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 برگردان: دکتور لعل زاد

 ٢١فبروری  ٢لندن، 
 

 افغانستان
================= 

 کمپنی ھند شرقیجغرافیایی فرھنگ نخستین در 

 

 پیشگفتار مترجم
 

است کھ حاوی نخستین اثری  ،والتر ھمیلتون» ١فرھنگ جغرافیایی ھند شرقی« قرار معلوم

والیات، شھرھا، شھرک ھا، معلومات در مورد امپراتوری ھا، سلطنت ھا، قلمروھا، 

آن ھمراه با شیوه  ھندوستان و مناطق ھمجوار جھیل ھای ا، بنادر، دریا ھا ونواحی، قلعھ ھ

 لیدات، عواید، نفوس، اقشار، مذھب و تاریخھا، رسوم، نھادھا، زراعت، تجارت، تو

 بھ نشر رسیده است.  ١٨١۵باشندگان آن بوده و در سال 
 

در نخستین درک و معلومات کمپنی ھند برتانوی  قابل توجھ است، در این فرھنگ آنچھ

از بنگال «در لندن زیر عنوان  ١٧٩٨ستر در جورج فو پس از چاپ کتابمورد افغانستان 
 این فرھنگ .است )دوران تیمورشاه ،١٧٨٣در (در سفر او از طریق کابل » ٢تا انگلستان

در  ١٨١۵در » ٣گزارش سلطنت کابل«زیر عنوان  ستوارت الفنستونتمون اثر با یکجا

 . )پشاور رفتھ بود بھ دربار شاه شجاع بھ ١٨٠٩کھ در ( استبھ نشر رسیده لندن 
 

ر در اثر خود را بیش از ده با» افغانستان«ستر نخستین اروپایی است کھ واژه فوھ گرچ

 ھمیلتونفرھنگ اما در . داده استآن ن ما ھیچ گونھ توضیحی در مورد حدود، اهبردبھ کار 

داده شده » افغانستان« حدود تعریف ھا و» افغان« گسترده در موردمعلومات نخستین 

(یعنی » افغانستان اصلی«کابل و قندھار) و  یعنی( »افغانستان«: (با دو مفھوم) است

 !قرار دارد» افغانستان«کھ در داخل  )پشتونخواه یا روه
 

ھای ت والی(وکش و رود سند دھنکوھھای  میانای ھمین محدوده در اثر خود ھم  الفنستون

 تقریبا این نام می نامد. سپس، »افغانستان« را» سلطنت کابل«داخل در  )قندھار کابل و
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ان در زمتا اینکھ ( گسترش می یابد اناروپاییسیاسی نقشھ ھا و ادبیات  با ھمین مفھوم در

 و: یعنی پشاور دمی شوافغانستان  بھ نامی جدیدکشور  نام عمومی هللامان  –عبدالرحمن 

تون از اثر الفنسزیرا  !)می شود هپشتونخواه در جنوب قیچی شده و شمال ھندوکش افزود

بنیاد تمام دانش کمپنی ھند شرقی و دنیای غرب در  د کھچنان شھرتی برخوردار می شو

 . می دھدتشکیل  –تا امروز  ١٨١۵از  –را  » افغانستان«مورد 
 

اصلی  »پدران« بھ عنوان »الفنستون –میلتون ھ« بایدامر  در واقعیت ،ترتیببھ این 
 !شناختھ شوند» افغانستان«توسعھ نام 

 

غزنی و  کھ( »کابل«یعنی  آن،ھای  توالی با را افغانستان، خود فرھنگ در ھمیلتون

نکات مھم  ،برگردان زیر. است وضیح دادهت »قندھار«) و استآن نواحی شامل  پشاور

وای آن است کھ بدون تبصره بھ محت آن ھا و نواحیوالیت  در باره افغانستان، این اثر

در دو جلد تجدید چاپ  ١٨٢٨ درھمیلتون بعدا فرھنگ  .خدمت دوستان تقدیم می شود

 .است بسیار غنی شده» گزارش سلطنت کابل«معلومات افزودن  بامحتوای آن  و هدگردی

 

 افغانستان
 

امتداد تا اندوس شھر قندھار از افغانستان منطقھ گسترده ای در غرب دریای سند است کھ 

آن را از والیت بامیان پارس جدا ساختھ است؛ در شمال غرب، کوھھای ھندوکش دارد. 

در شمال آن کتور یا کافرستان و در جنوب آن بلوچستان قرار دارد. دریای اندوس مرز 

ی آن از شمال بھ درازاشرقی و والیت سجستان پارس مرز غربی آن را تشکیل می دھد. 

مار زیاد میل است. ش ٣٠٠میل و پھنای آن از شرق بھ غرب حدود  ٣۵٠جنوب حدود 

در داخل این  »منطقھ بومی قبایل افغان«، اما حاکم آن بودوالیات مجاور آن گھگاھی تابع 

بھ نواحی زیادی تقسیم شده کھ  دو والیت عمده آن است کابل و قندھارمحدوده قرار دارد. 

 در مورد قوم افغان است. این مقالھ عمدتاآنھا تشریح شده اند. نام  و زیر
 

	Afghanistan» (ان اصلیافغانست«منطقھ  Proper ( بھ نام توسط بومیان آن کھ

در مجاورت شھرک پشاور قرار دارد. ناحیھ ھشتنگر در مرکز  پشتونخواه نامیده شده،
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افغانستان قرار دارد و در اوایل عصر اسالمی بھ نام روه نامیده می شد کھ از آن نام 

روھیلھ اشتقاق شده است. ھشتنگر نام خود را (کھ بھ معنای ھشت روستا است) از ھشت 

. چارسده بھ شمول پاروگ ٢ھره، . نوش١مسکونھ اصلی گرفتھ کھ شامل نواحی زیر است: 

. تنگھ یا ٨. شیرپای، ٧. امرزی، ۶. تورانزی، ۵. اتمانزی، ۴. ریزار، ٣و حصار، 

بارکزی. این منطقھ توسط افغان ھا بھ صورت عام، نخستین منطقھ مسکونی آنھا در 

 افغانستان شناختھ شده است.
 

ر کوھی است کھ بھ دریای جویبا ٩ننگرھار نام یک منطقھ گسترده آبیاری شونده توسط 

جالل آباد می ریزند. منطقھ ننگرھار غیرمنظم و ناھموار است، با آنکھ کوھھای بسیار 

میل از شرق بھ غرب، از بلیکوت تا سرخاب است. پھنای  ٩٠بلند ندارد. درازای آن حدود 

و میل است. باشندگان آن عمدتا افغان ھا  ٣٠آن از کگھ یا کجھ تا دریای لغمان حدود 

تاجیک ھا اند. مرکز باستانی این منطقھ آدینھ پور بود، اما چون صعب العبور و دور از 

بنیاد نھاده  – از قندھار بھ پشاور – دریای اصلی بود، شھرک جالل آباد در شاھراه بزرگ

 شد. 
 

افغان ھای باشنده ننگرھار عمدتا مربوط قبایل مھمند، خوگیانی و ورگزی اند. از جملھ این 

است. این منطقھ  خھ ترکزی و بلزی است، پرنفوس و قویقبیلھ مھمند کھ دارای دو شاھا، 

حاال در نقشھ ھا بھ نام کامھ و لمغانات نشان داده شده و شامل شھرک ھای آدینھ پور، 

اما توسط  زبان مغولی بھ معنای دھقان بود؛ سرخاب و جالل آباد است. واژه تاجیک در

نی کھ دارای منشای عربی و ن پارس اطالق می شد، کسامغوالن بصورت عام بھ بومیا

 باشند.مغولی ن
 

نژاد افغان ھا در ھندوستان بصورت عام بھ نام پتان ھا یاد می شود کھ ریشھ آن چندان 

معلوم نیست. قبایل موجود افغان بسیار زیاد است، اما عمده ترین آنھا لودی، لوھانی، سور، 

سروانی، یوسفزی، بنگش، دالزی، ختی، یزین، خیل و بلوجی است. افغان ھا از نگاه 

کسانی اند کھ منشای یھودی دارند و سُر ویلیام جونز زبان آنھا را  بھترین مورخان پارسی

 .دانستھ استلھجھ ای از کلدایی کتاب مقدس 
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باشندگان افغانستان الفبای نوشتاری خاصی ندارند، اما زبان آنھا از اقوام اطراف آنھا 

اند، اما آنھا از متمایز است. افغان ھا در برخی تاریخ ھای آسیا بھ عنوان تاتارھا گفتھ شده 

نگاه شخصی و رفتار یا لھجھ ھیچ شباھتی با این مردم ندارند. آنھا یک نژاد مقاوم و تنومند 

اند و بھ دلیل اعتیاد بھ جنگاوری غارتگرانھ، نگاه اھانت آمیز محکم بھ مشاغل زندگی 

را در مدنی دارند. نان گندم و جو، شیر، مسکھ و پنیر غذای معمولی آنھا است. افغان ھا 

سراسر ھندوستان با بدترین صفات می شناسند و آنھا را بھ عنوان وحشی، خون آشام و 

خیانت کار مردود می دانند؛ اما چون یک نژاد شجاع و سرسخت اند، مورد توجھ قدرت 

 ھای بومی قرار دارند تا از آنھا بھ عنوان سرباز/اجیر استفاده کنند.
 

باشنده کوھھای پنجاب و ھندوستان علیا اند. شمار گوجرھای افغانستان از ھمین نژاد و 

میل  ۶٠میل دراز و  ١٠٠قبیلھ مندر کھ حدود  برخی نواحی، بھ ویژه در قلمروآنھا در 

عرض دارد، تقریبا مساوی بھ تعداد افغان ھاست. تمام زمینداران مندر پیش از دوران اکبر 

بق کوھھا را اشغال کرده بودند، با از نژاد گوجر بودند، اما افغان ھا کھ از زمان ھای سا

پایین شدن از کوھھا توانستند جلگھ ھا را با آھستگی اشغال کنند. گوجرھای افغانستان 

ھنوزھم یک نژاد شجاع بوده و عادات شبانی دارند؛ ثروت عمده آنھا گاوداری و عمدتا 

 گاومیش است. شمار آنھا در ناحیھ ھشتنگر ھنوز ھم بسیار زیاد است.
 

ریت قبایل اصلی ال دارد کھ یک پنجاھم این منطقھ وسیع زیر کشت دایمی نباشد. اکثاحتم

و با محصوالت مواشی خود امرار حیات می  ر خیمھ ھا زندگی دارند، دافغان کوچی اند

کنند؛ آنھای کھ زندگی نسبتا ثابتی دارند نیز چندان عالقمند زراعت نیستند. دشت ھای 

اصل و کوھھای شمال کابل صعب العبور و کوھستانی جنوب افغانستان ریگی و بی ح

است. مناطق مرکزی کھ در آن دریاھای کاو و کابل جریان دارد، حاصل خیز است و در 

صورت یک حکومت آرام می تواند فوق العاده مولد باشد؛ اما این یک بخش کوچک است. 

ز سھ ملیون تجاوز پیامد آن تمرکز غیرمتعادل نفوس در سراسر قلمرو است؛ و احتماال ا

نمی کند. بخش بزرگی از آنھا مسلمانان سنی اند؛ شماری ھندو نیز وجود دارد کھ عمدتا 

 در شھرک ھا و روستا ھا بھ عنوان تاجر، دکاندار و بانکدار خدمت می کنند.
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ھزاره ھا نژاد متمایز از افغان ھا و مغول ھا اند، با آنکھ قبایل آنھا با ھر یک از ھر دو 

ر نژاد ھا مخلوط شده اند. مھد اصلی آنھا منطقھ ای در بین ھرات و بلخ است، اما و سای

ملکیت آنھا وسیع تر بوده و شامل بخش قابل توجھ منطقھ ای در میان غزنی و قندھار از 

 یک سو و میدان و بلخ از سوی دیگر است. آنھا احتماال دارای منشای پھلوی اند.
 

مختلف است، اما بھترین سربازان از نواحی افغان ھا  نیروھای دولتی متشکل از اقوام

 ۶آورده شده اند. سواره نیروی عمده نظامی است؛ یک اسپ خوب در این منطقھ حدود 

پوند سترلینگ قیمت دارد. دستھ ھای پیاده و مجھز با تفنگ نیز بخشی از نیروھای افغان 

 ھا را تشکیل می دھد.
 

دتا ھندوان و مسلمانان سنی پنجابی زندگی دارند در شھرھا و شھرک ھای افغانستان عم

کھ توسط شھزادگان پیشین ھندوستان ساکن ساختھ شدند تا تجارت و مدنیت را ترویج 

نمایند؛ شمار زیادی دارای منشای پارسی و تاتاری نیز در بخش ھای مختلف این منطقھ 

ه می شوند، اما ھر دو زبان پراگنده اند: اولی ھا بنام پارسیوان ھا و دیگران مغول ھا نامید

 پارسی دارند.
 

افغان ھا دین اسالم را از فاتحان تاتاری خویش آموختند و مانند آنھا سنی اند، اما بھ ھیچ 

 نطقھ آنھا مھد شمار زیاد مرتدان بودوجھ در رعایت مراسم مذھبی خود محکم نیستند و م

است، اما وقتی توسط برخی  ند. ماھیت حاکمیت انھا استبدادیشمشیر گسترش یافت کھ با

قدرت ھای فوق العاده یا شھزادگان حاکم مقید نباشند، بھ جوامع پراگنده تقسیم شده و مشابھ 

 حکومت فیودالی اند.
 

برخی مناطق افغانستان در سده نھم توسط خانات سامانی بخارا تسخیر و شامل قلمرو 

ان حاکم غزنی تعیین شد؛ اما بھ تاتاری خراسان گردید و یکی از روسای تابع آنھا بھ عنو

نظر نمی رسد کھ بخش ھای شمالی آن تا سلطنت محمود، شھزاده دوم غزنویان مطیع شده 

 باشد کھ تسخیر افغانستان را تکمیل کرد.
 

وجود ندارد، تا این کھ سبکتگین یکی  ٩٩٧ھیچ گزارش اساسی از منطقھ افغان ھا تا سال 

نصور سامانی (خان بزرگ بخارا) بود، حاکم منطقھ ی خراسان کھ تابع مروسای تاتاراز 
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شد، از وابستگی خود دست کشید، فتوحات خود را تا افغانستان گسترش داد و غزنی را 

 پایتخت خود ساخت.  
 

قلمرو غزنویان عمدتا توسط محمود پسر سبکتگین گسترش یافت و بخش بزرگ پارس و 

سال رونق داشت،  ٢٠٧یعنی حدود  ١١۵٩ھندوستان را در برگرفت. این سلسلھ تا سال 

گرفتھ شد. این شھزاده قدرت خود در غرب اندوس را  محمد غوریتا اینکھ قدرت توسط 

توسط شھزاده پارسی  داد کھ بھ زودیبنام ایلدوز انتقال  اه خودھ یکی از غالمان دلخوب

و تبعید  خوارزم مورد تھاجم قرار گرفت و جانشین او جالل الدین توسط چنگیزخان اشغال

 گردید.
 

 ١۵۶١تاریخ افغان ھا از این زمان تا تھاجم تیمورلنگ در گمنامی قرار دارد. فرشتھ در 

مغوالن را از غزنی راند و غزنی را داخل امپراتوری  ،می گوید کھ محمود پتان شاه دھلی

مانده باشد تا اینکھ تیمور در  تابع تخت دھلیھندوستان ساخت. احتمال دارد کھ غزنی 

 بھ ھند لشکر کشید و ربع شمالی افغانستان یک والیت مغول گردید. ١٣٩٨
 

پس از مرگ تیمور وقتی کھ بافت بزرگ امپراتوری مغول در سمرقند پاره شد، می توان 

توسط روسای محلی اداره شده باشد، زمانی کھ امپراتور بابر پیش  ١۵٠۶فرض کرد کھ تا 

تھاجم بھ ھندوستان توانست کابل و غزنی را با دست بدست شدن گھگاھی قندھار تسخیر از 

در شورش افغان ھا تسلیم کرد) نگھ دارد،  ١۶٧٨کند و تا مرگ اورنگزیب (کھ آن را در 

در زیر قیادت روسای  ١٧٢٠پس از آن تابعیت بیشتر اسمی بود. افغان ھا در حوالی 

توسط نادرشاه از آن کشور رانده شدند.  ١٧٣٧ما در بومی، پارس را اشغال کردند؛ ا

، افغانستان را توسط معاھده ای ضمیمھ ای ١٧٣٩نادرشاه پس از تسخیر دھلی در 

 امپراتوری فارس ساخت.
 

احمدشاه ابدالی قلمرو افغان ھا را تسخیر نمود و وظایف  ١٧۴٧بھ ھنگام قتل آن فاتح در 

درگذشت. او با یک پیروزی قاطع و  ١٧٧٣ھ در نظامی درازی را بھ عھده گرفت تا اینک

مانع پیشرفت و فتوحات مھاراتھ گردید کھ باعث تھدید  ١٧۶١سنگین در پانی پت در 

 شھزادگان مسلمان و اخراج مجموعی از ھندوستان بود.
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پسرش جانشین او شد. تیمورشاه در روزھای اول مجبور شد کھ الھور را بھ سیکھا واگذار 

ق اندوس ھنوز ھم والیت کشمیر و ناحیھ اتک را با برخی از بخش ھای کند. او در شر

ملتان در اختیار داشت و از امیران سند مالیھ می گرفت. او ھمچنان بخش بزرگ خراسان 

را در اختیار داشت کھ شامل ھرات بود و تا شمال نیشابور و ترشیش و جنوب عراق 

 کوچک گسترش داشت.
 

پسر درگذشت. ھمایون بزرگترین  ١٩سال و باقی ماندن  ١٩پس از  ١٧٩٢تیمورشاه در 

آنھا ھرات و قندھار؛ زمان شاه کابل و باقی فلمرو افغان ھا و کشمیر و ملتان را داشت. 

با یک ارتش  ١٧٩۶ھمایون سپس برکنار و توسط زمان شاه برادرش کور گردید کھ در 

ھندوستان شد و عقب ھزار سوار تا الھور پیشروی کرد و باعث خطر بزرگی در  ٢٣

 نشینی کرد.
 

توسط برادرش محمود شاه برکنار و کور گردید. او پس از مدت  ١٨٠٢زمان شاه در 

 ١٨٠٩کوتاھی توسط برادرش شجاع الملک اخراج شد و مورد عفو قرار گرفت کھ در 

بر ضد او شورش کرد. در این سال ارتش شجاع الملک از ھم پاشید و سرداران زیادی 

کردند. محمد خان نایب السلطنھ کشمیر با بھره گیری از این اختالفات، در  او را ترک

پرچم استقالل در آن والیت را برافراشت کھ ھنوز ھم ادامھ دارد و فرمان برداری  ١٨٠٩

 سایر نواحی امپراتوری، چیزی بیش از نام اسمی/رسمی نیست.

 

 والیت کابل
 

درجھ عرض البلد شمالی قرار دارد.  ٣۵ و ٣٣یک والیت کالن در افغانستان کھ در بین 

کابل در شمال بھ کتور یا کافرستان؛ در جنوب بھ قندھار و بلوچستان؛ در شرق بھ رود 

اندوس/سند و در غرب بھ کوھھای ھندوکوه و والیت بامیان پارس محدود است. طول آن 

چنین  ١۵٨٢میل است. ابوالفضل این والیت را در  ١۵٠میل و پھنای آن حدود  ٢۵٠حدود 

 توصیف کرده است:
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سرکار کابل در اقلیم ھای سوم و چھارم واقع است. درازای آن از اتک بنارس کھ بر «

کاس/کروه است؛ پھنای آن از قره باغ قندھار تا چغانسرا  ١۵٠ساحل سند است تا ھندوکوه 

کاس/کروه است. در شرق آن ھندوستان، در شمال غرب آن کوه و غور واقع است؛  ١٠٠

 ..در شمال آن اندراب بدخشان و ھندوکوه و در جنوب آن فرمال و نغر است.
 

کوھھای اطراف و دشوار گذر آن کابل را از تھاجم ناگھانی نگھ می دارد. ھندوکوه در 

ھفت راه از توران بھ کابل و شش راه از کابل بھ میان کابل و بدخشان و بلخ قرار دارد. 

کابل وجود ندارد و ھر قوم زبان  دارالسلطنھزبان در  ١١ھندوستان وجود دارد. کمتر از 

خود را دارد؛ مانند ترکی، مغولی، پارسی، ھندی، افغانی، پشھ ای، پرواتی، گبری، بره 

 کی، لمغانی و عربی.
 

اند کھ مالک تمام چراگاھھا اند. قبیلھ ھزاره بقایای ارتش باشندگان آن عمدتا ھزاره و افغان 

چغتای است کھ مانگوخان بھ کمک ھالکوخان فرستاد و آنھا ساکن منطقھ ای از غرنی تا 

ھزار خانواده اند. افغان ھا می گویند کھ آنھا اوالده بنی  ١٠٠قندھار شدند و بیش از 

مصری ھا دانستھ و تاکید دارند کھ وقتی اسراییل اند. بعضی افغان ھا را خود را از نسب 

 .»..بنی اسراییل از یورشلیم بھ مصر بازگشت، این قبیلھ بھ ھندوستان مھاجرت کرد
 

منطقھ کابل از نگاه جغرافیای طبیعی آن بھ دو بخش تقسیم می شود کھ توسط سلسلھ 

کوھھای بسیار بلند و پوشیده از برف جدا می شود کھ از غرب بھ شرق از نزدیک غزنی 

تا دینکوت اندوس در پایین اتک ادامھ دارد. گستره واقع در شمال آن بنام لمغانات و در 

کھ طول آن را قطع  دارای یک یا چندین جویباری است ھر یکجنوب آن بنگشات است؛ 

است کھ بنام  می کنند و خود را بھ اندوس می رسانند. آن کھ در لمغانات است دریای کابل

نی بنام اتک یاد می شود؛ آنکھ در بنگشات است، بنام کاو یا دریای کامھ و در قسمت پایا

 ...است والیت کابلشھرھای مشھور پشاور  کابل و.. کومل یاد می شود.
 

نواحی مرکز و اطراف پایتخت امتعھ ھندی شامل شکر و البسھ پنبھ ای را اکثرا از پشاور 

وارد می کند و در عوض آن آھن، چرم و تنباکو صادر می کنند. آھن، چرم و تیل سوخت 

بھ قندھار صادر می شود و در عوض آن تولیدات گوناگون پارسی و اروپایی وارد می 
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تارھای بخارا شمار زیاد اسپ ھای ترکستانی، پوست و چرم خام بھ کابل می شود. تا

 آورند... و خریداری آنھا شامل نیل و سایر محصوالت ھندوستان است.
  

راھھای این والیت اکثرا توسط افغان ھای بومی، یک نژاد کامال غیراداره شونده و آشتی 

این امر بھ ویژه در بخشی بنام خیبر قابل ناپذیر با تمام مشاغل مسالمت آمیز، آلوده است. 

-در جستجوی زندگی راھزنی با در نظرداشت موقعیت منطقھ خود تطبیق است، کسانی کھ

رایگان اند و شامل سلسلھ کوھھای است کھ دره ھای آن کمترین مواد خوراکی را تامین 

آنھا خود را ھا یا سوراخ سنگ ھا زندگی می کنند. ی کند. این نژاد خشن ھنوز در غارم

مسلمان سنی می نامند و از پارسیان و سایر فرقھ ھای علی نفرت دارند. لھجھ خیبری ھا 

در زبان عام افغان ھا یافت می شود، اما بھ شدت گلویی بوده و توسط قبایل مجاور آن بھ 

 مشکل فھمیده می شود.
 

شده است و زمانی مناطق کوھستانی کابل بنام روه نامیده می شد کھ روھیلھ از آن مشتق 

 زابل کھ یکی از نام ھای غزنی بود. ، در رابطھ بھ نام نیز زابلستان نامیده می شد
 

قرار گرفت، ربع  مورد تھاجم سبکتگین نخستین حاکم مستقل غرنی ٩٩٧کابل در وقتی 

شرقی این والیت با آنکھ در غرب اندوس قرار داشت، در زیر حاکمیت ھندو ھا و تابع 

آنھا بنام جیپال بود کھ پایتخت آن باتیندا نام داشت و قلمرو او در جھت  شھزاده مذھبی

شمال غرب از الھور تا لمغانات و در جھت جنوب شرق از کشمیر تا ملتان گسترش 

توسط سلطان محمود تسخیر گردید و در  ١٠٠٨داشت. سرانجام تمام آن مناطق در حوالی 

 اختھ شد.توسط نادرشاه از امپراتوری ھند جدا س ١٧٣٩
 

در اثر اتحاد پارس و فرانسھ بھ مقصد تھاجم بر قلمرو ابدالیان در افغانستان و نگرانی 

عالی جناب مونتستوارت الفنستون از جانب الرد مینتو، بعدا حاکم  حکومت برتانیھ در ھند،

اعال بھ مقصد ھماھنگی با حکومت کابل و دفاع مشترک بھ مقابل تھاجم فرانسھ و پارس 

 بھ عنوان سفیر بھ دربار کابل فرستاده شد. ١٨٠٩در 
 

حاکم کابل با احساس مفاد اتحاد و ھمکاری در میان دو دولت بھ وزرای خود دستور داد 

تا در مشوره با آقای الفنستون و در نظرداشت رفاه ھر دو حکومت ترتیباتی اتخاذ نمایند. 
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کھ از قلمرو کابل عبور نمایند، سرانجام موافقھ شد کھ اگر فرانسھ و پارسیان تالش کنند 

ارتش آن دولت با تمام قوا مانع تھاجم آنھا شود و در صورتی کھ آنھا بسوی مناطق شاه 

کابل پیشروی کنند، دولت برتانیھ خود را مکلف بھ پشتیبانی از ھزینھ الزم برای خدمات 

 پارسیان ادامھ فوق نماید: این شرایط تا زمانی بھ قوت خود باقی است کھ اتحاد فرانسھ و

 د.دار

 

 ناحیھ پشاور
 

جنوب کامھ یا دریای کابل  انی در والیت کابل است کھ درپشاور یک شھرک و ناحیھ افغ

توسط ابوالفضل چنین شرح شده  ١۵٨٢میل از اندوس قرار دارد... در  ۴٠و بھ فاصلھ 

 است:
 

بھار است. در  ناحیھ بگرام کھ بصورت عام پیشور نامیده می شود دارای موسم گوارای«

ویژه برای جوگی ھ ب ،اینجا یک معبد بنام گورھکھتری وجود دارد کھ محل زیارت مذھبی

 »...ھاست
 

گذاری شد و با دیدن اینکھ افغان ھا از مشاغل  شھر پشاور توسط اکبر بزرگ بنیان

بازرگانی بیزار بودند، باشندگان پنجاب را تشویق کرد کھ بھ آنجا بروند. شھر بزرگ و 

 جمعیت است...پر
 

 ...ان اصلی نامیده می شودقلمرو مجاور پشاور بھ نام پختونخواه یا افغانست

 

 ناحیھ غزنی
 

درجھ عرض البلد شمالی قرار دارد... این  ٣۴و  ٣٣یک ناحیھ والیت کابل بوده و در بین 

عیت است. شھرک ھای مھم غزنی عبارت مناحیھ مانند سایر مناطق افغانستان بسیار کم ج

روزگاری پایتخت  ھر مشھور در والیت کابل،قره باغ و گردیز است. غزنی یک ش از

 امپراتوری قدرتمندی بود...
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این شھر بر روی یک تپھ با ارتفاع متوسط قرار دارد و در پایین آن رود کوچکی جریان 

کھ رفت و آمد کمی دارند تامین می شود دارد. وجود آن اصوال با برخی خانواده ھای ھندو 

و نیازھای چند ساکن مسلمان آن را تامین می کنند. در مسافت کمی مقبره محمود ایستاده 

است کھ زایران از مکان ھای دور بھ آنجا می آیند. با توجھ بھ تعداد مقدسین کھ در اینجا 

 بھ خاک افتاده اند، مسلمانان با تاکید آن را مدینھ دوم می نامند.
 

و توسط شاھزادگان غزنوی  بودیک امپراتوری قدرتمند این شھر برای چھار قرن پایتخت 

بھ ویژه سلطان محمود بسیار آراستھ شد. ساختمان ھای با شکوه مدتھاست کھ با گرد و 

غبار برابر شده است و بھ جز از برخی توده ھای پراگنده ویرانھ، ھیچ بنای تاریخی از 

 عظمت سابق غزنی دیده نمی شود...

 

 والیت قندھار
 

درجھ عرض البلد شمالی قرار  ٣۴و  ٣١قندھار والیتی در افغانستان است کھ در بین 

دارد. در شمال آن والیت بلخ در تاتار کوچک؛ در جنوب آن بلوچستان؛ در شرق آن رود 

سند و بلوچستان و در غرب آن سجستان پارس قرار دارد. با آنچھ گفتیم، مرزھای موجود 

 توسط ابوالفضل این گونھ توضیح شده است:  ١۵٨٢آن کامال نامشخص است و در 
 

سرکار قندھار در اقلیم سوم قرار دارد. درازای آن از قالت بنجاره تا غور و غرجستان «

کاس/کروه است. در شرق آن سند، در  ٢۶٠کاس/کروه و پھنای آن از سند تا فراه  ٣٠٠

در شمال شرق آن شمال آن غور و غرجستان، در جنوب آن سیوی، در غرب آن فراه و 

 ».کابل/غزنین قرار دارد
 

و بھ استثنای  گونھ بودهدشت  میل در شمالشرق قندھار) ٧٠(ربع افغانستان در حوالی قالت 

زراعتی دیده نمی شود.  مجاور محالت باشندگان،بخش ھای کوچک زمین ھای زراعتی 

 و عموما خشک و بی حاصل است... بھ قندھار متمایل بھ جنوبغرب بوده راه از غزنی

--------------------------------------------------------------------------------- 
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