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 نوشتھ: فرح سمرین١، ٢٠٠٩
 برگردان: دکتور لعل زاد، ١۴ جون ٢٠٢٠

 
 )١٧٣٩ – ١۵٨۵صوبھ کابل در زمان مغوالن (

============================== 
 

 پیشگفتار برگردان
 

در دانشگاه دکتورای فرح سمرین صفحھ ای  ٢۵٠حدود برگردان زیر بخش ھای از رسالھ 

ست. ا »مغوالن ھند حاکمیت صوبھ کابل در زیر« عنوانزیر  ٢٠٠٩علیگر ھند در سال 

در کابل صوبھ موقعیت، حدود و اھمیت  ارزشمندی در مورد مطالب سالھرسمرین در این 

آن برای مورخان، دانشمندان و دانشجویان ارایھ کرده است کھ مطالعھ و درک آن دوران 

 کشور ما نھایت مفید و سودمند است. 

در باره مظاھر شامل دو بخش است. بخش اول فصل است. فصل اول  ۶شامل  این رسالھ

کابل است کھ دربرگیرنده کوھھا، راھھا، دریا ھا، اقلیم و بارندگی است. بخش  عمده فزیکی

  دوم شامل جغرافیای انسانی است کھ دربرگیرنده عرصھ ھای اقتصادی و زبانی است.

است کھ دربرگیرنده تقسیمات اداری،  صوبھ کابل فصل دوم شامل تاریخچھ سیاسی و نظامی

 عالی رتبھ و اداره محلی است.ھای حاکمان و سایر مقام 

، میوه جات، باغداری، ی است کھ دربرگیرنده کشاورزیفصل سوم شامل اقتصاد کشاورز

فصل چھارم شامل تجارت و بازرگانی  است. والت معدنی، وسایل آبیاری و مالیاتمحص

دربرگیرنده تجارت خارجی، تجارت محلی، وسایل ترانسپورت زمینی، تجارت اسپ، است کھ 

 مسیرھای تجارتی و بازرگانان و بازارھاست.

شبانی/کوچیگری، اقتصاد  است کھ دربرگیرنده گلھ داریپاستورالیزم یا فصل پنجم شامل 

 یا آخری فصل ششم بری و پشم است.راسپ، گوسپند، شتر، گاو و سایر حیوانات با پرورش

شامل قبایل صوبھ کابل (ساختار، سیاست و فرھنگ) است کھ دربرگیرنده ساختار قبیلوی، 

 قبایل افغان، قبایل غیرافغان، مناسبات با مغوالن و جنبش روشنایی است.

در مورد معلومات  گردان شامل دو بخش است. بخش اول گزیده ھای از فصل اولاین بر

در باره قبایل  بخش دوم دربرگیرنده بخش زیاد فصل ششم ھ کابل است.عمومی در باره صوب
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را بھ صورت کامل ترجمھ  دوستان ارجمند ما این رسالھ سودمندصوبھ کابل است. امیدوارم 

 د.کشور قرار دھنتاریخ عالقمندان در خدمت دانشجویان و  نموده و
 

 کابلصوبھ معلومات عمومی در باره  –بخش اول 
 

زیر کنترول بابر آمد و  ١۵٠۴کابل یک بخش فوق العاده مھم ھند مغولی بود. کابل در سال 

ضمیمھ  ١۵٨۵تختھ خیزی برای فتوحات او بسوی شرق گردید. کابل بھ شکل رسمی در 

بخشی از ھند  ١٧٣٩تا  ١۵٨۵امپراتوری مغول شد. کابل از زمان انضمام توسط اکبر در 

توسط نادر اشغال شد. کنترول کابل برای مغوالن از نگاه ستراتژیک مغولی باقی ماند، تا اینکھ 

از اعتبار کابل بھ حیث یگانھ قلمرو اصلی تیمور بود ناشی بسیار مھم بود. این توجھ نھ تنھا 

از درک اھمیت ستراتژیک آن نیز بود. ناشی کھ ھنوز در اختیار مغول ھا قرار داشت، بلکھ 

دو دروازه «، کابل و قندھار را بھ حیث ١۵٩۵در ابوالفضل در یک دیدگاه مشھور 

) رفاه ١۶٩۴توصیف می کند و مورخ بعدی بنام سوجن رای، یک بومی پنجاب (» ھندوستان

پنجاب در زمان مغول را تابع امنیتی می داند کھ محصول مالکیت کابل است. گرچھ رفاه 

 یست.کابل نتیجھ عوامل محیطی است، اما نقش دولت مغول کمتر از آن ن

سرکار زیر تقسیم شده بود: کشمیر، پکلی، بیمبر، سوات،  ٧بھ  ١۶صوبھ کابل در پایان سده 

باجور، قندھار و زابلستان (غزنی). با آنکھ کنترول مغوالن باالی قندھار متناوب بود، یعنی 

در اختیار مغول ھا بود، در دوران ھای  ١۶۴٨تا  ١۶٣٨و از  ١۶٢٢تا  ١۵٩۵کابل از 

بھ حیث یک سرکار داخل  ١۵٨۵ن از کنترول آنھا قرار داشت. کشمیر نیز در دیگر بیرو

صوبھ کابل گردید، اما در جریان سلطنت جھانگیر یک والیت جداگانھ شد. با آنکھ قندھار و 

کشمیر برای مدت کوتاھی بخشی از صوبھ کابل بود، بیشترین تمرکز من باالی باجور، بیمبر، 

کھ بخشی از صوبھ کابل باقی  است ١٧و  ١۶ن سده ھای در جریا پکلی، سوات و غزنی

ماندند. منطقھ کابل در شرق محدود بھ دریای اندوس، در جنوب بھ قندھار، در غرب بھ 

  ..ھرات و در شمال بھ بلخ و بدخشان از طریق کوھھای ھندوکش بود.

ن بھ ھند است، با آنکھ غالبا چنین فرض می شود کھ کوتل خیبر ھمیشھ مسیر عمده از افغانستا

ھیچ گونھ سند تاریخی در مورد اھمیت قبلی آن وجود ندارد. وقتی غزنی مرکز عمده قدرت 
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) بود، ١٢٠۶ :تدرگذشو جانشینان او و معزالدین غور () ١٠٣٠ – ٩٩٨محمود غزنوی (

مسیر عمده بھ ھند از طریق وادی دریای کرم بود. تیمور در تھاجم بر دھلی نیز از ھمین 

مسیر استفاده کرد. بابر در حقیقت اولین کسی است کھ کوتل خیبر را ذکر کرده و از سھولت 

 آن برای کسانی کھ در کابل قرار دارند، کوتاه ترین راه دانستھ است... 

بھ مقابل برادر خود در کابل، میرزا حکیم مارش کرد، در اتک  ١۵٨١ن وقتی اکبر در جو

در کنار رود اندوس توقف نموده و فرمان داد تا مسیر کوتل را درست سازند. قاسم خان 

یک جاده ای کھ «مھندس عمده اکبر سرک را اعمار کرد. ابوالفضل در اکبرنامھ می گوید: 

اکبر چنان از قاسم خوش شد کھ او را بھ حیث ». دقبال حتی برای تردد اسپ و شتر مشکل بو

صوبھ دار صوبھ کابل تعیین کرد... شاه جھان با اعمار پل ھا آن مسیر را بھبود بخشید. پل 

 ھای گندمک و سرخاب در زیر مراقبت علی مردان خان اعمار شد. 

یر بدیل مسیر جنوب خیبر از پشاور بھ کابل کھ توسط سلسلھ سفید کوه جدا می شود یک مس

از طریق وادی کرم بود. مسیر مھم دیگر در بین ھند و افغانستان، وادی توچی در جنوب 

کرم بود. این مسیر قبال برای تھاجم فوری از غزنی، باوجود مشکالت طبیعی آن استفاده شده 

بود. توچی و دریای گومل در جنوب آن باید مسیر ھای بسوی غزنی در نظر گرفتھ شوند. 

در برگشت بھ کابل از مسیر گومل بھ علت خطرات سطح بلند آب و تھدید  ١۵١٠بابر در 

 ..افغان ھا ھشدار داد.

زبان مانند عربی، پارسی، ترکی (مغولی)،  ١٢یا  ١١گرفت،  ١۵٠۴وقتی کابل را بابر در 

ھندی، افغانی (پشتو)، پشھ ای، پراچی، گبری، برکی و لغمانی در آن وجود داشت... با آنکھ 

ھا و در مقایسھ ھمھ زبان پارسی در بین گویندگان عمده کابل بودند، و پشتو زبان ھای پارسی 

ایرانی -با پشتو بھ مراتب بیشتر بود. پارسی زبان باشندگان تاجیک و پشتو زبان خانواده ھندو

 می دانستند... پارسی رانیز بود کھ توسط افغان ھا صحبت می شد، تعدادی از افغان ھا 

 

 کابل: ساختار، سیاست و فرھنگصوبھ قبایل  -بخش دوم 
 

 : ساختار قبیلوی. ١
 

افغان ھا یا پتان ھا (پشتون) نقش مھمی در تاریخ سده میانھ ھند بازی کرده اند. افغان ھا را 



 4 

از این می شناسند کھ در درازنای سده ھا در نوار میان ایران و نیم قاره ھند زندگی داشتند 

قبایل متعددی تقسیم شده اند کھ بعضی از آنھا مانند لودی ھا حاکمان بھ  ١۵و در منابع سده 

). با آنکھ بازسازی تاریخ قبایل افغان در خاستگاه اصلی ١۵٢۶ – ١۴۵١شمال ھند شدند (

پارسی با ھم  –آنھا دشوار است، باید توتھ ھای را از ماخذ اتفاقی جداگانھ در منابع ھندو 

 آمیختھ شده اند.پیوند داد کھ  با روایات محلی 

با نگاه بھ اجزای قبایل افغان متوجھ تمایز روشنی در بین باشندگان جلگھ ھا و ارتفاعات 

(کوھستانیان) می شویم. باشندگان جلگھ ھا را می توان بھ افغان ھای غربی و شرقی تقسیم 

بودند، در کرد. ابدالی ھا در بین افغان ھای غربی (کھ بنام درانی مشھور اند) مھم ترین آنھا 

حالیکھ در بین افغان ھای شرقی، بردرانی (درانی باال) نیز وجود داشتند کھ توسط احمد شاه 

خود  ١٨ابدالی برای تمایز از ابدالی درانی قندھار بھ این نام نامیده شدند. آنھا در میانھ سده 

عمدتا متشکل را حاکم منطقھ ای ساختند کھ حاال افغانستان نامیده می شود. افغان ھای شرقی 

 از قبایل یوسفزی و عشایر آنھا در جلگھ پشاور و وادی ھای کوھستانی شمال آن است.

در آیین اکبری گزارش مفصل قبایل افغان را ارایھ می کند. او  ١۶ابوالفضل در پایان سده 

 نھ تنھا نام ھای شماری از قبایل افغان را ذکر می کند کھ در والیات کابل زندگی دارند، بلکھ

قبایل افغان را نیز می دھد کھ جد مشترک در  است کھ روایت سنتی از ظھور نخستین فردی

 آن نقش مھمی بازی کرده است.

ابوالفضل می گوید کھ جد سنتی نژاد افغان یک فرد بنی اسراییلی بنام افغان بود کھ سھ پسر 

دند. شجره سنتی، داشت: سربن، غرغشت و بتن. آنھا اجداد سھ فدراسیون (ولس) قبیلوی گردی

افغان ھا را بھ یک جد مشترک بنام عبدالرشید می رساند کھ لقب او قیس است. بھ گفتھ 

 ابوالفضل، نام ھمین شخص افغان بود.

قبایل متعددی از سربن، غرغشت و بتن بوجود آمد. ابوالفضل فھرست آنھا را در زیر ھر 

سایر قبایل شرقی، سربن (پسر بزرگ  یک از قبایل آنھا ذکر می کند. یوسفزی ھا، مھمند ھا و

قیس) را پدر بزرگ خود می دانند؛ غرغشت پدر بزرگ افریدی، ختک و کاکر است کھ در 

ساحات شرق قندھار و بلوچستان زندگی دارند؛ از بتنی قبایل غلزی، نیازی، لودی و سور 

در واقعیت  ) بوجود آمده اند. ابوالفضل می گوید کھ غلزی، لودی و سروانی١۵۵۵ – ١۵٣٩(
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ز اند کھ ابنام ماتی اوالد مستقیم بتن نیستند (از طریق شجره مردانھ)، اما پسران دختر بتن 

بوجود آمده اند. این روایت در  مست علی بنام پسر رئیس غور آمیزش غیرمشروع او با یک

کمیل ت ١۶١٣اثر سده ھفدھم نعمت هللا بنام مخزن افغانی نیز آمده است کھ احتماال در حوالی 

 شده است (نعمت هللا یکی از منشیان دربار جھانگیر امپراتور مغول بود).

، اما بھ چندین بخش ک بصورت محتاطانھ نگھداری شدهبا آنکھ شجره و روایت جد مشتر

متمایز و جدا از ھم تقسیم شده است. آنھا در اثر دشمنی ھای طایفوی و خانوادگی از ھم پاره 

یک ملت فشرده در جریان تاریخ ناکام مانده اند. یک قبیلھ بھ چندین  شده اند. آنھا برای ایجاد

طایفھ و باز ھم بھ اجزای کوچک تری تقسیم شده اند. آنھا بصورت عام توسط یک جد مشترک 

 تشخیص می شوند...» خیل«یا » زی«و با افزودن واژه 

طایفوی ند، طوایف و گروھھای ادر یک جد مشترک وصل با آنکھ آنھا بصورت جمعی 

جوامع متمایزی را تشکیل داده اند کھ توسط روسای جداگانھ اداره شده، با ھم منافع متقابل و 

دشمنانھ داشتھ و باعث رشد حسادت ھا و مخاصمت ھا گشتھ است. اما در رابطھ بھ خارجی 

ھا، این دشمنی ھا و مخاصمت ھا کنار گذاشتھ شده و در مقابل آنچھ دشمن مشترک می نامند، 

 رت متحدانھ اقدام می کنند.بصو
 

 : قبایل افغان. ٢
 

کابل در جریان تاریخ مسکن گروھھای قومی گوناگونی مانند ترک ھا، ایماق، عرب ھا، پشھ 

ادمک، شمار اندکی از پشھ  گفتھھا و افغان ھا بوده است. بھ  ای، پراچی، تاجیک ھا، برکی

پراچی ھا اکثرا در کابل و برکی ». حاال گمنام و تقریبا فراموش شده اند«ای ھا باقی مانده کھ 

 ھا یک قبیلھ تاجیک باشندگان لوگر و مناطق بتخاک بودند...

پتان یا پشتون ھا کھ بنام افغان شناختھ می شوند از دیگران فرق داشتھ و عمدتا در مناطق 

 زندگی دارند. جنوبی

 مھم این است کھ اولین ذکر قبایل مختلف افغان درمناطق آنھا توسط بابر صورت گرفتھ است

کھ آن  صورت گرفتھکوھھای سلیمان  یل افغان در لشکرکشی امیرتیمور بھ{نخستین ذکر قبا

قرار . او تمام افغان ھا را در جنوب کابل زاد} لعلمقالھ دیگری بھ بحث خواھم گرفت. را در 
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می دھد. ابوالفضل در پایان سده شانزده در آیین اکبری گزارش بسیار مفصلی از قبایل افغان 

 در مقایسھ با بابر ارایھ می کند.

در تمام مناطق سرحدی شمالغرب، قبایل متعدد افغان و غیرافغان زندگی دارند. این ھا در 

فزی ھا، محمدزی، افریدی، بنگش، میان قبایل افغان در این منطقھ برجستھ بودند: دلزاک، یوس

 غلزی، وزیری و اورکزی.

بیلیو، با آنکھ اصطالح افغان و پتان مترادف ھم استعمال می شوند، یکی نیستند. در  گفتھبھ 

واقعیت، آنھا بھ نژاد ھا و منشا ھای گوناگون تعلق دارند. گر چھ بابر چندین نام قبایل پتان 

را مشخص می کند، اما در ھیچ جایی آنھا را بنام پتان، پختون یا پشتون یاد نمی کند. حتی 

 می گوید. ستانشود، او افغانی را زبان افغانبان ھای کھ در کابل صحبت می در بین ز

افغان ھا، آنھا را در مناطق جنوبی و جنوبشرقی » خاستگاه اصلی«معلومات اولیھ در مورد 

افغانستان قرار می دھد. آنھا دراین مناطق از اوایل قرون وسطی بوده اند، اما در سده شانزدھم 

افغان ھا را  ٧و  ۶بھ سوی شمال گسترش می یابند. اسناد سده ھای بصورت قابل توجھی 

باشنده ھای کوھھای سلیمان در شرق غزنی می گوید. آنھا در گزارش ھوان تسانگ بنام یک 

 کین) ذکر می شود کھ در بخش شمالی کوه سلیمان زندگی دارند.-پو-قبیلھ (ا

می می گوید نھا را در ناحیھ فرمل بھ عین ترتیب، حدودالعالم یک اثر جغرافیایی پارسی آ

کھ نچندان دور از کوه سلیمان یا تخت سلیمان قرار دارد.  }زاد لعل{اصل آن َسول است. 

) آنھا را باشندگان ھمین سلسلھ کوھھا ١٠۵٠البیرونی دانشمند مشھور قرون وسطا (وفات 

می گوید کھ آنھا را در کابل  ١٣٣٠می گوید. ابن بطوطھ گردشگر مراکشی در سال ھای 

بھ  ١۵ا در جریان سده افغان ھرا زیباید گردیز یا زابل باشد.  او ھدف{ یک قریھ بوده است

می » پارسیان افغان«. او آنھا را }زاد لعل. ، نھ پیش از آنسرازیر شدندشاور پ-وادی کابل

بین کابل و مناطقی در  و می گوید کھ آنھا درا .ندگفتعلت کھ پارسی می این گوید، شاید بھ 

کوھھای غرب اندوس زندگی دارند. عرفان حبیب بر بنیاد ابن بطوطھ باور دارد کھ آنھا در 

 بلوچستان زندگی داشتند.-سلسلھ سلیمان یعنی تخت سلیمان در صوبھ سرحد

در حوالی ھمین مناطق باقی ماندند، اما در سده  ١۶این قبایل افغان از قرون وسطا تا سده 

بطور قابل توجھی بسوی شمال می روند. از ھمین جاست کھ بابر و ابوالفضل آنھا را  ١۶
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ذکر می کند کھ آنھا (افغان  ١۵٠۴کابل تا اندوس قرار می دھند. بابر در در ساحات شرق، از 

سوات و باجور مستقر بودند. یوسفزی ھا در کوھات بودند.  ھا) در مناطقھ لغمان، ھشتنگر،

 تعدادی از این قبایل با سربازان بابر مقابلھ کردند.

ادامھ داشتھ است. گزارش  قرار معلوم حرکت افغان ھا بسوی شرق در دوره بابر و پس از آن

ند. در این زمان ) در نواحی خیبر ساکن شد١۵١٩( داده می شود کھ افریدی ھا در این اواخر

کرالنری ھا (کھ بعدا در باجور ساکن می شوند) و عثمان خیل (کھ بعدا در مرز ھای پشاور 

حرکت  ساکن می شوند) در مناطق غرب یعنی در ننگرھار زندگی می کردند. گزارش چنین

 بسوی شمال را می توان در رابطھ بھ یوسفزی ھا نیز مشاھده کرد.

مورخان مغول مانند ابوالفضل و محمد کاظم گزارش نسبتا خوبی از مھاجرت یوسفزی ھا 

 ارایھ می کنند.

خاستگاه اصلی و محالت بومی قبیلھ بزرگ یوسفزی ھا در بین قندھار و قره باغ در جنوب 

د قدرتمن ١۵ز آنجا بھ نواحی کابل مھاجرت کرده و در اواسط سده غزنی بوده است. آنھا ا

) ١۵٠٢ – ١۴۶٩غ بیگ (کاکای بابر یعنی میرزا ال در دستمی شوند. کابل در این زمان 

. میرزا الغ بیگ شمار زیادی از آنھا را قتل عام کرده و کسانی کھ زنده ماندند، اول است

ل) رفتھ و سرانجام در حوزه دریای سوات و بسوی شرق بھ لغمان و بعد بھ کاشغر (چترا

باجور (وادی پنجکوره) ساکن شدند. یوسفزی ھا کھ فعال در این مناطق وجود دارند، رئیس 

، کسی کھ از یک دودمان قدیمی بوده است. یوسفزی کردندرا عزل » سلطان«محلی آنجا بنام 

 .ھا گفتار، ساختار قبیلوی و ویژگی غارتگری خویش را حفظ کردند

می گوید کھ مطابق روایات، یوسفزی ھا از جیره و  ١٩الفنستون در دھھ ھای اول سده 

اخراج شدند. ورود افغان ھا بھ  ١۴یا آغاز سده  ١٣نوشکی در جوار قندھار در پایان سده 

این ساحات باعث بیجا شدن یا تابع شدن مردمان محل گردید. آنھا پس از اسکان در جوار 

با دلزاک (یک نژاد ھندی) برخورد کرده  ١۶مسکن فعلی خود در سده کابل و کوچ کشی بھ 

و آنھا را بتدریج اخراج کردند. یوسفزی ھا شمار بزرگ دلزاک ھا را قتل عام و اخراج 

کردند، طوریکھ آن ناحیھ از وجود ایشان تقریبا خالی گردید. بھ این ترتیب، اشغال این مسیر 

 نگیر تکمیل شد.توسط یوسفزی ھا در پایان سلطنت جھا
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بر گروھی از مردم دیگر بنام ھندکی ھا غالب شده و با آنھا  ١۶یوسفزی ھا در جریان سده 

 بھ حیث یک نژاد رعیت/تابع معاملھ کردند. 

و امنیت راھھا اند.  منطقھند کھ سرسخت ترین دشمنان صلح یوسفزی ھا در عمل نشان داد

راھزنی پیشھ ارثی این مردم سرسخت بود. منطقھ ای آنھا برای امرار زندگی مردم رو بھ 

رشد آنھا ناکافی و حاصالت زراعتی در مقایسھ با درآمدی کھ از غارت بازرگانان و 

گردشگران ثروتمندی کھ از این کوھھا می گذشتند، فوق العاده کم بود. یوسفزی ھا در یک 

یر کوھستانی بسیار دشوار این منطقھ ساکن بودند کھ دسترسی بھ آنھا بسیار سخت بود. با مس

 ،آنکھ بخشی از این منطقھ ھموار بود، بخش زیاد آن تپھ زار و گردنھ دار بود. بابر می گوید

دیگر  سمتو در دو  اندوسآن  سمتدو در ی دشت یا جلگھ ھا نیز بود. این ساحات دارا

و پھنای این  نطقھ تپھ زار شمالی قرار دارد. ابوالفضل می نویسد کھ درازنادریای کابل و م

 .کیلومتر است) ٢حدود فرسنگ یا  معادل ثلث(یک کوس  س بودکو ٢٠-١۵و  ٣٠قلمرو 

تخمین ھای متعددی در مورد شمار یوسفزی ھا وجود دارد. نعمت هللا می گوید کھ در اوایل 

بودند. الفنستون تعداد آنھا را بھ شمول فقیرھا و تابع لک  ١٠یا  ٩) حدود ١۶١٣سده ھفده (

ھزار می  ٩٠٠ھزار نمی داند. او می نویسد کھ افغان ھا آنھا را  ٧٠٠ھای آنھا بیش از 

ند کھ برای یوسفزی ھا کار می کردند. راورتی ا» رعیت«ما اکثریت آنھا فقیرھا گویند، ا

 تخمین نعمت هللا و الفنستون دور نیست.ھزار تخمین می کند کھ از  ٢٠٠تعداد آنھا را 

در کنار یوسفزی ھا کھ پرنفوس ترین و قوی ترین افغان ھای شرقی اند، قبایل مرزی دیگری 

نیز وجود دارند. مشھور ترین آنھا افریدی، ختک ھا، غلزی، اورکزی، بنگش، وزیری وغیره 

دی) پذیرفتھ شده بود، جد است. الفنستون می گوید، کرالنری کھ توسط نواسھ سربن (بھ فرزن

 سنتی اکثر قبایل مرزی مانند عثمان خیل، اورکزی، خوگیانی و وزیری بود.

غور ساکن بودند و  کوھھای بند-غلزی ھا احتماال منشای ترکی دارند کھ در سلسلھ ای سیاه

با خون پارسیان مخلوط شدند. آنھا در زمان محمود غزنی برجستھ شدند کھ در تسخیر ھند 

او را ھمراھی کردند. آنھا پسانتر ساحات بین جالل آباد و کالت غلزی را تسخیر کردند. آنھا 

تقل بھ مقابل حاکم پارسی شورش نموده و خود را زیر رھبری میرویس مس ١٨در آغاز سده 

ند. اما پس از ربع قرن توسط نادرشاه سرکوب شدند. افغان ھای لودی، سور ھا و نیازی ساخت
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ھا و نوھانی ھا تماما مربوط غلزی ھا بودند. تقریبا تمام قبایلی کھ در بازرگانی حیوانی 

مصروف بودند و بنام پووینده یاد می شدند، بھ آنھا تعلق داشتند؛ آنھایی کھ در انتقاالت 

 گانی در بین ھند و کابل و مناطق شمالی آسیای مرکزی فعالیت می کردند.بازر

پیش از آمدن افغان ھا بھ وادی دریای کابل، تاجیک ھا مردم غالب و عمده ای کابل، لغمان 

و ننگرھار را تشکیل می دادند. وادی لوگر کھ در جنوب کابل واقع است، پیش از ظھور 

ستحکم تاجیک ھا بود. آنھا بقایای پارسیان کھن بودند. ، سنگر م١۶غلزی ھا در اواخر سده 

تاجیک ھا اکثرا در شھر ھا زندگی می کردند. آنھا بخش اساسی نفوس شھرھای کابل و غزنی 

را تشکیل می دادند؛ در حالیکھ تاجیک ھای کمی در بخش ھای کوھستانی کابل و در مناطق 

. آنھا توسط مردم افغان بنام ھزاره ھا، غلزی ھای جنوبی و کاکرھا یافت می شدند

حاال برای تمام پتان ھای کھ ») پارسیوان(«و تاجیک یاد می شدند. این واژه » فارسیوان«

 نیز اطالق می شود. ،بھ فارسی صحبت می کنند

بابر برای ما از موجودیت قبیلھ مھمند افغان در کابل اطالع می دھد. آنھا باشندگان ساحھ 

دریای کابل بودند. افغان ھای بنگش باشندگان بنگش باال بودند.  شرق جالل آباد در امتداد

ریلچی، توری و لندر را در قلمروی بنگش ذکر کییل افغانی دیگری بنام خوگیانی، بابر قبا

می کند. او گزارش می دھد کھ قبایل کورانی، کیوی، سور، عیسا خیل و نیازی ساحھ بنو را 

 زراعتی ساختند.

در سرکارھای داور، بنو و عیساخیل تماما افغان ھا زندگی می کردند  ابوالفضل می گوید کھ

کھ عمده ترین آنھا شیرانی ھا، کرانی ھا و وزیری ھا اند. افغان ھای شیرانی در کوھھای 

نزدیک تخت سلیمان ساکن بودند. آنھا منشای افغان ھای سربنی دارند. افغان ھای ترکالنی 

 د.ساحھ مندراور را مسکن خویش ساختن

در پھلوی این قبایل افغان شمار زیاد قبایل غیرافغان نیز وجود داشتند، در بین آنھا کافرھا و 

 ھزاره ھا نقش مساویانھ در تاریخ این منطقھ بازی کردند...
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