسکون ميسازد( ميداند .قرار معلوم اين ستراپی
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دربرگيرنده قسمت جنوبغربی افغانستان يعنی سيستان فعلی )سجيستان يا
سگيستان عرب( است .محدوده آن بطور تخمينی قرار زير است :در
شمال آبريزه حوزه کوه سياه کوه يا سياه بند که جداکننده آبريزه دريای
ھرات در منطقه اوبی از قسمت جريان کننده بطرف جنوب در جھيل
سيستان بوده و آنقسمت پاروپاميزوس که بواسطه حوزه ھای درياھای
ھلمند عليا و ارغنداب عليا بشمول ھر دو تشکيل شده است؛ در جنوب
دشتھای ريگی جدا کننده کندھار از خاران و سيستان از مکران است؛
درغرب کوھستان جدا کننده سيستان از کرمان و يزد ،و در شرق فالت
مرتفع جنوب غزنی از دريای ترنک و شاخه ھای ارغسان و کدانی تا
پائين کوه خواجک عمران جدا کننده کندھار از بلوچستان است .بعباره
ديگر اين ستراپی ميتواند نمايانده جيوگرافيکی سيستان و کندھار فعلی
باشد .از قبايل نام گرفته شده بواسطه ھيرودوتس ،سگرتوی حاال با اين نام
يافت نميشود .درشمال پنجگور در مکران يک سلسله کوھھا و يک ناحيه
بنام سگرکند در جنوب محدوده سيستان وجود دارد که شايد نشاندھنده
سکونت سگرتويھا بوده باشد؛ وشايد نمايانده فعلی آن قبيله دربين ايالت يا
کوچيان پارسی اين منطقه موجود باشد؛ چون ھيرودوتس ميگويد،
سگرتوی يک قبيله پارسی با رسومات چوپانی است .سرنگای عين
زرنگای و درنگای است که نام خود را به درنگيا قديمی و درنگيانا وسيع
سترابو ،پلينی و پتوليمی داده که نام ايشان در زمانھای معاصر بواسطه
نام درانی سلطنت افغان تاسيس شده در نيمه سده گذشته بواسطه احمدشاه
ابدالی احيا شده است )طوريکه قبال گفته شد( .تمنای مدتھا قبل بواسطه
سر ايچ .راولسن با تايمنی فعلی منطقه غور تشخيص شده است که در
توضيح چار ايماق بحث شد .اينھا )تايمنی( باشنده حصه جنوبغرب
کوھستانھای غور بين کندھار ،فراه ،و ھرات اند که تا اندازه زيادی عين
موقعيت تمنای ھيرودوتس را دارند .مرکز آنھا شھر تيباره يا تيواره در
باالی دريای خاش ،نچندان دوراز زرنی يا غور ،پايتخت قديمی شاھان
غور و مھد شھزادگان و قوم آنھا است که قبال تمام منطقه غربی غور يا
پاروپاميزوس را در اختيار داشتند ،ھر دو نام با اھميت مشابه و بمعنی
"منطقه کوھستانی" است .تايمنی فعلی ادعا دارند که عين خيل کاکر
کوھھای سليمان بوده و در حقيقت تعداد زياد کاکر با آنھا زمين مشترک
دارند .تايمنی شامل دو بخش بزرگ است )درزای و کبچاق ،طوريکه قبال
ذکرشد( .يوتوی بواسطه يوت و عتمان فعلی نمايانده ميشوند که قبال
توضيح شد؛ مھد قديمی آنھا شايد بامتداد مسير ھلمند در حوالی بست
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)ابيستی قديمی پتوليمی( ،گرشک و زمينداور باشد .شايد اوتاک يا ھوتکی
)ھات ،ھوت ،يوت( کالت غزنی شاخه ھای ازيوتی قديمی باشد .عتمان-
خيل فعلی )که مھاجرت ايشان به اندوس يکجا با مندنر و يوسف درفقره
قبلی توضيح شد( نيزمانند تايمنی ادعای قرابت با کاکر دارند با وجوديکه
آنھا حاال از اين قبيله جدا شده اند .ميکوی که قبال ذکر شد شايد حاال
بواسطه ماکو درانی کندھار نمايانده ميشود .قسمت بزرگ ماکو بغرض
فرار از وحشت تھاجم مغول در زمان چنگيز خان بھندوستان مھاجرت
کردند .يکتعداد مسکونه ھای آباد ولی کوچک ماکو در ملتان و ديره جات
وادی اندوس وجود دارد .ماکو بصورت عام با خوگيانی و يک شاخه
خوگيانی وابستگی داشته و طوريکه قبال ذکرشد ،با آنھا بحيث نژاد ماک
يا ماخ شناخته ميشوند که من فکر ميکنم ماکواھانه شجره نامه راجپوت
باشد.
شجره نامه افغان با قبايل باشنده منطقه کندھار فعلی آغاز ميشود که حاال
مورد بحث ماست و تمام آنھا تحت بخش سربنی )سوريابنسی( قوم افغان
طبقه بندی ميشوند .سربنی شامل دو شاخه بزرگ شرخبون يا شرف الدين
و خرشبون يا خورالدين بوده و ھر دو بدون تفاوت بنام فرسبون ناميده
ميشوند .شرخبون متشکل از پنج قبيله ترين ،شيرانی ،ميانه ،بريچ و
اورمر است .خرشبون متشکل از سه قبيله کند ،زمند و کانسی است.
قبيله ترين شامل سه طايفه است :ابدال ،سپين ترين و تور ترين .نام ترين
شايد ھمان تری قبيله برھمن شمال ھند باشد که مھد اصلی آنھا در وادی
ترنک بود .نام ابدال يا اودال شايد نمايانده ابتيال ھون )ھيتال که جمع آن
ھياتيله است( ،ايپتاليتيس و نيپتاليتيس نويسندگان بيزانتين باشد؛ اما شايد
اشتقاق شده از يک منبع راجپوت باشد )شايد از اودی يا يودی(؛ چون
ابدال شامل دو بخش راجر يا رازر و کاکی يا کاکا است ،ھر دو نامھای
خالص راجپوت بوده ودربرگيرنده قبايل دشت ھند و مرزاندوس اند.
طوايف رازر ،راجر يا راجوارعبارتند از عيسا ،ماکو ،علی و اود يا يود.
بخشھای عيسا عبارتند از
اکا
ابدی* اچک
بھادر* بھلول بای

اليکو
باکل
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اپو
باکو

ايوب
بنو

بور
بايان
بسامه
بارک
گورجی
غيبی
فيروز
دولت
قلندر
اسحاق* اسماعيل جييب
ميله
لوت
خونسی لشکر
نصرت نور*
معروف موسا
صافو
سدو
پروت
پوپل
يعقوب
عتمان
عمر
شيخ
زيرک زيتک وغيره
زنگی

چاالک* درزای*
حوا*
حسن
خوجک
کانو*
مھيا* مندان*
پاگل* پنجپای*
سنجر سرکالی
زکو
يادو

نامھای فوق تا اندازه زيادی راجپوت و ھندی بوده و تعداد زياد آنھا را
قبال ديديم .ايوب شايد تغيير شکل مسلمانی جوبسيه رھتور باشد .بھادر يا
باتور ھمان بتار گوجر يا باتر راجپوت است .باکل عين پاگل و شايد
بھاگيل سوالنکی است .بسامه جت ھندواست؛ و بور راجپوت بازرگان
است .گرجی يا يک بومی ناحيه گرجستان منطقه غور يا جورجيا در
قفقاز است .جايب شايد جايل يا جايمو راجپوت بازرگان است .کانو ھمان
کانی راجپوت است .ميله ھمان مھيله قبيله گله دار ھندی است .مندن يک
قبيله برھمن است .پروت راجپوت گھلوت است .يعقوب شايد اکوبی ترک
باشد .از بخشھای فوق عالمه داران * ابدالی بوده و بدون آن نيزمربوط
ابدالی اند.
بخشھای ماکوعبارتند از
صاحب و ديگران فھرست فعلی اسالمی.
فيروز
بيديل
بخشھای علی عبارتند از
حسن
گيورا
اليک
سوگانی
سکندر
شيخ

خويداد

خير

ماشو

ازاينھا گيورا شايد گاھور ،راجپوت گھلوت باشد .خير پراماره است.
ماشو ھمان مشوانی ،مسيانی قديمی قبل الذکر است .اود يا يود حاال در
افغانستان باين نام يافت نميشود .اجداد قبيلوی اين نام گفته ميشود که يک
فدائی مذھبی بود؛ بدين معنی که اين قبيله با گرويدن باسالم نام خود را
باسالمی تبديل کردند.
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طوايف کاکی عبارتند ازسليمان )سوالنکی؟( و خاگوانی است .اولی با
غيلزی ترکيب گرديده و دومی يک شاخه خوگيانی است؛ ھردوی اينھا
قبال توضيح شد.
بخشھای سپين ترين عبارتند از
لسران
لغجم
ادھمی ادوانی
يحيا وغيره
سليمان وزير

مرپانی

شادی

ازاينھا ادھمی و ادوانی ظاھرا يکی بوده و ھمان ادم يک طايفه کاتور
ترک است .مرپانی شايد عين سرپانی قبل الذکر باشد .لغجم و لسران باز
ھم بحيث قبايل بلوچ ديده ميشوند .ديگران قبال توضيح شده است.
بخشھای تورترين عبارتند از
بدو
علی
احمد
ابابکر
ھارون حيدر
گونداری ھديه
مليکيار
کوخ
کربال
کند
نيکبختانی
مزل
منگل
منی
تورل وغيره

بتی
بلی
ھيکل اسماعيل
ملمونی منا
سيخی سيد

ازاينھا بدو شايد بيده برھمن باشد .بلی ھمان بھلی ختری است .بتی ھمان
بتيسواره گھلوت يا بتيواره راجپوت بازرگان است .گوندری ھمان گونده،
قبيله گله دارھندی است .ھديه ھمان جت ھودی است .ھيکل را من قبال
نمايانده ايگالی ھيرودوتس دانستم .منا و منی ظاھرا يکی بوده وشايد
مانت ،راجپوت بازرگان باشد .منگل يک قبيله ختری است .سيخی ظاھرا
يک توريد فعلی سيخ )يا سيکه( پنجاب است .نيکبختانی را قبال من
نمايانده ايورگيتيس )"نيکوکاران"( دانستم ،معادل يونانی نام داده شده
بواسطه سايروس به اگرياسپوی يا ارياسپوی قديمی در قدردانی به
خدمات آنھا در تھاجم بمقابل سکائيھا بود .اينھا توسط آرين درگزارش
کمپاين الکساندر در اين منطقه ذکر گرديده و ھم عالوه ميکند که
الکساندر"باشنيدن اينکه آنھا با روش بربريھای ھمسايه ايشان زندگی
نکردند ،بلکه مانند بھترين دولت يونانی عدالت نموده ،آنھا را آزاد ساخته
و بآنھا آنقدر زمين از مناطق ھمسايه اعطا نمود که تقاضا کردند ،چون
درخواست آنھا متعادل بود" .در اينجا ھنوز مخروبه ھای قابل رديابی از
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يک شھر بنام سری اسپ در سواحل ترنک حدود  10ميل از کالت غزنی
وجود دارد که شايد عالمه محل پايتخت ارياسپی قديمی باشد؛ و در
کوھھای مجاور بطرف وادی ارغنداب و قسمت شمالتر يک قبيله کوچک
بنام نيکبی-خيل )ھمان نيکبين-خيل(" ،قبيله نيکوکار" وجود دارد .نيکبی-
خيل يک مسکونه بزرگ در وادی سوات دارد جائيکه آنھا با طايفه
سيبوجونه ترکيب شده اند .اين نام آخری متشکل از وصلت دو قبيله
راجپوت سيپت و جونه است .نيکبی-خيل ھمچنان در بين بخشھای چندين
قبيله پتان در امتداد مرزھای اندوس يافت ميشود ،بعضی اوقات بنام
نيکبی-خيل ،بعضی اوقات بنام نيکنام-خيل و بعضا بنام نيکبختان.
الکساندر از منطقه زرنگيا يا درنگيا به ايورگيتيس آمد؛ يعنی از منطقه
غرب يا راست ساحل دريای ھلمند يا منطقه سيستان فعلی .از ھمين
درنگای يا اوالده آنھا درانی امروزی ما نام خود را اشتقاق نموده اند.
احمدشاه ابدالی زمانيکه مردم خود را بيک قوميت مستقل تحت شاھی از
نژاد خود ارتقا داد )در حوالی نيمه سده گذشته يا کمتر از  150سال قبل(،
اولين کسی بود که اين نام را بحيث يک نام قومی متمايز از رعيت خود
قبول کرد .طوريکه من چند سال قبل گفتم ،در اين مقاله "احمدشاه در
کندھار نه بحيث شاه قوم افغان ،بلکه بحيث شاه مردم درانی برتخت
نشست .لذا شاه جديد يک سلطنت مستقل واليت درنگيانای قديمی را احيا
و ارتقا داده و ظاھرا نام گمشده درنگای قديمی را بشکل درانی فعلی
تجديد کرد" .لذا مردم درنگيانای قديمی )واليت کندھار فعلی )با سيستان((
حاال بنام درانی تشخيص ميشود" ،در حاليکه باقيمانده نفوس افغانستان در
ترکيب سلطنت خانوادگی تاسيس شده بواسطه احمدشاه درانی بنام
بردرانی يعنی "درانی بيرونی يا اضافی" خوانده شده است .ليکن نام
حکومت و ھم عنوان شاھی بطور ساده درانی بود )شکل جديد درنگای
قديمی(؛ و در ساليان آخر ،وقتيکه حکومت برتانيه شاه شجاع فراری و
بدبخت را در تخت اجداد او نشانيد ،قلمروی جديد برای يک دوره کوتاه و
ظاھری دارای عنوان تحميلی امپراطوری درانی بود".
درانی شامل دو بخش بزرگ زيرک و پنجپای است .زيرک شايد ھمان
جيران راجپوت بازرگان و پنجپای ھمان پنجپاينده يا پنجپاندو است.
زيرک شامل طوايف پوپل ،اليکو ،بارک و اچک است .پنجپای شامل
طوايف نور ،علی ،ايشاک )يا سھاک يا ساک( ،خاگوانی و ماکو است .نام
ھای فوقانی زيرک )مخفف زيرانکی يا جيرانکی راجپوت( و پنجپای
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)مخفف پنج پاندو راجپوت( شايد نشاندھنده بخشھای قبلی راجپوت منطقه
کندھار يا درانی فعلی باشد که پس از اشغال قبايل ھندی نامگذاری شده
است .ھر يک از طوايف فوق تحت اين دو بخش بزرگ پس از يکجا
شدن در حکومت درانی بسار زياد و قوی شده اند .طوايف زيرک –
پوپل ،اليکو و بارک را من پايوپالی ،ايولوی و بارکای قبل الذکر يونانی
ميدانم؛ اچک يک قبيله متمايز از ديگران بواسطه خود درانيھاست ،که
من نمايانده اچی يا اچيھوالده ھندی ميدانم" .اچی ياغی" راجاتارينجينی
يک شاخه قبيله داماره )دامر کاکر قبل الذکر( است که در تاريخ کشمير
بحيث يک مردم قدرتمند و سرکش در حدود الھور و پنجاب شمالی در
سلطنت ھای اوانتيوارما  857تا  886م و ھارشاه  1090تا 1102م ،ھر
دو شاه کشمير شناخته شده است؛ اينھا شايد نمايانده قبايل توخاری يا
توغيانی ترک يا کاتور باشند .طوايف پنجپای نور و ماکو را قبال بحيث
نمايانده نور يا نوکو راجپوت و ماکواھانه راجپوت دانستم؛ علی نمايانده
ايولوی يونانی؛ ايشاک تغيير شکل اسالمی ساکه يا سوک نمايانده ساکه
پارسی و ساکای يونانی ،اشغالگران سکائی که نام خود را به سيستان،
سجيستان نويسندگان عرب و ساکاستان ھنديھا دادند .شاخه ديگرسکائيھای
ساکا در سگپای و سگجوی طوايف ھزاره قبل الذکريافت ميشود .خاگوانی
عين خوگيانی قبال تشخيص شده با ھيجينوی ھيرودوتس است .حاال به
ترکيب ھريک ازاين طوايف درانی ميپردازيم.
بخشھای پوپل عبارتند از
بادو
ايوب
علی
حبيب
بسامه قلندر
معروف نصرت سدو

بھلول
حسن
صالح

بامی
اسماعيل
عمر

بانو
کانی
زينک

ازاينھا ايوب ھمان جوبسيه رھتور )اجب يک نام اصلی عام در بين پتان
ھاست( .بدو ھمان باديه ترک است .بھلول ھمان بيھيله سوالنکی است.
بامی ھمان باما برھمن؛ بانو ھمان بنافر راجپوت؛ نصرت نام يک قبيله
در کنر و سوات و شايد يک شاخه کاتور ترک باشد .زينک يا زيناک نيز
ترک است .ديگران را قبال ديده ايم .پوپل شايد ھمان پيپاره راجپوت
گھلوت يا ھمان پايوپالی يونانی است طوريکه قبال ديديم .طوريکه فوقا
گفته شد ھيرودوتس تذکر ميدھد که پايپالی بواسطه فرمان داريوش از
دريای ستريمون يکجا با قبايل مختلف پايونوی يا پانوی انتقال داده شده و
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در يک ناحيه فريگيا مسکون شدند .قبايل انتقال داده شده عبارت بودند از
پايونوی ،سيروپايونوی ،پايوپالی و دوبيروی .اين قبايل قرار معلوم
بطرف شرق حرکت نموده و در درنگيانا قديمی )کندھارفعلی( مسکون
گرديدند که ماحاال در اين منطقه قبايل معينی را مييابيم که دارای عين نام
و يا مشابه آنھاست .لذا پايونی يا پانوی ميتواند بواسطه پانی افغان موجود
نمايانده شود که اکثرا به ھندوستان مھاجرت نموده اند ،اما بقايا وآثاراين
قبيله در منطقه سيبی و حوالی شال باقی مانده اند .سيروپايونوی بواسطه
سرپانی يا مرپانی که حاال در بين سپين ترين پيشين يافت ميشوند.
پايوپالی بواسطه پوپلزی يا پوپلی کندھار و دوبيروی بواسطه داوری
زمينداور ھلمند و داوری داور در مرزھای اندوس .از طرف ديگر پوپل
شايد ھمان پيپاره گھلوت باشد ،طايفه که بيشتر متشکل از بخشھای
راجپوت اند .در پھلوی آنھائيکه تشريح شدند ،اسماعيل ،کانی ،سادو و
عمر ھمان سيماله و کانی راجپوت ،سيسوديا گھلوت و عمرا پراماره
است .سدو ھمان قبيله ايست که احمدشاه ابدالی شاه درانی از آن بوجود
آمده است؛ بھنگام شاه گرديدن اين قبيله ،سدوزی در تعداد ،ثروت و نفوذ
بسيار انکشاف نموده و بزودی بيکتعداد شاخه ھای ديگر دارای نامھای
اسالمی فعلی تقسيم شدند .بعضی از اين نامھا بخصوص در مراجعه به
وابستگی راجپوت عبارتند از
خيدر
کامران
کمال
اسماعيل
ھارون
علی
يارا
سرمست شاجل
رستم
مغدود موسا
زعفران وغيره
ازاينھا علی شايد ھمان ايولوی يونانی؛ ھارون ھمان ارانيه )کچواھه(؛
اسماعيل ھمان سيماله راجپوت باشد .کمال و کامران نامھای ترکی اند.
خيدر يا خضر شايد خيجر پراماره يا کيھدر راجپوت بازرگان باشد.
مغدود عين ماکو بوده و شايد مکواھانه باشد .موسا شايد نمايانده
اسرائيليھای مذھب موسائی يا ميسوی قديمی ليديا يا موسی وادی اندوس و
سند باشد که قبال ذکر شد .رستم نام يک قھرمان بومی زمانھای افسانوی
بوده و شايد بمعنی "کوھگرد" باشد .سرمست شايد تغيير شکل مسلمانی
سری مت راجپوت؛ شاجل ھمان سوجت راجپوت بازرگان؛ يارا ھمان
جورا رھتور؛ و زعفران )جمع زعفر( ھمان جيپره پراماره است .بخش
فوق ،خيدر يا خواجه خيدر طايفه فاميلی احمدشاه ابدالی است .منطقه
سدوزی در حوالی شھرصفا در وادی ترنک و مربوط پوپلزی است که
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بصورت عام در حوالی کندھار و ھلمند تا ناحيه خاکريز ميباشد .تعداد
پوپلزی حدود  13ھزار فاميل و قسما زراعتی و قسما چوپان بوده و مدنی
ترين قبيله يا کمترين غارتگر در بين تمام قبايل افغان ميباشد.
منطقه اليکو يا اليکوزی نواحی جلدک ،ارغنداب ،پنجوائی وغيره در
شرق ،شمال و غرب خود کندھار بوده و تعداد آنھا حدود  15ھزارفاميل
است که اکثرا زراعتی اند .نام اليکو عين اليکا "مربوط علی" است .علی
)علی خيل و عليزی( يک قبيله بسيار منتشر شده در افغانستان بوده و فکر
ميکنم که نمايانده ايولوی يونانی باشد .در داخل و حوالی کندھار ،در
پھلوی نواحی فوق الذکر ،آنھا دارای مسکونه ھای در خاکريز و کوھھای
شمال ميوند و در زمينداور در ساحل غربی ھلمند و امتداد يافته تا ھرات
است .در منطقه ھزاره ،آنھا قرار معلوم مثل شيخ علی و در بين
ترکمنھای واليت بلخ مثل علی الھی ديده ميشوند .علی ھمچنان در بين
قبايل پتان در مناطق کابل و غزنی و درساحه برتانيه در دوابه پشاور و
نواحی چاچ راولپندی وھم در بعضی حصص دخان )ھند جنوبی( يافت
ميشوند .بخشھای فرعی عمده اليکوزی عبارت از ناسو ،سرکانی و
زيوره است .مادر احمدشاه ابدالی مربوط قبيله اليکوزی و ھم از وزير
يارمحمد مشھور ھرات مربوط به بخش ناسو است.
تعداد بارک يا بارکزی بيشتر از دو چند تعداد پوپلزی است که درسالھای
1819-1818م از حکومت سلب حاکميت شدند .از اين زمان ،بارکزيھا
حاکميت افغانستان را بکمک برتانويھا در اختيار دارند .بارکزيھا قسما
زراعتی و تجارتی وعمدتا چوپان و نظامی اند .اينھا باشنده يک مسير
بزرگ منطقه آبريز دريای ارغسان اند که از فالت توبا و مارغه کوھھای
خوجک عمران در شرق مرزھای گرمسيل بطرف غرب ،تماما بامتداد
جنوب کندھار تا مرزھای شوراوک و دشت ريگ بلوچستان امتداد دارد.
درقسمت جنوبشرق اين مسير ،بارک قبال با اچک پيوست بود ،اما احمد
شاه بھنگام تاسيس سلطنت درانی اين وصلت را قطع نموده و اچک حاال
کامال بحيث يک قبيله متمايز شناخته شده و از نگاه اعتبار بحيث
جاھلترين و وحشيترين طوايف درانی محسوب ميشود .بارکزی حاال قبيله
مسلط در افغانستان بوده و اعتبار زيادی از نقطه نظر خصوصيات
نظامی متعاقب دالوری ايشان در جنگھا با برتانيه کمائی نموده اند .آنھا
قرار معلوم عين مردم بره کی يا بارکی لوگر و طايفه بارک قبيله ختک
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اند ،با وجوديکه مدتھای زيادی اند که جدا گرديده و حاال معترف بچنين
وابستگی نيستند ،حداقل ازنقطه نظراعتراف يا اقرارکردن .تعداد بارکزی
بيشتر از  30ھزار فاميل در افغانستان بوده و مھد اصلی آنھا نچندان
دورازمسکونه ھای بره کی روزگارما است طوريکه قبال ذکرشد .گفته
ميشود که بره کی قبال ساحه بمراتب وسيعتری را دراختيارداشتند نسبت
بآنھائيکه حاال چند قلعه و دھکده دراختياردارند .باوجود اينکه بحيث يک
مردم متمايزازديگرقبايل افغانستان بواسطه بوميان خود اين منطقه شناخته
ميشوند ،بآنھم بره کی بحيث يک نژاد عالی مدنظرگرفته شده وازنگاه
اعتبارصاحب مشخصات شجاعت وسربازی اند .بره کی تا اندازه زيادی
مورد الطاف حاکمان بارکزی منطقه بوده و بحيث محافظين اعتمادی
درخدمت دربار شاھی قراردارند .چنين بود وضع ،حداقل تا زمان مرحوم
اميرشيرعلی خان.
اچک يا اچکزی کامال چوپان و غارتگر بوده و باشنده وادی کادانی
ميالنھای شمال کوه خوجک عمران تا ھمواريھای توبا است .اما اينھا
قسمتھای غرب آواره بوده و درتمام منطقه تا بھرات و بادغيس
قسمتھای منطقه غور پراگنده اند .تعداد اينھا حدود  5ھزارفاميل بوده
شامل دو بخش بھادر و گاجان است.

و
تا
و
و

بخشھای بھادر)باتر يک طايفه بدون قبيله راجپوت( عبارتند از
شامو وغيره
غبی ککو
فام
بکر
اشدان
بخشھای گاجان )کچين قبيله ناگه( عبارتند از
بادی
اشی
علی
اده ادراک
موشکی
ماپی
اللی ملی
کامل

ھارون جلی
شکروغيره

ازبخشھای فوق اشدان و اشی ظاھرا يکی بوده و اشکال متفاوت اچی و
اچک است .بعضی بخشھای ديگر شناخته نشدند مانند فام غبی ،ادا و
ادراک .نامھای ديگرتماما ھندی بوده و قبال ديده شده است؛ با آنھم شامو
يک نام ترکی ،و بادی و کامل نيز ترک و ھارون اسالمی است.
نور يا نورزی درانی پنجپای باشنده حصص غربی منطقه کندھار واکثرا
چوپان و غارتگر اند .تعداد اينھا حدود  30ھزار فاميل و پراگنده در
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حوالی ھلمند درگرمسيل ،فراه ،دراوت )ده راوت يا دھی راوت؛ راوت
يک قبيله راجپوت گله دار و گاو چرانان است( ،کوھھای سياه بند غور،
اسفزار )که اسفراين ،سوفردراوان و سپيروان نيزناميده ميشوند( و وادی
ادرسکن تا مرزھای سيستان اند .نام نور يا نورزی بطور آشکارا عين
راجپوت نور يا نورکا بوده و اصال سکائی و شايد يک شاخه يا طايفه
ساکا باشد .از بخشھای نورزی ،بخش بادی ترک و چاالک )چاالک يا
سوالنکی( راجپوت است .معلومات کمی درباره اين قبيله وجود دارد.
تعداد علی يا عليزی حدود  16ھزار فاميل و باشنده قسمت اعظم نواحی
ھمقومان خود مانند اليکو فوق الذکر بوده و مھد عمده آنھا در ھمواريھای
زمينداور تا غرب ھلمند بين بست و چخانسور است .با عليزی که يود و
يودزی يکجا شده حدود  5ھزار فاميل بوده وآنھا دارای مسکونه ھای در
دراوت ،نادعلی ،گرمسيل ،معروف وغيره است .نام يود شايد ھمان
راجپوت يودی يا يوتی ھيرودوتس باشد.
ايشاک ،سھاک ،ساک يا ايشکزی قسما چوپان و قسما زراعتی و باشنده
مسيرپائينی دريای ارغنداب بين کندھار و بست و بامتداد ھلمند تا حوزه
سيستان است؛ مھد اساسی آنھا درخان نشين و اوکات الش-جوين و فراه
است .تعداد اينھا حدود  12ھزار فاميل است که حدود يکھزار اينھا در
منطقه بلخ مسکون اند .ايشاک نمايانده ساکا قديمی فاتحين سيستان يا
ساکاستان است که پس از ايشان ناميده شد؛ قبال اين منطقه توسط شرق
شناسان بنام نيمروز )منطقه نيمرود شاه بابليون( و بواسطه يونانيھا
درنگيا ناميده ميشد.
خاگوانی و ماکو باھم يکجا شده ،تعداد شان بسيارکم بوده ودارای ساحه
نميباشند باستثنای غزنی که اينھا دارای چند دھکده در حومه شھردارند.
اين بخش تکميل کننده قبايل طبقه بندی شده تحت ترين درشجره نامه افغان
ھاست .قبيله بعدی شاخه شرخبون افغان سربنی عبارت ازشيرانی است
که ھمچنان بنام چار )چاوارا يا چاوره راجپوت( ياد ميشود .چاوره مطابق
کلونل تاد )"سالنامه راجاستان"( زمانی يک قبيله معروف درتاريخ ھند
بود ،او ميگويد اين نام حاال بندرت شناخته شده و منشای آن در گمنامی
مستور ميشود .اين نه به نژاد خورشيدی و نه به نژاد مھتابی تعلق داشته و
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شايد نسب سکائی داشته باشد .اين نام درھندوستان ناشناخته بوده ويکجا با
تعدادی ديگر منشای ماوارای اندوس تا به جزيره سنراشترا دارد .تاد
ادامه ميدھد در صورت بيگانه بودن به ھند اصلی ،تاسيس آن بايد دريک
دوران دورتر باشد طوريکه افراد قبيله با اجداد سورجبنسی شھزاد فعلی
ميوار ازدواج نمودند ،وقتيکه اين فاميل مالکان باالبھی بودند .مرکز
چاوره در ديوبندر منزوی )جزيره( در ساحل سوراشترا بوده و معبد
سومنات با تعداد ديگردراين ساحل ،اھدا شده به بالنات ،باين قبيله سورا يا
پرستندگان خورشيد نسبت داشت .اين وينا راجا يا بنراج شھزاده ديو بود
که در 746م بنياد انھالواره را گذاشت و سلطنت او برای  184سال دوام
کرد وقتيکه بھوجراج )ھفتم پس از موسيس و آخرين چاوره( سرنگون شد
)در931م( بواسطه پسر دختر خودش )مولراج قبيله سوالنکی( .مولراج
انھالواره را برای  58سال تحت فرمان داشت .بھنگام سلطنت پسر و
جانشينش )چاوند يا چوند رای که توسط مورخين اسالمی بنام جاماند ياد
ميشد( ،محمود غزنوی سلطنت انھالواره را مورد تھاجم قرارداده وآنرا از
ثروت بيکران آن تھی ساخت ،چون انھالواره درآنزمان انبارمحصوالت
نيمکره شرقی وغربی بود.
انھلواره بطورکامل از خرابيھای محمود بھبود يافت و ما سيد رای جای
سينگ )ھفتم پس ازموسيس( را يافتيم که از 1094م تا 1145م برسر
ثروتمند ترين سلطنت ھند ،اگر رزمجو ترين نباشد ،حکم راند 22 .قلمرو
از کرناتيک تا قاعده ھماليا در يکزمان تحت فرمان او بود .جانشين او
بواسطه چوھان ،پريتويراجا تعويض شد که در تخت کومارپال نشست و
بعدا قبيله چوھان خود را ترک کرده داخل سوالنکی شد .ھردو سيد رای
و کومارپال حاميان بوديزم بودند .انجام سلطنت کومارپال بواسطه افسران
شھاب الدين مغشوش گرديد؛ و جانشين او ،بالو مالديو سلطنت او را در
 1228م بپايان رسانيد وقتيکه سلطنت لھاگيله )اوالده سيد رای( جانشين
گرديد .تحت حاکميت بھاگيله ويرانيھای ناشی از آزار مذھبی دوباره
ترميم شد و سومنات از مخروبه ھای آن باال شده و سلطنت بھليکا رای
اھميت پيشين خود را کمائی نمود و در زمان گھال کاران شھزاده چارم،
عالوالدين تھاجم نموده و سلطنت انھلواره را نابود کرده و ثروتمند ترين
شھرھا و ھمواريھای حاصلخيز گوزيرت و سوراشترا را غارت و چپاول
کرد .مجسمه ھای بودا در ھمه جا پائين آورده شده و تخريب گرديد،
کتابھای مذھب او درھمه جا سوزانيده و نابود شد .شھر انھلواره با زمين
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يکسان گرديده و تمام بنياد ھای آن کنده شد .بقايای سلطنت سوالنکی بھر
طرف پراگنده گرديده و اين قسمت ھند بمدت بيشتر از يکقرن بدون رئيس
مھم ماند ،تا اينکه شکوه و جالل آن بواسطه سھاران تاک )يک گرويده
باسالم( بازسازی شد ،تحت نام ظفرخان که بعنوان مظفر بر تخت
گوزيرت جلوس نمود و پسر او )احمد( شھر احمد آباد را بنا کرد.
من اين اقتباس طويل را بخاطری از تاد "سالنامه راجستان" آوردم که
روشنائی زيادی در باره مقاربت چندين قبيله فعلی پتان کوھھای سليمان و
مرزھای اندوس دارد .چاوند رای که بنام جاماند توسط نويسندگان اسالمی
ياد ميشود ،بطور آشکارا منبع بخش زمند شاخه خرشبون افغان سربنی
است؛ دست کشيدن کومارپال از قبيله چوھان خود و داخل شدن به
سوالنکی ،آشکارا منشای گزارش افغانھا در باره ترک شيرانی از سربنی
و داخل شدن به شاخه غرغشت قوم افغان است .بھاگيال حاال درافغانستان
بواسطه بخشھای پاگل ،بھاگل و باکل چندين قبيله کوھھای سليمان نمايانده
ميشود .بھنگام سده ھای طويل حکومت چاوره و جانشينانش ،تمام قسمت
شرقی افغانستان عمدتا بواسطه قبايل راجپوت و ھندی اوالده سکائی پر
نفوس شده که باين منطقه در دورانھای مختلف آمدند و شايد ھم از جھات
مختلف؛ مھاجرتھای اولی از مناطق شمال اکسوس و بعدی از جانب
ھندوستان بوده است.
شيرانی يا چار شامل سه بخش دامر ،جلوانی و ھريپال است .دامر،
دومور يا دومارعين چيز بوده و من آنرا داماره راجاتارينجينی قبل الذکر
ميدانم که بطوربرجسته درتاريخ کشمير بين سده ھای نھم و دوازدھم ذکر
شده ،در زمانيکه آنھا منطقه حوالی الھور را در اختيار داشته و در
چندين مورد با اغتشاش خود باعث ايجاد مشکالتی گرديدند .آنھا بعضا
يکجا با الوانيا و اچيھوالدا ،قبايل دارای خصوصيات نا آرام ذکرشده اند،
اما چيزيکه باعث دلچسپی ما است ھويت نامھای آنھا با درنظرداشت
ھمسايه ھای موجود افغان يا پتان دومر پيشين و شالکوت )کويته( يعنی
لونی پتان و اچکزی درانی است .اچکزی طوريکه قبال گفته شد ،دربين
تمام قبايل افغان در اغتشاش و وحشت نامدار بوده و نام سانسکريتی اچو-
ھوالده يا اچو-ھوالره راجاتارينجينی افاده کننده اين مشخصه آنھا يعنی
"اچی سرکش يا ياغی" است .تاد در نامگذاری قبايل ھندو دشت ھند نام
اشياگ را ذکر ميکند که شايد ھمان اچی سانسکريت و آشکارا منبع اچک
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افغان است که قبال دربين طوايف درانی ديديم .لونی سيبی ومرزھای شال
و پشين بطورواضح عين لوانيا راجاتارينجينی بوده و اصال مشتق از
سواحل دريای لونی راجواره ميباشند .لوانی ،ليونی و لوھانی کوھھای
سليمان نيزشايد ازھمين منبع بوده باشند.
بخشھای دومور يا دامرعبارتند از
حميم
دولت
بابر بويا
احمد انجر
لندومر ميانی
ھرمز جھين کپيپ
ھنی
سنجر شاھمير
موسا نيازان پونبازن سيد
عمر وغيره
ازاينھا بابر يک طايفه گوجراست .بويه شايد شکل ديگر بای بوده و ھمان
قبيله باشد که شھزاده بووی شاھان ديلمی فارس بوجود آمده ،که بويه
موسيس آن پسر کابا خسرو گفته شده است؛ کابا يک طايفه راجپوت
پراماره است .ھنی شايد ھنا برھمن؛ حميم ھمان ھمير يک قبيله راجپوت
سند؛ و جھين ھمان چوھان است .نيازان عين نيازی قبل الذکراست .پمبه
زن "پنبه زن" آشکارا يک تغيير شکل اسالمی است .بابر حاال بخش
بسيار زياد دومر بوده و بحيث يک قبيله متمايز شناخته شده و بصورت
عام با ھمسايگان آنھا يعنی کاکر ترکيب شده است .انجر شايد بعضی
ارتباطات با انجيره ناحيه کالت بلوچستان داشته باشد .سنجر ترک بوده و
شاھان اين نام که در کندھار سلطنت کردند.
بخش جلوانی شيرانی ظاھرا مشتق شده از جھاال راجپوت )مکواھانه(
است که شايد نام خود را به بخش جھاالوار کالت بلوچستان داده است.
بخشھای جلوانی عبارتند از
ميار
مروت
کونگری

نيکبيخيل

ساالر سپند

ازاينھا کونگری ھمان خانگر دارای منشای ھندی؛ مروت ھمان مارو
دشت ھند؛ مايار ھمان موھور راجپوت )بازرگان( است .نيکبيخيل قبال
توضيح شد .ساالر راجپوت و ترک بوده و سپند ھمان سيپت راجپوت
است.
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ھريپال يک قبيله کوچک و باشنده کوھھای بين واديھای بوری و ژوب
است ،جائيکه آنھا با ھمسايه ھای قبيله کوچی بنام ايسوت يا سوت و
طايفه ديگر رھتور ترکيب شده اند.
بخشھای ھريپال ،يک نام خالص ھندو ،عبارتند از
توری يا تواری
نازک
يوسف
بخش بعدی شرخبون سربنی افغان قبيله ميانه است که من فکر ميکنم
نمايانده ميونوی قديمی ليديا باشد .ميانی وسيعا در تمام مرزھای اندوس از
خيبر تا بوالن منتشر است ،اما بطورعمده در ديره جات يا دامان کوھھای
سليمان مسکون اند.
بخشھای ميانی عبارتند از
بای
اکا
اھير
جوت کتی
ھاتی
لوانی لوھانی مالحی
نورو پاسانی
نانا
شادو شکون
سين
وروکی
سور توغ

بودر
کيھی
مشا
رانا
سيالج
زکوری

غرشين
ختران
مشوانی
رھوانی
سوت
زمری

غورانی
الس
موسا
سرغی
سومره
زوره

ازاينھا اھيريک قبيله گله دارھندی؛ اکا يک طايفه ناگه؛ بای ھمان بويوی
يونانی؛ جوت ھمان جات يا جت؛ کتی يک قبيله سکائی که نام خود را به
به ناحيه کتوازغزنی داده است؛ شاخه بزرگ ھندی قبيله نام خود را به
کتيوار در شبه جزيره سوراشترا داده است؛ کيکی يا کايکی يک شکل نام
کاکر است؛ الس يک قبيله بلوچستان است که بعدا ديده ميشود .لوانی و
لوھانی قبالديده شده؛ مالحی ھمان مھولی رھتور؛ رھوانی عين ريوار
قبيله گله دارھندی؛ شکون يا شکوان؟؛ توغ ھمان توغيانی يا توخاری
ترک؛ زکوره يا زکوری ھمان جاخر و زمری ھمان ميساری قبايل ھندو
اند؛ زوره ھمان جوره رھتوراست .تعداد زياد ميانی بحيث پووينده يا
تجاران کاروانی مصروف اند و مھمترين آنھا لوھانی ،سوت ،سين ،بابر،
پسانی ،رھوانی ،کتی وغيره است.
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درپھلوی اين ميانی ،يک قبيله ديگر بنام ميان دارای منشای ھندی در
ھشتنگر پشاور وغيره وجود دارد که در تجارت کاروانی با نواحی کوھی
شمال تا چترال و بدخشان مصروف اند .اينھا با کاکا-خيل ختک ترکيب
گرديده و مانند اين طايفه از يک اعتبار مذھبی در بين کوھنوردان که با
آنھا معامله دارند برخورداراند؛ اينھا ھمچنان بعضی امتيازاتی دراجاره
داری زمين بواسطه مردم خودشان يعنی پتانھا موافقاتی دارند.
بخش بعدی شرخبون سربنی افغان قبيله بھريچ يا بريچ است که من بحيث
بھرايچه طايفه چوھان اگنيکوال راجپوت تشخيص کردم )مشھوردر
ھندوستان ،جائيکه نام خود را به يک ناحيه قابل مالحظه اود داده است(.
اينھا باشنده ناحيه شوراوک کندھار ،ھم مرز دشت ريگی بلوچستان بوده
و بامتداد دريای ھلمند از بست )قبال مسکونه زمستانی محمودغزنوی( تا
سيستان ادامه داشته و قسما زراعتی و قسما کوچی اند که در کلبه ھای
متحرک زندگی ميکنند که بنام کداله ياد شده و از چوکات سبدی چوب
گزبا پلسترگلی ساخته شده است؛ اينھا دارای تعداد زياد شترھای دارای
نژاد عالی بوده و در بين افغانھا با پرورش اين حيوان متمايزاند .بھريچ
تا اندازه زيادی به ھندوستان مھاجرت کرده ،جائيکه آنھا دارای چندين
مسکونه در منطقه دھلی ،جھاجر ،گوھانه وغيره است.
بخشھای بھريچ عبارتند از
بسا
بارک
بدل
مردان
مالحی مندی

چوپان
شکور

دادو
ثابت

حسين
زکو وغيره

ازاينھا بدل شايد بھاديل رھتور؛ بسا يا بسو ھمان بسی رعيت ھندی يا
قبيله برده ھای ميراثی؛ چوپان ھمان دای چوپان ھزاره درخاکی چوپان يا
کاکی چوپان "مخزن چوپان" قبل الذکراست؛ دادو ھمان دادی قبل الذکر
نمايانده داديکای قديمی ھيرودوتس؛ مالحی ھمان مھولی رھتور؛ مندی
ھمان مندو کچواھه؛ مردان ھمان دای مردا يا مردی قديمی آرين و
سترابو؛ شکورھمان شوکول برھمن؛ ثابت يا شيخ ثابت ھمان سيپت
راجپوت )پريھاره ؟(؛ زاکو ھمان جاگه قبيله خنياگرھندی است.
بخش بعدی وآخری شرخبون سربنی افغان قبيله اورمر قبل الذکراست.
گفته ميشود که اورمر پسرامرالدين بوده و بارتباط محل تولدش ناميده شده
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است .شايد اورمر ھمان عمرا پراماره باشد ناميکه بيک قسمت طايفه
عمرا سومره راجپوت پراماره اطالق شده که درزمان سلطنت امپراطور
اکبر در سالھای 1590 – 1580م مزاحمت زيادی در مرزھای پشاور با
فعاليت درتوسعه تعليمات رافضی فرقه روشانيه ايجادکرد .آخوند درويزه،
روحانی مشھور سوات ،يک فعال مخالف و ھمزمان بايزيد ،موسيس اين
فرقه در اين حصص ،که او را بصورت اھانت آميری بنام پيرتاريک می
ناميد ،يک گزارش اين فرقه را با اعمال آنھا در تذکره خود نگاشته است.
روشانيه عقايد حلول روح ،عشق آزاد و جوامع اجناس را قبول نموده و
بحيث يک شاخه اسماعيليه مالحده شناخته ميشود که در اروپا بحيث
"فدائيان" شناخته ميشوند .اينھا توسط پتانھا )در پختو ،اور – آتش و مر-
کشتن معنی دارد( اورمر ناميده ميشوند ،ھمانند يک فرقه مشابه دربين
پارسيھا که بنام چراغکش ياد ميشوند بادرنظرداشت مجالس شبانه آنھا،
وقتيکه کشتن چراغ را عالمت آغاز اعمال تيره آنھا ميدانند .گفته ميشود
که فرقه اصلی "اورمر" در کانيگورام است ،جائيکه اين فرقه تمام اين
ناحيه را در کوھھای سليمان در اختيار داشت و حاال بواسطه مھسود
وزيری مسکون گرديده است .در فرونشانی فرقه توسط افسران اکبر در
کابل ،اورمر پراگنده شده و در اکثرنقاط ناپديد شدند؛ اما اين نام بواسطه
جوامع پراگنده اوالده آنھا نگھداشته شده است .سردار حيات خان ،سی.
ايس .آی .واح در پنجاب درحيات افغانی خود ميگويد که حدود  300يا
 400فاميل اورمر بنام ھای قديم خود در کانيگورام مربوط بخشھای
خيکانی ،بيکانی ،خرم جانی ،مالتانی و جيرانی وجود دارند .ازاينھا نام
آخری يک قبيله مشھور راجپوت بازرگان بوده و اولی يک تغييرشکل
کيکان ھمان کيکايه يا کاکر است .ھمچنان بعضی اورمر ھا در بين بره
کی لوگر کابل و مسکونه ھای کوچک آنھا در دھکده اورمر ناحيه پشاور
وجود دارد .اينھا يک مردم غير متعرض و صنعتگر بوده و اکثرا در
زراعت و تجارت مصروف اند.
اين بخش تکميل کننده بحث ما در باره قبايل تشکيل کننده درانی افغان
است .ما حاال مردمان باشنده درنگيای قديمی )سيستان موردن( را
بررسی ميکنيم ،منطقه ايکه درانی نام خود را ازآن اشتقاق نموده است.
سيستان قبال بنام نيمروز )پس از نيمرود شاه بابيلون( ناميده شده ومسکونه
جمشيد و ديگر شاھان پارسی سلسله پيشدادی افسانوی بوده است؛ اين
ھمچنان بخاطری مشھوراست که مرکز ظھورقدرت پارسيان بوده وھم
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وطن يا خانه رستم قھرمان است .باشندگان اساسی سيستان سيستانی
ھاست ،يک مردم بسيار مخلوط که ھيچگونه مالکيتی درخاک نداشته و
دارای موقعيت پائين در بين قبايل مسلط منطقه بوده است .باين ارتباط،
بخشھای سيستان را ميتوان گفت که اوکتای )جمع اوک يا اواک يک
اشتقاق احتمالی از ترکی اوی يا آوی – "خانه باشندگان"( الش -جوين و
فراه که بواسطه ايشاک يا ساک ،درانی مسکون اند؛ چکنسور مسکون
توسط سربنی بلوچ؛ سيکوھه توسط کايانی )حاال اکثرا بواسطه غائين در
خراسان پارسی(؛ گرمسيل مسکون بواسطه بلوچ ،بھريچ ،نور و ديگر
درانی؛ و کندھاری بواسطه شھريکی و کرد .از اينھا بلوچ که عموما بنام
سربندی )سربنی؟( ياد ميشود و شھريکی )"ازشھری"( قبايل مسلط از
نگاه تعداد و نفوذ اند؛ ليکن کايانی قديمترين بوده و گفته ميشود که اوالده
شاھان کای فارس تاسيس شده بواسطه سايروس )کوروش( اند .درپھلوی
اينھا بعضی تاجکھا که فرض ميشود اوالده پارسيان قديمی باشند وبعضی
قبايل گمنام وحشی شکارگر و گاو پرور در سواحل ھامون يا جھيل
سيستان ،در مرکز يک سنگ منزوی که بنام کوھی زور يا سور ياد
ميشود مسکون اند و گفته ميشود جايگاه قلعه رستم بوده است.
ايشاک ،ساھاک يا ساک درانی را بررسی کرديم .بلوچ قابل دقت خاصی
است .اينھا درشجره نامه افغانھا شامل نيستند ولی ازجمله اقارب ايل آنھا
محسوب ميشوند .دليل بيرون بودن آنھا ازشجره نامه افغانھا اينستکه نه به
پختونوالی ھمنوائی دارند و نه به پختو صحبت ميکنند .بلوچھا ازنگاه
اداره فيودال اند نه جمھوری ،طوريکه افغانھا يا پتانھا ھستند؛ اينھا بيک
زبان متمايز صحبت ميکنند که بلوچکی )"ازبلوچ"( ناميده شده ،يک
لھجه ھندی پارسی شده بوده و شباھت بيشتر به زبان سندی دارد تا به ھر
زبان ديگری .بلوچ از افغانھا نيز در نمای فزيکی ،لباس ،رسوم و عادات
فرق دارند؛ اما نه بيشتر از سيکه جت از مسلمان جت پنجاب ونه بواسطه
شرايط سياسی متفاوت موجوديت آنھا درطول سده ھای طوالنی گذشته.
بلوچ اصال باليچه چوھان اگنيکوال راجپوت و باشنده ناحيه نوشکی تا
جنوب بھريچ فوق الذکراست .اين بسياردلچسپ است که تاريخ اين قبيله
را تحقيق کرد که بطورآشکارا تحت نفوذ مستقيم ،کامل وطويل پارسيان
نسبت بھريک از قبايل ديگرافغانستان بوده است .قرارمعلوم آنھا ازنگاه
تعداد و قدرت بسيارافزايش يافته و نام خود را بيک قوميت متمايز و به
يک مسير بزرگ منطقه داده اند که درآن چندين قبيله متفاوت يافت شده و
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بعضيھا از عھد عتيق که تماما تحت نام عمومی بلوچ يکجا شده اند .اينھا
بھنگام بررسی قبايل بلوچستان بيشترتحقيق ميشود .اما بسيار کنجکاوانه
است که تفاوت بين دو طايفه ھمسايه راجپوت چوھان قبلی )بھرايچه و
باليچه( را خاطر نشان کرد :بھريچ افغان با زبان پختو و ادارات
جمھوری و بلوچ با زبان قومی خود و اداره فئودال ،که ھر دو از
زمانھای طوالنی به اسالم سنی ارتدوکس گرويده اند؛ اما يکی تحت نفوذ
از جانب ھند و ديگری تحت نفوذ از جانب فارس .تفاوتھائيکه حاال
نشاندھنده بلوچ و افغان و جدا کننده آنھا به اقوام متمايز و ظاھرا نتيجه
مسايل سياسی بوده است؛ ما حاال اين موضوع را بيشتربحث ميکنيم.
بلوچ مانند بھريچ با رسوم کوچيگری و غارتگری و وقف آنھا به شتر
منحيث وسيله معيشت و ثروت متمايز ميشوند؛ اما يکی بلوچکی صحبت
ميکند و ديگری پختو .بھريچ ادعا دارد که اوالده اسرائيلی قيس يا کاش،
عبدالرحمن ،پتان )شايد نمايانده کاش يا کوش پسر راما ،جد بزرگ نژاد
خورشيدی راجپوت ،موسيس قبيله کشواھه يا کچواھه( است؛ و بلوچ از
اجداد عرب که مسکن ايشان دراليپو است )شايد ازارابيتای قديمی دريای
ارابيوس آرين ،ھب فعلی يا الھب "عربی"(؛ درھرصورت ،يک غرور
اسالمی بھنگام گرويدن باسالم .بھريچ يکجا با ديگرافغانھا با بنی
اسرائيلی بودن خويش افتخارميکنند؛ درحاليکه بلوچ مفکوره داشتن يک
نسب مشترک با افغانھا را مسخره واھانت ميدانند.
با بلوچھا درسيستان چندين طايفه وقبيله مانند سربندی ،نھروی،سنجرانی،
تاوکی ،مماسانی ،کوردگلی و ديگر آوارگان در مسير دشتھا تا جنوب و
امتداد يافته تا نواحی پارسی ھمسايه کرمان ،يزد ،غاين و تمام کوھھای
خراسان تا مشھد و قم ترکيب گرديده است .سربندی قبال يک قبيله مھم در
اينجا بود تا اينکه قدرت ايشان بواسطه تيمورلنگ از بين رفته و گفته می
شود يک کتله قبيله را درھمدان کاشت و ازھمينجا بعضی از آنھا بواسطه
نادرشاه دو باره به سيستان آورده شدند .ناھوی ازجمله آخرين آمدگان
)تازه واردان( از بلوچستان اند .سنجرانی يک قبيله ترک بوده و اکثرا
کوچی اند که درغرفه ھا يا الونک ھای ساخته شده از بوريا و سبد زندگی
ميکنند؛ و در زمان حکمرانی شاھان سنجر در کندھار قبيله مسلط در اين
حصه بوده اند .تاوکی يک قبيله نوکر و مخلوط چند نژاد )عمدتا
سنجرانی( اند .مماسانی شايد نمايانده مميسی متذکره بواسطه پلينی و
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باشنده چھار گانه مميسيه در کوئيل سوريه باشد؛ تعداد زياد آنھا درمکران
و کرمان بوده و در زمان تھاجم الکساندر در حوالی جاکسارتيس زندگی
ميکردند .مماسانی ،تاوکی و سنجرانی جمعا بنام نخای يا نوغای ناميده
ميشود؛ اينھا ھمه ترک بوده و کم وبيش کوچی اند.
کوردگلی دراينجا نگھدارنده نام دو گانه ايست که بواسطه آن پلينی اجداد
آنھا را در توصيف اقوام اين منطقه تذکرميدھد" :گايلی توسط نويسندگان
يونانی بنام کدوسوی ياد ميشود" .کردھای فارس ازمدتھای طوالنی بحيث
عين مردم کدوسوی قديمی شناخته شده اند؛ و اينجا درسيستان ما دونام
گايلی و کدوسوی ترکيب شده در کردگلی فعلی داريم .تمام اين توصيف
پلينی قابل بررسی است .او ميگويد که از ارتفاعات کوھھای مارگيانا
بامتداد قفقاز ،نژاد وحشی ماردی )که ما آنرا قبال در داھی مردا ھزاره
تشخيص نموديم( يک مردم آزاد تا بکتری ادامه دارد؛ اينکه در پائين
ناحيه ماردی ما اقوام اورسيانی )ارغندای وادی ارغنداب( ،کوموری
)کمری و کمبری افريدی و بلوچ( ،بيردريگای )بيردرنگای ،بردرانی
فعلی؟( ،ھرماتوتروپی )يا "پرورشدھندگان اسپ ارابه" شايد رھتور
راجپوت ،رتوان – "راننده ارابه"( ،سيتوماريای )تشخيص نگرديد(،
کومانی )کومان ترک ،ترکومان( ،مروکای )مرو-کی "ازمرو" قبيله
راجپوت( و مندرونی )قبال با مندانر وادی ھلمند و يوسفزی پشاور تثبيت
شد( را يافتيم .پلينی ميافزايد که درياھای اينجا عبارتند از مندروس
)ھلمند( و چندروس )ارغنداب(؛ و در ماورای اقوامی که ذکر شد عبارتند
از خوارزمی )خوراسانی( ،کنداری )کندھاری( ،اتاسينی ،پريکانی،
سرنگای )زرنگی يا درنگای ،درانی فعلی( ،مروتيانی )مروتی قبل
الذکر( ،اورسی ،گايلی )که توسط نويسندگان يونانی بنام کدوسی ناميده
شدند يا کردگلی فوق الذکر( ،شھر ھيراکالی بنا شده بواسطه الکساندر که
بعدا تخريب شده و بواسطه انتيوکوس دوباره اعمار شد و توسط او بنام
اچايا )محل عالمه گذاری شده بواسطه قلعه کاه( ياد شد؛ ديربيسی
)دھربکی ،راجپوت قبيله خنياگر( نيز ،که از وسط قلمروآنھا دريای
اکسوس جريان ميکند ،پس از برآمدن درجھيل اکسوس؛ سيرماتای )سور
متی قبل الذکر( ،اوکسيدراکای )واخان و درواز؟( ،ھينيوچی )وينيتيان
قبلی ؟( ،بتينی )بتنی قبل الذکر( ،سراپرای )سرپرا بلوچستان که بعدا ديده
ميشود( و بکتری که شھرعمده آن زرياسپی )ھزاراسپ( است که بعدا نام
بکترا را از نام دريا در اينجا اختيار کرد .قوم آخری درعقب کوه
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پاروپاميزوس ،در مقابل منابع دريای اندوس و محدود بواسطه دريای
اوچوس قراردارد.
اورسی فوق الذکر مطابق سترابو يک قبيله بزرگ تجارتی بوده که تا
شمال و شمالشرق بحيره کسپين زندگی نموده و شايد يک مسکونه دراين
حصه داشته بودند؛ اينھا حاال باين نام درافغانستان قابل رديابی نيستند به
استثنای بخش يوراس يا يوراسوس داھی زنگی ھزاره .ھينيوچی قرار
معلوم يک مسکونه وينيتی يا وينيتيانھا است که بمنظورتجارت دربکتريا
مسکون شدند؛ با آنھم اينھا يکجا با يھودان )قرارمعلوم( با توقف تجارت
روی زمينی بين اروپا )بيزانتيوم( و شرق دور ناپديد گرديدند.
شاھريکی يک قبيله قديمی درسيستان مطابق به گزارشات محلی است .من
ارتباط آنھا را با شاھان سھريس سند فرض کردم؛ گفته ميشود که آنھا
بطور وسيعی در فارس ،در غاين ،کيرينان ،الر وغيره پراگنده اند.
سيستانی که بنام ديھکان ياد ميشود نمايانده باشندگان اصلی منطقه اند؛
اينھا حاال باشنده يک موقعيت بسيار فرعی دربين نفوس عمومی داشته و
تا اندازه زيادی با عناصر بيگانه مخلوط شده اند؛ اينھا زمينی در اختيار
ندارند اما در صنايع مختلفه و پيشه وری مصروف بوده و رعيت بلوچ
سربندی و شھريکی اند ،قسمت زياد تاوکی از سنجرانی است .کوردگلی
سيستان يک شاخه کورد )کورديونی و کاردوخی قديميھا( کردستان است
که يک سلطنت را در لورستان )بين کرمان و خوزستان( در حوالی
آغازسده دوازدھم تاسيس نموده و قدرت خود را تا شاه عباس نگاه داشتند
که آن واليت را ضميمه خود ساخت .شاھان ملِک کرد غور توسط شمس
الدين کرد حاکم خراسان برای سلطان غياث الدين غوری درحدود 1245
م بنا شد .اودرقدرت خود بواسطه ھالکوامپراطورمغول تصديق گرديد که
يک رعيت او بود و بصورت وسيعی قدرت و صالحيت خود را در
سلطنت جانشين او اباکه خان افزايش داد .شمس الدين درھرات )مرکز
او( بواسطه پسرش رکن الدين جانشين شد که شھر کندھار را تسخير
نموده و در زمان سلطنت سلطان ارغون خان در1280م فوت نمود.
برادر او غياث الدين ملک کرد بعدا جانشين شده و توسط الجايتو خان
امپراطور مغول سلطه او از غور افزايش يافته و شامل محدوده واليات
اندوس گرديد .شاھان ملک کردپس از اين بواسطه اميرکازان خيوه به
رعيت کاھش يافته و باالخره در1383م ناپديد شدند ،وقتيکه اميرتيمور
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)تيمورلنگ( ھرات را تسخير و آخرين شھزاده آن ،غياث الدين ديگر و
پسر او را بقتل رسانيد .اين بخش تکميل کننده بحث ما درمورد قبايل
باشنده قلمروی مربوط به ستراپی چاردھم است.
ھيرودوتس ميگويد ستراپی پانزدھم متشکل از ساکای و کاسپيوی است؛
موقعيت و ساحه آنھا حاال بواسطه خيوه و بخارا نمايانده ميشود ،يک
منطقه ايکه بيرون ازمحوطه پژوھش ما است.
ستراپی شانزدھم متشکل از پارتيوی ،خورازموی ،سوگدوی و اريوی
است؛ اين ستراپی دربرگيرنده يک ساحه وسيع درجنوب و شمال اکسوس
بوده و در بين مرزھای غربی پاروپاميزوس و بکتريا قرار داشته و از
سيستان درجنوبغرب تا خوکند درشمالشرق انحنا دارد .درمنطقه جنوب
اکسوس ،پارتيوی و اريوی زندگی دارند .پارتوی قرار معلوم عمدتا
متشکل از کومن ترک يا ترکمان زمان ماست ،يک گروه کوچيان بسيار
زياد و قدرتمند در جوانب شرق ،شمال و غرب بحيره کسپين تا سواحل
جنوبی آن .يگانه قوم در داخل ساحه مورد پژوھش ما تورکمان نواحی
مشھد و مرو است .اينھا را ما قبال با قبايل چارايماق بررسی نموده وبخش
ھزرگی آنھا را بحيث نماياندگان فعلی ارساکی قديمی موسيس امپراطوری
پارتيھا ذکرکرديم .سترابو ميگويد که "پارتيا يک منطقه کوچک است،
پوشيده از درخت و کوھستانی که ھيچ چيزی توليد نميکند؛ باينعلت تحت
سلطه پارسيان با ھيرکانوی بمقصد پرداخت باج يکجا گرديد و بعدا در
جريان يکمدت طوالنی ،وقتيکه مقدونيھا آقايان منطقه بودند .درحال
حاضر وسعت يافته ،کوميسينی و خورينی بخشھای پارتينی را ساخته و
شايد نيزمنطقه دروازه ھای کسپين ،راگوی و تاپيروی که قبال به ميديا
متعلق بود" .کوميسينی متذکره دراينجا قم يا کوميس ناحيه فارس است؛
خورينی قرارمعلوم بايد عين خارينی متذکره بواسطه سترابو وعين خاران
فعلی بلوچستان بوده باشد.
اريوی مردم اريا يا واليت فعلی ھرات است که نمايانده ھروی يا ھراتی
است .در سده ھای اولی عصر ما واليت ھرات وعمدتا منطقه کوھستانی
غرب آن بواسطه ابدالی )ھياتيلی ھان( اشغال شده بود؛ اما قرارمعلوم اين
مردم مھاجرت کرده در حوالی سده نھم شايد بطرف شرق و در فالت
مرتفع قاعده غربی کوھھای سليمان مسکون شدند و مھد اصلی ايشان در
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منطقه ھرات حاال بواسطه کرای يا گرای ترک اشغال شده است .اريوی
مطابق سترابو درغرب بواسطه پاروپاميزادوی و امتداد يافته درشمال و
غرب درنگای طوريکه آنرا حلقه نمايد؛ و درنگای درجانب اراخوتوی و
گيدروسيوی .درفقره ديگر سترابو ميگويد" :درآنسوی ھند درغرب و پس
از کوھھا درطرف راست يا شمال يک منطقه وسيع است که بسيارکم
مسکون بوده با در نظر داشت بی باروری خاک با مردمان نژادھای
مختلف که بطور مطلق در يکحالت وحشت قرار دارند .اينھا اريوی نام
دارند و از کوھھا تا گيدروسيا و کرمانيا امتداد دارد" .منطقه وسيع
دراينجا شامل سيستان ومکران بلوچستان فعلی بوده ونژاد ھای مختلف
وحشی نمايانده قبايل متعدد بلوچ کوچی و غارتگر است .در فقره ديگر
سترابو ميگويد":اريا و مارگيانا که بھترين نواحی دراين حصه آسياست
بواسطه دريای ارينز و مارگوس آبياری ميشود .درنگيانا تا کرمانيا يکجا
با اريا مسئول تاديه باج است".
ستراپی ھفدھم متشکل از پاريکانوی و اسياتيک ايتيوپيانھاست .اين
ستراپی مربوط به بلوچستان فعلی است :گادروسيا يا گيدروسيای سترابو،
پلينی ،آرين وغيره و تشکيل کننده تمام آن منطقه کوھستانی ،خشک ،عقيم
و در اکثر حصص دشت و مسکونه ھای پراگنده که از اندوس تا واليت
پارسی کرمان در شرق و غرب ادامه دارد؛ و درشمال محدود است به
دشت ريگی جدا کننده آن از کندھار و سيستان و در جنوب به بحيره
عرب .قسمت غربی اين منطقه مربوط فارس است و بنام بلوچستان
پارسی تشخيص ميشود؛ اين ستراپی در اکثر حصص پوشيده با کوھھا و
فالت سرحد بوده و دربرگيرنده نواحی سرحد ،بمپور )شھری باين نام
مرکز اين بخش بلوچستان است( ،ديزک ،گاه وغيره است .قسمت شرقی
مربوط به ھند است که بنام کالت بلوچستان ياد ميشود )شھری باين نام
مرکزاين بخش بلوچستان است( ودربرگيرنده واليات ساراوان ،جاالوان،
کاچ گنداوه ،الس بيال و کاج مکران است .قديما نام تمام اين منطقه که
حاال بلوچستان ناميده ميشود قرارمعلوم کاش ،کاچ ،يا کاج )يا کوش يا
کوج طوريکه پارسيھا آنرا تلفظ ميکنند( بوده که اين نام درھردوقسمت
شرقی وغربی بنام کاچ گنداوه و کاچ يا کاج مکران ديده ميشود؛ واينجا
بواسطه نژاد کاش يا کاچ )کوش بايبل – "کوش بيگت نيمرود"( ،ايتيوپی
ھای ھيرودوتس مسکون شده بود .ازاين کاش يا کاچ ،کاشواھه يا کچواھه
بزرگ )کوشواھه يا کوچواھه( شجره راجپوت اشتقاق شده است.
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پاريکانوی )جمع پارسی شکل ھندی پرا-کا يعنی "کوھنورد"( متذکره
بواسطه ھيرودوتس يکجا با ايتيوپيھای اسياتيک حاال بواسطه براھوی،
براوی يا باروھی يک واژه بومی دارای عين معنی "کوھنورد" نمايانده
ميشوند .اصطالح ايتيوپيھای اسياتيک ھيرودوتس متذکره دراينجا بيک
شاخه کوشيتيز قديمی اطالق ميشود که در زمانھای بسيارقديم دروادی
تاگريس مسکون بوده و ازآنجا بامتداد ساحل تا اندوس امتداد داشته است.
ازاين حصص اينھا بطرف شرق تا قلب راجپوتانه يا راجواره بحيث
کچواھه و بطرف شمال تا ھندوکش توسعه يافتند جائيکه ما قبايل کچواھه
را دربين مردمان کافرستان و کنر يا کاشکار ديديم .عادات موجود دربين
بلوچ واجداد ايشان که از اليپو در سوريه آمده اند بطورآشکارا نشان دھنده
منشای کوشايتی باشندگان قديمی منطقه ميباشد.
سترابو با توضيح اين قسمت آريانای باستان يا افغانستان ما ميگويد که
قبايل ساحل شرقی از اندوس تا کرمانيا )کرمان پارسيھا( ،شامل اربيز،
يک قبيله درساحل شرقی دريای اربيس ،که آنھا را ازاويتای جدا ميسازد؛
در پھلوی آنھا ايختيوفاگوی و بعدا کرمانوی قراردارند؛ و اينکه درباالی
ايختيوفاگوی ،گيدروزيا قراردارد .پلينی نيزاوريتای را بحيث
ايختيوفاگوی اوريتای ذکرميکند که با زبان مخصوص خودشان صحبت
ميکنند که لھجه ھندی نبوده و ھمسايه ھای گيدروسی و پاسيريس بوده و
توسط دريای ارابيس ازھنديھا جدا شده است .آرين با تشريح مارش
الکساندر از طريق اين منطقه ميگويد که پس از شروع نيرکوس جھت
عبور نيروھا از بحيره ،الکساندر خودش بامتداد ساحل تا دريای ارابيوس
مارش نمود تا به اوريتای حمله نمايد ،يک قوم ھندی مسکون درنزديکی
آن دريا؛ و بھنگام تقرب موصوف ،اوريتای به دشت فرار نموده و
الکساندر با تھاجم به قلمروی آنھا به دھکدۀ آمد که رمباکيا نام داشت و
حيثيت مرکز آنھا را داشت .کورتيوس درگزارش ھمين مارش ميگويد که
الکساندر يک شھر در اينجا اعمار نموده و با مردم اراخوتوی آنرا
مسکون گردانيد .در آنسوی اوريتای ،آرين ادامه ميدھد ،الکساندربا
نگھداری در نزديکی ساحل ،از طريق يک دره باريک داخل قلمروھای
گيدروسوی شد که مارش بعدی بفاصله دورتر از بحيره ،از طريق يک
مسيربسيارخطرناک وعدم دسترسی بتمام احتياجات زندگی ،تا اينکه به
پورا )بامپور( مرکزگيدروسوی رسيد )درروزشصتم پس ازترک قلمروی
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اوريتای( .پس ازيک استراحت در پورا ،او بداخل کرمانيا مارش نمود.
يگانه مردم متذکره بواسطه آرين بحيث باشندگان اينحصه آريانا عبارت
بودند از اوريتای و گيدروسی .نام اوريتای شايد يک واژه يونانی باشد
)"کوھنوردان"( و مربوط به نام بومی پاريکانی مستعمل بواسطه
ھيرودوتس بوده و ھر دو بواسطه نام محاوره ای فعلی براھوی نمايانده
ميشوند .ازطرف ديگر دراينجا سلسله کوھھای حارا و جدا کننده الس بيال
)منطقه اوريتای( ازمکران است که شايد منبع اصلی نام اوريتای باشد.
دراينصورت ،ھردوی اين مردم )گيدروسوی و اوريتای( تحت نامگذاری
ايختيوفاگوی آمدند که معادل يونانی پارسی ماھيخوران ،ھنوز درمکران
فعلی زنده است.
پورا )بامپور( مطابق آرين ،مرکزگيدروسوی بوده که پس ازآن تمام اين
منطقه بنام گيدروسيا ناميده شده است .اينھا شايد درآنزمان مسلط ترين و
پرنفوس ترين قبايل بوده اند؛ نام اينھا ھنوزدرنمايانده ھای فعلی آنھا يعنی
گادار و الس بيال زنده است ،جائيکه آنھا عمدتا درمعامالت بازرگانی
مصروف بوده اند .بخشھای گيداربعضی قبايل پتان کوھھای سليمان شايد
ازھمين منبع و يا بطورمستقيم ازلومری ،يک نام دارای عين اھميت بوده
باشد؛ و طوريکه قبال گفته شد ،جدران کوھھای سليمان در نزديکی غزنی
نمايانده عين مردم اند .اما گيدروسوی قديمی شايد حاال بصورت عمده در
بلوچستان بواسطه لومری نمايانده شود که يگانه شکل ھندی ديگر گيدار
باشد ،ھردو واژه بمعنی "جاکال" يا "روباه" است .از طرف ديگر گيدار
پتان شايد ھمان ويدورا مھابارت سانسکريت باشد درحاليکه گاداری
نمايانده گاودرای سريع ،دشمن ناگا است.
محل گيدروسوی قديمی حاال بواسطه بلوچھا اشغال گرديده،توسط پرنفوس
ترين قبيله درمنطقه که پس ازايشان )گفته ميشود( بواسطه نادرشاه ،اين
منطقه بنام بلوچستان نامگذاری ميشود)حدود  150سال قبل( ،زمانيکه او
افغانستان مورد پژوھش ما را تحت سلطه پارسيان درآورد .من دريکی از
فقرات قبلی بلوچھا را منحيث باليچه راجپوت تشخيص کردم .اينھا قبال
بايست يک قبيله قدرتمند بوده و نام خود را بحيث نام قومی مخلوطی از
قبايل ونژاد ھا داده باشند که حاال بحيث طوايف بلوچ باھم ترکيب شده اند.
با آنھم حاال بلوچھا قبيله مسلط دراين منطقه نيستند که دربرگيرنده نام آنھا
است .اين موقعيت برای براھوی ھا داده شده است .حاال ترکيب اين دو
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قبيله بزرگ گيدروسيای قديمی و بلوچستان فعلی يعنی براھوی نمايانده
پاريکانوی يا اوريتای قديمی وبلوچ نمايانده ايشياتيک قديمی يا گيدروسوی
را بررسی ميکنيم.
براھوی – گفته ميشود که اين نام تغييرشکل با –روھی" ،ازکوھھا" يا
"کوھييان" بوده ومتمايزکننده اين مردم ازبلوچ ھاست که آنھا را نا-
روھی" ،نه ازکوھھا" يا "ھمواريان" باشنده اياالت ساروان و جالوان
کالت بلوچستان ميدانند و براھوی يا براھويک ،سلسله کوھھای امتداد
يافته بطرف جنوب ازطريق اين نواحی و الس بيال ،ازشالکوت )کويته(
در شمال تا ساحل بحردرجنوب و محدود بواسطه کاچ گنداوه درشرق و
نوشکی و خاران درغرب است .اين ساحه وسيع کوھھا و فالت مرتفع
عبارت از خانه مرکزی کوھيانی اند که براھوی ناميده ميشوند و منطقه
ايست که درآن زبانشان بنام براھويکی غالب است .نام براھوی طوريکه
تشريح شد ،مربوط به اصطالح کوھستانی تطبيق شونده به "کوھيان"
مناطق سوات و بونير درشمالی ترين حصه مرزھای اندوس بوده و نام
اصلی قومی مردمانی نيست که بااليشان اطالق ميشود .نام دقيق قومی
براھوی و زبان آنھا باراھا است ،يک قبيله بومی ھم نژاد لومری؛ اما
نامھای باراھا و براھوی ،براھوا و باروھی درواقعيت يکی بوده و اين
مردمان ازعين ايل کورد يا کوردگلی ميباشد .با وجوديکه اکثرا درساحه
فوق الذکرمتمرکزاند .براھوی درتمام بلوچستان وحتی سيستان يافت
ميشود )طوريکه ماديديم(؛ باوجوديکه درخانه بومی خويش بصورت عام
بنام براھوی ياد ميشوند ،درخارج آن بصورت عام بنام کورد يا کردگلی
ناميده ميشود؛ درحاليکه ھردونام براھوی و کورد درھرجا برايشان عام
است .براھوی يا کورد درواقعيت اوالده قديمی آشوريھا يا خاالدی است.
درجريان سده ھای  13و  ،14کوردھا مردم مھمی درافغانستان بودند که
درزمان شاھان ملک کرد )قبال ديديم( شھزادگان که بواسطه چنگيزخان
وجانشينانش بحيث رعيت معامله ميشدند حاکميت ھرات ،غور و کندھار
را تا محدوده اياالت اندوس در اختيار داشتند .سلطنت ملک کرد در
افغانستان طوريکه قبال گفته شد بواسطه تيمورلنگ از بين رفت؛ اما در
بلوچستان بواسطه جد خان فعلی کالت ،يک رئيس طايفه کمبر کورد احيا
گرديد .من اين جزئيات تاريخی را بخاطری ذکرکردم که ميتواند تا اندازه
زيادی مخلوط عناصر ترک را در ترکيب قبايل بلوچستان روشن سازد،
صرفنظر از اينکه طوايف براھوی يا بلوچ باشند .اکثريت نامھای طوايف
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و بخشھای اين دو قبيله بزرگ با پسوند جمع فارسی –انی )که بعضی
اوقات به –انری يا –اری تغييرميکند( ختم ميشود که مربوط به ھندی –
کا يا –کی و افغانی –خيل و –زی ميباشد.
براھوی – طوايف عمده براھوی عبارتند از )که تماما به بخشھای متعدد
فرعی تقسيم شده و بعضی ازآنھا فقط چند فاميل ميباشند(
غجگی
بيزنجو
بنگل
امل
کيدر
کمبر
کالوی
جاتاه
الری
لنگاو
کورد
کوچيک
مينگل
محمودشاھی مندر
لوتی
رايس
فوگ
پازه
نوشيروانی
سماله
سھولی
رود
رخش
شيخ حسينی سوناری
شيروانی
سرپره
زيگروغيره
زيھری
تمبر
ازاين نامھا غجگی ھمان کج-کی بومی کاج يا کيج است .جتاه جت است.
کيدر ھمان کيھدر راجپوت بازرگان؛ لنگاو ھمان لنگاھه چالوک يا
سوالنکی راجپوت ؛ الری ھمان بالر)کورد( بومی است .لوتی ھمان لوت
بومی يا دشت يزد و کرمان است .محمودشاھی شايد اوالده ناقلينی است
که بواسطه محمود غزنوی در اينجا مسکون گشتند .مندر قبال ديده شده
است .نوشيروانی و شيروانی ظاھرا يکی بوده و نمايانده اوالده نوشيروان
شاه فارس است .پازی يا پاش شايد عين پاس ،پاش يا پاخ ،پشای قبل
الذکر بوده ويا عين باش قبيل باشد مانند باشگلی کافرستان .رايس يا
ريسانی شايد ھمان راوکا ،سوالنکی درتغييرشکل اسالمی باشد .رخش يا
راکاش )راکشانی( ھمان راخاج ،بومی عربی آر روخاج ،و اراخوتای يا
اراخوسيا يونانی است .سماال راجپوت است .سرپره شايد سرپرای قبلی
است که بواسطه پلينی دربين قبايل تا جنوب پاروپاميسوس ذکرشده است.
شيخ حسينی آشکارا عنوان اسالمی ونام داده شده به يک گرويده مسلمان
است .سون يا سوناری ھمان سونی راجپوت بازرگان است .ديگران ھمه
طوايف کورد يا براھوی اند؛ دربين آنھا کمبرقبيله رئيس حاکم درکالت،
کمبرانی خان است .امل ،يا امالری و تمبرانی ھر دو بخشھای فرعی
بيزنجو کورد است .زيگر يک شاخه مينگل بوده و ھر دو نمايانده ھندو

213

جاخر و منگل اند .درپھلوی اينھا يکتعداد بخشھای فرعی ديگر نيز وجود
دارد که نامھای ايشان بدون تفاوت دربراھوی و بلوچ بمشاھده ميرسد.
بلوچ – بلوچ )باليچه چوھان اگنيکوال راجپوت( قرارمعلوم ازديگرقبايل
راجپوت افغانستان از زمانھای قديمترجدا شده و برای سالھای زياد تحت
نفوذ مستقيم و کامل پارسيان باقی ماندند .شايد منطقه آنھا در قلمروی
واگذار شده بواسطه سيلوکوس به سندراکوتوس قبل الذکر شامل نبوده
است .بلوچھا ھيچ چيزی درباره اجداد دور خود نميدانند ،بجزازمسلمانان
که ادعای نسب عربی از اجداد مسکون شده دراليپو دارند؛ ادعای که شايد
از يک عنعنه در منطقه باشندگان اولی آن بوجودآمده باشد که ازآنقسمت
آمده بودند .گفته ميشود در کاج مکران و کاچ گنداوه ،بلوچ بنام ناھروی
)نروھی( بواسطه برھوی ياد ميشود ،بخاطرتمايزازخودشان )بروچی(؛
ليکن اين نام ھيچگونه ربطی با تقسيمات فرعی آنھا ويا نامگذاری نژاد
آنھا ندارد .درکالت ،براھوی بصورت عام بحيث يک بخش بلوچ شناخته
شده و گفته ميشود که تمام قبيله بلوچ متشکل ازسه شاخه بزرگ است؛
بنامھای براھوی ،ريند و نومری يا لومری .اينھا درحقيقت ،نمايانده سه
عنصرمھم قومی تشکيل کننده قوميت فعلی بلوچ اند؛ براھوی نمايانده
براھه و کورد بومی است؛ ريند راجپوت و ھندی است؛ و لونری،
ايتيوپيائی و کوشيتی است .لومری يا نومری يک مردم بسيارقديمی وشايد
نمايانده نمرودی يا مردم بابيلون باشند که تابع نيمرود "شکارگرقدرت"
پسر کوش ھميتی باشد که پس از او سيستان بنام نيمروزياد گرديد؛ لذا
اينھا بايد يک شاخه آشوريھای قديمی ،آشورای مھابھارت ،شايد
رکشاسای راکاشا راخاج يا اراخوسيا باشد .ريند اصال از رين يا ران
کاچ ،باتالق بزرگ نمک وايجاد شده بواسطه دريای لونی )"نمک"(
راجواره است؛ يک ناميکه مطابق تاد مشتق از ارانيا سانسکريت
)"زباله"( بوده وتوسط نويسندگان يونانی بشکل ايرينوس زنده نگھداشته
شده است .ما قبال نام ارانيا را در بين قبايل کافرستان بشکل ارينيا يا
ارانيا ،ھمسايه ھای کالشه ديديم که فکرميکنم کالچه سوالنکی راجپوت
)اگنيکوال( باشد .نام ريند يک نامگذاری ساحوی مربوط به بلوچ ،يا
باليچه وديگرقبايل چوھان راجپوت است که مھد اصلی آنھا درمنطقه
چوھان ،در سواحل لونی است؛ و بعوض اينکه يک شاخه بلوچ باشند
طوريکه حاال شناخته ميشوند ،قبيلۀ اند که بلوچ اصلی )باليچه( يک شاخه
آنھاست .بآنھم بمقصد توضيح ،مطلوب اينستکه بسه بخش فوق الذکر بلوچ
214

توافق نمائيم .ما براھوی را توضيح داديم و حاال به بررسی ترکيب
نومری و ريند ميپردازيم.
نومری شامل سه بخش عمده است :نومری الس بيله ،بولفت يا بورفت و
جوکيا که ھرکدام به بخشھای متعدد تقسيم شده اند .تمام اينھا به جدگلی يا
جتگلی ،يک لھجه )متغييردربين طوايف مختلف( زبان جتکی يا جت سند
صحبت ميکنند.
بخشھای نومری يا لومری عبارتند از
بروديا
بھرا
انگريا
اچره
جمھوت
گنگا
گدريا
دودا
رونغا شالوکه
رنجا
مسور
سوترا وغيره
سينگر
سينھان

بورا
منگيا
شيخ

چوته
مندوری
سور

ازاين نامھا اچره شايد مانند اچک درانی ھمان اچی قبل الذکر باشد.
انگريا نام يک قبيله مشھور دزدان دريائی در امتداد سواحل خليج پارس و
بحيره عرب بوده و شايد انگيرا برھمن يا اگگر راجپوت بازرگان باشد.
بھرا يا وھرا شايد بھری ختری باشد .برديا و بورا ھمان براريا و بور
راجپوت بازرگان است .غوتا ھمان چاتو برھمن است .دودا راجپوت
است .گدريا يا گدر نماياندگان گيدروسوی قديمی يونانيھا است .جمھوت
عين جريجا بوده و ناميست که بھنگام گرويدن قبيله باسالم گرفته شده
طوريکه قبال ذکر شد .جمھوت بمعنی فاميل يا طايفه جم است .مسور يا
مسوريا ھمان ميسره قبيله دشت ھند است .رانجا و رونغا عين ھم بوده و
تشخيص نشد .شالوکا ھمان چالوک يا سوالنکی راجپوت است .سينھان
ھمان سينھاله ختری است .سينگر ھمان سينگرح راجپوت است .سوترا
شايد سوراتيا پراماره باشد.
بولفت يا بورفت يک تغيير شکل ابوالفتح ،يک تخلص اسالمی گرفته شده
بھنگام گرويدن به اين مذھب بواسطه اجداد اين قبيله بوده و بمعنی "پدر
پيروزی" است .بولفت شامل دو بخش است :بپپاه يا بپپاھانی و امل يا
امالنری .بپپاه يا بپپاھانی اوالده فاميل گھلوت مشھور راجپوت شاھان
چيتور است که بنام بپپا ياد شده و تاريخ آن در تاد "سالنامه مختصر
راجستان" داده شده است .بپپا سلسله گھلوت را در ماروار در  728م
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ايجاد کرد .او تعداد زياد دودمان باقی گذاشت و بھنگام وفات حدود يکصد
سال داشت .تاد ميگويد که در اواخر عمرش "اطفال و منطقه خود را
ترک گفته و با لشکر خويش بغرب خراسان رفته ،در آنجا خود را مستقر
گردانيده و زنھای جديدی از "بربريھا" گرفت که از آنھا اوالده متعددی
بر جای گذاشت" .تاد عالوه ميکند که بپپا "يک زاھد در مرو گرديد
جائيکه او زنده دفن گرديد پس از غلبه بر تمام شھزادگان غرب در
اصفھان ،کندھار ،کشمير ،عراق ،ايران ،توارن و کافرستان؛ با دختران
تمام آنھا ازدواج نموده و از آنھا  130پسر بنام پتانھای نوشيره داشت.
ھريک از اينھا يک قبيله را ايجاد کرد که نام مادرش را داشت .اطفال
ھندوی او  98نفر بوده و بنام اگنی اوپسی سورياوانسی يا "زاده –
خورشيد يا آتش-پرستان" ياد ميشدند .امل يا امالنی ظاھرا عين ايمل است
که ما غالبا در بخشھای قبايل پتان وادی اندوس تا پشاور ديديم ،جائيکه
يک دھکده باين نام در نزديکی معبريا دره کوھات وجود دارد" .پتانھای
نوشيره" تاد شايد حاال نمايانده نوشيروانی و شيروانی بلوچ باشد؛ و مھد
اصلی آنھا ناحيه نوشکی "ازنوش" است که يک مخفف نوشيروانی يا
نوشيره است .بخشھای بولفت ھنوز معين نيست.
بخشھای جوکيا عبارتند از
بزنجو
برديجه
بند
ھينگره
ھريا پوتره ھرتی
پغ
ميداه موسی
ساالريه
ريگانی سبره
ورديلی

غد گيدور
جدگل کلمتی
پونوار
پندا
شھزاده شيکاری

ھميراکا
مھمت
رايس
تبر

ازنامھای فوق جوکيا شايد جاگه و بند ھمان بھاند دو قبيله راجپوت طبقه
آواز خوان يا خنياگرباشد ،مشابه به چاران ھمين طايفه که زمانی مشھور
و قدرتمند بود .برديجه ھمان بريجه راجپوت بازرگان ،گيدور عين گدر و
ھمان گدوره سانسکريت )مھابھارت( ويا گيدروسيا يا گادروسيا يونانی
ھاست .ھميراکا ھمان اوالده ھمير يک رئيس مشھورگھلوت که با عربھا
در سند مخالفت کرد .ھريا پوترا "پسران ھری" يک شاخه جريجه يادو يا
قبيله ھری است .ھری شايد شکل اصلی ھردين گوجرباشد .ھينگاره شايد
با معبد ھينگالج ربط داشته باشد .جدگل يا جتگل جت است؛ اين
کنجکاوانه است که استعمال پسوند –گل و –گلی در اينجا در جنوبی ترين
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قسمت افغانستان شرقی ھمانند قبايل کافر در شمالی ترين قسمت اين مرز
مانند واگل ،بيراگل ،باشگل وغيره قبل الذکر است؛ جدگل ھمچنان بنام
جگدل ياد ميشود بواسطه پس و پيشی ھجاھا و مغشوشی يا تغيير شکل
حروف صامت که در بلوچستان زياد غير معمول نيست؛ و احتمال دارد
که محالتی که درافغانستان بنام جگدلک درناحيه جالل آباد کابل ،جلدک
در کالت غيلزی کندھار ياد ميشوند نشاندھنده اجاره داری )مالکيت
موقت( قبلی بواسطه جت ھا باشد ،يک نژاديکه بصورت وسيعی درشمال
ھند منتشر است ،جائيکه اينھا عنصر عمده قومی نفوس را تشکيل ميدھند
)بخصوص درپنجاب( .کلمتی ھمان کلموه پراماره است .مھمت ،موھميت
يا مھميت را قبال بحيث يک طايفه وزيری ديديم؛ اين شايد ھمان مھا ماد يا
مھا ميد "ماد يا ميد بزرگ" عين مردم بخش آينده ميداه باشد که ھمان ميد
يا ماد يک قبيله بسيار قديمی در اينحصه بوده و يک شاخه مادای يا
"ميدھا" فارس است؛ در اينجا ميد يک قبيله ساحلی است که اکثرا بحيث
کشتيرانان ،ماھيگيران و قبال دزدان دريائی بودند؛ اينھا نمايانده
ايختيوفاگوی يونانی ھا و مکرانی فعلی اند که پس از ايشان منطقه بنام
مکران ناميده شده است .موسی يا موسا )بصورت عام موسيانی گفته
ميشود( عين موسی-کا ،موسيکانی مورخين الکساندر اند .پغ آشکارا عين
پژ و فوک قبايل ديگر بلوچ بوده و يا پش و بش )بشگلی( کافرھا وھمان
پشای قبل الذکر است؛ يا شايد ھمان پچھاده جت "ازپچھه" است که شايد
بازھم ھمان پشای باشد .پندا ھمان پاندی برھمن و پونوار ھمان پوار شکل
ديگرپراماره راجپوت باشد .رايس يا ريسانی ھمان راوکا ،چالوک يا
سوالنکی است .سبرا ھمان سابر يا سبروال ختری است .ساالريا ھمان
ساالر قبل الذکر است .تبرھمان تيپورا راجپوت بازرگان است .ورديلی
قرارمعلوم عين وديھی يک قبيله کافر است.
ريند – ريند متشکل از طوايف بزرگ است که بصورت عام باصطالح
عموم بلوچ شناخته ميشوند و اين قبيله آخری يک شاخه آنست .تمام اين
طوايف يا قبايل به بخشھای متعدد تقسيم ميشوند که بعضی از ايشان
صرف چند فاميل ميباشند .قبايل عمده بلوچ قرار ذيل است )اکثريت
بخشھا دارای پسوند –انی يا –اری است که قبال توضيح شد(
دريشاک
بوردی
بوگتی
بوزدار
بوليدا
باری
ھات
ھمر
گوريچ
دومکی گيچکی
دور
کتوار
کسار
کاودای
جالوی جاتوی
جکر
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کوروا
خوسه
ختران
لوند
لوری
لتی
مزاری
مرواری مری
نوشيروانی رکش ريند

لغاری
مگازی
ميد
سجودی

لندی
مالی
نبکا
سنگريا

لشاری
مماسانی
نوھانی
يوتان وغيره

ازنامھای فوق بلوچ ھمان باليچه چوھان راجپوت؛ باری ھمان باری يا
بارو برھمن است .بوليدا )متذکره بواسطه پتوليمی( عين پوالدی يا
فاوالدی ھزاره قبل الذکر و قبال يک قبيله مھم دراين حصه بوده و نام
خود را بناحيه مھم مکران داده است؛ قرارمعلوم نام اصلی آن بول ،بوال
يا پوال )ازاينجاست معبد بول ملتان ،دره بوالن و زيارتگاه پوالجی
نچندان دور از آن( ھمان باال برھمن و شکل بوليدا وابسته سندی بوليکا
ھندی"،از بوال ،پوال يا باال" است .بوزدار )بزدار پارسی( شايد شکل
پارسی بخش بعدی ،بوگتی باشد که ھمان بھاگتا قبيله گله دارھندی است.
بوردی ھمان بھورتا راجپوت سوالنکی است .دومکی ھمان دومرکی
ونمايانده دامره قبلی است .گيچکی عين کجکلی و ھمان کاش يا کاچ است
يعنی کچواھه قبلی .گوريچ ھمان کيروچ راجپوت قبلی است .ھمر يا
ھمراری نمايانده اوالده ھمير فوق است .ھوت آشکارا عين يوتان بوده
وھمان يوتی ھيرودوتس ،يا يوت و عتمان قبل الذکر در بين يوسفزی
است .جر ھمان جاخر قبيله ھندو دشت ھند در بين جت است .جالوی
ھمان راجپوت جاليا است .جاتوی جت است .کاودای نمايانده کای قديمی
)ازاينرو کيانی( از طريق شکل سندی کاودا "از کاو" و کاودای پارسی
"ازکاودا" است؛ عين کاو درکاو کافرستان مشاھده ميشود .کتوار ھمان
کتيار راجپوت است .ختران ھمان ختيران ،شکل جمع ختير راجپوت
بازرگان است .خوسه يک قبيله ھندو دشت ھند و جيسلميراست .کوروا
ھمان کوری جت است .لغاری و لشاری تلفظ ھای مختلف لساری و
نمايانده بوميان الس است که بعضا بنام السی ياد ميشوند بخصوص توسط
فعليھا؛ مراحل انتقالی الس ،الش ،الخ ،الغ بوده و شکل آخری در لغجام
با لساری واقع شده ،شرکل اولی در سپين ترين قبل الذکر ،لغجم يک
ترکيب السی و جموت و لساری شکل جمع السی است؛ و السا و الغا
بحيث بخشھای گورچانی و کسرانی )شکل جمع کسار و يک شاخه ريند
درليست فوق قبايل بلوچ( که قبال توضيح شد .لندی و لوند عين ھم بوده و
ھمان لونی ،لوانيا سانسکريت قبل الذکر است .لتی شايد بمعنی السی باشد.
لوری ھمان الری بومی الريستان و نمايانده آشوريھای قديمی است.
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مگزی شايد مگراسی گھلوت ،مالی ھمان مالھی يا مھولی رھتور باشد.
مماسانی قبال ديده شد .مرواری ھمان بوميان مروار است .ميری ھمان
موری پراماره يا ميرقبيله بومی ھند است .مزاری ھمان ميساری قبيله
ھندو دشت ھند است .ميد قبال ديده شد .نتکا يا نتکانی ھمان نات قبيله
ھندی کوليھا ،ساحران ،رقص-ريسمانی وغيره است .نوھانی ھمان
لوھانی ،لونی ،لوانيا فوق الذکر است .نوشيروانی ھمان نوشيره فوق يا
ھمان اوالده نوشيروان ،شاه مشھور فارس است که مرکز آن مداين يا
تيسفون در دجله بوده و در 579ق م وفات نمود ،پس از  48سال پادشاھی
که در جريان آن اين قسمت منطقه را تا اندوس در اختيار داشت .رکش
ھمان راکاش و نمايانده اراخوسوی يونانيھا است که فوقا ذکرشد .ريند قبال
ديده شد .سجودی شايد سجاتی راجپوت بازرگان باشد .سنگريا ھمان
سينگرح راجپوت است.
قبايل عمده فوق شامل بخشھای ذيل است :بخشھای مری عبارتند از
جنگی
گوساه
غزنی
چلگری
بيجار
علی
لوھار
لنجا
کونگره
کيانی
کندر
قلندر
سومرا وغيره
شيرا
سرور
ساالر
سھيجه
پوادی
ازاينھا بيجار ھمان بيرجيريا راجپوت )ريند( است .چلگری )چلوکاری(
ھمان چالوک يا سوالنکی راجپوت؛ اين ھمچنان بنام شلگری ياد شده و نام
خود را به ناحيه شلگرغزنی داده است .گوساره ھمان گسوره راجپوت
بازرگان است .کونگره ھمان خنگريا خنجر قبيله بومی ھندوی کولی
است .لنجه ھمان لنگاھه سوالنکی است .لوھر ھمان الھيری برھمن
است .پوادی ھمان پاوريا قبيله خنياگراست .سھيجا ھمان ساھانی ختری
است .سرورھمان سروريا سوالنکی است .سومره ھمان سومرا پراماره
است.
بخشھای مزاری عبارتند از
باتيل
بنگی
بلوچ
ايسان
ھرو
گوال
ماسيد
مچی
لوت
موسی
مورکا
مينگل
ساماله
سھيجا
سادو

بھيمبر
جاال
مستک
پندی
ساناته
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چاوغی
جسک
مير
پوالتی
سنجر

دھارو
کسار
ميروی
رستم
سيالت

سياف
تورکا

سوال
عمرا

سوت
واو

سوريجه
زمکا وغيره

تالپور

تاکر

ازاينھا باتيل ھمان بوتيال راجپوت )کشواھه؟( است .بھيمبر ھمان بھمبو
راجپوت بازرگان؛ گوال يک قبيله برده ھای ميراثی ھندو و راجپوت
است .ھارو ھمان ھاره چوھان؛ ايسان يا ايسانانی تشخيص نشد؛ که شايد
مربوط به بخش ياسين بوده و اغلبا دربخشھای قبايل پتان ديده شد .لوت يا
لوتی قبيله لوت دشت کرمان است .ميرو ميروی عين ھم بوده و ھمان مير
قبيله بومی ميرواره است .مورکا ھمان موھور قبيله ھندو دشت ھند است.
پوالتی ھمان بوليدا فوق الذکر است .سناتا ھمان سنادھيا برھمن ،سيالت
يا سيالتيا ھمان سيتوليا قبيله گله دارھندی و تاکرھمان تاکور جت است.
بخشھای لوند عبارتند از
برنا
بکر
الو
گيرا
گاج
گدی
کالی
گنجو جتو
ناتو
ماری متو
سوربه سومره يارو

بھی
گوريچ
کمبر
ساھو
زره وغيره

بورته
ھوت
الدی
ساکه

غاتو
جمو
لودا
سوھا

ازاينھا بورته ھمان بھورته سوالنکی است .چاتو برھمن است .گدی نام
ھردو قبيله ختری و گله دارھندی است .گاج ھمان کاج يا کاچ است .جمو
ھمان جموت الس بيال است .کمبريک طايفه کورد است که قبال ديده شد.
الدی و لودا عين ھم بوده و ھمان الدی ساکا راجپوت بازرگان است )يک
قبيله سکائی( .ساھو و سوھا يکی بوده و ھمان ساه ختری است .ساکا
اکثرا با الدی يکجا بوده و نمايانده ساکای پارسيھا و يونانيھا است که پس
از ايشان نام ساکاستان گذارده شده است )و قبال گفته شد( .سوربه ھمان
سوربيا راجپوت بازرگان ،يارو ھمان جورا رھتوراست.
بخشھای دريشاک عبارتند از
براھيم
ارشو
عرب
کتوھال
جاسک
ايسان
نوک
ميتال
مينگو

فوجيل
کيرمان
سامی
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گامو
ملو
سرگانی

گونفز
مندو
شيخ وغيره

ازاين نامھا گامو ھمان گاموھا راجپوت؛ گونفز شايد بمعنی گنداپور قبل
الذکر باشد .فوجيل ھمان پاگل و بھاگيله سوالنکی است.
بخشھای گوريشانی يا گورچانی عبارتند از
بازگير
بنگل
بدل
بابل
علی
ھرو
گبول
دورکا
دود
چوتی
کنگ
قلنگ
جاسک جوگی
ھوت
ميو
لشاری
الدی
کورپت خليل
سنديل
سالو
پيتافی
موتيک موسا
تنگو
سور
شيک سوھا
شال

چنگ
ھيل
کتال
ميتا
سرمور
ترکل وغيره

اکثر اين نامھا قبالديده شده است .بابل ھمان بابر گوجراست .بنگل جت
است .چوتی ھمان چاتو برھمن است .دود و دورکا عين ھم بوده و ھمان
دور راجپوت است .گابل ھمان کپول راجپوت بازرگان است .ھيل جت
است .کورپت يک نام مرکب کورو پتاک قبايل گله دار ھندی است .خليل
شايد خاليا قبيله گله دارھندی است .ميو بومی ميوات راجواره است.
سنديل برھمن يا شايد سيندھيل پريھارا راجپوت باشد .مثالھای فوق کافی
است تا ترکيب قبايل و طوايف متشکله تحت نام بلوچ نشانداده شود که به
ريند ،رين يا ران شاخه راجپوت بلوچ طبقه بندی شده است.
بخشھای جت بلوچ عبارتند از
بنگی
بنگال
اسلميا
ابرا
ھيل
ھاورا
گاتواره
دھی
خنديا
کلھورا
جاخر جاتوی
پچھاده
ناو ناگه
ماچی مانجھا
وديرا وغيره
تکورايلی تينوا

دالل
ھودی
خوخار
پالل

ديسی
جدگل
کوری
پسرار

ازاينھا گاتواره را قبال با گاتو ،اسلميا را با اسالميه ،جدگل را با جدگل،
جاخر با جکر و زيگر ،کوری را با کوروا ،منجھا را با مانجو ،ناو ناگه
را با نانا ،پچھاده را با پاش ،پاژ ،پاگ و فوگ ،تکورايلی را با تاکر و
تکر ،تينوا را با تانيا ،وديرا را با ورديلی و وديھی ديده ايم.
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درپھلوی قبايل فوق بلوچستان يکتعداد افغانھا وعربھای پراگنده نيز وجود
دارند .عربھا عمدتا در نواحی ساحل غربی يافت ميشوند ،جائيکه آنھا در
امورتجارتی و زراعتی مشغول اند؛ اينھا تشکيل دھنده يک مجموعه فرقه
مذھبی در اينحصه بلوچستان اند که بنام زيکاری ياد شده و قرارمعلوم
يک شاخه روشانيه و شايد مانيکائيھا باشند .اولی دارای يک مسکونه
کوچک و عمدتا مسکون در کالت بوده و از قبيله افغان بابی اند که تقريبا
کامال دراموربازرگانی مصروف اند؛ اينھا احتماال مشتق از بھيبو پراماره
راجپوت باشند .درعين ناحيه کالت نيز يک مجمع مسکون دارای منشای
پارسی يافت ميشود که بنام ديھوار يا "دھاتی" ياد ميشوند؛ اينھا مربوط به
ديھکان سيستان بوده ،به پارسی صحبت نموده و تماما مصروف زراعت
اند .بعضيھا اينھا را بحيث تاجيک مشناسند ،اصطالحی که درافغانستان و
آسيای مرکزی بصورت عام بتمام رعيت يا نفوس پارسيگوی اطالق می
شود که دردھکده ھا و شھرھا مسکون بوده و درصنايع کشاورزی ومدنی
مشغول اند ،درتقابل با طبقات مسلط که نظامی ،کوچی وغارتگراند .اين
تکميل کننده بحث ما از قبايل باشنده بلوچستان ،گيدروسيای قديمی ،منطقه
ستراپی ھفدھم ھيرودوتس است.
ستراپی ھجدھم متشکل از ماتينوی ،ساسپيروی و االرودوی است؛ اين
ستراپی در بر گيرنده قسمت شمالی فارس فعلی است که درخارج ساحه
مورد پژوھش ما قراردارد .اين ستراپی شامل يکحصه ميديا متصل ناحيه
آريای قديمی افغانستان ماست که بواسطه ماتينوی يا ماتی مسکون است،
يک قبيله ايکه ما بصورت کتلوی و نمايانده دربين افغانھای فعلی ديديم.
ستراپی نزدھم متشکل از تيبارينوی ،ماکرونوی ،موسينويکوی و
مارسوی است؛ اين ستراپی بمراتب دور تر از ستراپی قبلی بطرف غرب
است که در برگيرنده سواحل بحيره يوکسين است .اين ستراپی برای ما
فقط از نقطه نظر تذکر مکرونوی و موسينويکوی دلچسپ است .در
ماکرونوی ما عين نام مکرانی بلوچستان را ديديم که قبال بمعنی
"ماھيخوران" ايختيوفاگوی يونانيھا توضيح گرديد؛ ناميکه به قبايل ساحلی
سواحل جنوبی يوکسين با عين دليلی داده شده که بمردمان گيدروسيای
قديمی يا بلوچستان فعلی داده شده بود .موسينايکوی ھيرودوتس نام اطالق
شده بمردمان متفاوت از مکرونوی است .اما سترابو با صحبت در مورد
باشندگان بعضی کوھھا در پونتوس ميگويد که اينھا تماما وحشی اند
222

)دربين ديگران( ،بشمول سيانوی که قبال مکرونوی ياد ميشد؛ و اينکه
بعضی از ايشان در بين درختان يا در برجھای کوچک زندگی ميکنند،
بدينعلت قديميھا آنھا را بنام موسينايکوی "مسکونين برجھا" ميناميدند،
چون برجھا موسينوی ناميده ميشد .باين ارتباط ،دراينجا ميتوانم بگويم که
درحصص مختلف وادی اندوس ،جائيکه زمينھا باتالقی واکثرا درمعرض
سيل قراردارد ،باشندگان چوپان چوکاتھا يا برجھای بلند بنا ميکنند که
بھنگام سيالبھا و جھت فرار از گزند پشه ھا و حشرات در بين آنھا
زندگی کنند؛ اين ساختمانھا که مچان ناميده ميشوند شايد نمايانده واژه
موسينوی يونانی فوق الذکر باشد .بارتباط سيانوی )مينگرليان فعلی( که
قبال بنام مکرونوی ياد ميشد ميتوانم بگويم که يک ناحيه درمکران بخش
بلوچستان بنام سيانه -کوه وجود دارد؛ و در نقطه اتصال کوھھای خوجه
عمران و سليمان ،در مرزھای شمالشرقی بلوچستان )سيانه-کوه درمرز
شمالغربی آن قرارميگيرد( دھکده ديگری بنام سيونه-داگ وجود دارد.
واژه پختو داگ نبايد با ترکی داغ يا تاغ مغشوش شود که دارای عين
معنی کوه پارسی است .داگ يا داگاه پختوبمعنی برھنه ،زمين ھموار
وعموما سخت و جغلدار بوده و در اينجا بحيث نام فالت مرتفع سخت،
جغلی واکثرا خاک برھنه اطالق شده است که ترکيب کننده مشخصات
ارتفاعات توباه ميباشد .طوريکه ديديم دراينجا نيزيک بخش قبايل پتان اين
منطقه کوه سليمان بنام سيانی ياد ميشود.
ستراپی بيستم يا آخری شامل ھنديھا است ،طوريکه ھيرودوتس ميگويد.
اين اصطالح باندازه کافی ،جامع ونامعين است؛ اما خوشبختانه اين
ستراپی درخارج ساحه مورد پژوھش ما قراردارد.
ما حاال بيست ستراپی امپراطوری داريوش ھيستاسپ نامگذاری شده
بواسطه ھيرودوتس را بپايان رسانيديم و بطور مختصر آنھائيرا که در
محدوده آريانای باستانی يا افغانستان ما قرار داشتند ،بررسی نموديم .ما
در بين باشندگان موجود اين منطقه ،نماياندگان فعلی )حداقل در نام( اکثر
اقوام متذکره بواسطه ھيرودوتس را بحيث باشندگان آنھا در روزگار او
يعنی نيمه سده پنجم قبل از ميالد تشخيص کرديم؛ و من ترکيب فعلی
چندين قبيله افغان دربرگيرنده نامھای آن اقوام قديمی يا باشندگان قلمروی
آنھا را بررسی و تحليل کردم .درليست طويل و قبايل متعدد و بخشھای
فرعی آنھا و در بين نامھا و نژادھای متنوع ،حقيقتی که با وضاحت قابل
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مالحظه بدست ميآيد بيالنس کامل نامھائيست که مردمان منطقه حاال
بحيث نام قومی خود حمل ميکنند .و ما ھيچ قبيله ،طايفه و يا بخشی را
نيافتيم که نام افغان و يا حتی نام مشابه آن داشته باشد.
درپھلوی اين حقيقت يک موضوع با اھميت ديگر نيز وجود دارد وآن
فزونی بزرگ نژادھای راجپوت و ھندی درتمام ساحۀ اين قلمروتا غربی
ترين محدوده آن است )که از مدتھا قبل درسايه جذبات اخوت اسالمی از
بين رفته اند( ،با وجوديکه اينھا در قسمت ھای شرقی بطورطبيعی مسلط
اند .عنصرھندی درنفوس آريانای باستان بازنده ماندن عين نامھای قبيلوی
تا به امروز و با تغييرات بسيار کم يا نا چيز امالئی ،در افغانستان فعلی
بسيار خوب نمايانده شده که تاريخ آنرا ثبت نموده و در برگيرنده اقوام
باشنده اين منطقه در سده ھای قبلی و متعاقب سرنگونی امپراطور پارسی
)داريوش ديگريا کودومانوس( بواسطه الکساندربزرگ در 330ق م بوده
است.
غلبه مقدونيھا غلبه يک قوم مشرک بر قوم مشرک ديگری بود؛ عبادت
مذھبی يونانيھا و ھنديھا )با وجوديکه بواسطه مداخله پارسيان دارای يک
عقيده کامال متفاوت جدا شده( نقاط مشترکی زيادی باھم داشته واسطوره
آنھا آنقدر مشابه بودند که بواسطه ھريک بحيث يکچيز و عين منشا
)مصری ،ھامی( تشخيص شده بودند؛ تفاوت بزرگ در بين آنھا،
صرفنظر از زبان ،در تمدن عالی يونانيھا ،پيشرفت در ادبيات ،ھنر و
تنظيمات نظامی بوده است .ھمين مدنيت عالی و برجسته يونانيھا بود که
جانشينان الکساندر را توان بخشيد تا سلطه يونانيھا دراين منطقه را برای
سده ھا حفظ نمايد؛ آشکارا با ھمکاری رضايتمندانه بوميان ،که بطور
آزادنه يونانيھا با آنھا ازدواج نموده و با آنھا بطور مناسب حکومت را
تقسيم کردند در حاليکه قدرت عالی را در اختيار خود نگھداشتند .در
جريان حاکميت يونانيھا و مسير يونانی سازی ،ھيچ شکی وجود ندارد که
يک رخنه يا ورود بزرگ مھاجرين از آسيای صغير و خود يونان بداخل
قلمروھای سلطنت يونانيھا در آريانای باستان صورت گرفته است،
جائيکه آنھا مسکونه ھای خود را ايجاد نمودند .اين فرضيه براين بنياد
است که ما ميتوانيم در افغانستان امروزی ،موجوديت قبايل ،طوايف و
بخشھای متعدد باشندگان با نامھای را بيابيم که بطوردقيق بواسطه اقوام و
قبايل باشنده مقدونی ،تراکيا ،ليديا و ديگر حصص آسيای صغير بکار
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برده شده و بواسطه نويسندگان يونانی و رومی عصرھای پيشين ثبت شده
و به ھيچيک از مردمان ھندی )که ما ميشناسيم( قابل ارجاع نيست.
يکتعداد قبايل مشتق شده از منابع فوق که حاال در افغانستان يافت ميشوند،
در مسير پژوھش من در جاھای مختلف تشخيص گرديدند؛ شکی وجود
ندارد که پژوھشگران ديگرشايد بتوانند تعداد بيشترآنھا را شناسائی کنند.
سلطه يونانيھا در اين منطقه آسيا باالخره بواسطه تھاجم گيتای يا جاتا
)يوچی چينائی( در حوالی  126ق م از بين ميرود و پايان مييابد؛ ليکن
مطابق سينيکا )"دی کانسوالتيد ھيلويام"( ،زبان يونانی ھنوزدرسواحل
اندوس در زمان او ) 50م( صحبت شده و درباالی سکه ھای اقوام غالب
برای چندين سده بعدی بکارگرفته شده است .جاتا با جاروب نمودن از
طريق ارتفاعات افغانستان ،جا گذاردن چند مسکونه در آنجا )باستثنای
مناطق باز( ،سرازير شدن به وادی اندوس و نشر شدن به تمام پنجاب و
شمال ھند ،حاال اوالده آنھا کتله بزرگ نفوس را تشکيل ميدھند .جاتا ھمان
گوتھای ھند وعين ايل گوتھای اروپا بوده و ھمانند گوتھای اروپا ،دراينجا
يک بينظمی کامل را ايجاد نمودند .اينھا بوديست و نگھبانان سرسخت اين
عقيده و سيستم بودند؛ درتحت سلطه ايشان ،برھمنيزم و آن نظم اجتماعی
ازبين رفته و شرايط برای پذيرش عيسويت آماده ميشود .عيسويت در
دورانھای اول و پس ازتحکيم آن در سده سوم بطور وسيعی درآنجا پخش
ميگردد؛ اما قبل از ظھوراسالم )بحيث يک دشمن غير قابل انکار(،
دوران سختی را پشت سر ميگذارد تا اينکه ريشه ھای آن محکم گردد،
درحاليکه احيای برھمنيزم درشمال ھند بزودی بوديزم دراين سرزمين را
خاموش ميسازد.
پيشروی سريع و کاميابيھای شگفت انگيزعربھا بحيث مردمان غالب به
زودی آسيای غربی را با اسالم فرا ميگيرد؛ وافغانستان تحت يک سلسله
متوالی از گرويدگان بدين جديد در خراسان و مناطق حوالی اکسوس )که
بعضا از آخرين راجپوت و بعضا از اجداد دور يونانی اشتقاق شده اند( به
زودی باسالم ميگرايند؛ و از اينجا در جريان سده يازدھم اين عقيده را به
ھندوستان انتقال ميدھند ،جائيکه اين دين توسط فاتحين افغان )شھاب الدين
غوری( در آغازسده سيزدھم بحيث مذھب دولتی مستقرميگردد .درعين
زمان ،عيسويت بدون توجه به جنگھای صليبی )غيرموفقانه( درغرب،
بحيث يک مذھب "کتابی" درافغانستان بنحواحسنی تحمل ميگردد چونکه
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بواسطه يھودھا ،عيسويھا و مسلمانان مقدس پنداشته شده ودرآغازفتوحات
مغول از يک دوران خاص ومطلوب در فارس و افغانستان برخوردار
ميباشد؛ ليکن درزمان جانشينان بعدی چنگيزخان درامپراطوری مغول که
اسالم را درمقابل عيسويت پذيرفتند ،مسلمانان بزودی تفوق قبلی خود را
احيا نموده و از اينزمان ببعد مردم افغانستان باوقف باسالم متمايزشدند.
مطابق به گزارش خود آنھا ،افغانھا )ھرکس که بودند( در بين قديمترين
داوطلبان بعقايد اعالم شده بواسطه پيامبرعربی بودند .اين عقيده ادعای
وحدانيت خدا و رسالت محمد بحيث فرستاده خدا و تقبيح کننده بتپرستی
است .در حاليکه افغانھا ادعای يھوديت يا اوالده اسرائيلی بودن داشته و
بنام بنی اسرائيل افتخار ميکنند .در اينجا احتماال رگۀ از حقيقت در مسايل
گرويدن اولی ايشان باسالم موجود باشد و آن اينکه اساسات اين مذھب
بسيار مشابه بمذھب خود آنھاست؛ مطابق گزارش خودشان )طوريکه
واضح اظھار ميدارند( قبال و تا زمان ظھور محمد ،افغانھا تورات-خوان
بوده و قوانين موسوی را رعايت ميکردند .دراينصورت اينھا بايد يھودان
بوده باشند ،چون اسرائيليھا با مرور زمان بت پرست شده بودند )حتی قبل
از اسارت ايشان و ما ھيچ اثباتی برای بازگشت آنھا به يھوديت ،متعاقب
پراگنده گرديدن آنھا ،نداريم( .ھنوز ھم افغانھا بطور خشمگينی مفکوره
اوالده يھودی را رد نموده وادعای اسرائيلی بودن با رديابی شجره آنھا به
سارول )ساول شاه اسرائيل( ،پسرقيس )کيش( را دارند؛ اينھا اوالده قيس
را از يعقوب ،ﷲ اسرائيل )جاکوب" ،اسرائيل خدا"( رديابی ميکنند .تمام
تاريخ افغانھا )طوريکه گزارش آنھاست( و شجره قبايل افغانھا در کتابی
بنام مخزن افغانی موجود است که در زمان سلطنت جھانگير )امپراطور
مغول( تحت حمايت خان جھان لودی درحدود  1620م تاليف شده است.
اين اثر)که درسال  1820م توسط پروفيسور دورن به انگليسی ترجمه
شده است( منبع عمده و معتبر تمام معلومات ما بارتباط آنچيزھائيست که
خود افغانھا در باره منشای خود ميگويند .قرارمعلوم اين اولين گزارش
تاريخی افغانھاست که ثبت تحريری يافته است؛ با وجوديکه اين اثراز
وقايع افغانھا در آثارنويسندگان ديگراسالمی )متعاقب ورود اسالم بھند(
نقل ميکند ،در اصل يک ساختارمستقل و نتيجۀ تحقيقات انجام شده در
منطقه درآنزمان است.

226

گزارش افغانھا در باره جاکوب وعيسا ،موسا و مھاجرت ،جنگ ھای
اسرائيليھا با اماليکيتھا و تسخير فلسطين ،صندوقچه ميثاق و انتخاب ساول
به سلطنت وغيره بطور واضح بربنياد انجيل بوده و نشاندھنده يک دانش
آثارعتيق است که اگراثبات کنندۀ موجوديت عيسويھا بحيث يک بخش
قابل مالحظه نفوس نباشد ،حداقل موئيد ادعای اينستکه افغانھا خواننده
کتب پنجگانه عھد عتيق تا زمان ظھور محمد بوده اند .اينھا موسی را
موسی کالم ﷲ مينامند و از مذھبی صحبت ميکنند که مثل اسالم داشته
وھم نام مذھبی است که بواسطه محمد تدريس شده است .ساول را اينھا
بنام سارول مليک تالوت "ساول شھزاده مقام عالی" مينامند .اينھا ميگويند
زمانيکه ساول با ده پسرش در جنگ با کافران کشته ميشود ،دو پسر پس
از مرگ باقی ميگذارد که درعين روز و زمان توسط دو مادرمختلف تولد
ميگردند .اين پسران بنامھای باراخيا )باراکياه( و اراميا )جيريمياه( ناميده
شده و توسط داود )جانشين ساول در سلطنت( مثل پسرانش قبول و
پرورش ميگردد؛ زمانيکه اينھا به جوانی ميرسند اولی را بحيث
صدراعظم و دومی را بحيث فرمانده کل تعين ميکند .باراخيا يک پسربنام
اصف و ايراميا يک پسر بنام افغانه دارد .در سلطنت سليمان )سولومون(،
که جانشين داود در تخت ميشود ،اصف وافغانه موقفھای قبلی پدران
خويش را دارا ميباشند .سولومون افغانه را سرپرست اعمارمعبد
جيروسليم ميسازد که بواسطه داود آغاز شده و در اين زمان رو به ختم
ميباشد .اصف ھجده پسر و افغانه چھل پسر دارد و تعداد اوالده آنھا از
ھر قبيله اسرائيلی ديگر زياد ميگردد.
وقتيکه بوخت النصر)نيبوکدنيزر( جيروسليم را تسخير و تخريب نموده و
اسرائيليھا را مغلوب ميسازد ،تمام شام )سوريه( را تابع خود ساخته و
اسرائيليھا را انتقال ميدھد ،دربين آنھا عزيز و دانيال بوده و آنھا را در
نواحی کوھستانی غور و کوھی فيروزه مسکون ميسازد ،جائيکه اوالده
اصف و افغانه با جنگ درمقابل کافران ماحول ،منطقه را تسخيرنموده و
سلطه خود را تا زمان سلطان محمودغزنوی وسلطان شھاب الدين غوری
حفظ نمودند .در زمانيکه بخت النصر اسرائيليھا را از شام اخراج ميکند،
قسمتی از آنھا درعربستان مھاجر شده و در مجاورت مکه مسکون
ميشوند ،جائيکه عربھا آنھا را بنی اسرائيل و بنی افغانه مينامند تا
زمانيکه )پس از  1500سال از زمان سولومون( محمد پيامبر بظھور
ميرسد .دراين زمان وليد پسرعتبا پسر اکراما مربوط قبيله افغان وفات
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ميکند .او اکثرا بخاطر قريش بودن احترام ميشده ،چون عبدوس شمس اين
قبيله پدرکالن مادری او بوده است درحاليکه او واقعا يک اسرائيلی بوده
است .وليد دو پسربنام ھای خالد و وليد برجای ميگذارد که ھردو باسالم
گرويده و پيروان محکم محمد ميشوند .خالد شجاعانه در راه اسالم جنگيده
و از پيامبرعنوان سيف ﷲ را کسب نموده و بعدا در زمان خليفه ھای
جانشين ،بحيث يک سرباز پيروزمند اين عقيده شناخته ميشود.
خالد بن وليد از قبيله افغانه )مطابق بعضيھا قريش( بھنگام پذيرش اسالم
نامۀ به افغانھا يا اسرائيليھای دوستش ميفرستد که درکوھھای غوراززمان
اخراج اسرائيليھا از شام توسط بوخت النصرمستقربوده و آنھا را ازظھور
"آخرين پيامبرزمان" مطلع نموده و آنھا را به پذيرش دين خود دعوت می
کند .متعاقبا چندين رئيس قبيله افغان با قيس )بزرگترين آنھا و در راس
آنھا( بمدينه ميروند و بھنگام رسيدن بآنجا تحت رھنمائی خالد ،دين جديد
را پذيرفته و با نزديکی با اسرائيليھای آنجا بزودی خود را در مسايل
محمد بمقابل قريش در مکه متمايز ميسازند .در جنگھائيکه در اينجا
بوقوع می پيوندد ،گفته ميشود که قيس  70نفر قريش را با دست خود بقتل
ميرساند .بخاطر خدماتش در اينمورد ،پيامبر التفات زيادی در حق او روا
داشته و نام ھر يک را پرسيده و ميبيند که آنھا دارای نامھای عبری
)يھودی( اند و منحيث عالمه التفات ،نامھای آنھا را به عربی تبديل ميکند.
به رئيس آنھا )قيس ،يک ناميکه پيامبر آنرا عبری ميداند( نام عربی
عبدالرشيد را يکجا با لقب ملِک "شاه" را داده )عين لقب جد بزرگ آنھا
که ملک تالوت بوده و بواسطه ھمين لقب درقران ذکرشده( واعالم ميکند
که اين لقب ھيچوقت از روسای آنھا جدا نشده و بايست ھميشه تا آخرين
روزبا آن ياد شوند؛ در عين زمان بھنگام مرخصی اين افغانھا بخانه
ھايشان ،پيامبرعبدالرشيد را تشويق ميکند که اين دين را در بين مردم
خويش توسعه داده و به او لقب پتان را ميدھد )گفته ميشود که يک واژه
سوريائی و بمعنی "سکان" است( ،چون بعدا او است که رھنمای مردمش
در مسيری ميشود که بايست بروند .قيس پس ازبازگشت به غور ،دين
جديد را چنان با موفقيت توضيح ميدھد که مردم فورا اسالم را ميپذيرند و
او ساليان درازی با احترام بسيار زياد در بين مردمش زيست ميکند )با
وجوديکه افغانھا ھيچگونه زيارتی برای او نميسازند ولی عقيده نسبتا
مودرن اسالمی درتمام منطقه افزايش می يابد( .قيس در سال  41ھجری
وفات ميکند که مطابق  6می  661م است .از اين قيس يا عبدالرشيد پتان
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است که افغانھای فعلی نسب خود را بحيث اجداد قومی آنھا اشتقاق
ميکنند .ھمين قيس است که نقطه آغاز حرکت تمام شجره آنھا است .آنھا
ميگويند که قيس سه پسر داشت بنامھای سربنر ،بتن و غرغشت که پس
از آنھا تمام قوم بسه طبقه بزرگ تقسيم ميشوند بنامھای سربنری ،بتنی و
غرغشتی .باينھا يک بخش چھارم افغان ھای قبولشده عالوه ميشود بنام
ترکلرانی يا "اقارب ترک" که با وجوديکه آنھا پختو صحبت نموده و
پيرو پختونوالی يا رسوم و عنعنات افغانی اند بحيث عين اوالده افغانھا
شناخته نميشوند.
چنين است گزارش افغانھا از نسب و منشای اسرائيلی آنھا که بطور
مختصر ارائه شد .در روشنائی ايکه حاال در پيشروی ما قراردارد تشريح
تاريخ عنعنوی آنھا و ترجمه نامگذاری شجره و تقسيم بندی آنھا کار
مشکلی نيست .گزارش افغانھا ميگويد :آنھا در کوھھای غور و فيروزه
مسکون بودند ،در اينجا آنھا توسط مردمان ھمسايه بنام افغان و بنی
اسرائيل ياد ميشدند ،مناطقی را آنھا بحيث قلمرو خويش از زمان اخراج
اسرائيليھا از شام بواسطه بوخت النصر تا زمان سلطان محمودغزنی
تسخير و در اختيار داشتند؛ در زمان حاکميت محمود و مطلوب قرار
گرفتن قوم آنھا و گرفتن تعداد زيادی از آنھا بحيث سربازان و حاکمان
نواحی ،اينھا از کوھھای بومی خويش برآمده و مسکونه ھای در کوھھای
سليمان ايجاد ميکنند و تعداد زيادی از روسای آنھا بموقف فرماندھان مھم
در ھند ارتقا مييابند؛ تا زمانيکه سلطنت غزنی سلطان محمود بواسطه
سلطان شھاب الدين غوری تعويض ميگردد ،غوريھا با ادامه التفات بمردم
افغان تمام قوم افغان را با مال و فاميل و رمه از غور بيرون آورده وآنھا
را در کوھھای سليمان ،از باجور در شمال تا کيشانغر )درغيراينصورت
بنام کوه کاشی يا کاسی کوه ناميده ميشد( در جنوب بحيث محافظين
مرزھای ھندوستان مسکون ميسازد .اينھا ميگويند که کيشانغر اولين
مکانی بوده است که افغانھا پس از مھاجرت ايشان بکوھھای سليمان در
آنجا مسکون ميشوند .از اين مسکونه ھا افغانھا تھاجم دوامدار باالی قبايل
کاتور و ھندو دارند که باالخره آنھا را سلب مالکيت نموده و خودشان در
باالی تمام قلمرو وادی اندوس منتشر ميشوند ،جائيکه ملک نصرالدين
کابا حاکم سلطان شھاب الدين در ملتان ميباشد .ما ديگر ضرورت به
تعقيب تاريخ افغانھا نداريم .خالصه پيشروی از گزارشات خود آنھا و
حرکت ايشان در افغانستان متعاقب گرويدن به دين اسالم بمقصد پژوھش
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فعلی ما کافيست .بآنھم ميتوانم دراينجا خاطر نشان سازم که نصرالدين
کعبه )کابا( ،حاکم شھاب الدين ملتان ،بطورواضح يک راجپوت پراماره
طايفه کابا ازنگاه نسب است .دھيربيلوت او را "کوباه يک برده آزاد شده
سلطان شھاب الدين غوری" دانسته و ميگويد که پس ازمرگ آقای خود،
اودرواليت ملتان و تمام مناطق مرزھای اندوس تا زابلستان سلطنت نموده
وغزنی مرکز آن بوده است؛ و اينکه ھمين شھزاده بوده که يکتعداد بسيار
زياد مردمی را پناه داده که بھنگام تھاجم چنگيزخان به فارس فرارنموده
بودند .او با تمام آنھا آنقدر خوب برخورد ميکند که باعث رفع تاسف
خروج ايشان از منطقه خويش ميگردند .در اواخر روزگار خود،
نصرالدين يک جنگ فجيعی را بمقابل شمس الدين التمش )دارای نسب
ترکی( ،بردۀ ديگرآزاد شده شھاب الدين که قبال خودرا آقای سلطنت دھلی
ساخته بود ،ادامه ميدھد .اما لشکر او بواسطه التمش از بين رفته و کابا
جھت محافظت به بکر فرار ميکند؛ ولی باثر تعقيب ،سوار کشتی ای
ميگردد که متالشی شده و دراندوس غرق ميشود.
حقيقت گزارش افغانھا در مورد تخريب جيروسليم و اخراج اسرائيليھا
توسط نيبوکدنيزر و ذکر دانيل در بين اسرا ،بطور واضح ،اشاره به
اسارت يھودان در  604ق م است ،وقتيکه نيبوکدنيزر اول جيروسليم را
گرفته و فنيقيھا ،قبطيھا ،سوريائيھا و يھودان را منحيث اسرا به بابيلون
انتقال ميدھد که در بين آخرين نامھای مردمان ،دانيل و ھمرھانش قرار
دارد .تسخير نھائی و تخريب جيروسليم توسط نيبوکدنيزر در حوالی 586
ق م رخ داده ،وقتيکه يھودان باقيمانده به بابيلون انتقال شده و يا به مصر
فرار ميکنند .اسارت اسرائيلی ھا که توسط تيگالت پيليزر آغاز و چند
سال بعد توسط سلمايزر جانشين او در 721ق م تکميل ميشود آنمردم را
به بين النھرين عليا ،ارمينيا و ميديا انتقال ميدھد .لذا ما تمام اقوام يھودی
و اسرائيلی )را بحيث اسرای جنگی( يکجا با نژادھای تابع و مسکون در
مناطقی نچندان دور از غور را داريم و از ھمينجاست که افغانھا اعالم
ميدارند اجداد اسرائيلی آنھا از زمان اسارت توسط نيبوکدنيزر)حدود 600
ق م( تا زمان سلطنت ايجادی توسط سبکتگين درغزنی )که سلطان
محمود مشھورترين و مھم ترين قھرمان اسالمی آن در حوالی  900م
بود( مسکون بودند .در جريان اين دوران  1500سال ،افغانھا در ھيچ
تاريخی بمشاھده نميرسند تا اينکه در سلطنت خليفه عبدالملک بن مروان
)افغانھا ميگويند( در سال  86ھجری )اول جنوری 705م( ،فرمانده
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روحانی )حجاج بن يوسف تکافی( و برادر زاده اش )عمادالدين( بحيث
مھاجمين وتحت انقياد آورندگان منطقه سيوستان و توابع او )سيبی فعلی و
سند عليا( تعين ميشوند .بھنگام رسيدن لشکرعرب در مرزھای غور،
مھاجمان با تعدادی ازافغانھا يکجا ميگردد .افغانھا با التفات مواجه شده و
درخدمت فرماندھان عرب بحيث سربازان درجريان ھشت سال کمپاينی
قرارميگيرند که در آن سيوستان تسخيرشده و راجای آن بقتل ميرسد و
پس از آن ،افغانھا به خانه ھايشان برميگردند .اين شايد اولين تذکرافغان
ھا بحيث يک مردم توسط عربھاست که از پس پيروزيھای قبلی ايشان در
فارس و ارمينيا ،آنھا را در مرزھای منطقه کوھستانی غور مالقات
ميکنند .مطابق گزارش افغانھا ،اينھا در اين زمان برای يکمدت 1300
سال درغور مسکون بودند و توسط مردمان ھمسايه ايشان بنام افغان و
بنی اسرائيل ياد ميشدند .اما ازينکه اينھا خود را توسط اين نامھا ياد نموده
باشند درھيچ جای گزارش ايشان بطور واضح گفته نشده است .لذا معلوم
ميشود که اين نامھا نامگذاری بومی مردمی نبوده که بآنھا درآنزمان
اطالق ميشده و بواسطه آن اينھا از آنزمان بحيث يکعنوان قومی و منبع
نسبی قبول شده است .بعين ترتيب شايد مردمان که بنام کافر و قريش
بواسطه ھمسايه ھای آنھا ناميده شده است ،اين اصطالح را بحيث
نامگذاری قومی خويش قبول نموده و ادعای نسب عربی نمايند .طوريکه
به کافرھای سانسکريت کمبوجيا قريش گفته ميشود ازيک مردمی باين نام
)کوروش پارسی و کيروچ راجپوت( که در قديم باشندۀ نواحی شرقی
پاروپاميزوس يونانيھا بوده است ،بعين ترتيب افغانھای )کوھستانيھای(
غور شايد بنی اسرائيلی ناميده ميشدند از يک مردمی که قديما باشندۀ
ھمين نواحی غربی پاروپاميزوس بوده اند.
درصفحات قبلی ما نامھای اقوام متعدد قديمی متذکره بواسطه نويسندگان
اولی يونانی منحيث باشندگان اين منطقه )غور( پاروپاميزوس را ديديم و
دريافتيم که اکثريت آنھا حاال بواسطه قبايل دربرگيرنده عين نامھا دربين
باشندگان موجود منطقه نمايانده ميشوند؛ اما درھيچ جای تمام منطقۀ وسيع
آريانا )درساحه ايکه مورد پژوھش ماست( بطور کل ما با ھيچ قبيله يا
بخش يک قبيله بنام افغان يا بواسطه نامھای مشابه آن مواجه نشديم؛ حتی
نه در شجره ھای اقوامی که بواسطه خود افغانھا چوکات بندی شده اند.
مطابق گزارش خود آنھا ،افغان ھا بايست در غور حدود يکنيم قرن قبل
از اينکه ھيرودوتس تاريخ خود را بنويسد و حدود چھارونيم قرن قبل از
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اينکه سترابو جغرافيای خود را بنويسد ،مسکون بوده باشند؛ اگراينھا
بحيث يک قبيلۀ ساحوی مشخص در جريان اين مدت طوالنی موجود می
بودند ،بسختی ميتوانستند از تذکر بواسطه مولفان فوق فرار نمايند و يا
طوريکه قضيه حکم ميکند بواسطه مولفان قديمی بعد تر مانند آرين،
پلينی ،پتوليمی و غيره که بطور خاصی در بارۀ اين مناطق نوشته اند.
توسط ھيچيک از مولفان يونانی و رومی )تا آنجا که من ميدانم( ھيچ
تذکری از قبيله و يا مردمی بنام افغان نشده است .شايد دراينمدت طوالنی،
يھودان و اسرائيليھای بدون مالکيت ساحوی يا ساختار قبيلوی مستقل و
پراگنده در فاميلھای انفرادی يا جوامع کوچک دربين رعيت مسکون با
مالکان زمين و مستخدم در معامالت تجارتی و صنايع ھنری ،مسلک ھا
و حرفه ھای متعدد و حتی بحيث سربازان بوده باشند .گفته ميشود
الکساندربزرگ يک قطعه قوی يھودان درلشکرخود داشت که توسط آنھا
فارس شرقی را تسخيرنموده و بدون شک نژاد عبری در بين پيروان
مخلوط و متعدد او وجود داشته است .عربھا وقتيکه با قرآن دريک دست
و شمشير در دست ديگری به فارس تھاجم کردند ،بدون شک توانستند
گرويدگان و ھمکاران راضی در اوالده اسرای اسرائيلی و يھودی پيدا
نمايند که عنصر مھمی در نفوس عمومی منطقه نبوده و برای آنھا دين
جديد ميتوانست يک اصالح يھوديت خوار شدۀ خودشان بوده باشد .اينھا با
دخول در اخوت اسالمی )که خود ھيچگونه ساختارساحوی يا تنظيم
قبيلوی مستقل نداشتند( و با حذف منشا و بردگی خود و تشخيص خود
بحيث محافظين و مذھبيون پيروزمند( بزودی ميتوانستند در سايه کتله
عمومی اسالمی ظھور کنند .حاال و بازھم ،اينجا وآنجا و در مسير
انقالبات سياسی ،چرخه بخت ميتواند افراد را به نژاد ھای متمايز و
صاحب قدرت تبديل نمايد ،بعضی اوقات يھودان معتقد بحيث مسلمانانی
که منشا و نسب آنھا معلوم نيست ،جا و مقامی در تاريخ بحيث فاتحين
موفق و حاکميتھای مستقل حاصل مينمايند ،خود را با يک نژاد يا قبيله
غالب که در بين آنھا مسکون اند پيوند ميدھند .درتاريخ اسالم نمونه ھای
زيادی ثبت است که يھودان معتقد به موقفھای بلند وحتی شعبات وزير يا
صدراعظم تحت فرمان شھزاده ھا و شاھان مسلمان اينحصۀ آسيا رسيده
اند؛ درافغانستان وحوالی آن ميتوان به بيشترازچند سلسلۀ شاھان اسالمی
اشاره کرد که مشتق ازنسب يا اجداد اسرائيلی ،يونانی يا راجپوت بوده
اند .چنين است سامانی ،سلجوقی ،صفاری ،بويه وغيره که موسيس آن با
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پذيرش اسالم وقھرمان دين دريکمرحله موانع بزرگی را ازپيشروی خود
با کاربرد استعداد وانرژی طبيعی خودشان برداشته اند.
ما درمسيراين پژوھش ديديم که درزمان سلطه يونانيھا درافغانستان،
منطقه کوھستانی غور توسط يک قبيله بنام سور مسکون بوده که اشتقاق
سوريائی و يا ھندی داشتند .درصورت اول ،اين قبيله شايد متشکل از
اسرائيليھای باشد که دراينحصه )مطابق گزارش افغانھا( مسکون بوده و
لذا گزارشيست مبنی برادعای بنی اسرائيلی بودن آنھا .درصورت ديگر،
اين قبيله بايست نمايانده سوريا يا سوريابنسی ،نژاد خورشيدی راجپوت
ھندوستان باشد که احتماال باينحصه متعاقب واگذاری واليات اندوس و
پاروپاميزوس توسط سيليکوس نيکاتور به سندراکوتوس آمده باشند
)طوريکه قبال گفته شد(.
درھرصورت ،نقطه مورد نظرما منشای نام افغان است .گزارش افغانی
از يک جد بنام افغانه ياد ميکند که او بحيث پسرجيريميا پسرساول )شاه
اسرائيل( توضيح ميشود؛ و او دارای موقف فرمانده کل لشکرسولومون
)شاه اسرائيل( بوده وبحيث سرپرست اعمارمعبد جيروسليم تعين شده بود.
تمام اينھا را ميتوان با اطمينان بحيث جعل گزارش نام افغان رد کرد که
اين مردم توسط ھمسايه ھايشان ناميده ميشدند؛ واين نام برای باراول در
تاريخ در اواخرسده اول ھجری مطابق به اوايل سده ھشتم ميالدی شناخته
شده است؛ وقرارمعلوم فقط توسط يک بخشی باشندگان افغانستان )قبايل
درانی( بحيث نام ياھويت قومی آنھا قبول شده است ،باستثنای باقيمانده
نفوس منطقه؛ نتنھا باستثنای مردمان تاجک وھزاره )که نه پختوصحبت
ميکنند و نه مربوط قوم افغان اند ،زيرا در واقعيت يک نژاد متفاوت و
دارای زبان متفاوت ميباشند( ،بلکه باستثنای چندين قبيله مشمول درشجره
افغانھا که يکجا با آنھا ازقيس جد فعلی مشترک آنھا سرچشمه گرفته ،در
غور زندگی نموده و درآغازعصر اسالمی يا  661م وفات ميکند؛ با
وجود اينکه مطابق کاربرد عام و بخصوص خارجی ھا ،اصطالح افغان
بتمام باشندگان افغانستان صرفنظرازنژاد و زبان اطالق ميشود.
افغان درانی ،نام "افغان" را به قبايل پختو-گوی کوه سليمان که پختانه يا
پتان اصلی اند اطالق نمی کنند وھم به غيلزی که درحقيقت خودشان نيز
اين نام را بحيث نام قومی خود رد ميکنند؛ اينھا ھمچنان اين نام را به
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يکتعداد قبايل کوچک ديگرمانند برکی ،وردک ،کوريش وغيره قابل
تطبيق نميدانند؛ در حاليکه قبايل ترکالنری را صرف بحيث افغانھای
قبولشده ميشناسند چون آنھا پختوصحبت نموده و پختونوالی را رعايت
ميکنند؛ اما تاجک و ھزاره )که ھردو بطور واضح نژادھای متمايز و
متفاوت اند( را يکجا با بلوچ )که ازعين ايل راجپوت خودشان است(
جمعا بحيث بيگانگان رد نموده و در شجره خود شامل نميسازند .طوريکه
درصفحات قبلی ديديم اکثريت قبايل بلوچ با وجود اينکه پارسی صحبت
ميکنند )نه پختو( و ھم ھيچ چيزی از پختونوالی نميدانند درحاليکه ازعين
ايل راجپوت اند مانند چندين قبيله قبلی بسيارمھم و پرنفوس در شجره
افغانھا شامل اند .اين ادعای استثنائی نام افغان توسط قبايل پختو-گوی
قسمت غربی افغانستان بيمعنی نيست ،طوريکه دراينجا توضيح ميشود.
تاريخ افغانھا که در مخزن افغانی ثبت است ،درھند تاليف شده )حدود
 270سال قبل ازامروز( وآنھم درزمانيکه قسمت شرقی افغانستان ،تا
کندھار و خود آن مربوط امپراطوری ھند و قسمت غربی آن )بشمول
بلوچستان و بعضی حصص کندھار( مربوط فارس بوده است .لذا شجره
نامه افغانھا صرف نفوس قسمتھای را دربرگرفته که باشندگان قلمروی
مربوط به ھند بودند .اين تقسيمبندی سياسی منطقه درافغانستان که در
آغازاين پژوھش تعريف گرديد ازيک دوران بسيارقبل اززمان سرنگونی
سلطه يونانيھا بوجودآمده است .نفوذ و تفوق پارسيان درتمام قسمت غربی
اين منطقه ازسواحل بحری مکران درجنوب تا حوزه آبی اکسوس ومنابع
آن درشمال مسلط بوده است؛ مرزشرقی آن بواسطه رودھلمند وتمام مسير
آن تا اتصال ترنک دربُست وازآنجا با قطع دشت سيستان بواسطه خاران
ومکران )بشمول ھردو( معين شده است .درتمام اين حصص جنوبی،
غربی و شمالی افغانستان ما ،پارسی )با لھجه ھای گوناگون( زبان مردم
است )يکجا با ترکی در مرزھای شمالی آن( .نفوذ و تفوق ھنديھا درتمام
قسمت شرقی افغانستان ازھندوکش درشمال تا بحرھند درجنوب وازھلمند
ومنطقه براھوی )بشمول آن( درغرب تا به اندوس درشرق مسلط بوده
است .درتمام اين منطقه بشمول نواحی کوھستانی کافرستان و کاشکر )يا
کاتور( ،کابل وغزنی ،کوھھای سليمان و وادی ترنک ،يکجا با پشين و
شال و توابع آن بطرف دشت ،زبان مردم پختو و لھجه ھای مشتق از
سانسکريت است؛ براھويکی درجنوب و بوريشکی درشمال )که اشتقاقی
از ايل تورانيان است( استثنا ميباشد.
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با درنظرداشت اين تقسيمبندی زبان ،ما حاال ميتوانيم به پژوھش خويش
درمورد منشای واژه افغان ادامه دھيم.
ھيرودوتس از مرز اندوس يا قسمت شرقی افغانستان ما بنام پکتيکا يا
پکتيا صحبت ميکند .منطقه ياد شده واليت سرحدی شرق امپراطوری
قديمی فارس را ساخته و متشکل از ستراپی ھفتم ازجملۀ بيست ستراپی
ايست که داريوش ھيستاسپ امپراطوری خود را برای تاديه باج تقسيم
نموده بود .اين نام ھمانند نامھای )طوريکه ديديم( اقوام متذکره بواسطه
ھيرودوتس منحيث باشندگان اين قسمت شرقی افغانستان بنام َپخت ،پُخت،
پَختهُ ،پخته و پُختون -خوا )تلفظ شونده بواسطه قبايل مختلف( ناميده شده
است؛ شکل آخری بمعنی "منطقه ُپختون" بوده و شايد دراصل شکل
ھندی ُپختون -کا" ،از ُپختون" بوده و از ھمينجا پکتيکای ھيرودوتس
بوجود آمده باشد .باشندگان ،خود را بطور انفرادی ُپختون و بطور جمعی
ُپختانه مينامند؛ و از اين ليست ،يا از پختان ،شکل ديگر پختون ،شکل
فعلی ھندوستانی پتان بدست ميآيد .اين منطقۀ ُپخت توسط ھمسايه ھای
ھندی ايشان بنام ُروه ناميده ميشوند ،يک واژه ھندی که معنی کوه پارسی
دارد؛ وگفته ميشود که منطقه روه از ارتفاعات سوات و باجور درشمال تا
بحيره عرب در جنوب و از کندھار و غور در غرب تا اندوس و حسن
ابدال در شرق وسعت دارد؛ اما در يک مفھوم محدود تر ،اين نام صرف
به کوھھای سليمان اطالق ميگردد يعنی از خيبر تا بوالن .باشندگان روه
بنام روھيله ياد ميشوند ،يک مخفف روه -واله ،که بمعنی"بومی روه"
)کوھی يا کوھستانی( ميباشد .واژه ُپخته تلفظ سخت کوھيان از ُپشته
پارسی است که معنی "کوه" دارد ،با وجوديکه کاربرد واژه باين مفھوم
حاال در ھر دو محاوره پختو و پارسی کم و بيش متروک شده است؛ واژه
ھای کوه ،کوھستان وکوھستانی بعوض آن استعمال ميشود بخصوص در
نامگذاری نواحی کوھستانی در قسمت شمالی اين سرحدات شرقی
افغانستان؛ مانند کوھستان کابل ،کوھستان سوات وغيره و ھم در مورد
درديستان مانند کوھستان؛ اصطالح بعدی در حقيقت معادل پارسی
درديستان سانسکريت ،يا "منطقه دردا" است؛ معنی واژه دردا
"کوھستانی" يا "از کوه" است .نام ديگر سانسکريت برای "کوھستانی"
مورد استعمال در قديم جھت نشاندادن مردمان کوھی در مرزھای اندوس
کشمير )اگر در حقيقت نام ديگری برای دردا نباشد( کيراته بوده است،
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چون کيراده بمعنی "از کير" است )کير = گير = کوه( .اين نام آخری
حاال در اين مناطق شنيده نميشود ،ليکن دردا ھنوز ھم در دردوی فعلی
درديستان زنده است.
لذا ما می بينيم که از زمانھای دور تمام قسمت شرقی افغانستان ما در
زبانھا و لھجه ھای مختلف بنام "کوھھا يا کوھستانھا" و باشندگان آن بنام
"کوھی يا کوھستانی" ياد شده اند .پکتيای ھيرودوتس بصورت واضح
ُپخته پتان ،تلفظ شديد کوھستانی پارسی نرم ُپشته است ،اصطالح که باين
مناطق کوھستانی اطالق گرديده ،وقتيکه قسمتی از امپراطوری فارس
بوده است .روه ھنديھا شايد پس از انتقال اين واليات به سندراکوتوس
منشا گرفته باشد که منطقه را با ھندوھا پر ميکند .کيراتا و دردا
سانسکريت در آنسوی منطقه پکتيا و در شمال آن قرار داشته و نامھای
بسيار قديمتر بوده که شايد مشمول پکتيا بوده باشد قبل ازاينکه نام پارسی
پشته را کمائی نموده است .نھايت جنوبی منطقه روه ،درجنوب دره
بوالن ،که بنام کوھستانی بلوچ نيزياد ميشود ،بصورت محلی بنام
براھويکی "ازبراھوی" يا "منطقه براھوی" ياد شده و بمعنی بروھی کی
"ازمردم کوھستانھا" است .لذا طوريکه ميبينيم چندين نام قومی دراين
قسمت شرقی افغانستان مانند پختون يا پتان ،روھيله ،کوھستانی ،باروھی
يا براھوی و دردا يا دردو وجود دارد که تماما بمعنی "کوھستانی"
ميباشند.
بيائيد حاال بقسمت غربی افغانستان خود برويم .دراينجا ما با سرحدات
فارس امروزی سروکار داريم که متشکل از سلسله کوھھا از گورگان
)ھيرکانيا قديمی( درشمال تا کرمان )کرمانيا قديمی( درجنوب بواسطه
واژه پارسی کوھستان ياد شده است .قسمتی از آن تا غرب ھرات که حاال
بواسطه کرای ترک اشغال شده ،گفته ميشود که مھد قبلی افغانھای ابدالی
فعلی بوده است؛ و تمام کوھھا يکی از مستحکم ترين سنگرھای فرقه
فدائيان يا پيروان حسن صباح بوده است ،شيخ الجبال "شھزاده جبال"
)ناميکه عربھا بارتفاعات فارس داده است( ،و "مردکھن کوھھا" طوريکه
دراروپا شناخته ميشود؛ که خود را اسماعليه مينامند اما توسط مسلمانان
ارتدوکس بنام مالحيده يا "بيدين" ياد ميشدند .ممکن است تعدادی از
بخشھای قبايل افغان که نام اسماعيل دارند )پس از تخريب بواسطه
ھالکوخان( و شايد تمام قبيله بنگش مشتق از اين فرقه باشند .باقيمانده
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غرب افغانستان درنيمه جنوبی آن دربرگيرنده دشت ريگی سيستان و کوه
ھای کم ارتفاع مکران است ،يک مسيريکه مشمول سيستان فعلی بوده و
توسط نويسندگان اولی اسالمی بارتباط تعلق آن به امپراطورنيمرود )شاه
بابيلون( بنام نيمروز ياد شده است .نيمه شمالی قسمت اعظم افغانستان
غربی در بر گيرنده منطقه کوھستانی غور )يا پاروپاميزوس مورخين
الکساندر است ،يک واژه ايکه فرض ميشود مشتق از پروا-بامه ھندی،
"کوه ھموار -قله"( و ھزاره فعلی باشد .توسط نويسندگان اسالمی اين
منطقه اکثرا بواسطه اصطالح تکراری کوھستان غور ياد شده است؛
چون غور يک شکل پختو غر = سانسکريت گير" ،کوه" بوده و باين
شکل در غريستان )غرجستان نقشه ھای ما( يافت ميشود )نام يکی از
نواحی آن( .اين نام بصورت آشکارا از يک دوره متعاقب پيروزی
مقدونيھا بوده و شايد باين منطقه توسط ھنديھا داده شده باشد که بعدا
مالکيت يا اختيار منطقه را بدست ميگيرند .نام فعلی ھزاره صرف از
دوره تھاجم مغول يا چنگيزخان در نيمه اول سده سيزدھم بوده و گفته
ميشود که منشای پارسی داشته و از واژه ھزاره" ،يک بخش ازھزار"
گرفته شده که جھت بکاربرد بخشھای نظامی در منطقه تحت فرمان مغول
تقسيم شده بود .منطقه يا ناحيه ديگری نيز درساحل شرقی اندوس وجود
دارد که حاال به ھمين نام ھزاره ياد ميشود با وجوديکه اين توضيحات در
آنجا قابل تطبيق نيست؛ چون ھزاره اندوس بصورت آشکار ،شکل فعلی
ابھيساره سانسکريت )منطقه ابھيساريز مورخين الکساندر( متذکره در
راجاترينجينی بحيث يک وابسته کشميرتحت نام دوروبيساره" ،وادی دور
ابھيساره" است .بآنھم جدا از ھرگونه ثبت تاريخی ،يک نقطه قاطع
درجھت درست بودن تشريحات فوق نام ھزاره غير )غور( و کاربرد عام
آن بشکل جمع ھزاره جات ،که نشاندھنده تقسيمات قبلی منطقه به نواحی
نظامی است ،ھريک بحيث يک ھزاره تقسيم ميشد ،يا بخش قطعات با
يکھزار سرباز ،يک ناحيه بخصوص تحت درفش خاص آن؛ و در
روزگار موجود ،ھريک از قبايل چارايماق قبل الذکر و چندين داھی
نيزبنام يک ھزاره ياد ميشوند ،ھردو بادرنظرداشت خود قبيله و ناحيه
مربوط بآن؛ مانند ھزاره تايمنی ،ھزاره تيموری ،ھزاره داھی زنگی،
ھزاره داھی چوپان وغيره .درحال حاضر نام ھزاره يا ھزاره جات
جانشين ھر کلمه ديگر برای تمام منطقه غور شده است .اين فقط نواحی
کوھستانی در شرق و غرب ھرات است که بعضا بنام کوھستان ياد
ميشود؛ اما باشندگان آنھا بنام کوھستانی ياد نشده وبا نام اصلی ايشان
237

شناخته ميشوند .باشندگان ايماق و ھزاره غور ھرگز توسط مردم منطقه
ايکه درقلب آن سکونت دارند افغان ناميده نميشوند؛ اينھا در واقعيت کامال
نژاد ديگری اند )طوريکه ديديم( و ھيچ چيزی مشترکی با افغانھا ندارند.
در شمال منطقه غور ،واليت ترکستان افغانستان فعلی قرار دارد .اين
منطقه قبايل ترک و ازبک است که شامل ھيچيک از قبايل ساحوی افغانھا
نيست .لذا ما ضرورت نداريم تا دراين منطقه درنگ نمائيم .قسمت شرقی
ترکستان افغانی بواسطه بدخشی ،واخی ،شغنی مسکون گرديده که يکجا
با ديگرمردمان پارسی-گوی موجود در زمينھای کم ارتفاع و حصص
بازمنطقه و در شھرھای بزرگ بنام تاجک ياد ميشوند .درافغانستان
اصطالح تاجک بطور جامع بتمام کشاورزان پارسی-گو در مناطق کم
ارتفاع و بتمام ھنرمندان ،پيشه وران ،بازرگانان و طبقات رعيت در شھر
ھا که به پارسی صحبت ميکنند اطالق ميشود .ناقلين ديھوار زارعين
پارسی-گو در کالت بلوچ نيز تاجک ناميده شده و در اينجا دھکده ھای
مشابه جوامع تاجک در حصص مختلف منطقه مثال درلوگر ،حومه ھای
کابل ،غزنی ،کندھار وغيره وجود دارند ،بخصوص درکوھستان کابل،
جائيکه مجموعه نفوس تاجيک بوده وعمدتا متشکل ازمسکونه ھای کافر
اند .واژه تاجک يا تازيک طوريکه درافغانستان بکارميرود يک شکل
تحقيری تاز پارسی است که معنی "رعيت ،نوکر ،نسل پائين ،تابع" داشته
وباين مفھوم قرارمعلوم درزمان تفوق اعراب در فارس وآسيای مرکزی
)جائيکه زبان عاميانه نفوس مدنی پارسی بوده( جھت تمايز بين طبقات
رعيت و تجارت پيشه ازطبقات فرمانروايان و نظاميان بوجود آمده است؛
مثال درتعبيرترک يا تاز ،تشخيص کننده ترک جنگی و نظامی از پارسيان
صلحجو و رعيت؛ ودرتازيک مازيک يا تاجک ماجک ،استعمال شونده
دريک مفھوم اھانت آميز ،جھت تفکيک طبقات رعيت و روستائی نفوس
پارسی -گو و امثال آن .اصطالح تاجک نشاندھنده نسب نژادی در
افغانستان نيست ،چون تحت اين نام يک تنوع بدون قبيله نژادھای رعيت
پارسی ،ھندی ،راجپوت ،ناگه وغيره شامل ميشوند .آنھائيکه از نسب
پارسيان در افغانستان اند بنام پارسيوان ياد ميشوند .نام تازتوسط پارسيھا
به اوالده اعراب درفارس وھم به اعراب مسکون درفارس وھرچه که
منشای عربی داشت ،اطالق گرديده و بنام تازی ياد ميگرديد ،مانند اسپ
تازی" ،اسپ عربی" ،سگ تازی" ،سگ عربی"؛ ليکن ھردوی اين
مثالھا دارای معانی مستقل "اسپ مسابقه" و "سگ مسابقه ،سگ
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شکاری" از فعل پارسی تاختن ،تاز" ،دويدن"" ،راندن" وغيره بوده واين
شايد منبع تازاطالق شونده بواسطه پارسيھا به اعراب بوده باشد.
ازبخشھای متعدد منطقه متذکره توسط نويسندگان قديمی يونانی و رومی و
مولفين بعدی اسالمی ،ما حاال نامھا را درآغازپژوھش خويش ملتفت شديم
)شناختيم( وضرورت به تکرارآنھا نداريم .دراين بحث ،ما تمام منطقه
ايرا که افغانستان ناميديم بررسی نموده و درھيچ جائی ھيچ قسمتی را
نيافتيم که بواسطه نويسندگان قديمی يا فعلی و يا حتی بواسطه باشندگان
فعلی آنھا افغانستان ناميده شده باشد ؛ با وجوديکه اين نام برايشان نا آشنا
نيست ،اين نام را بحيث نام منطقه يا کشور ايشان بکار نميبرند باستثنای
بخشی از باشندگانی که خود را افغان درانی مينامند وآنھم فقط ازنيمه سده
گذشته .ناميکه اين منطقه بواسطه باشندگان آن گفته و شناخته ميشود
خراسان است .نام افغانستان قرارمعلوم توسط پارسيان بوجود آمده وآنھم
نه قبل ازپيروزی نادرشاه ترکمن که او با ضميمه ساختن اين منطقه در
امپراطوری پارسی خود )کمتر از  150سال قبل( ،قسمت جنوبی آنرا
بلوچستان )با در نظر داشت قبيله مسلط درآنجا( و قسمت شمالی آنرا
افغانستان )با درنظرداشت مردمان عمده ايکه دراين منطقه با آنھا معامله
ميکرد( ناميد .اما در نيمه سده گذشته ،احمدشاه ابدالی ،بھنگام آقائی خود
برفتوحات نادردراين منطقه ،نام افغانستان را بتمام اين منطقه گسترش داد
که ما آنرا پس از آريانای باستان معين کرديم .باوجوديکه نام افغانستان
بحيث يک نام ساحوی تاريخ بسيار جديد دارد ،خود افغانھا از زمانھای
بسيارقديم درتاريخ وجود دارند؛ حداقل ازآغازسده ھشتم ميالدی که درآن
دوران کوھستانی ھای وحشی و غارتگر ارتفاعات غور در شمال سيستان
برای اولين اعراب مھاجم در اين منطقه بنام افغان و افاغنه )جمع آن(
شناخته شدند .ازاين زمان ببعد درجريان دو قرن بعدی جنگ و تغييرات
دودمانی دراين منطقه ،نام افغان در زمانھای مختلف درتاريخ شرقشناسان
بحيث يک مردم ياغی و وحشی ،اکثرا کوچی يا چوپان ،موجودات جنگی
وغارتگر و دارای ظرفيتھای نظامی و اداری بدون ھيچگونه نظمی ديده
ميشود؛ تا اينکه اينھا اوج درخشش و شھرت خود را درسلطنت غوری
غزنی بدست آوردند وقتيکه شھاب الدين غوری ھندوستان را اشغال
کرد ،نه فقط اسالم معرفی شده بواسطه سلطان محمود )شاه قبلی ترک
درغزنی( را تصديق کرد بلکه ھمراه با آن لشکرافغان را با چنان اثراتی
درآنجا ارتقا داد که پس از زوال شاھان غوری ،افغانھا را بحيث نمايانده
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شاھان پتان دھلی بحاکميت ھند رسانيدند .ما دراينجا درباره رديابی افغانھا
درھند تا تعويض ايشان بواسطه مغول نمی انديشيم ،ليکن ميتوانيم بطور
مطلوب اين نقطه را مورد پژوھش قراردھيم که اين افغانھا کی بودند.
سلطنت ايجادی درغزنی توسط سبکتگين بنام ترک شناخته ميشود ،ولی
خود َسبَک شايد يک بومی منطقه غزنی و يا يک راجپوت بوده باشد؛
درھرصورت ،او با يک زن ازقبايل مسکون درغزنی ازدواج ميکند که
پسر و جانشين او محمود مشھور را متولد ميشود ،اولين شھزاده اسالمی
که عنوان سلطان را اختيار ميکند .اين محمود افغانھا را مورد توجه و
التفات خاص قرار داده و تعداد زياد آنھا را نه فقط درلشکربلکه ھمچنان
در شعبات مختلف دولتی استخدام مينمايد و باينترتيب آنھا ميتوانند چنان
قدرت و نفوذی بدست بياورند که سلطنت خود را بر تخت غزنی بنشانند
که بعدا قدرت به افغان ھای غورانتقال ميکند.
افغانھای غوری سلطنت غزنی مربوط به قبيله سورغوراست؛ اينھا
افغانھای سوری بودند .سوررا ما قبال دربين قبايل غورتوضيح داديم ولی
نامعين باقی گذاشتيم که اين سورھا اشتقاقی سوريائی ويا ھندی دارند.
شاھان پتان دھلی که در باالی مخروبه ھای سلطنت غوری غزنی ظھور
کردند ،از قبيله لودی بودند؛ اينھا افغانھای لودی بودند که بصورت واضح
ھمسايه ھای سوری بودند ،ليکن موقعيت دقيق آنھا بحيث يک قبيله
ساحوی بصورت درست معين نيست ،بآنھم شايد درمجاورت غزنی
بطرف وادی ارغنداب بوده باشد .لوديھا اززمان سلطان محمود بطور
غالب بحيث فرماندھان نظامی و حاکمان واليتی تحت سلطانھای متوالی تا
ارتقای ايشان بحاکميت معلومدار اند .حاال ھيچ قبيله درافغانستان باين نام
قابل رديابی نبوده و نه ھيچگونه عاليمی ازموجوديت قبلی آنھا دراين
خاک برجای مانده است؛ با وجوديکه گفته ميشود اينھا يک قبيله بسيارمھم
درتمام منطقه بين بست درھلمند )باشگاه زمستانی دربارمحمود( وغزنی
)باشگاه تابستانی او( بوده است؛ و گفته ميشود که درتھاجمات پيھم و
موفقانه محمود بھندوستان و بخصوص درسومنات سھم مھم داشتند .در
ھند ،لودی يا لودھی طوريکه درآنجا ياد ميشوند ،تعداد زيادی مسکونه
ھای شگوفان بخصوص در ناحيه سرھند ايجاد نموده اند ،جائيکه شھر
لودھيانه نشانه يکی از مسکونه ھای مھم آنھا بوده وحاال تحت حاکميت
برتانيه ،پناھگاه شھزاده ھای شکست خورده و تبعيدی افغانھاست .نام
لودی يا لودھی در بين قبايل وطوايف راجپوت بمشاھده نميرسد؛ ليکن در
240

بين برھمنھای شمال ھند ،يک طايفه بنام لوھدی وجود دارد .اين طايفه
لوھدی برھمن شايد منبع لوديھای فعلی بوده و يا اينھا شايد مشتق ازلودی
ليديای قديمی ،يکجا با لودھی برھمن باشند .درھرصورت ،ھيچيک ازاين
نامھای سوری ولودی درمنشای نام افغان کمک نميکند که درتحت اين
نامگذاری قومی ھردو طبقه بندی شوند .چون تا اينجا بطور مطمئن از
اوايل سده ھشتم ميالدی دررديابی منبع نام افغان دربين تمام مردمانيکه
اين نام را بحيث نام قومی حمل ميکنند ناکام مانديم ،حاال آنرا درجای
ديگر و در بين امپراطوری قديم پارسی جستجو ميکنيم که اين منطقه يک
قسمت آنرا تشکيل ميداد.
ھيرودوتس در نامگذاری بيست ستراپی قبل الذکر خود ميگويد "سيزدھم
دربرگيرنده پکتيکا ،ارمينيھا با اقوام مجاور تا ايوکسينی"؛ و کمی بعدتر
پس از ستراپی آخری ،با صحبت درمورد ھنديھا ميگويد "دراينجا ھندی
ھای ديگری ھم مرز با شھر کسپاتيروس و منطقه پکتيکا وجود دارند،
مسکون در شمال ھنديھای ديگر که نحوه زندگی ايشان مشابه بکتريائيھا
است" .لذا ما دو منطقه بنام پکتيکا داريم ،يکی در مرزھای غربی و
ديگری در مرزھای شرقی فارس قديم .پکتيکای اندوس را ما قبال بنام
پختون -خوا )پختون کای ھندی( ،پخته يا منطقه روه پختانه ،پتان يا
روھيله دانسته و واژه ھا را معادل پارسی کوه يا کوھستان و کوھستانی
تشريح کرديم .پکتيکای ارمينيا در ايوکسين ،دارای عين خصوصيات
کوھی مثل پکتيکای ھند در اندوس است ،بصورت واضح دربرگيرنده
عين نام پارسی پختون -خوا يا پُخته )احتماال تلفظ ارتفاعاتی ُپشته نرم
فارسی( که بمعنی "منطقه کوھستانی" است .در افغانستان نامھای کھنه
ُپخت و ُروه در گفتگوی عاميانه جای خود را به کوھستان پارسی فعلی،
دارای عين معنی داده است .ازاينکه نام قديمی ارائه شده توسط پکتيکای
يونانی ھنوز در ارمينيا و مناطق مجاور بشکل ُپختون -خوا و ُپخته وجود
دارد يا نه )آنطورکه در مرزھای اندوس وجود دارد( ،من نميدانم؛ اما
محتمل بنظر ميرسد که در آنجا نيزنام قديمی درگفتگوی عاميانه توسط
داغستان فعلی تعويض شده است که معادل ترکی کوھستان است .واژه
ھای ترکی داغ ،داغستان و داغستانی معنی "کوھستان"" ،منطقه
کوھستانی" و "کوھستانی" دارد ،با وجوديکه بصورت عام درتمام آسيای
صغيربخاطرتعين نواحی کوھستانی و باشندگان آنھا بکار رفته و بطور
خاص بيک ناحيه جدا و باشندگان آن دراين قسمت کوھستانھای ارمينيا
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اطالق ميشود که دربين بحيره ھای کسپين و ايوکسين واقع بوده ومحدود
به کوھھای قفقاز در شمال است .در قسمت شرقی اين منطقه واليت
شيروان ،البانيا سترابو و پلينی قرار دارد و ھمين منطقه است که حاال
بطور خاصی بنام داغستان ناميده شده و باشندگان آن داغستانی خوانده
ميشوند؛ شايد بخاطريکه اينھا معادل دقيق بوميان متروک پختون -خا و
پختون در زبان مسلط بعدی منطقه ميباشد.
بطورواضح معلوم است که نام البانيا توسط رومنھا باين منطقه داده شده
است .البانيا بمعنی "منطقه کوھستانی" و باشندگان آنھا را البانی،
"کوھستانی" يا البانيھا مينامند .اين نام در ھيرودوتس ديده نميشود و شايد
معادل التين نام پارسی ارائه شده بواسطه پکتيکای خودش باشد که
احتماال پشته يا پختونخا بوده است .نام اصلی التينی احتماال البا ،معادل
پارسی پشته بوده است؛ و ازاينجا البانيا معادل پشتونخا بوجود آمده است.
لذا مراحل را ميتوان چنين ارائه کرد :البا = پشته = "کوھستان"؛ البان =
پشتان = "کوھستانی"؛ البانيا = پشتونخا = "منطقه کوھستانی"؛ البانی =
پشتون = "باشندگان منطقه کوھستانی" يا البانيھا .البان التين ظاھرا منبع
ارمنی الوان است که نام آنھا برای اين البانيھاست .الوان يا البان ارمنی
)با وجوديکه بطورعادی بدون تفاوت تلفظ ميشود( درالفبای ارمنی ھا با
حروفی نوشته ميشود که )بھنگام حرف بحرف نوشتن( مثل اغوان خوانده
ميشود؛ واين واژه که درارمنی الوان وغيره تلفظ ميشود ،درلھجه عاميانه
ھمسايه ھای شرقی آنھا به اوغان و افغان تبديل ميشود؛ و اين افغان با
جمع عربی افاغنه آن ،شکل عامی است که توسط نويسندگان عرب و
ديگر مسلمانان بکار رفته است .در معنی و مفھوم ،اين واژه عين
کوھستانی پارسی و داغستانی ترکی است که معنی "کوھستانی" دارد.
باينترتيب ما دريافتيم که ارتفاعات شرقی امپراطوری قديم فارس و
باشندگان آنھا در دورانھای مختلف و در قسمتھای مختلف ،بنامھای ياد
شده اند که ھمه دارای معنی مشابه "کوھستان" و "کوھستانی" ميباشند.
ُپخته پارسی کھن و ُپختون باشندگان آنھا )پتان ھندوستانی( ،که زبان شان
پختو يا "زبان کوھی" است )که توسط افغانھای غربی پشته ،پشتون و
پشتو تلفظ ميشود( ،اشکال يونانی پکتيکا و پکتيس ،انگليکای پکتيائيھا،
ھندی روه و روھيله ،و سانسکريتی دردستان و درده )دردو عاميانه( و
پارسی فعلی کوھستان و کوھستانی ،تماما معنی ھمسان "کوھستان" و
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"کوھستانی" دارند .بعين ترتيب ،در ارتفاعات غربی امپراطوری پشته و
پشتان پارسی کھن ،منبع فرضی پکتيکا و پکتيس ھيرودوتس ،التين البانيا
و البانی است ،ازھمينجاست ارمينيائی الوان ،اغوان و افغان و ترکی
داغستان و داغستانی ،که تماما معنی ھمسان "کوھستان" و "کوھستانی"
دارند.
با دريافت منبع افغان در اغوان ارمنی ،بطور واضح معلوم ميشود که نام
افغان کامال بمعنی "کوھستانی" بوده و شکل ارمنی البانی رومی است،
عين البانيھای فعلی و اينکه اين يک اصطالح قومی )تباری( يا نژاد معين
نبوده و کامال يک نامگذاری باشندگان مناطق کوھستانی خاص است،
بدون درنظرداشت قوميت يا نژاد آنھا .دراين مفھوم آخری است که نام
ميتواند بتمام باشندگان افغانستان اطالق شود ،چون طوريکه ما ميدانيم
افغانھا خودشان بطور يقينی مخلوطی از چندين نژاد و قوميت اند .اما
چون خود افغانھا ھرقبيله ايرا که پختو را بحيث زبان مادری صحبت
نکنند افغان نميدانند ،يک تمايز مشخص درتطبيق اين نام بوجود ميآورند.
در افغانستان نام افغان صرف محدود به يکتعداد قبايلی باشنده منطقه
کندھاراست که زبان شان پختواست؛ درحاليکه طوريکه قبال تشريح شد،
ديگرقبايل پختو-گوی و باشنده کوھھای سليمان وشاخه ھای آن بنام پختون
يا پتان ناميده ميشوند .بعباره ديگرافغانستان غربی افغان و افغانستان
شرقی پتان است.
ازاينکه چطورنام ارمنی افغان اصال ازالتين اشتقاق شده و با محدوديت
ھای فوق الذکر صرف به مردم يکقسمت افغانستان غربی تطبيق گرديده
سوالی است که مستحق پژوھش است .من فکرميکنم اين نام به زمانھای
تسلط روميھا درآسيای صغير برميگردد و ميتواند به مردمان اطالق گردد
که آنرا در زمانھای پس از حکمروائی رومن ھا حمل مينمودند؛ شايد در
زمان امپراطوری پارتيھا که ارمينيا يک قسمت مھم آنرا تشکيل ميداد.
درطول شاھان متوالی ارساکی که بيش از چارونيم سده اين قسمت آسيا را
در فرمان داشتند ،بعضی ازآنھا تولد و نسب ارمنی داشته و ديگران
بواسطه ازدواج با شھزاده ھا و نخبه ھای ارمنی بسياربھم نزديک شده
بودند .تمام افغانستان غربی که متصل مھد بومی ارساکی بوده و يک
واليت امپراطوری پارتھا را تشکيل ميداد ،دراين دوران بايست
درارتباطات آزاد با واليات غربی خود بوده باشند؛ و اين نيزمحتمل است
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که قبايل متعدد حمل کننده نامھای اقوام قديما ساکن در تراکيا و ليديا که
حاال در افغانستان يافت ميشوند )من فرض ميکنم( ،اوال باين منطقه در
دوران تسلط يونانيھا آمده و در دوران طوالنی حاکميت ارساکی با
اعمارمسکونه ھای جديد يکجا با ديگران برای باراول داخل اين مناطق
ميشوند .چون در قديم بدون شک چندين و بزرگترين مھاجرت اقوام و
قبايل از تراکيا به ليديا صورت گرفته است و از ھمينجا اينھا در جريان
امپراطوری رومن در آسيای صغير و حاکميت پارتيھا )جانشينان آنھا(
بطرف شرق رفتند .شايد در اين دوران است که لودی دوباره از ليديا
بافغانستان آمده ،يکجا با بتنی )بتينی پلينی( از بيتينيا ،و ھر دو در
افغانستان ترکيب شدند.
طوريکه قبال گفته شد گزارش افغانی ،موقعيت اجداد خود را دراين منطقه
در مسيرکوھستانی بين درياھای ھلمند و ھرات ميداند که بنام کوھستان
غور ياد ميشود ،جائيکه آنھا توسط ھمسايه ھايشان بنام بنی اسرائيل و
افغان خوانده ميشدند .اما طوريکه ديديم در اينجا ھيچ قبيله يا مردمی باين
نام توسط ھيچيک از نويسندگان قديمی تذکر داده نشده است .اولين تذکر
تاريخی نام افغانھا در اين مناطق توسط نويسندگان اسالمی در رابطه به
لشکرکشی حجاج جنرال عرب بمقابل سيوستان در  705م ميباشد .شايد
اعراب با آشنائی با نام افغان ،طوريکه برای کوھستانيھا در ارمينيا
اطالق ميشد ،اوال اين نام را به کوھستانی ھای غوردادند ،چون اينھا را
يک مردم وحشی و غارتگر با رسوم چوپان يا کوچی و بدون ساختار
قومی ،اما متشکل از قبايل مختلف و نژادھای بدون يک نامگذاری
مشترک يافتند .يا اينکه شايد )بسيارمحتمل بنظرميرسد( اينھا نام اطالقی
باين افغانھا را توسط ھمسايه ھايشان يافتند .درھرصورت ،ميتوانيم نتيجه
گيری کنيم که اينھا يک مسکونه اغوان ارمينيا بوده ومتشکل از يھودان و
ارمنيھا با قبايل بومی اند .يھودان که دراين زمان دراينحصه مردمان
پرنفوسی نسبت به فارس بودند ،شايد نام بنی اسرائيل را گرفته وخودشان
حاال نمايانده بخشھای موسا اين قبايل افغان بودند .ارمنيھا شايد عيسوی
بوده ومشمول اوالده اسيران اسرائيلی اولی بودند؛ اوالده آنھا دربين اين
افغانھا شايد بواسطه بخشھای عيسای قبايل مختلف نمايانده ميشد .دربين
اين مھاجرين ارمينيائی شايد سيانی آمده باشند )يک بخش بتنی خاچين( که
معلوم ميشود نام خود را به سيانه داگ کوھھای سليمان و سيانه کوه
بلوچستان غربی داده اند ،طوريکه قبال تشريح شد؛ چون نام آنھا عين نام
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سيانی ناحيه سيانه داغ ارمينيا بوده و بين درياھای اراکسيس و کور قرار
داشته و برای اروپائی ھا بحيث سيانيا يا سيانيتيا مشھوراند.
ارمنيھا که از قديم ھميشه با مردم عبری رابطه نزديک داشتند افغانھا را
بحيث ھم نژاد خويش ميشمردند؛ و اينھا گزارشی دارند مبنی براينکه امير
تيمور )تيمورلنگ( در اوايل سده چاردھم "يکتعداد ارمنی ھا را ازمنطقه
الوانھا گرفته و در منطقه کندھار مسکون ميسازد ،جائيکه آنھا مذھب خود
را تبديل ميکنند"؛ اينھا عيسويت را با اسالم تعويض ميکنند .پدر چاميچ
فقره فوق را از "تاريخ ارمينيا" نقل ميکند که توسط جی .ابدال در کلکته
بانگليسی ترجمه نموده و بعد ترعالوه ميکند – "قسمتی از کندھار پس از
ايشان بنام الوان ھا يا افغان ھا ناميده ميشود؛ بعضيھا در تصديق اين
گزارش متيقين اند که باشندگان اينقسمت بھنگام غذا خوردن در نان خود
يک عالمه چليپا ميسازند" .درآنجا عاليم زيادی )درپھلوی آنچه ذکرشد(
وجود دارد مبنی براينکه قبال عيسويت مذھب يک قسمت قابل مالحظه
نفوس افغانستان بوده است .اما اين موضوعی است که ما حاال با آن سر
وکار نداريم.
برای مقصد ما کافی است که ما افغانھا را در بين ارمنيھا يافتيم و دراينجا
بحيث نمايانده ھای البانيھای آسيای صغير .ما حاال با يقين کامل ميتوانيم
نتيجه گيری نمائيم که افغان ھای افغانستان ما البانيھای البانيای ھندی ما
بوده و مربوط به امپراطوری شرقی البيون }انگليس{ برتانيه است.
ايچ .دبليو .بيليو
 18جوالی 1891
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ھانری والتر بيليو يک داکتر طب برتانوی است که درسال  1834م در
ھند متولد شده ودرسال  1892م وفات ميکند .تحصيالت خويش را در
شفاخانۀ سنت جورج لندن بپايان ميرساند .بحيث معاون جراح درقشون
بنگال کارنموده وباھيئت نمايندۀ برتانيه درسال  1857م تحت رياست
ھری برنيت لمزدين به افغانستان ميرود .درسال ھای  1860م با ھيئت
پيشقراوالن درمردان خدمت نموده وبعدا درپشاوربحيث جراح ملکی کار
ميکند .پسانتربحيث کارمند سياسی درکابل مقررميشود .درآخر بحيث
سرجراح درھند خدمت نموده ودرسال  1886م تقاعد مينمايد .بيليوآثار
زيادی دربارۀ افغانستان وھند مينگارد )بشمول اولين گرامرپشتو( که
عمده ترين آنھا قرارذيل ميباشد:
 - 1گرامرزبان پشتو)(1854
 - 2ژورنال ھيئت سياسی درافغانستان در(1862) 1857
 - 3گزارش عمومی دربارۀ يوسفزی )(1864
 - 4افغانستان وافغان ھا )(1879
 - 5نژادھای افغانستان )(1880
 - 6دکشنری زبان پختويا پشتو
 - 7پژوھشی دربارۀ اتنوگرافی افغانستان )(1891
 - 8کشميروکاشغر 1874-73
 - 9ازاندوس تا تايگريس
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