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 مقدمۀ مولف 

تحت " سنگ شکن« بنام یکساز ستيا، مقاله  کتابنيا نگارش ۀزيانگ

 یائي آرتيدر سا، ٢٠٠٤ یکه درماه فبرور» پاکستان، پشتونھا وطالبان«عنوان

 شده ني پشتونھا توھخيً اوB به تار»نامه اتھام«مقاله يا دراين .ده بودسيبه نشرر

 افغانستان را بدون نشان دادن ی پشتونھاتيجمعسعی بعمل آمده بود تا  ايبود، وثان

 گر،سنگيبه سخن د. ند کوانمود زي ناچتي اقلکيسطح در  ،کدام ماخذ قابل باور

 را براساس برآورد وزارت ورنديخط د دوطرف ی پشتونھاتيجمع شکن، تعداد

 آنرا ونيلي م٢۶ نفر برشمرده واز جمله ونيلي م٣٨ تا ٣۵داخله پاکستان از 

 ٨ تا ٧ ی را در صوبه بلوچستان ومابقونيلي م۴ تا ٣مسکون در صوبه سرحد، 

 که پشتونھا ی مثلث :"دبووشته  افغانستان وانمود کرده  وبعد نی را پشتونھاونيليم

 ا ز خود ی مستقلخي تاراي کشو ر مستقل و چگاهي ھدي نمای میگدر آن زند

 ". نداشته ا ست 

نھادر افغانستان چيست؟  از کم زدن و کم نشان دادن نفوس پشتوھدف

که يک ) اداره مطالعات ترکيب قومى ـ زبانى افغانستان(» واک فونديشن«

مان ملل  درافغانستان به بودجه ساز١٩٩٦ تا ١٩٩١سروى دموگرافيک را از 

 به زبان ١٩٩٩ ابتدا به پشتو و در ١٩٩٨متحد تکميل کرده و نتايج کار آن در 

در گزارش مختصر رئيس اين اداره آقاى ) انگليسى به چاپ رسيده است

 ميليون برآورد شده و از اين جمله ٣٠محمدانعام واک ، نفوس مجموعى کشور 

وام و طوايف افغانستان  ميليون نفر وبقيه ساير اق١٨ر٨٢٢ر٠٠٠نفوس پشتونھا 

در ھمين ) ٤٣ص ١٤٤مجله دعوت ، شماره : ديده شود.( را در بر ميگيرد

 ٣٠ر٧١٠ ٠٠٠گزارش مختصر تعداد پشتونھاى پاکستان درپنج ايالت آن کشور

  .ميليون نفرضبط شده است

به  ، در رابطه گرددي افشا متشيکه بعدتر ھو» سنگ شکن« در جواب من

 کشو چگاهي ھدي نمای می که پشتونھا در آن زندگیمثلث «اين تحريف تاريخی وی
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نوشتم که سنگ شکن » . ا ز خود نداشته ا ست ی مستقلخي تاراير مستقل و 

 ی اگر از سواد اندکی آدم خواب برده اچي که ھکندي مري را تعبیخواب ھا

 . کنديبرخوردار باشد، آنرا باور نم

 صد سال قبل بدون  پشتون نبود که سهکي ی خان ھوتکسيروي ممگر

 امي قراني ااني صفوۀ برضد سلط»ليمثلث قبا «ني شمال وجنوب از ھمتيحما

 مدت یکه آن دولت برا) م١٧٠٩(نھاد اديبن  را درقندھاریکرد ودولت مستقل مل

 لي قباني به ھمعلق متی احمدشاه درانايآ. سال از قندھار تا اصفھان گسترده بودیس

 نھاد که ادي دولت مستقل افغانستان را بنیxدي م١٧۴٧پشتون نبود که درسال 

.   عمان گسترده بودرهي تا بحاي واز آمودریدھل  خراسان تایدامنه آن از مرزھا

و تدبير و سياست  ري شمشی گرانبھاراثي کشورموجوده افغانستان  مني ھمايوآ

 موضعگيری خصمانه وسبک سرانۀ آقای ؟ستي نکهيناحمدشاه بابا و ميرويس 

ن در برابر يک قوم سرنوشت ساز، انسان را وادار ميسازد تاجواب سنگ شک

 راثي کشور را پشتونھا نساخته اند و مني اگر ابالمثلی به وی داده بگوئيم که 

آيا  دي پس بگوئست،يندر رکاب رھبران شان  شده آنھا ختهي ری وخونھاريشمش

 است؟ " سنگ شکن"تو لهي قوم و قبريمزد شمش

 ی ارضتي دفاع از تمامیبرا  امروز،نيانستان تا ھماز زمان  ظھورافغ

سپرکرده ھمواره  خود را نهي اقوام سري ساشيشاپيدر پپشتونھا  آن ی ملتيوحاکم

 ی تا جلو وطن فروشان معلوم الحالند خود را فدا کرده ایگري از ھرقوم دشتريو ب

رگ ازبکستان يز خواب ی بزرگ را وزمانکستان خواب تاجی که گاھدنريرا بگ

 تا کنون ھيچ نويسندۀ آگاه ووطندوستی به سخافت .می ديدندبزرگ رايا فارس 

برای کوبيدن يک قوم آنھم پشتون در مورد اقوام ديگراز چنين بی » سنگ شکن«

  .حيائی کارنگرفته است

 کيآگاھانه که  را ی شوم کساناتي نتوانندي بداندکه مردم مديسنگ شکن با

 درک کنند وبه موقع جواب ند،ينماي مبي تخرانهرکي وپرشھامت را زیخيقوم تار

 حي توضینام برده، ول" مثلث پشتونھا" شکن از سنگ.  به آنھا بدھندیدندان شکن

 و  بستر بودتواني مايآ ست ؟ ونھاي مثلث ، کدام سرزمنينداده که منظور شان از ا

  آن؟ هي شباي ی چھارضلعکي اي دي مثلث نامکيباش پشتونھا را 
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 مثلث بودوباش ندارند ودر کي که پشتونھا درچوکات نستي اتيواقع

 پاکستان و سراسر افغانستان پراکنده اBتي درتمام ایعني ورندي خط دی سویھردو

 ۶۵١/ ۶۴٩ۀ  افغانستان درساحی پشتونھاشن،ي واک فوندقاتيبنابر تحق .اند

دوکش  ھنجنوب درونيلي م١۵درحدود (  ٪ آنھا ٣٢ مربع پراکنده اند که لومتريک

و  درشمال ھندوکش بودوباش دارند) نفرونيلي م۴ حدود یعني(  درصد پشتونھا٨و

 ورندياز اتک تا خط د)  نفرونيلي مB٣٠اقل (   ٪ پشتونھا۶٠ورنديدرجنوب خط د

 نفوس پشتونھا یکه بطورمجموع مربع پراکنده اند لومتريک  ھزار٢۵٠درساحه 

 گروپ ني رقم بزرگترني وا.رسدي مونيلي پنجاه مبه ورندي خط دیدر دوسو

مجله صلح وافغانستان امروز، چاپ : شوددهيد.( دھدي ملي رادر منطقه تشکیقوم

 )١٣٢ -١٢۴صص .... زميدراليآلمان،مقاله افغانستان، ف

 د،ي دیائي آرتي جواب محکم واستوار مرا در سای سنگ شکن وقتیآقا

 اصxح نيه خود را چن دشنام نامه باعذر بدتر از گناه اتھامنامکيدوباره ضمن 

 دي نمای میدر آن زندگ)  پاکستانیالبته پشتونھا( که پشتونھایمثلث« :نمود

 سنگ یآقا" .شته استا از خود ندی مستقلخي تاراي کشور مستقل و چگاهيھ

 یxدي در قرون پانزدھم وشانزدھم می وسوری لودی که دولت ھادانديشکن نم

 پشتونھا را در جنوب خيد، بخش مھم تار درھناني قبل وبعد از سلطنت بابریعني

 .سازدي مورنديخط د

 »!یږيلي سره نه بګاوبه په دان«: نديگوي است که می ضرب المثلدرپشتو

 خط ی سوی مسکون در ھردویپشتونھا) شودي آب با سوته از ھم جدا نمیعني( 

 منشاء ی وعرق وزبان ورسوم وآداب ، دارايی شهي ھم از لحاظ اصالت رورند،يد

 را به نام ا آنھتواندي نمچکسي مشترک اند وھخيشترک وفرھنگ مشترک و تارم

 آنھا را ايو .  از ھم جدا کندورندي وآنطرف خط دورندي خط دنطرفي ایپشتونھا

 آنھا تفرقه اني درملهي وسني شان محروم سازد و بدیخياز افتخارات مشترک تار

 خط یون در آنسو پشتون مسکني ومورخیاسيرھبران احزاب س.  کندجاديا

 ی قندھاراي وی افغان ننگرھارکي بالند که ی خودھمان قدرمتي به افغانورنديد

 .  بالدی به آن میاھراتيو
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شفته آ یان ھاو ورماري بی تراوش ذھن ھاھاي بندمي تقسنگونهي انيبنابر

 درافغانستان است که مردم به اھداف ی قومیھاي تفرقه اندازروسيوآغشته  به و

 .خورندي را نمی ترفند ودروغچي ھبي برده اند وفری پ آنتيوماھ

 نخبه گان پشتون یھرجا نقش پا برآمدم تاآن  ببعد من درصدد خي آن تاراز

خوشبختانه . مي قوم نماني اخي و درج صفحات تار داشتادي ابمي بخيرا درتار

 در ی وسوری لودی در باره ظھور سلطنت ھای موفق شدم تا مطالب مھمیبزود

ی  استبداد وستم ملضد وجانباز برري قوم دلني ایاسي سی جنبش ھاگريدھند و

 ورسانه ی انترنتی جمعی رسانه ھاقيگرد آورم واز طررا  سxطين مغولی ھند

 خواھمي را ممي اکنون حاصل ھمان تxش ھانکيا.  بدست نشر بسپارمی مکتوبیھا

 دوقرنۀ وسلطنت ی دولتمدارخي اثر مستقل به خوانندگان وعxقمندان تارکيدر 

 جوانان افغان، ی کتاب برانيباور دارم که مندرجات ا. مي نماميپشتونھا در ھند تقد

 نخواھد بود وآنھا را قادر ی از دلچسپیبخصوص فرزندان اقوام پشتون خال

  در برابرشي ساز خوخي بزرگان تاریخي ومفاخر تارخيخواھد ساخت تا از تار

  . دننک چون سنگ شکن دفاع یاني گواوهي

 :)استاد صباح(واما در بارۀ سنگ شکن

 ، ميکني می زندگدني در شھرگوتنبرگ سویائي آرتي و  مسئول سامن

 یبا نام مستعار مقاله ھاکيست که  سنگ شکن ني  که ادمي  از او پرسیبار

؟ جواب کندي شما را خراب متي واعتبار سافرستديبشما مکرده  یدزدديگران را 

 سنگ شکن يچ نوشته ای را نشر نخواھم کرد وعxوه کرد که منبعد از او ھ«: داد

 یوچون مدت.  خلق بود کي استاد صباح  است وعضو حزب دموکراتیھمان آقا

 کردي می خوداریاسي مقاBت سیخود درپا  نامی از افشاکردهيرا درخاد خدمت م

 نام مستعار او را )یري پنجشريدستگ(پنجشيری صاحبومن براساس سفارش 

  ».او اکنون با سايت مشعل ھمکاری دارد.رده بودمقبول ک

 کاوه آھنگر است که به ی، آقا) سنگ شکن( استاد صباحاني از شاکیکي

 قبل نظرات یچند«: ه ميکندنوشتدرسايت آريائی  ی ویارتباط دستبردھا

  به  در افغانستان ی جمھوراستي را در مورد انتخابات رانيھموطنان و جھان
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 انترنت مرور ی ھاتيً جامعه ما، در سااتيوشت ساز در ح سر نداديًمنزله رو

 در مورد انتخابات ما چه ثبت خياوراق تار"ً به عنوان پر جاذبه مچشم.  کردمیم

به .  بوددهي به نشر رسی طوBنی آن مضمونليافتاد  که در ذ"  خواھد کرد؟

 ًسندهيو ننبه عنوا" استاد صباح"ًمطالعه مضمون  نشر شده که در کنار آن اسم 

با دخول در پاراگراف دوم ، متوجه شدم که .  بود، آغاز نمودمافتهي ريآن تحر

 یائتxف ب"  عنوان ريمضمون را ز.  قبx خوانده امیگري دیمطلب را جا

 ٢٠٠٤ اکتوبر -١٣٨٣ مھر ٢٥ً شماره کيپلوماتي دی ھمشھرتيدر سا"  ائتxف

 یم" ی ظواھریداکتر مھد" نام  بهی آن شخصی و واقعی اولًسندهي که نوافتم،يدر 

  . باشد

 را  در"ی ظواھریمھد"ً مقاله داکتر يیاي آرتيخوانند گان محترم سا

www.hamshahri.orgاکتوبر – مھر٢٥ ۀ شمار٨٣ في آرش-  کيپلوماتي  د 

 في صباح را در آرشی کار آقاًجهيونت"  ائتxفیائتxف ب" عنوان ري ز٢٠٠٤

 در مورد انتخابات ما چه ثبت خياوراق تار "  عنوانري بخش انتخابات زيیايآر

 . "نديمxحظه فرما" خواھد کرد ؟ 

 به نشر يیاي آرتيدر سا" ست؟ي چزميترور" عنوان ري زیگريمضمون د

 آنرا به خود بي و ترتهي مذکور ترجمه، تھنگ شکنس ني است، که ھمدهيرس

.  داشته استیفمعر" پراودا "ی نشر آنرا به زبان خارجینسبت داده و منبع اصل

استاد " یر بورا دووايج" که ستيً مصاحبه مذکور گفت و شنود معروفکهيدر حال

بورگن " و ی فرانسولسوفيف" دايژاک در" با ارکيوين" واسار" ًکالج فلسفه 

 ١١ بعد از زميً دو دانشمند در مورد واژه ترورني که ا،یآلمان" ھابرماس

مفھوم "است و آنرا در جمع مطالب کتاب سپتامبر، تأمل کرده بودند، انجام داده 

ً از طرف مؤسسه سي در پارر است، که کتاب مذکودهيگنجان"  سپتامبر١١

  . استدهي به چاپ رسلهيانتشارات گال

 آنرا به خود بي و ترتهيترجمه، تھ"  سنگ شکنیآقا" را که ی بخشنيا

از " کنامي نايتآز" کتاب است که قبx توسط ني از ايینسبت داده است، بخش ھا

 به زبان کيپلوماتي لوموند د٢٠٠٤ یً ترجمه شده و در شماره فبروریفرانسو

 ستي سنگ شکن نی ملک معنوً مصاحبه قطعانيًترجمه ا.  نشر شده استیفارس
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ًخواننده گان محترم به مطالعه گفت و شنود مذکور به آدرس و

http://ir.mondediplo.com حواله ميدھم.  

  روشنفکران افغانستان،ۀندي صباح نمااستاد:سپس آقای کاوه می افزايد

 منتشره شان در یوگرافيب  نامه ھا وتي به رو»یاسي واستاد علوم سخيداکترتار«

 یمذکور نم» استاد «شوندي اسم شانرا بدون ذکر پچگاهي که ھی مشعل،کستيسا

 ني شان با تمام ای فوتوتي بروست،يان کناره ن کتاب از دست شی ولحظه اديفرما

 خود ساخته اند؟ چگونه شهي را پري غیبه حقوق معنو» دستبرد «چگونهاوصاف 

 ندوزند،يب  به اصطxح دود چراغ بخورند، بخوانند،گراني اند که درفتهيپذ

 آن ھمه هي چند ثانیدر ط) وندي پ– یکاپ( کوچکيۀعمل  دوی با اجرا»استاد«اما

 ميگرجراي مانند دگراني دی به حقوق معنودستبرد را به خود نسبت دھند؟زحمات 

 جرم است ومستوجب مجازات، ی کاربيسرقت،اختxس، چپاول،غدر وفر :چون

 یعني است، یک ي آن اعمالۀ ھمتي مجازات آنھا متفاوتند، اما ماھزانيھرچند م

 محصول - سنگ شکن- استاد صباحی اسمۀ منتشرني ازمضامیگريتعدادد!جرم 

به علت طوالت  ً اعضاست که عجالتا از ذکر آنناسالم وندي نوع دستبرد وپنيھم

   )  ٢٠٠٥ ی جنور١٧،یائي آرتيسا( ».دي گردیخود دار کxم

 kawahahengar.html/ejtemai٢/http://www.ariaye.com/dari١لينک

را از بام ) استاد صباح(طشت رسوائی اقای سنگ شکن اما کسی که 

 مورد سرقت ٢٣»  فرھنگي با پشتاره بي ننگيدزد«،و زيرعنوان ختبزيراندا

را با نام ھای مستعار ديگرش در لينک ذيل " صباح"ھای ادبی انترنتی 

dari/com.ariaye.www://http٥html.shewan/ejtemai/ نشان داد،آقای شکرهللا 

شيون، نويسنده وشاعر شيوا بيان افغان مقيم پاريس است که  ما برای جلوگيری 

از طوالت کxم در ذيل ھمين صفحه فقط ده مورد آن سرقت ھا رابا عکس ونام 

ھای مستعار وی  نشان خواھيم داد تا درس عبرتی باشد برای ديگرسارقين ادبی 

   )١(.)استاد صباح(وفرھنگی ونيز برای خود سنگ شکن

 ٢٠١٣/ ٢١/٣ شھرگوتنبرگ - کانديداکادميسين سيستانی

_____________________  

   » فرھنگي با پشتاره بي ننگيدزد« تحت عنوانشکرهللا شـيونمقاله افشاگرانه آقای  -١
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س�ايت افغ�ان " در مقدم�ه ق�سمت اول اي�ن بح�ث تح�ت عن�وان «:درسايت آريائی چنين آغاز مي�شود

وشته بودم که تنھا عنوان و فھرستي که در ذيل آمده ، به وضاحت ن" جرمن يا گدام اموال مسروقه

جانباز نب�رد، : ستعاربه نامھاي م) و نه مجھول الھويه(نشان مي دھد که يک شخص معلوم الحال 

 زيميرو اسکاري، صوفيا اسکاري، وطن پور، دوشي چي، نب�رد ھمگ�ام، ب�صير ص�باح و شم�شاد

 ق�سمت در. خ�ويش مب�دل س�اخته اس�ت» ام�وال م�سروقهگ�دام « چگونه سايت افغان ج�رمن را ب�ه 

ني�ست ک�ه گ�دام ام�وال " افغ�ان ج�رمن"حاضر م�ي خ�واھم خ�اطر ن�شان س�ازم ک�ه اي�ن تنھ�ا س�ايت 

. مسروقه شده است ، بلکه سارق چند چھره متذکره به چند سايت ديگر نيز عين حقه را زده است

را ب��ا " دزد ب�ا پ�شتاره"و "  چھ�رهس�ارق چن�د" پاي�اني اي�ن اف�شاگري ھوي�ت اي�ن ودر ق�سمت س�وم 

  .خلص زندگينامه و دو قطعه عکس اش روشن خواھم ساخت

 ـ مقال�ه دزدي ـ مي�راث گرانبھ�اي گذش�تگان چراغ�ي اس�ت ب�ر آين�دگان ، بخ�ش بي�ست و پ�نجم و ١

  قسمت ـ سايتھاي گفتمان و اصالت ٢۶ـ  در )   زيميرو اسکاري: نويسنده(بيست و ششم 

    سخنان بزرگان و حکيمان ـ صفحه نخست تا صفحه http://iran.blogme.com اصلي ـ مقاله

 .پانزدھم ـ  سخنان بزرگان بھمراه عکسھاي بسيار زيبا ـ تصوير و سخن بزرگان 

زيمي��رو : نگارن��ده( ـ مقال��ه دزدي ـ ھن��ر در رون��د ت��اريخ چگون��ه ش��کل گرف��ت ؟، ق��سمت اول ٢

  اصلي ـ مقاله.ـ سايت گفتمان ) اسکاري

http://www٢.irib.ir/amouzesh/d/page_sh.asp?key=١&ov=٤٧٤ 

) نبرد اسکاري: نويسنده( ـ مقاله دزدي ـ ملت در مصيبت، دولت در غفلت و ائتxف در بربريت ٣

 : اصلي مقاله. جرمن -افغان / ـ گفتمان 

http://www.jebhemelli.info/Didgah٨٤١٢٠٩/(٢)٩.١٢-١/٨٤zidabadi.htm 

  آيا کرزي مي تواند جلو مداخله پاکستان در افغان�ستان را بگي�رد ؟، ق�سمت دوم  ـ مقاله دزدي ـ٤

 )  قسمت ٢در ( افغان جرمن / ـ گفتمان )  زيميرو اسکاري: نوشته (

ش�ھروند ـ نت�ايج س�قوط احتم�الي دول�ت ائتxف�ي در /  ج�واد ط�العي - اص�لي ـ اي�ران ام�روز مقال�ه

  پاکستان

http://world.iran-emrooz.net/index.php?/world/print/١٦٠٧٩/ 

: نگارن�ده( ـ  مقاله دزدي ـ فرھنگ ادبيات، آزادي بيان و کرامت انساني چيست؟، ق�سمت ش�شم ٥

  قسمت ۶در / ـ گفتمان ) زيميرو اسکاري

 آفتاب ايران :  اصلي مقاله

http://www.aftab.ir/articles/politics/political_science/c١c١٢٠١٣٣٨٧٧٦

_democrat_p١.php 

  / ـ گفتمان ) خجسته زيميرو اسکاري: نويسنده( ـ مقاله دزدي ـ  سرمايه ھاي زندگي ٦

  اصلي ـ محمود کوير ـ پرسشنامه خسرواني مقاله جرمن -افغان 
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http://www.mahmoodkavir.com/persian/index.php?option=content&task=bl

ogsection&id=٨ 

خج�سته زيمي�رو : نوي�سنده" (گفتن�ي ھ�ايي در ب�اب ش�عر"ان  مقاله در وبسايت مشعل تحت عن�و-٧

 php.http://www.mashal.org/side/shehr/shehr٠٢٠): اسکاري

 :تمامي متن مطلب سرقت شده است از اين آدرس

http://www.irib.ir/radio/adab/٢Sher/rozaneh/f١darmiyan.htm 

که ) خجسته اسکاري: نويسنده!" (بفروغ فرخزاد ستاره درخشان شعرواد" مقاله تحت عنوان -٨

 :در وبسايت مشعل به اين آدرس نشر شده است

http://www.mashal.org/side/shehr/shehr.php?id=٠٠٠٠٩ 

 :انگيز كراچي در وبسايت زنان نشر شده است اين نوشته توسط خانم دكتر روح 

http://www.zanan.co.ir/literature/٠٠٠٢٨٤.html 

ن��شر ش��ده در وب��سايت م��شعل ب��ه اي��ن ) ب��صير ص��باح: نوي��سنده " (عر خ��وبع��والم ش��" مقال��ه -٩

  ٠٠٠٢١=http://www.mashal.org/side/shehr/shehr.php?idآدرس

 :ًآن نوشته مطلقا بدون کم و کاست از اين وبسايت سرقت شده است

http://www.irib.ir/radio/adab/٢Sher/rozaneh/f١darmiyan.htm 

 در سايت مشعل" زن در آئينه شعر فارسي دري: "نباز نبرد بنام  نوشته جناب استاد جا-

http://www.mashal.org/side/shehr/shehr.php?id=٠٠٠٤٠ 

نوشته اکرم جودي نعمتي در وبسايت مرکز اطxعات و " زن در آئينه شعر فارسي"اين مقاله بنام 

 آمار زنان درج و سرقت شده است از اين آدرس

http://www.iranwomen.org/MAG/shora/١٢/١٢.htm  

  : دي سارق چند چھره نگاه کنني اتي حال به عکس و کارت ھوو
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   :رشيدتقريظ پروفيسورخالق 

  

  

  

  کنهي لهډ لنوهاثر ي خييتار دغه ژوره پر
 

 تل روي سفې پرھغه مھال چي په ھند کري محترم وزوهيغانستان         د اف

 ېدږ له اويې ې جالبو موضوعاتوھغه چي دده په تحت الشعورکړوليله ماسر ه په 

 وهي يی ومھالي بحثونه کول ، ې و، باندیولي نیاځ تي په ھرنخواي  راپه دېمود

  : ې له ما داوه چتنهښپو

  پاليګ ، فرھنافتهيمي تعلولډ دھغو په ان ولي د افغانستانتانهښ وستان پدھند

 وابځ ۍ او آنډ افغانان  ول ؟ زمالناي تانهښ سمبال پاووياوپه تمدني آسانت

  :ې داوچهړ په اېتنښ پوې دھغه ددغاکترصاحبډ

 سوي ونې په پام کرونهي Bملونه او توپی دردي په علمي لحاظ باهړ  په دغه ا

 له پخوا ې چدلي اوسې کاليري چاپې داسوهي په تانهښ  دھندوستان پې داچړی، لوم

 دھغه تمدن ناي په بله واي اوړې او زده کې نورو لپاره د پوھتنواوښ ھغه دپخهڅ

 ده ، ېدونکي ھم انکارنه کستنهيخ برخه ای ددوې کولوړ دھغو په جوېمرکز و چ

 ې پرھندوستان باندناي خو دعلماوو او پوھانو په وې دوره کی په اسxماي برهيپه ت

 زھمي روحاني اغې اوپوھه اودھغهړ زده کې کګنڅ په ې Bمل  دتوروي ۍدواکمن

 سره پردغو اليري له دغه چا پانځ دي بای ھم ناچارول چتانهښخورا مھم و ، پ

 ې ددهګ برBسي اوواکمن قوت په تووهيودڅ ، يړ سمبال کوکونو توړ وایدر

که دھندوستان  ) تانهښپ  (ی نو دوکهځ. شي یاړ اداره کوادي شي چي دغه ھهګجو

 رځي هګ توقهي ته په دقکيټ چxوه دغه ې واک پريیاي او دلي اوسېپه ھره برخه ک

  ی اولوهړ نورواونوګ ، اوپه لسی ، لودي ، سورې غلجېاو متوجه ول ، ھمداوه چ



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٨ 

 دعلومواو ې په خپل وخت کې وو، بلکیندوګرڅ ۍ د واکمنېوازيواکمنانان نه 

 ول اودوخت ی په غورسره لوستيې وو اوھغه نيم ماھر ھې کهړفنونو په زده ک

  ، ېژندلي پهګ توهښ په تمامه مانا په ېرمي زی اوادبګی اودھغو فرھنې ژبیرسم

 ې تراوسه پوريی ھنري شھکارونه ې ول چیالي لحاظ دومره نومګی په فرھنیدو

و ددغه  ورجلبوي اانتهځ پاملرنه  والوړي دنې اوھنر پالنه کۍدھندوستان  په معمار

 دھمدغه اصل کټخوشال خان خ . ييږ کرلي شمې کباتوي په ھنري عجاواديھ

 نړي واکمن لپاره اوهي ديی ې کې او په ھغکهيول) دستارنامه (پربنست نامتو اثر 

 اليي دھندنومې په ھغه شان لکه چېتوکونه په شل ھنرونو او شلو خصلتونو ک

 ېک) آرت شاستر ( په خپل اثر ې زره کاله مخکمي دوه نخهڅ  له نن هيعالم کوتل

 .  وويړ کهښھم په ن

 او انځ ھم ديی واکمن دقلم او کتاب ھم ساBر و او تونښ ھرپې داچهډ لن

 .  شول ی په خپله کاروBهړ  دواتهګ په ې ادارېخپل

 ې وده کی په اوچته شعورتنوښ د پې وچېمي د ھند دنې خبره چمهيدو

 ېنګ پرې پراخی و، دوواکځ یادي اومال اقتصی اوده  ھغه د دووهړ وېدپاملرن

 اودغه ې درلودې خزانيې ولډ درلودل ، دھندوستان دخزانو په انرونهګياوجا

 نه دږ چا ته اوبل Bس ی د دوېماناداچ.  و ړی آبادکې په دغه خزانو بانديې واديھ

 واکځ پوره اقتصادي وهي په انځ  ګنڅ ترې واک اوپوھګی اوفرھناسييو ، دس

 .       و ړیارکي عې کهړ په زايشيا ھم دېباند

 واک ھم اسيي سې وچېمي دھند دنی دوې داو چهړ په دغه اېکټ مي    در

 ې له مخاقتي اولتي دراېاسي دخپل سيې وادي درلود اودغه ھېپه خپل Bس ک

 او دخپل شهي له بل چا سره نه ويی واک وادي ددغه ھېنا داچاداره کاوه ما

 قومونو پلو دخيې ې ھندوستان کولټ ول اوپه ې ک په خپل Bسيې ګیحکومت وا

 استي  قلم ، اقتصاد او ستنوښ دھندوستان پېداچ.   ول مارليګمشرانو په دندو 

 ې مغلو او په راوروسته کې درلودل ھمدا Bمل و چې پرخپل Bس کهړ وایدر

 ارلهڅ وې لپا ره  په خپل وخت کې دھند د ادارxرهګ دغه تی ھم  ددوزانويرګان

 وساته او خپل ېولوکګ ھندوستان په سوونو کلونه په خپلو منيیو په دغه شان ا

 ...  وچxوه ې پريېواک 



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٩ 

 ويړي پوي په دوو دراي برهي افغانانو حال  په تاي تنوښ دپې په افغانستان کخو

 او ېني سرچی اقتصادړېاوي برعکس و ، افغانانو پکوټ مھمو وي دپورتنو درېک

 تش په نامه په يی استي ھم نه لري ، سيې تراوسه ېود  چ نه درليیمنظم اقتصاد 

 با ثباته وهي ديی دلته ې او نه يه دلته روانه درامهډ تراوسه ھم دغه ې چېBس ک

  ،ړ ترBسه کتوبيالي عواملو له امله بروي او بھرنوي دکورنې باندولوړنظام په جو

دي ، ھغه ھم نورو  نه و اونه تراوسه ې ھم په خپل Bس کيی قلم ېبده B داچ

 ھغه ھم د کليي لې پسی په دويياي او کليي نورو ورته لې چهڅ او ھریورته چلول

 ی ، دھغوتانهښ نودغه اوھغه پکهځ.  خبره وه ې دباندې اراده لیدو

 هړ وده ونه کې باندري مسی منطقوهي په ايتړ او وېاودغوشعوري او تمدني کچ

 ې چې کاليري چاپوهي په ېداچ . ی دی ته رسولولډ دغه انانځ تراوسه يیاونه 

 ان یغو برابرنه وي ، ھطي شراې او ذھنېني عې ملت اوخلکو لپاره د ودوهيد

 تفاوتونه په ردهګ نودغه کهځ  ی کوBی ھم سم عمل نه شېاکڼدخپلو مقدساتو په ر

 ې په ژوندکتنوښ دھندوستان اوافغانستان دپدي باې چی Bمل شوې ددندهګرڅ

 .  ته  شيځ اوBمل رامنردرزي توپندګرڅد

 ږ ته زموږ موی دادکمرغهي له نېاکڼ درس په ریخي اوتاری لوددغه

 په نوڅيړ علمي ې صاحب دخپلو پرله پسیستانيرخ درانه سؤ او مکوالينامتو ل

 مورخ حضرت نعمت اله تانهښ پاليي  له مودو وروسته دفارسي ژبي نومېکړل

 يیر په امیدار خان جھان لود سرتانهښ دنامتو پې دمغلي دورېھروي ، چاچ

 ترخپلو ېھغه ژبه چ( ژبه  ی اثر په فارسیخي مھم تارې غوندیمخزن اBفغان

 په ږزمو)   لري هړ اې پورانانوټ پاي په افغانانو ړاي وی او پالنې د وديی ونکويو

 فصلونه ې دغه Bندږ مو ې کڅ په ترقي ددغه درانه علمي تحق،ړ راکېواک ک

xشو یلوست  : 

 یخي تار کھن ذکرنام افغان وافغانستان درمنابع: فصل  ړیلوم

 په ېاکڼ صاحب دخورا مھمو مآخذونو په رستانيي دغه برخه محترم سپه

 څ ، دھغو په ترړې کې خبرې باندنوي پرھغو منابعو او سرچهګموثقه او مستنده تو

 هګاډ په تي موقعيیاي او جغرافی دافغان نوم او لغت ، ددغه قام شته والې چېک

 کوالوي گرو لی صاحب دھغو ناروغو ذھنیستاني سېپه دغه برخه ک .  ی دیشو



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٠ 

 زه ې چیلي ووابځ ې ته ھم دمعتبرو اسنادو په Bسوند سره داستنوښناروغو پو

 ې پال افغان ته دافکرورکوي چوادي ھرھتښ علمي درنپرکيڅفکرکوم ، ددغه 

 شوي کلي نه دي لټ بربنس پهايتړ دعلمي واتي د ذھني گرو نظرهړدافغانانو په ا

 د وراني په ی شته واليیاي او جغرافی دملوادي دھږ زموې دي چهڅ داھغه یبلک

 په نغوته او اشاره ترسره شوي او Bھم منانوښ افغانستان د دیخي دتارږموخه زمو

 :  لولو ې برخه کوهي فصل په يړ ددغه اثر دلومېلکه چ. دوام لري

 گذاشته ١٧٤٧م که نام افغانستان چه از  خاطر نشان سازدي بانجاي درھم«

 اري بسۀبه بعد رسميت يافته باشد، نکت١٨٣٩، و چه از١٨٠١شده باشد و چه از 

 يک ی دنيا و نزد مجامع بين المللۀمھم اينست که اين نام امروزه در جھان و نقش

 و مردمان آن صدھا و امنام پذيرفته شده و مسجل شده است و به آدرس اين ن

 یتxش درجھت جاگزين. مقاله و کتاب و نشريه نوشته و چاپ شده استھزاران 

 را دوا نميکند، بلکه بر مشکxت دولت ی اين کشور، نه تنھا دردی براینام ديگر

 را خدشه دار ی را دامن ميزند و تفاھم ملی افزايد، افتراق قومیو ملت م

 ».ميسازد

 لويxبيوروسته په ب اسxم پخوا او را افغان نوم تر  دې دغه فصل کپه

 یقاتي په علمي اوتحقې شوي چلڅيړ ې او نورومنابعو کی ، ھند ي او فارسیعرب

  . ی شیداي ارزول کړ له شکه لویلحاظ ب

 لي قبای ومشخصات اجتماعی بشریايجغراف:  فصل ميدو

 دهږ اوې بانديځنګ او استوتي موقعيیاي په جغرافتنوښ د پپرکيڅ دغه په

 ېنڅيړ ې دخپلی صاحب يیستاني سې مھمه خبره چهڅترھر  ، دلته ې شونهڅيړ

 ی قام ديیاي او آريیاي آسیولرغوني تانهښ پ– افغانان ې کوي داده چهګاډ په هړپه ا

 ې کاليري چاپيیاي جغرافېاکلټ پردغه خوايپه د  زروکلونو رالوروڅ له نژدي ېچ

 ی دیساتل انځ په Bمل ی ساتنتي ھواکليټ دخپل شته اويی او دلته دليياوس

 دلته ېدي چ ) ې سندردييو  (يې راثي مھم مولوټاودخپل ژوند او اعتقاداتو تر

 وي تروادمناي اواګنګ ديې خهڅ) دھندوکش له جنوب  (هياځ اوله دغه ړیجادکيا

 د خپل ی دوې قومونه داسي دي چږرلډي ېک ړۍپه ن.   دي ې رسولېپور

 ھلته اديي وي اوی  ساتل لپارهې مودېدږ د دومره اوتي او خپل ھونخيګاستو
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 دا تنوښ وي ، خوپې شوې په Bمل پاتلوعواملويxبي لپاره دبې مودېدږداو

 صاحب یستاني اسناد دسيیاي اوجغرافیخي  معتبرتارې ، ھمداده چړیکارک

 رلي چاپيیاي په اوسني جغرافتنوښ پې کوي چهګاډ په یکټ دغه ټ پربنسنيڅيړد

 ھم رغلي خوا ې له کومواکونوځ روګيو او ان که زړی کرهي موده تدهږ اوېک

 ې کانځ  په ی ھغويیاي ، ړی مقاومت کاي  ېاندړ په وی ، دھغوړی کېورباند

 د ظلمونو او ی  دھغويی فضايیاي جغرافی اودغه اوسنیوبټاټ خوخپل يړحل ک

  . ړی ھم له Bسه نه ده ورکی په مقابل کوياتيزورز

 ھستونواو ګیتوري اوفرھن په کلتنوښ دپې صاحب په دغه فصل کیستانيس

 ماسو او حماسو ، و،ګ نرخونو ، جریلوي  قبتونو،ړښ جوزويولنټ لکه تونوښارز

 دانساني ګې  دجرېلکه چ. ديړې کې خبریدږ ھم اوې او نورو بانداتويادب

  : کيي لهړ په اتياھم

»xیحت.  استلي قبااني جرگه متشکل از خانان، ملکان و بزرگان وم 

تمام . توانندي درجرگه شرکت کرده مزي تر ننيز طبقات پائاشخاص با تجربه ا

 ۀ در جرگی جزئیايقضا. رديگيانجام م» جرگه« در برابر یمحاکمات جزائ

 ی ھااد رخدصلهياما ف. شودي در محل حادثه حل وفصل ماي)  جرگهی کلاي(هيقر

 خانھا وبزرگان قوم ارجاع ۀ به جرگتي منظم، برحسب اھمیمھمتر در اولسھا

 سي رئکيًجرگه را معموB .کننديً تابع مستقx عمل مري غی اما بخشھاود،شيم

 تواندي ھرکس که عضوجرگه باشد، ملي قباشتري اما در بدھد،ي ملي تشکیمحل

 مکلف به پرداخت ند که درجرگه حاضر نگردیکسان.  بدھدليجرگه را تشک

 یتصر مخی جرگه پس از دعاسي اعضا، رئیپس از گردھمائ. گردندي ممهيجر

 که خواندي را به زبان پشتو میتي در صورت عدم حضور مx،خود بايتوسط مx و

 بنده ھم اجازه فکر ی برایھمه امور از جانب خداست، ول« : استنيمفھوم آن چن

 ».ومشورت داده است

 )م١٥٢٦ - ١٤١٧( درھند ی لودیسلطنت پشتونھا:  فصل ميدر

 ، په دغه برخه ی دېشو ته وقف ېنڅيړ هړ په اۍ فصل دلودي واکمندغه

 دنامتو شاھانو ې دھغې  په ھند کی او ھمداسدي لرلخيي  پرتارۍ کورنې ددغېک

 لودي  مي ، سلطان ابراھی ، سلطان سکندر لودیلکه اعلحضرت سلطان بھلول لود
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 موي دھند په پراخو سو انويي پرعدالت پالني ، قوان ، دھغوۍ واکمنې مودديږپراو

 دلي موده دھند پرواکمني پاتاتهي زيړۍ پیمي اوترنلدي واکمن کی دھغوېباند

 اسيي پراخ سوي خي واکمني دھند دتارانوي دلودې شوي دي ، په ھند کلڅيړ

 ې کورني په عصرکې ددغړی اوس ھم سې ، کله چويړ جوېپرکڅ ګیاوفرھن

 دوږ ھند په اوولټ دولونهډ ودھغو معماري اوھنرونه  اې شوجادي اواې شوهړجو

 د یارکښ په یھلډ کوي ، د ښ په غاوتهګ له شکه پرته ړی ، سوريګ ېوکډاو لن

  هړ په زارښ تراوسه ھم ددغه ڼۍ ماخيي تارې اونوراردنګ پارک ، لودي نيرګ

 ددغه اثر په ې چييږادي خهڅ وي او شھکاربوي له عجاۍ معمارولډ انټ دپیک

 ړې کیاځ پریاځ صاحب ستانيي سې چګیلي او بورونهځن ايی برخوکي لويxبيب

 دومره مھمه دوره هګ توزهيخړ په ھراې کخيدغه دوره دھند په تار.  شئ یدايدي ل

 خوا نه شي وهي پرخهي اوملي لحاظ دھند له تارګی کله ھم په علمي اوفرھنېده چ

 ۍرن ، اودغه کوړې کې صاحب ھم علمي کتنه پریستاني نو سکهځ . یداي کېپات

 وهي ددغه اثر په ی ده ، دېلڅيړ ې کڅ تسلسل په تریخي د واکمنانو دتارې دھغيې

  :کيي لهړ دسلطان بھلول په اېبرخه ک

 نشست و بر ی برتخت نمزي سلطان بھلول در دربار عام نمنطوري ھ«

خطاب " یمسندعال  "نوشتي که فرمان ھا را میري نشست و به امی مچهي قالیرو

 ايري امًاناياح ناراض نگردند و اگر ی دستانش از وري تا زنمودي می و سعکرديم

 واو را در آغوش رفتي مدنشي به دد،يگردي آزرده خاطر می از ویصاحب منصب

 شخص آزرده  ی روشي و پنمودي را از کمر باز مرخودي وبعد شمشگرفتيم

 ردي مقام را ازمن بگنياگرسلطان ازکار من ناراض است، ا :گفتي و مگذاشتيم

ًطبعا شخص . من ببخشد فراخورحال ی بدھد و به من منصبیگريوبه کس د

سلطان . شدي مدهي گرویو برخورد سلطان منفعل شده از دل وجان به نيآزرده از ا

 اقوام پشتون بودند، شترازي با تمام صاحب منصبان وافراد اردو که بیبھلول لود

 ی وی خود به احوال پرسشدي مضي مری و اگر کسنموديبرادرانه برخورد م

 آمد، دو ی از اسپ فرود مشد،يدشمن روبرو م با یدر موقع جنگ وقت. رفتيم

 نشده که دشمن دهي وھرگز دديکشي مامير از ني و بعد شمشکرديرکعت نماز ادا م

 » .در جنگ براو غالب آمده باشد



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٣ 

  :کيي لهړ پالي سلطان سکندر په اګ د فرھنهګھمدارن

  « یودرشعرفارس.  بودی سلطان سکندر خودش شاعر  در زبان فارس«

 ی را برابر با زبان مادر»یفارس«سلطان سکندر زبان . کرديتخلص م» گلرخ  

 . آن کوشا بود جي در تروی دوست داشت و با عxقمند»توښپ« خود 

 ، تونمښ من پنکهياز: بنابه داشتن ذوق بلندش گفته بود ی سکندر لودسلطان

  بودم ی متونښ  پري کردم  واگر من غجي را در ھند راگرکشورمي زبان دیفارس

  .   کردمي مجي را راتوښدر آنصورت زبان پ

 بخصوص در ی ھا از خدمات سلطان سکندر لودخنامهي  در تارمتاسفانه

 خدمت بزرگ سلطان نيا.  شده است ادي کمتر ی زبان وفرھنگ فارسجيبخش ترو

 آمدن اني لغت نامه ھا ، به مجادي که بعد ھا سبب ای به زبان فارسیسکندر لود

 در ی فارسن زبان درھند و چاپ ونشر و کتب فراوان بزبای بزرگ پارسیشعرا

 ادي زی و افغانستان صاحب کتابھاراني ازبرکت آن امروزه اوآن کشور شد، 

 ».فرھنگ لغات ھستند

  ، ستمي ساتيي پراداره ، مالانوي صاحب د لودستانيي سې کېپرکڅ دغه په

 .  دي ړې کېاندړمات و علمي کتنه اومفصل معلوې بانداووي بر ګی فرھننواويقوان

  عظمت افغانھا درھندۀ واعادی سوررشاهي ش: فصل لورمڅ

 ، رشاهي دي ، دسوري شی ته وقف شورشاهي سوري شالټ ولټ فصل دغه

 ، ستمي سی ، ادارنوي ، کارنامو ، اصxحاتو ، قوانتي ، شخصتيپر ژوند ، افغان

 مکمل ې باندنوګړانځو  مھارتونو ، تجارت اونوری ، عامه خدمتونو ، دفاعاتويمال

 او اقتصادي یاسي ، روحاني او سګی دوري په فرھنیمعلومات راغلي اوددغ

 سوري واکمني دھند وستان ېداچ.  ده ړې کنهڅيړ جالبه اومستنده يې ېنظام باند

 امله و ې درلود ، له ھمدزي دروند اغې سستم باندی او اقتصادی ، دفاعیاسيپرس

 ېپاتړ وBتړښ سستم او اداره پرھماغه جوی دولتی ترننه ھم دھندوستان اوسنېچ

 يی واچپایھاري اتل بري وزيړ دھند لومی دي چادي په هښ ،  زما یشوي د

 ې  دخپلې کی په پازوي لسې دنويمخهڅ ې پرمھال له Bل قلعۍدھندوستان د خپلواک

  : لي ووې دھند ملت په خطاب کې کڅ په ترنايو



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٤ 

 وهي ، خو ګړی ګ پرمختاتي زېرخه ک بی ھندوستان نن سبا په اقتصاد«

 او اقتصادي xرهګ تی ھغه دولتې ونه باسو او ھغه داچادهي له ديخبره با

 ېولي نې دھندوستان لپاره پرخپل مھال ترBس Bندی سوررشاهي شې چرامونهګپر

 » ... ړېکړ تراوسه ھم نه ده بشپږوه ،ھغه مو

 وي ، ړېه ک په ھرمطلب سرې په اوسني عصرکيی که واچپاداخبره

 صاحب یستاني دسحي تشرې شو ، دھغی کوBږ موې چی دتي واقعیخيوتاري

 راغلي ې برخه کوهي په ې ولولو لکه چهګ مفصله توهښ په ې کېپرکڅداثرپه دغه 

 اني به جود آورد و برقدرت ونفوذ اعدي درعوارشاهي که شیريي تغني اول«: 

 از یروي کردن ھمه به پ مختلف مؤثرواقع  شد، واداری ھانيموظف در سرزم

 ی عبارت از حمع آورستمي سنيا.   بوداتي مالی واحد در جمع آورستمي سکي

 کي ندراحساسات ريي تغنيعلت ا.  در ھمه مناطق بودیري براساس اندازه گديعوا

 دھقانان را ستون فقرات رشاهيش. در برابر دھقانان نھفته بودرشاهيوبشردوستانه ش

 از چکس،اعميھ. دانستي مشي خوی امپراتوریائومنبع بزرگ قدرت وشگوف

 ومزارع شان ني به زارعی زورگوئیاراي بزرگ وخدمتگاران کوچک را انياع

 ی از مزارع اطراف کمپ ھازي نی لشکرکشاني مکلف بودند تادر جرانياع.نبود

 خود به مزارع واناتي استفاده حی برای وھرگاه شخصنديشان مراقبت نما

 ».گرفتي وسرزنش در محضرعام قرارمخيتوب ، مورد رسانديضررم

 ني پشتون در مصب رودکابل برضد سIطلي قبایجنبشھا:  فصل مځپن

 )م١٦٩٠-١٥٥٦( ھندیمغول

 ړی ثبت کاوړ او حساس پرمھمډي خي صاحب دلته دافغانستان دتاریستانيس

 خواوو د زي جنوب او ختز،يدي ، لووشمالي ، پردغه مھال افغانستان له درید

 وي لووي درې و ، په دي مانا چليکښ راې کولوګ  په منوي واکمنروګرغلي ويباندن

  زهي او مغلو له جنوب او ختزهيدي له لوانوي نو له شماله ، فارسايباني ، شواکونوځ

 ھم ې حالت کويي و، په دغه تجزړی کرغلي ې باندمي پرحری خاورېددغ

د دفاع په موخه ددغو  خهڅ شته والي ی اومليې ، جغرافې خاورېافغانانو دخپل

 ې  سره  له دوي واکمنوي دغو باندن،ړ کلي مقاومت راپېاندړ په وواکونوځ ويدر

 خو دساتلو ې راوستې کوي په خپلو واکمنيې اوکابل لکه کندھار ېميرسيوشمي ېچ



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٥ 

 ی کوBی لپاره ونه شواې مودېدږ  داویدو.  و رانګ خورا ورته يیاودفاع کار

 واکمن ې باندموي  پرنورو سانځ ې دباندوالونوي له دارونوښ ددغو دوو ېچ

 په دغه ونهګنځ دوه غورې په دغه سخت حالت کېھمداوه چ . يړمحسوس ک

 تي حاکمی ، ملۍ دملي خپلواکوادي ددغه ھېک)  په پراخ مفھوم  نستانافغا(خاوره 

 او دليوکټ را وولډ اوقانونمند يی په خورا طبعهګ مقاومت داستازو په تویاومل

  .  هړ کلي ملي مبارزه او مقابله راپې سخت سريي پرضد یددو

  ړۍ لۍ دکرونولوژتي موجوداسيي اوسخيي  دتاروادي کله دخپل ھېچږمو

 ی شته والونوګ غورخنی ددغو دوو ملېکړ کوو ، دھغي په لسي تدريی ايکواويل

 ددغو ې صاحب په دغه سلسله کیستاني ،  سی دیندوګرڅ دملي شته والي ږزمو

 ېاند  دقت بګی او فرھنتي اھمیاسي رسالت ، سیخي په تاروګرخندوو غو

 يی دمغلي لوې کخي په تاریمي دافغانستان اوسيی تي اودھغو اھمېااچولڼر

 ې چيی ې بانداووي اوملي بریاسي اودھغو پر سړی کحي په مقابل تشرۍامپراتور

  دي ، ددغهيړ متمرکزکقاتي خپل تحقې په برخه شوږ زموېپه راوروسته ک

 وڅ په کټ اوحضرت خوشال خانښ روديزي  دحضرت باږ موېفصل له مخ

 د ې شو لکه چیداي پوھهښرډي هګ توقهي په دقې او مبارزو باندوڅ ھزويخړا

   : کيي لې په برخه کګنځ غورانيښرو

 محققان خاطر نشان ساخته اند که نھضت روشانى، در واقع حلقه مھم «

ان بعد از سقوط دولت لودى و سورى از سلسله مبارزات آزادى خواھى افغان

 نبود، لذا یا ًاز آنجايى که با يزيد روشان شخصا رئيس قبيله. افغان در ھند است

 يک سxح ثبراى رسيدن به اين آرمان بزرگ ملى، از تصوف و عرفان بحي

مردم را ) کورگانى ھند(برنده و قاطع کار گرفت و بر ضد استيxگران خارجى 

  .بمبارزه برانگيخت

ھاى عرفانى و  ً قرون وسطى، مخالفت با استبداد مسلط، غالبا در سلکدر

.  وتصوف بروز ميکرد) باطنيت(» ميستى سيزم«در لباس دين و مذھب و

بنابرين نھضت روشانى اگر از لحاظ شکل، عرفانى و تصوفى بود، مگر از لحاظ 

 اکن سليخواھى و رھائى بخش بود، که قبا محتوى و مضمون يک نھضت آزادى

 ھاى استبدادى وقت وبرعليه دستگاه حاکمه  درمصب رودکابل را بر ضد قدرت



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٦ 

 ساله در جنوب ھندوکش از غزنه تا پشاور ٨٠فيودالى به مبارزه خستگى ناپذير 

 ». بسيچ کرد

 دملي انښ روديزي دغه مبارزه د باټ پربنسېنڅيړ صاحب دستانييدس

 دهګي ولې بل نسل باندوهي په يې ړۍ او لدهږ سره نوره ھم اوېxمي په پېمبارز

 ريګ ملی  اودھغه نورملکټ سترملي مبارز اومشرخوشال خې په سرکې دھغېچ

 حضرت ېرچي ھغه بھړۍ دمقاومت  دلتنوښ دپی خان ول ، دوملي او ااخاني، در

 ې نسل پورمي سره  تردرتي و په خورا دراړی کلي پانښ روديزي بارګيردستيپ

 ی کخي په تارږ خان  و ورسوله ،  اوس زموسيروي ملي مشر مې په سرکېچ

 وي خي دملي تارږ زموې ده چهګلي بې ملي مبارزېوي مبارزه دکټدخوشال خان خ

 د دغه ږ موې خبرېولټ دغه ې ،  چی دیلړ تې پرھغي پورپرکيڅحساس اومھم 

 : شو لکه ی لوستxاتوسرهي جزولوټ اثر په دغه فصل کي په خييتار

 پشتتون، ی فرھنگ- یاسي نامدارسی ھاتي در ميان رجال وشخص«

ھم از لحاظ شعر و ادب و ھم از جھت  ) م١٦٩١- ١٦١٣ (کټخوشحال خان خ

اوسردار .  شجاع و پر شھامت بودیاستمداري بزرگ و سیقلم وشمشير ،  رھبر

 . رودي ضد پادشاھى اورنگ زيب بشمار مامي و پيشتاز قکټوبزرگ قوم خ

د سياست وشمشير بود، شاعرى  درعين حال که مرک،ټ خخوشحالخان

انقxبى و توانا نيز بود و براى و حدت افغانھا وتشويق آنھا براى حصول آزادى و 

ترک مناصب حکومت مغول با زبان قلم اشعار آبدارى نوشته و به ھرپيش آمد 

 زندگى اقعيات بازبان شعر و قلم  پاسخ گفته  وبروشنى تمام وی  وفردیاجتماع

 ». در شعر منعکس ساخته است عصر و محيط خود را

 

 امضای خان بخاطررعبدالرحمني برامسي انگلیفشارھا : فصل مږشپ

 ورنديمعاھده د

 یخي او ھغه تاردي لرلښې دکرورندي  ددې صاحب په دغه فصل کستانييس

 ھغه ې چیاځوي سره وڅ دده Bس ته ورغلي له ھغو ھهړ په دغه اې چقيحقا

 دي  له پوره انتقادي لرلی لرهړ اې پوروييروا خان په عصراوکارعبدالرحمانيدام

  په ښې کرلي نامنې دي او ددغيړ راکې په واک کږ زمویاځوي سره ېاو ارزون



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٧ 

  ې چهګ په توېروتني تیخي تارېوي او ېزي غمېوي دلي تحلیخي خپل تاريی هړا

 ، ی دیلښ و کې په پام کیاتي او زور زهډ د استعمار ونېوازي ېستلوکي په اېدھغ

 ې لپاره دغه فصل په دي اثرکې شي دھرلوستونکیداي شکه خوکې لپاره بزما

 خپل هړ په دغه اکوالويرلي شماتي زوي ږ زموې چې وي په دړ وېردپاملرنډي

 پربل وي او ارزونو پرخxف قي حقایخي سره دتارxتوي له خپلو ذھني تمااتينظر

 او دوخت قيحقا یخي تارې پرته له دي چی دي ،  دويی کليي اوليړ کتارکېپس

 ې کس چوهي په ېوازي تي مسوولولټ ښې کرې ددغسيي ونې په پام کطي شراینيع

 ېجي نتی اوبنحلهي Bې وراچوي اونوره مساله ھمداسی درعبدالرحمانيھغه ام

 لري ، ې ستونزې دوی دوې چکهځ ، دييږ پرهګلوستونکي ته په مجمله تو

 ې په دغه بر خه کې عقدانيځ ې خپلې نه کوي ، اوبله داچنهڅيړ علمي ېوداچي

 دومره  ږ موګړۍ دم ې پرلوستونکو ورزغمي ، ھمداده چیاځ پرقويدعلمي حقا

 ھم نه ې کۍمډ اکاوهي په ې لرو چې دننه او باندې کوادي مورخين  په ھنامهتش په 

  ځی خندا ورته رايړ دسېورګ ړی سيی ته تيفي ککنيي دلې ، خو چزييياځ

 مفھوم سره رعلميي نه ، بلکي په افسانوي اوغتودي پرمخي تاری دوې چکهځ

 کيي لې باندکلونوټ په اې کګنڅ پرقوي دحقاې نه بلکقويپرحقا

 ې چړی کتښ تسلسل سره دا نویخي له تارې صاحب په دغه اثرکیستانيس

 ھغه ی دی موندلیاځ هګ په توزي تيګړانځ وهي دغه فصل ته ديی ېپه خپل اثرک

 ړې متمرکزه کې باندکيټ وهي په لهي پايیوڅ ، ترليڅيړ  خهړ اهړ دوايیدقض

 ی عمل دxف خنوي انساني قوانولډ ، دا دھريړ داکار که ھرچا کېاوھغه دا چ

 دغه تپل ې او دبشري حقونو مدافعان  پرافغانانو باندوالړي نهړ په دغه اې چديبا

 ې شولهي بخهڅ واحد ملت وهي له ې او دغه برخه چی ته ورسوی پاديي تراژېشو

 يړ واحد او خپلواک افغانستان برخه کوهي دواوي لکه د جرمني په شان سره تهريب

 :  لولو ې که برخوهي ددغه فصل په ېلکه چ. 

 یني ممکن ،چه از راه توطئه چی الهي تا به ھروسخواستندي ھا مسي انگل«

 عبدالرحمن خان را مجبور سازند تا مناطق ري ام،ی نظامی فشارھاقيوچه از طر

 ني دومثي را بطور دايم از افغانستان جدا سازند و آنرا بح»ستانياغي «یليقبا

 ۀطري سريق افغانستان  زي از طرهي روسی احتمالۀ ھند در برابر حملیتيسپرامن
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. زدندي وسبوتاژ میني وھدف دست به توطئه چتي ننيخود قرار دھند وبا ھم

 رايشده رفت، ز روز بروز خراب تری با حکومت ھند برتانوري روابط امنيبنابر

سرحدات افغانستان مغشوش ساخته  و   ، اوضاع را به نفع خود در طول سھايانگل

 به ١٨٩٢ تا آنکه در سال دندين مردم سرحد گردي بیاري بسیھايزيباعث خون ر

 »ديقطع روابط انجام

  پوھانواوويواوبھرني کورنلويxبي  دبې په دغه فصل کرهي برسپردي

 په ېمانا داچ.  شوي دي لړ په باب راوښې دکرورنديد ھم د اتي نظراستوالويس

 ،  دخلکو دي لرلیخي تارې ، دھغهښ کرورندي دې شو چی کوBږ موېدغه فصل ک

 په درشل دوړي حالت ، د پاکستان دجوی شواھد ، اوسنیخيعکس العملونه او تار

 ۍ قاسم تر قرباندي  دشھوشتيګ دکالږ ان دسڅې ھې روانهړاو ترننه په دغه ا

 ېاکڼ په رلي اوعلمي تحلی قانع کونکوهي سره داتوي جزولوټ حاBت له ېورپ

  .ولولو

 

  یلي درمناطق قبای اجتماع- یاسياوضاع س:  فصل اووم

 ورندي خط دلي بعد از تحم

 او علمي ې خبرې داسېرډي ، ی فصل دړ وې او دپاملرنوجالبيدا

 ونکيڅيړ او لاستواي کورني او بھرني پوھان ، سې اوسناتي زېمعلومات چ

 یاھغوي برهي شو، په تی لري دلته په خورا دقت سره لوستxايتړدھغو  لوستلو ته ا

 د دغو هګ تومهي په مستققي شي ، ھغه حقای  کوBييږ په فارسي ژبه پوھېچ

 را وروسته ترBسه کهي له Bسه لښې کرورندي د داي برهي په تهړ په الويافغاني قبا

 شودلته ی کوBږ ده ، مونهڅيړ علمي کهيستماتي خورا سوهي ، دغه فصل يړک

 یمي او تعلګی ، مذھبي ، فرھنی ، روانيیاي ،جغراقاسيي ، سیخي دتارمييدس

 ھم  په دومره کوالي لوهي تراوسه ېچ علمي معلومات ړ وې  دپاملرنهړبرخوپه ا

 ی اوترBسه کوBی لوستxکليي نه وو لې په فارسي ژبه کاي برهي سره په تاتويجز

 دليي نه وي ليي تانهښ پې اودھغتونخواښ پې چی ھغورهي په ترکسانډي يیاښشو ، 

  کيي لې پرهڅ اي کوي اوې قضاوت ورباندادي پربننوڅيړ وړ د زې له لرېوازياو

 ې وروسته پاتوهي دناي په بله واي يګړانځ وهي د خهڅ تړښ جوليياله قب
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 خبره ټ پربنسېنيړڅ ې ددغې چې ، په داسي حال کيړروکي تعبتړښزجويولنټ

 هګ قانونمند اصل په تووهي تحول اووهي صاحب دغه مساله دیستاني نه ده ، سېداس

.   ده ليڅيړ سره ولډ په نوي ې سره په رابطه کنوڅيړ تمدن او علمي یله اوسن

 خهڅ) افغانستان  (ې اصلي تنې له خپلاتهي زيړۍ پوهي دغه برخه ترتونخواښدپ

 اومتمدن تړښزجويولنټ وساتل شوه ، خو برعکس دې لرې کلهي په پاويتوطړوليد

 ، ايتړ ، اقتصادي وی دې په برخه شوګرپرمختډي تراوسه يی ېخصلت له مخ

 ېلي قبا ېتنښ نور نو پې چيښي يی ند ، له نوي تمدن سره  چال چلېنګړانځ یتمدن

 ، اوداھغه ی دی شوهټ تمدن سره غوی له نوهګ توزهيخړ دلته په ھراتړښجو

 ېمي دادھند دنې بلکنوي وې کتونخواښ په پېوازي نه ږ مويی اوس ېده چ نهګړانځ

نن سبا د ھندوستان او .   ده ېتښ اونهګړانځ شعور په پوره  متمدنه تونښ دپېوچ

 دنوي ژوند او نوي تمدن اوعلمي ې وچېمي نېولټ د هګ توزهيولټپاکستان  او په 

 دحساب  هګ توزهيخړنوم په ھرا انټ ، افغان او پتونښ دپېانکشافاتوپه ھره برخه ک

 کوي ونهښ Bرږ زموېرباندي پرھمدغه مسنهڅيړ صاحب یستاني ، دسی دړو

 ې چرکويځي ې کاوړ پیخي تاروهي ې ته مو په داستي اھمیخي تارینياودغه ع

 ې باندکي  او ددغو خلکو پربرخلتړښ جويیاي پردغه جغرافاي دآسدينور نو با

 صاحب یستاني کتنه وشي ، سقهي اودقېمرسته نو په لوي او وساديدنوي علمي لرل

 تمدن والړي او نۍ ، آزادګ دغه ولسونه له پرمختې ھغه عوامل چې کڅپه دغه تر

  په عالمانه درک اوعلمي اتي سې لرهګ تورشعوريي په شعوري او غخهڅ

 وي در رويده د ت.  دي  ليڅيړ ې کڅ په ترپرکيڅ دهږقضاوت سره  ددغه او

  ې اچولاڼ ھم رې  باندوړ کوړ او ھغو ناوتونوي نوړپرھغو ناو دوږ په اوزويلس

 له خوا دلته ددغو واکوځ زوروالوړي دنې کڅ په تريی توطېوالړي نېوي دېچ

 لي ور تحمیاځوي ھغه سره ی له افغانې باندتړښ جوکيتماتي پرسلويخلکو او قبا

شي  نه انځ خهڅ زوي اغوړ ناوروتنولهي نن خپله دخپلو تېشول  ، ھغه چ

 .   ديليکښ راې کلټي په ېروتني تخيي تارېژغورلي اودخپل

 ، رهي برستړښ  او اقتصادي جوخي پرتارتونخواښ دپې دغه فصل کپه

 پاکستان پرپxنو ، يړکړزجويرګ داند،ي لرلیخي په تاريړۍ پېوي دېمي سېددغ

 لپاره Bره تي دمذھبي افراطيی دلته ې اوھغو عواملو چوړ ، دھغه پرجرتيافراط
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 او ی ملله صاحب ستانييس.  دي ې راغلې Bس خبريړ پراخ او لومستهيپران

 تر تسلط تي دمذھبي افراطاي بېولي رانخهڅ ، له عدم تشدد زميونالي ناسزيي مهيس

 والوړي نې چړې پرده پورته کخهڅ ني له ھغه بشري ضد ناورېپور

دافو دتحقق  دخپلوشومو اھې او خلکو باندمهي پردغه سويڼواوکښي واکونوځسترو

 ی بونوي تلفات تردووملي انسانېوازي يې تراوسه ېھغه چ. ړ کیپه خاطر عمل

 دلوبو کولو ې او Bھم ددغو خلکو په سرنوشت بانددلي ورسې انسانانو پورناهګ

 دلته اي بلځوي به ې کې راتلونکديږ په نې او معلومه نه ده چیسي نارييلپاره ت

 په لمسواواشارو مخامخ وي سره ھمدغوپردني ناوریرانساني غولډدغه قام له کوم 

  . ييږک

 د بدمرغ ژوند دغه تنوښ له خوا دپکانوي او نورو شرکاي امرړۍ دخون

 Bھم  ې شئ  چی لوستxهګ اومستنده توندهګرڅ   دلته په خورا رBھمي تصوارهيت

 ھغه ې په توپان کګړې او جې وژنانځ ، د نشه توکونو ، واکانځ زوروالړيدلته ن

 ته  ددغه اثر په واکځ دغه ظالم زوراي صاحب بستانيي دي ، خو سني خوشبته

  : ی وايېوروستي برخه ک

 ،ی ازلحاظ نظام-  چه بکند؟دي که حکومت اوباما بانستي اکنون سوال ا«

 ی بمبارد مانھاني اراي بمباران خود را متوقف کند، زدي  متحده  بااBتيا

 بمباردمانھا نيھم. زاندي انگی برمی خارجیکور،خشم  پشتونھا را  در مقابل قوا

 که خواب کندي ماھم  فرصت رافرني ای افراطستاني جھادگري القاعده ودیبرا

 دي متحده بااBتي ااستي ،سیاسي از لحاظ س- . را در سر بپرورانندکايشکست امر

 سخن ني ایمعنا.  پشتونھا را انعکاس داده بتواندی مرتب شود که خواستھایطور

 مناطق فاتا عاشق یپشتونھا.  کندتي ھا تقویکه پشتونھا را درمقابل پنجاب نستيا

 . ھا رابرسرنوشت خود خوش ندارندی پنجابتي خود اند وحاکمیآزاد

  یپــــــــــــــــــــــــــــا

 ډ را لنکوکيټ وڅ خپل نظر په هړ په اقي ددغه مھم تحقمړ غواې کی پاپه

 ې امله مھم دي چی له دخړ ایتنښر ددغه اثر نو زما په نظې چمي ووادياو با  مړک

 : 
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 رهي برسوادوي په فارسي ژبوھې چی ژبه دی، دغه اثر په فارس يړلوم

 برخو یمي او تعلی او علمي موسسو اوپوھنتونو لپاره ھم په علمیميدھند دتعل

 تونخواښ ، پې وچیمي دھند دنې ته چکوالوي لوانوځ شي او ھغو ی کوBرمرستهډي

 ې سره دپاملرنېن ارزوې  په نوقي کوي  ، دغه نوي تحقنيڅيړ هړپه ااو سرحد 

 .  شي ی کوBونهښ Bرړو

 فصلونه دنوي ۍ دوه وروستې صاحب په دغه اثرکستانيي  دس :مي دو

 ې داسې چکهځ کوي ندونهګرڅ ابتکاروهي  دې له مخېکني لزسي اوتتودي میعلم

 ، کوالوي لوي نه ھم باندنواويرن نه کوې کڅ په ترېکني لخي دتارېمي سېابتکارددغ

  . ی ورته پام شويي اونه ړی کنکوڅيړ اسيي ان سنواويمورخ

 په  يې اوجغرافخي ، تارويدغه اثر دافغانستان او افغانانو د واکمن : ميدر

 ی  دلته عملخواي مودي را په دديږ له اوې  چيی او توطڅې ھی ھغه مغرضهړا

 .  کوي  هګاډ په ې کڅر په تقي تحقخيي تاریلي ناپوهيشوي د

 پراصولو د خپل ونوړاي شته والي او وخيي  ھرملت  دخپل تار :لورمڅ

 شپه منانښ دېکني لخي دتارتنوښدپ.  پورته کوي امونهګ په لور ېژوند دراتلونک

 ې کوي چهڅ ھېوادوکي ھم په نورو ھهڅ اوراني په اهڅ په افغانستان ، هڅ ځور

  ې ھغو په شان چپلو  لکه دخی شته والیخيار تې زرکلن پرله پسلورڅددغه قام 

 ، مسخ اوجعل کاريښ ماخذ کي ھم نه وهي په ېاندړ سابقه ويی زهي زروهيتر 

 لرغوني متن ې داسې کزي او ختزيدي په لوړۍ دنې چې حال کې ، په داسيړک

 ېادي نه وي ی به ھغو ې او حماسې ، ما سونهړاي ، ورهڅي ددغه قام ېنشته چ

 يڅ ھ،ړی ژوند کې بانديې جغرافۍ اوسنې پر دغې مودېدږم  له اودغه قا . ړېک

 او نه یلړ شهياځ نه  له دغه ی دولي ھم ووې مې مخکې لکه چواکځرګي زوروهي

 وهي دادي باهګ  په توتي او علمي تراخه واقعیخي تاروهي ، دی دیدليزور ورته رس

 په ې کواديھ اوس ھم په دغه دونکيي اوسريوشمي دافغانستان ېخبره ومنو چ

 نن سبا په ې چري شموي وطنو ی سره  ژوند کوي ، ددغو جعلي او بخي تاریجعل

 انځ افغانان ھم دې داده چيي هڅ کوي اوھېکني سره ھلته او دلته  لتونوي ھویجعل

 ورمعرفي ټ پې او تورونوکخي ته په جعلي تارولنوټ کويمي او اکادیپه شان علم

 نا باورو ته توښارز او په ملي توي ھویغو ب صاحب دغه اثر دیستاني ،  دسيړک
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  ددغه اثرپه ې چړې کهڅده ھ.  ی دوابځ ماتونکي ښ غاويھم په علمي لحاظ 

 سره دافغانستان په اوسني ې ته  په کتنتښ ملي ارزخي دملي تفاھم او دتارې کڅتر

 او ضرورت دعصر په دغه خورا تي  دتفکر اھموواليي دملي ې کتړښجو

  . يړ کحي او تشرهګاډ په هګ په توکر رسالتمند مورخ او مفوهي دېاوکړحساس پ

 پرھمدغه کنهي خپله للهي په ھوي ژوند او Bبردهږ صاحب ته د او ستانييس

 .  کوم تنهښ لوستونکي ته ددغه اثر دلوستلو سپاررانګ ته رسوم اوی  پایاځ

  درناوي په

  )يډ اچ یپ (دي عبدالخالق رشسوريپروف

  ھند – یلډي نوي

 ٤/٧/٢٠١٣=١٣سرطان   کال د١٣٩٢ د
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  فصل اول

  

  تان ـــغانسـاف افــغـان و ذکرنام

  در منابع کھن تاريخی

 

  

  

  :در منابع تاريخی قبل از اسIم

سرودھای ويدی باقيمانده از ھزار وپنجصد سال پيش از ميxد وھرودت 

 اين حقيقت اند که دره ھا و يونانی پدرتاريخ در قرن پنجم قبل از ميxد، گواه

وادی ھا وجلگه ھای رودخانه ھای کابل وسند وگومل وکورم وترنک وارغندا ب 

وھيرمند، مسکن وماوای اصلی قبايل مختلف پشتون در قديمترين ازمنۀ تاريخی 

  .اند

نظر بيندازيم، به نظر ميرسد که  وطن خويش قبل از اسxم منابع اگر به 

آريائی اند که پس از مھاجرت از مناطق عليای  قبايل مھاجرافغانھا ازقديمی ترين 

سپس درجنوب ھندوکش به  ابتدا به باختر يا بلخ و) آمو(سيردريا وشمال جيحون

داب وھيرمند و وادی ھای رودخانه  گومل نوادی ھای رود کابل و وادی رود ارغ

 به شغل گله ُوکرم تا سند متوطن شده اند وقرنھا وسده ھای متمادی دراين واديھا

  .داری وزراعت مشغول بوده اند
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اقتدارحسين صديقی دانشمند ھندی در مقالتی محققانه در مورد ريشه 

 باستان ازافغانھا به نام یدرنوشته ھای ھندی ويونان« : وسابقۀ کلمه افغان مينويسد

رخ ؤ مھرودت. يادشده است) افغان فعلی(»اواغنا «و) پشتون فعلی(»پاکتوس«

ازجملۀ قبايل ھندی به شمار  ناميده و» پاکتوس«آنھا را ) م.ق٤٨٦- ٤٢٦(يونانی 

و ) پيشاور( ھنديانی که درکنار شھر کاسپاتوروس« :او مينويسد. آورده است

مقايسه با بقيه ھنديان در شمال  ھستند، در) پکتيکای کنونی(»پاکتويکا«کشور

آنھا . ھاست ختریشمال زندگی می کنند و روش زندگی آنھا شبيه با با باد وھمسو

    ١».درميان ھنديان جنگجوترين اند

به ) بلخ(آن شاخۀ قبيلۀ پکتھا که از بخدی:  ميگويدپکتھاکھزاد در بارۀ 

جنوب ھندوکش فرود آمدند، در عصر ويدی در دره ھا و دامنه ھای دوطرف 

سرودھای ريگويد درجنگ ده قبيله و جا ھای ديگر . غر مستقر ومقيم شدند سپين

ان نام می برد و در جلد دوم سرودھای ريگويد ازشاھان پکتھا از جمله از ايش

پيروزی او  و) شمشيرزن= توروھنی پشتو( Turvayana» توروايانا«از

  ٢ .درجنگ با مخالفين اسم برده شده است

  

نام و نشان اين قبيله باستانی کشور در مرور زمانه ھميشه زنده ونمايان 

 قرنھا ،ت پدر مؤرخينوھرود. زآنھا اسم برده اندبوده ومؤرخين بزرگ ھرکدام آ

واز » پکتويس«يا » پکتيس«يا » پکتی«از قوم )م.ق٤٨٦- ٤٢۵(قبل ازميxد 

 بطليموس. کرده است از ھردو ذکر» پکتيا«يا » پکتيکا« محل سکونت آنھا

جغرافيا نگار مصری يک قرن قبل از ميxد از آنھا به صورت ضمنی ياد کرده  

ھرودوت در .   قرار ميدھدپاروپاميزادبطرف جنوب »  پکتين« اخاک آنھا ر و

لباس واسلحۀ آنھا از پوست وتير وکمان آنھا بشکل :  ھا ميگويدپکتيسمورد 

   ٣ .نام داشت  »Artynteارتينت«رئيس ايشان .ونمونه محلی خودشان بود

                                                
١
شتانه ، اقتدارحhسين صhديقی مقايhسه شhود بhا پhمقالhۀ ،٢٢٦ افغانستان، جنhگ وسياسhت، ص- 

  ۵٠تژی،ص  پوھاند
٢
  ١٠، حبيبی، تاريخ مختصر افغانستان، ص ٩٧-٩٦ ص ،١تاريخ قديم افغانستان،ج کھزاد،- 
٣
  ٩١ کھزاد ،ھمان، ص - 
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، ھنری بيلو، لوونتال: پوھاند دکتور حبيب هللا تـژی دانشمند افغان ميگويد

، و مولف مطالعات زبانشناسی ھند جورج گيريرسن در عبارات فوق Cف کارووا

را معادل الفاظ پشتونخوا وپشتون » پختويس«و» پکتيکا«الذکر ھرودت کلمات 

ريگويدا، » پکتاس«ھمچنان جورج گريرسن کلمه پشتون را با کلمه . تلقی ميکند

ھرودت را مردم » یاپاروت«کتاب کھن آريانا قابل مقايسه دانسته وکلمۀ 

   ١ .ميداند» اپريدی«

درقرن سوم ميxدی در دوره شاھپور دوم، وشاھپور سوم  " افغان"کلمۀ 

» Apgan اپگان«و» Abgan ابگان « در کتيبۀ کعبۀ زرتشت بصورت  ساسانی

٢. در مورد قبايل افغانی بکار رفته است ذکر شده و
  

د افغانان در قرن ششم ، نخستين اشاره در مورگريگوريانبنابر تحقيقات 

دراثرش » VarahaMihira وراھامھيرا«ميxدی ازسوی يک منجم ھندی بنام 

به آن  »   Avagana اواگانا «بصورت» Brhat-Samhitaسمھيتا- برھات«

به  دسته مردمی اطxق شده که در نواحی شرقی افغانستان کنونی زندگی داشتند و

و در قرن ھفتم ميxدی زاير چينی، . ننداحتمال قوی ھمين افغانھا گمان شده ميتوا

ذکرميکند که منظورش " اپوکين"ازمردمی بنام ،HusanTsang ھيوسان تسانگ

نامبرده محل سکونت شان را در اطراف کوه ھای سليمان نشان . افغانھا است

و پر خشونت استند، اطوار  آنھا  بطورطبيعی مردمان سخت سر: "ميدھد وميگويد

 از ھمسايگان خود درستکار و ايمان و اراست،ولی بسيار باوکردار آنان ناھنج

   ٣ ."بسيار بلند ھمت تراند

را  » انټپ «ًريشه اصطxح   Bellewبـيليو: می افزايدکه گرگوريان

 ،که سيزدھمين بخش امپراتوری داريوش بود ھرودت می بيند» پکت«درکلمه 

  نميداند " پکت"از کلمه  را انټپً برمبنای علم زبان شناسی ريشه مارگنسترنمگر 

                                                
١
  ۵١تژی، پشتانه،ص حبيب هللا  پوھاند - 
٢

  ٧٢،ص١ حبيبی ، تاريخ مختصر افغانستان، ج-
٣
  )١٨، ص ړذکرحسن کاکنيز ،رساله  قبل ال(،٢٠، ص٢٠٠۵ افغان رساله، جنوری - 
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   ١.را مشتق از کلمه پشتانه ميداند" انټپ"برطبق دانش  زبان شناسی کلمه  و

درباره توجيه . ًنام نسبتا جديد است" انټپ"ويد که گ، ميړداکتر حسن کاک

 بقول فرشته وقتی افغانھا از جبال غور .اين کلمه روايات متعددی موجود است

. نۀ وBيت بيھار سرزمين  ھند متوطن ساخته شدندکوچانيده شدند در معمورۀ پت

زبان شناسان منجمله . خواندند" انټپ"ھنديھا آنھا را به اسم مکان جديد شان 

مورگنسترن، برطبق استدBل زبان شناسی کلمه پتان را مشتق از کلمه پشتانه 

ل اين تعبير فxلوجيکی اين کلمه به سببی ضعيف است که اين نام قب ميداند، مگر

ًاين ظاھرا اول به  نمی خورد و از قرن دوازدھم ميxدی در منابع تاريخی به نظر

 پسانھا آن افغانھايی داده شد که در قسمت شرق دريای سند در ھند متوطن بودند و

بعد ھا نويسندگان انگليسی  .به قسمتی از افغانھای جبال سليمان ھم اطxق گرديد

مجاورت  داخل و ون ھای اطxق کنند که درکوشيدند اين نام را صرف به آن پشت

   ٢ ."شان می زيستند امپراطوری ھند

پرسی سايکس شايد نخستين نويسنده يی : عxوه ميکند کهړداکتر حسن کاک

 اپوکين: نقل قول کرده مينويسد که ) ھيوان تسانگ(باشد که از قول شون چونگ

ک درشت اند ولی در درسلو.ًطبعا مردمان  سرسخت  وخوفناک اند «)افغانھا(ھا

،عxوه ميکند که ،يک ړکاک» .ان برھمسايگان برتری دارندايم موضوع عقيده و

  ونه اپوکينولی من نه نام  تعداد نويسندگان ديگرنظريات مشابه  اظھار نموده اند،

يافتم  که ] - اسناد بودائی جھان وغرب-شون چونگ[نوشته فوق را در کتاب 

 ١٨٨٨آنرا ترجمه کرده است و در ) Samuel Beal(پروفسور ساموئيل بيل

 آنھا شايد. گفتار شون چونگ درباره مردمان باميان ميباشد. درلندن نشر شده است

عxوه برآنچه شون چونگ در باره مردمان باميان .يا نبودند  بودند واپوکينھا

نوشته آن درباره مردم [بلکه  نوشته است آن نيست که سايکس نقل نموده است ،

ًپوشاک شان عموما . اطوار مردم آنجا سخت ودرشت است:...  چنين است] يانبام

                                                
١
  ٢٠، ص٢٠٠۵ افغان رساله، جنوری - 

٢
، افغhان، افغانhستان وتhشکيل دولhت درھندوسhتان، فhارس وافغانhستان، طبhع ړ داکترحhسن کhاک- 

  ١٥م ،ص١٩٨٨آفسيت ،جريده وفا،
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ًادبيات ،مقرراتی، رسوم وپول مروج شان درتجارت عينا ... از پشم وپوست بوده 

لسان شان کمی متفاوت است ولی ... ھمان است که درکشورتخار معمول است

يد که پروفيسور بيل ، می افزاړکاک.قواره خيلی باھم شباھت دارند بلحاظ شکل و

 در آن مذکور است ترجمه ننموده، ولی اين اپوکينآن قسمت کتاب را که نام 

قسمت در آن متن کامل شون چونگ ديده ميشود که از طرف ستا نيxس 

به انگليسی ترجمه شده است وموصوف برای اين ) Stanilas Julien(جولين

سانسکريت صرف نموده مقصد بيست سال را برای فراگرفتن لسانھای چينی و

جغرافيه قديمی "کننگھم را بنام  پسانھا ھمين متن، اساس کتاب الکزاندر .است

  . تشکيل ميدھد" ھندوستان

شون چونگ صرف يک مرتبه درھمين يک فقره :" مينويسدکننگھم

وغزنی  بسوی ) بنو(Falanaآن را بين فxنه   را ذکر ميکند واپوکينمختصر 

" اپوکين"به اينصورت . رقی دومی قرارميدھدشمال غرب اولی وجنوب ش

ًدرنظر شون چونگ اصx نام يک منطقه بوده که کننگھم درضمن بحث مفصل 

ًمن تقريبا "می افزايد که  آن را با افغانستان وساکنان آن يعنی افغانھا يکی ميداند و

   ١." افغان بوده است»اپوکين«مطمئنم که مقصد شون چونگ از ذکر کلمه 

  

  :وافغانستان در منابع عھداسIمی افغان 

:  اسxمی، درعھد سxطين غزنوی مورخينی چون ۀدر دور

ابوسعيدعبدالحی بن  مؤرخ دربار سلطان محمود غزنوی ، و ابونصرالعتبی

 ابوالفضل بيھقی مورخ عھد مسعودغزنوی،در زين اBخبار،ضحاک گرديزی

 ، منجم ان بيرونیابوريحمؤرخ دربار سلطان مسعودغزنوی درتاريخ بيھقی، 

ورياضی دان عصرسلطان محمود و مسعود درکتاب تحقيق مال الھند، 

، منشی دربارغوری در کتاب آداب الحرب والشجاعه فخرمدبر مبارکشاهوبعدتر

 سيف بن محمدھروی مورخ دربار غوری درطبقات ناصری، منھاج السراجو

                                                
١
، افغhhان، افغانhhhستان وتhhhشکيل دولhhت درھندوسhhhتان، فhhhارس وافغانhhhستان، ړ داکترحhhhسن کhhhاک- 

  ٣٠ -٢٩صص
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در ُبابرو" رحله" سياح مراکشی در کتاب ابن بطوطهدرتاريخنامه ھرات و

کوه ھای ُبابرنامه ،ھريکی از قبايل پشتون که در مرزھای ھند وارتفاعات 

 قندھار و زابل تا پکتيکا و پکتيا و از پيشاورتا غور، ازسليمان وسپين غر

ومرزھای سيستان سکونت داشته اند، و درلشکرھای سxطين غزنوی وغوری 

  .کرده اند، يادآوری نموده اندوتيموری وبابری برای فتح ھندوستان نقش مھمی ايفا

، پوھاند عبدالحی حبيبیافزون براين دانشمندان معاصر افغان چون پوھاند 

احمدعلی استاد  ،مجاوراحمدزيار، پوھاندحبيب هللا تژی، پوھاند عبدالشکور رشاد

 وديگر تاريخ دانان، ظفرکاکاخيل، قاضی عطاهللا خان،ميرغIم محمدغبار وکھزاد

افغانان  لودی وخلجی يش، گواھی ميدھند که سلسله ھای ھريکی درآثار خو

، از افغانستان به ھندرفته و ھرکدام ُسIطين بابری ھند بشمول وسوری  وغوری

  .وصاحب دولت ھای مستقلی شده اند برای مدتی در ھند به قدرت رسيده

غزنه  معتقد است که ھمزمان با قدرت يابی سبکتگين در پوھاند حبيبی

) لوديان(فغانستان بدست او،درملتان يکی از قبايل معروف افغانوبخش عمده ا

صاحب قدرت )  ھق٤٠١ تا ٣٧٠از (شيخ حميدلودیتحت رھبری يا سرکردگی 

فخر مدبر مبارکشاه، يکی » اداب الحرب والشجاعه« در کتاب١.وحاکميتی بودند

ن سلطااز منشيان سxطين غوری،گفته ميشود که افغانھا حتی قبل از لشکرکشی 

، درپنجاب ساکن شده بودند وبرخی مقامات مھمی را دردربار محمود بر ھند

] لودی[  يادآوری ميکند که عشيرۀ افغانانفخرمدبر. راجه جيپال کسب کرده بودند

  . خدمت ميکردند) کوتوال( به عنوان شحنهجيپال در دربار 

 ھای شمشير. عده ای ازافغانھا صنعتگر بودند:ميگويدفخرمدبر آنطورکه

شواھد . دردھلی خريداران زيادی داشت »تورمان« و» سورمان « آنھا به نام

] اسپ[که برخی افغانھای تاجر  ميxدی نشان ميدھد١٤موجود دراسناد قرن 

درديوان قضای دھلی نفوذ زيادی داشتند، زيرا تجارتی که توسط انھا انجام ميشد، 

                                                
١
  ١٣١-١٢٩،تاريخ مختصر افغانستان،ص  حبيبی- 
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به  ، بلکه نياز ھند رانه تنھا برای خزانه شاھی منبع درآمد محسوب ميگرديد

١.اسپان جنگی خراسان وآسيای ميانه تامين ميکرد
  

 سبکتگين وفرزندش سلطان محمود ،که رخ دربار غزنه  ميگويدؤمعتبی 

غزنوی ازافغانھا دربخش نظامی به حيث سربازجنگی استفاده ميکردند و 

 ٢.درلشکرکشيھای سxطين غزنوی، سپاھيان افغان  جای خاصی داشتند

آن پس  شی ھای سلطان محمود به ھند وغارت آن قاره فرصتی بود تا ازلشکرک

افغانھا توجه خود را بسوی ھند بخاطر کسب غنايم از طريق شرکت درجنگ 

فروش آن برای مقامات  و شمشير يا بخاطر تجارت اسپ و ھای مسلمان سازی و

  .ھندی بيشتر معطوف کنند

آداب «لف ؤميxدی، چون م١٣     براساس نوشته ھای وقايع نويسان قرن 

 لف طبقات ناصریؤفخرمدبر، ومنھاج السراج جوزجانی ،م» تالحرب والشجاع

قابل مxحظه ای از   در لشکرکشی خود عليه ھند، تعدادسلطان معزالدين سام: 

برطبق فرمانھای الغ « :جوزجانی ميگويد. سربازان افغان را شامل ساخته بود

مدافعان راستين بربلند ترين مناطق مرتفع بر راه ، )ُبعدھا ملقب به بلبن(خانی 

باريک دست يافتند وسرھا طلبيدند واسيرھا  ھای پر پيچ وخم ودره ھای تنگ و

گرفتند وبا پول ومال انباشته شدند به خصوص قبايل افغان که ھريک از آنھا 

مت تعداد آنھا درخد. بود گويی به اندازۀ فيل با موھای آويخته در دوطرف شانه ھا

اين سربازان به حدی . پياده بود  سواره و٣٠٠٠دررکاب الغ خانی، بالغ بر و

ھندی را به  چه درجنگل يکصد شجاع ودلير بودند که يکی ازآنھا چه درکوه و

٣».چنگ می آورد
  

ًبه مثابه پرنفوس ترين  حدودالعالم،رشته کوه ھای سليمان رامؤلف گمنام 

 دھی سول« : چنين استحدود العالمرت عبا.سکونتگاه قبايل افغانان ميشمارد
                                                

١
  محمhhدبن منhhhصور بhhhن سhhhعيد مبارکhhhشاه مhhhشھور بhhhه فخhhhر مhhhدبر،آداب الحhhhرب والhhhشجاعه،-

، چhhاپ کراچhhی، ١٩، جنhhگ اسhhپ وفيhhل در سhhلطان نhhشين دھلhhی، ص٣١٤ش،  ص١٣٦٤تھhhران
  ٢٢۵، ص١٣٧٢به حواله افغانستان، جنگ وسياست ، چاپ ايران( ١٩٧١

٢
  ٢٣٤جنگ وسياست ، ص به حواله افغانستان، - 
٣
  ببعد٣١۵، ص ١٣٤٢ ھمان اثر به حوالۀ منھاج سراج جوزجانی، طبقات ناصری، طبع کابل- 
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چون از اينجا بروی تا به حسينيان راه  است برکوه با نعمت واندرو افغانان اند و

از افغانان نام برده " بينھار "باز در بيان شھری بنام  و» .اندر ميان دوکوه است

نان زن بسيار دارد از مسلما بينھار،جائيست پادشاه او مسلمانی نمايد و« :ميگويد

   ١». مردم بت پرستند ديگر ھندوان، بيش از سی کس، و از از افغانان و و

 را برای افغاناناسxمی ذکر عھددرمنابع «گريگوريان يادآوری ميکند که 

از مولف نامعلوم، و نيز ) م٩٨٣=ھق٣٧٢" (حدودالعام"اولين بار درکتاب فارسی

 عتبی. ان مxحظه کردواقعه نگارعربی ميتو) ق٦٣٠ -۵۵۵(ابن اثيردر الکامل 

پنجم (که درقرن يازدھم ) تاريخ يمينی(منشی دربار سلطان محمود، در اثرخويش 

غزنوی، افغانان  نوشته شده، يادآورميشود که در لشکر سلطان محمود) ھجری

منجم دربار سلطان محمود ) ابوريحان (البيرونی. سپاه خاص خود را داشتند

ھايی يادآور  خود ازقبايل مختلف افغان"ھندتحقيق مالل"وسلطان مسعوددر کتاب 

٢ .ميکند که درسرحدات شمال غربی ھند سکونت داشتند
  

لفظ نيز، ٣کک کھزاد با رستمدرملحقات  شاھنامه فردوسی در داستان نبرد 

 :ھردو را چنين می بينيم» اوغان«و»  افغان«

 روهـ گنيشي زپ داستان رانيا    مر         ژوه   ـ گفت دھــقان دانــش پـنيچن

  مـــاهــ بدهيود سرکشـ کوه  بیک        ي زابـل بسه روزه راهکي نـزدکه

  نـدوان  راه بودـ ھیدگر دشت ز        ت خرگاه بـودـ او دشی سوکيب

  وچـُ وکــرد و بلـنيافغان وBچ ز         کـوچارــي درآن دشت بسنشسته

 ه آن حصن از مـردم انـبـوه بودک        آن کــــوه بـــودی قلعـه باBیکي

  کـــه در   رزم با اژدھا پا داشت        داشتی بد کنش جایکي دربـدژ

  ذارـ گنـيھمه ناوک انــداز و ژوب       زارـ، سپاھـش ھافغان  زنـژادش

                                                
١
  ٩٦ص ٩٩ بحوالۀ پوھاند حبيبی،مجلۀ آئينۀ افغانستان،شماره - 
٢
  ٢٠، ص٢٠٠۵ افغان رساله، جنوری - 
٣
  ٥٥٨،ص ١٣٧٤ شاھنامه فرودسی، چاپ انتشارات اميرکبير، سپھر،تھران - 
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 بـبر کاري و به پــريو شـبحمله چ        ستـبرکــريد و بـه پــ باB بلــنبه

 ادي رزم بــودش بـی بسیـتيبه گـ        ُـــک کــھـزاد کی نــام بــودورا

  ! بد نژادی که ایکه آمـد خروش        زادـود با کھـ گفت و گــو بنيدر

     به ننگاوغــاند ھمه نام ــکه آم        درنگنساني بدیدي دردژ گزچه

 مورخ دربارغوريان درطبقات ناصری متذکر ميشود که جوزجانی 

غبيگ ُُل ميxدی به عنوان عساکر اجير درلشکرکشی ھای ا١٣۶٠دافغانان درحدو

که " تاريخنامه ھرات"درآثاراوايل قرن چھاردھم مثل . بر ھند اشتراک داشتند

افغانستان از : نوشته شده گفته ميشود که]  ھجری٦١٨در[توسط سيفی ھروی 

غرب تا سيستان، واز شمال تا غور و زمينداور و زابلستان، ازجنوب تا 

بدين ترتيب . ودرشرق تا رودخانه سند ھندوستان گسترده است) بلوچستان(مکران

   ١ . مرکز آن را تشکيل ميداده استمستونگ کويتهناحيه 

 در مطلع السعدين ومجمع البحرين خود عبدالرزاق بن اسحاق سمرقندی

   ٢ .افغانستان را جزئی از قلمرو تيموری دانسته که بعد از سيستان ذکر شده است

ھق ۶٣۴درسنه :  مينويسد کهھرات در ارتباط به احياء مجدد سيفی ھروی

ھرات را احياء کنند و عده  ، فرمود تااوکتای قا آنميxدی خان بزرگ، ١٢٣۶=

= ھجری۶١٨ئی از اسيران را که بعد از نخستين بار تسخيرھرات در 

مون ويرانه ميxدی از آن شھرکوچانده بودند باز گردانند، ديدند که در پيرا١٢٢١

جويھا «ًھای شھر تقريبا نه روستائی بود و نه حيوان کاری برای زراعت و 

و بدين سبب نخستين ساکنان ھرات ناچار خود بجای گاو، گاو » .انباشته شده است

قرار براين شده بود که ھر مرد ساکن ھرات سه من گندم . آھن و خيش ميکشيدند

 بکارد و از برکه و حوض آبش دھد» کوتک خاک«در پنجاه ) گرام٧٠٠کيلوو٣(

ھنگام زرع از وضيع و شريف دو ــ دو «  و به امر قستای شحنۀ جديد مغول .٣

                                                
١
  ٢٤٤ -٢٣٠سيفی ھروی، تاريخنامۀ ھرات، ص  - 
٢
  ٢٠، ص٢٠٠۵ افغان رساله، جنوری - 
٣
   و غيره١٨۶، ١۶٩، ١١٢،  ١١١ ،١١٠ ، صفحات  صديقیپچا تاريخنامۀ ھرات،- 
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ميکشيدند و ديگری معياد راست ميداشت و بدين نوع زمين را شديار ) يوغ( جوغ

ميکردند و تخم ميپاشيدند و پنبه ميکاشتند و چون ارتفاع انتفاع گرفتند و پنبه 

ت مرد تناور را که در سرعت سيران بر طيران طيور مبادرت برداشتند، بيس

» افغانستان«به )  کيلوگرام٧٠معادل(گرفتندی، ھر يک با پشتواره بيست من پنبه

   ١ ».و ادوات دھقنت آوردند) گاو(فرستادند تا از آنجا دراز دنبال

اين روايت به وضوح موقعيت افغانستان را در جنوب ھرات نشان ميدھد   

کيلومتر داشته ٢٠٠ تا ١٥٠اين افراد توانائی انتقال بيست من پنبه را تا و اگر 

پس معلوم ميشود .  ميرسد ودرنھايت تا ھلمند فراهشھر بوده باشند، اين فاصله تا

ھلمند تا فراه ،وادی که درعھد سيفی، افغانستان و افغان به قبايل مسکون در

خنامۀ سيفی بر می آيد که قلمرو قندھار را ميگفته اند، ولی از مطالب ديگر تاري

افغانستان آن روزگار درجنوب شرق تا کوه ھای سليمان و رود اتک ميرسيده 

   ٢ .است

بيش از سی بار ھم نام ) تاريخنامۀ ھرات(سيفی ھروی، درکتاب خود

   . را باربکار برده استغانستان وھم اوافغانستانافغان وھم 

لک شمس الدين کرد از که بحث رفتن م»ذکر بيست ونھم «در بخش 

 ميرود وبعد از ھفده روز اسفزار به ھرات است،آن ملک از افغانستان به ھرات

 ٩ گرديد ومدت فراه نفرسپاھی ازآنجا رھسپار ٧٠٠فتن راقامت در اسفزاربا گ

حرکت نمود وپس از رسيدن غور به عزم فراهروز در فراه توقف نمود وسپس از 

 افغانستان حرکت نمود واولين منزلگاھش در ، بقصدغورمرکز )قيصار(خيساربه 

  بازھم ازتکناباد به ٤ودر ذکر سی ويکم وسی ودوم. بود" ٣تکناباد"افغانستان 

 ملک شمس الدين با برادرش ملک تاج الدينعنوان معسکرياد شده  و از آشتی 
                                                

١
  ١٤٦ ھمانجا، ص- 

٢
، ١۶٩، ١٤٦،١٦٨چhhاپ طباطبhhائی ، صhhhفحات(وغيhhره٢١٣، ١٨۶، ١۶٩ ھمhhان، صhhhص - 

  ) وغيره صفحات٢٥٨-٢٠٢،١٨۶
تکناباد،شhھری واقhع درميhان .٢٢٤ -٢٢٢، تhاريخ نامhه ھhرات، چhاپ طباطبhائی، صhصسhيفی- ٣

 . ميوند بوده باشد-بست وقندھارمعرفی شده ومی بايد کشکنخود
 ٢٣٣،٢٣٤ -٢٢٩سيفی، تاريخ نامه ھرات، چاپ طباطبائی،صص- ٤



نھا درھندسلطنت پشتو  ٤٣ 

دراين .  به افغانستان به دستور ملک شمس الدين بحث شده استجاھووفرستادن 

. مرکز افغانستان آنزمان معرفی شده است»  امروزی مستونگ- ستنگم«مبحث 

  . ١ امروزی درپاکستانکويته، شھری است در غرب مستونگ

ھمه روايتھا دراين نکته موافقند « :  مينويسد کهمونت استوارت الفنستون

  درکوه ھای غور می زيسته اند وافغانانکه در روزگاری دراز پيش ازاين 

کوه ھای . روزگار پيشين درکوه ھای سليمان نيز ماوا گزيده بودندًظاھرا آنان در 

اساس روايت تاريخ  بر. سليمان تمام کوه ھای جنوبی افغانستان را در بر ميگيرد

ًظاھرا .  شرقی جايگزين بوده اند-فرشته آنان درسدۀ نھم درکوه ھای شمال 

کيل می داده اند، افغانان بخش مھمی از سپاه محمود و ديگر شاھان غزنوی را تش

شايد شاھانی داشته اند  و. اما کوه نشينان غورآزادی خويش را حفظ کرده بودند

اين شجره را . ميرسيده است] ساک پشتون= سھاک[= که نسب شان به ضحاک

معلوم است که . کرده است صاحب تاريخ فرشته ھم آنرا تائيد ميرخواند آورده و

 تاريخی داشته ۀ حتی تا قرن دھم پيشينوریافغانان سشاھزادگان غوری از قبيله 

  .  از شھرھای بزرگ آنان بوده استغور، فيروزکوه وباميان ًاند وظاھرا 

بودند   محمد تابع شھزاده ای بنامغورمردم محمود غزنوی در روزگار 

دودمان ھمين خانواده تا اواسط سدۀ . که بدست سلطان محمودمغلوب واسير شد

يھای بسياری را از غزنويان متحمل شدند، تا سرانجام دوازدھم ميxدی ناگوار

آن پای تخت زيبا را  دست به اسلحه بردند و شاه غزنی را از تخت بزير کشيدند و

با خاک يکسان کردند و با گسترش دادن قلمرو خويش، سرزمينھای  آتش زدند و

 سلطنت کابل، ھندوستان، بلخ، بدخشان وبخش بزرگی از خراسان را به زير

ر، مدت سه قرن دود مانھای ُاز آن روزگار تا ھجوم باب. رمان خويش آوردندف

مختلفی از افغانان برھندوستان حکومت کردند، اما بخش ديگر قلمروشاھان غور 

 دودمان سوریاز .  فتح  شدچنگيزخان افتاد وسپس توسط خوارزمشاهبه دست 

افغانان در . ده اند ماندامانھای انگشت شماری در ه خانواد)  ١٨١٤در( اکنون

                                                
 ٢٣٠سيفی، تاريخ نامه ھرات، چاپ طباطبائی،ص- ١
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ً ودودمانش ظاھرا ازادی خويش را در دودمان چنگيز وتيمورلنگمدت حکومت 

   ١ ».کوه پايه ھا حفظ کرده بودند

  درتاريخ افغانانستان، درمورد اصل ونسب  ملت یسيد جمال الدين افغان

 .نکته بسيار مھم و قابل ياد اوری است   دو افغاندر بارهء نام" :افغان مينويسد

يکی اينکه نام افغان نام بسيار قديمی است که در منابع مھم و معتبر تاريخی مثل 

آمده و بخصوص در الکامل ابن اثير؛ تاريخ بيھقی ؛ تاريخ يمينی و حدود العالم 

رچند بيشتر ھ  افغان نکته دوم اينکه نام .سفر نامه ابن بطوطه به کرات ذکر شده

ميری لويس کليفورد در .  ست انھا نبوده ا اطxق شده است اما مختص پشتونھابر

رخين عرب نتيجه ؤ از روايات مختلف م»سرزمين ومردم افغانستان  «کتاب 

يا افغان در نزد اعراب ھم ) سوارکار نجيب  (= اوه گانه: " کرده است که  گيری

در جای ديگر کليفورد در "  .بر پشتونھا اطxق می شده است ھم بر تاجيکھا

 بر کليۀ باشندگان کوپايه ھای نام افغان: جمع بندی کرده است که مجموع چنين 

٢.ھندوکش اطxق می شده است
 

دليل مھمی که اين نتيجه گيری کليفورد را ثابت ميکند سفر نامه ابن 

سپس به کابل سفرکرديم در اينجا :وی در سفرش به کابل می نويسد . بطوطه است

کابل از قديم پايتخت .  ناميده می شوندطايفه يی از عجم زندگی ميکند که افغان

 در اين شھر مزار عارف بزرگی بنام سيد اسماعيل .پادشاھان افغان بوده است

) ، سفر بکابل٤٠٦ سفرنامه ابن بطوطه، متن عربی، ص (...افغانی قرار دارد 

درکتاب ابن بطوطه نکته مھم اين است که او در ھر حال کليه با شندکان کابل و 

ابوريحان بيرونی ازطرف ديگر دراثار . اف انرا افغانان خوانده استنواحی اطر

کوه ھای ) دربيان گياه زيتون(و درکتاب الصيدنه ) دربيان اقليم سوم (مثل التفھيم 

 خوانده شده کوه ھای افغانان به نام بست و زابلھندوکش از حد فاصل چين تا به 

 ]عxوه برپشتونھا[که نام افغان  مبنی بر اينکليفورداز اينرو نتيجه گيری . است

                                                
١
  ١٨۵ کابل، ترجمه فارسی از آصف فکرت، ص  الفنستون، افغانان، بيان سلطنت- 
٢
  ١٤١   سيد جمال الدين افغان، تاريخ افغانستان،ترجمۀ مرتضی اسعدی،ص- 
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بر تاجيکھا و ساير باشندگان کوه پايه ھای ھندوکش نيز اطxق می شده است 

  "١ .ميتواند بسيار مھم و قابل توجه باشد

محقق انگليسی،در مورد پشتونھا کتابی نوشته وآنرا » اوCف کارو«

 را به مفھوم مدرن تاريخ پشتونھا...  «: نام داده ودرمقدمۀ آن مينويسد » انزټپ«

 برای شناختن پشتون .وعصری تا کنون نه خود آنھا ونه کسی ديگر نوشته است

  . کاوش عميق بکار است تا حقايق در موردايشان برمI شود

اينھا کيھا استند؟  چيست؟" افغان"و" پټان"بطورمثال،فرق ميان 

ول تاريخ  سياسی آنھا درط-ساختاراجتماعی  ومبداء وريشه اينھا کدام است؟

چيست؟ آيا اينھا توانستند دولت تشکيل بدھند؟ زبان اينھا چيست؟ ادبيات اينھا 

چگونه است؟ اينھا چگونه توانستند در طول تاريخ در مقابل مھاجمان خارجی 

ايستادگی کنند؟ اينھا برحوادث واوضاع درگذشته چگونه تاثير وتسلط داشتند و 

ل سوالھای زيادی است که جواب ميخواھند آينده را چگونه می بينند؟ از اين قبي

  ....وتا کنون به آنھا جواب گفته نشده است

مگر . ًکتاب من، اساسا در باره افغانان شرقی ومناطق کوھستانی است

 شيرشاه سوری .را از افغانان غربی کسی جدا نکرده است پيوند اصلی اينھا

ھم اين مردم را  شاعر مبارز قرن ھقدخوشحال ختکامپراتورقرن شانزدھم و

  .ناميده اند" روه "ساکنان

اوBف کارو، پشتونھا را از لحاظ لھجه ھای زبان به دوگروه عمده  تقسيم  

سخن ميزنند وقبايل " پختو"به لھجه ) لرپشتانه(وعxوه ميکند که پشتونھای شرقی

" ش" يعنی پشتونھای شرقی  حرف -.سخن ميگويند" پشتو"جنوب غرب به لھجه 

که البته در معنا " شين"را " ش"حرف فظ ميکنند وپشتونھای غربی،تل" خ"را 

در لھجه " ښځه"بطورمثال .ومقصود گويند گان ھيچگونه تفاوتی ديده نميشود

                                                
١
ترجمhه و توشhيح از  مقالۀ تhاريخ افغانhستان بقلhم سhيد جمhال الhدين افغhان  سايت آزمون ملی،- 

  صل دومفمھندس داود عطايی قندھاری 
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" شزه"ودر لھجه پشتونھای غربی بصورت " خزه" پشتونھای شرقی،بصورت

١.است" زن"که ھردو به معنای  تلفظ ميشود
  

ً تقريبا از شرق به استقامت  غرب  کارو می افزايد که اين خط فاصل

  کوھاتاز جنوب شروع ميشود وازاتک  در  سندۀرودخانامتداد می يابد و از 

 ۀرودخانباز ازجنوب   را در برميگيرد ودرۀ تلاز درۀ ميرانزی تا  عبورميکند و

درشمال شرقی اين خط به لھجه درشت . ميرسد شاخ  آريوب وشترگردن تاکورم

پشاور، دير،سوات، بونير، اين زبان قبايل مسکون در  وثقيل صحبت ميشود و

پشتونھای  جنوب غرب، .  است وتوری اورکزی،شينوار،بنگش باجور، افريدی،

مگر . دراين لھجه شامل انددرانيھا وغلجی ھاتمام . به لھجه نرم سخن ميزنند

، وبرخی مناطق ديگر جIل اباد،خوست، وزيرستان، بنو، ديره جاتبازھم مردم 

٢ ».ھجۀ درشت غلجی دارندل
 

  

    :، روھيلهروه

 از قول داکترجاويد پوھاندروه، نام ديگر کشورما بوده است، چنانکه 

الفنستون نيز گويد . ٣عبارت ازافغانستان است» روه«:بدايوانی روايت ميکند که 

که در زبان  ٤ناميده اند»  روه «که در برخی کتابھای انگليسی کشورافغان را 

عنای کوه است وبرخی افغانان از طريق کتابھای که در ھند نگاشته شده پنجابی بم

   ٥.باين نام آشنا شده اند

  ) ١٢٩-١٢٠،ص١ج (مخزن افغانیپوھاند جاويد عxوه ميکند که درکتاب 

                                                
نيست بلکه تفاوتھای ديگری "ش"و" خ"البته تفاوت ميان زبانھای اين ھردو قبايل تنھا- ١

 يستانیس.وجود دارد نيز "ژ" و" گ:"چون تلفظ
 مقدمه١٦ -٤، ترجمه پشتو از جنرال شيرمحمدکريمی،صص)پشانه( اوCف کارو،پتانز- ٢
 )١٠٥اوستا،صبحوالۀ ، (٣٥٧مIعبدالقادربدايوانی،منتخب التواريخ،ص- ٣
٤

يوه مجموعه (١٨٦٠طبع .از آنجمله کتاب گلشن روه، اثرمعروف کپتان راورتی است -
  )پوھاندجاويد-حواشی اوستا)(دگلونثرونظم په ژبه دپشتو

 ٢٠١، ص١٣٧٦الفنستون،افغانان،ترجمۀ فکرت ،چاپ مشھدايران،- ٥
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 آمده است ١٩ص )ق١١٨٤تاليف در(حافظ رحمت خانوھمچنين خxصۀ اBنساب 

١." نام کردروھيلهداد وآنرا  را به افغانان روه، حجاج بن يوسف ثقفی:"که
  

 شيرشاه سوری بن حسن سوریصاحب تاريخ داودی در ذکر احوال 

نام او : می آورد]تحفه اکبرشاھی يا تاريخ شيرشاھی [اکبرشاھیدر:نوشته  که

وقتی  .سوراست  است وحسن سوراز طايفۀ افغانانحسن سور ونام پدرش فريد

که مسکن افاغنه است افغانان  هوCيت روکه سلطان بھلول به سلطنت رسيد از 

 ابراھيم سلطنت بھلولدرزمان  «:باز درھمان صفحه ميگويد .بسيارطلب داشت

٢»...به ھندوستان آمد روه از) فريد(جد او
  

نام ديگری است برای سرزمين " روه"که نوشته است مرحوم پژواک 

حقيقت می شناسند،اما اين منطقه در"روھيلی"رابحيث " روه"ساکنين  .تونھاپش

تنھا نام يک قسمت پختونستان ميباشد که با داشتن کوه ھای بلند درشمال صوات، 

بونير،چمله،باجور وکوھستانات ھزاره بطرف جنوب به سمت کوه ھای سليمان ، 

٣.بشمول درۀ معروف خيبرامتداد دارد
  

نجيب يکی از بزرگمردان روھيله : پوھاند جاويد جای ديگری مينويسدکه

احمدشاه  بود که پس از اطاعت وبيعت به ھيلی عمرخيل يوسفزیالدوله خان رو

 ١١٨٦وفاتش در.  اميراBمرای ھند گرديد ودر بسا مغازی شرکت جستدرانی

 مؤلف خxصة حافظ رحمت خان. ميxدی اتفاق افتاده است١٧٧٠ھجری مطابق 

 مولف رياض المحبت، از نوابان دانشمند روھيله بوده نواب محبت خاناBنساب و

٤.اند
  

   مرثيه ای خوشحال خان ختکھجری درتاريخ وفات پدرش اشرف خان 

  .دارد ودر آن پدرخودرا امير روه وشاه ختک خطاب کرده است

  ک        که بخوبی اميرافغان بودټرفت آن مير روه شاه خت

                                                
 ١٢٩ -١٢٠، ص ١، مخزن افغان،ج٧٩ حافظ رحمت خان، خIصۀ اCنساب، ص- ١
 )اوستا(١٠٧ عبدهللا داودی، تاريخ داودی،به تصحيح شيخ عبدالرشيدعلی گده،ص- ٢
،ترجمhhhhه ١٩٥١عبhhhhدالرحمن پژواک،پختونhhhhستان، ازنhhhhشرات سhhhhفارت افغانhhhhستان در لنhhhhدن- ٣

 ٣، ص٢٠١٣داکترسيدخليل هللا ھاشميان،
 ١٠٦پوھندداکترجاويد، اوستا،حواشی ص - ٤
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  بلکه افغان ھمه چو تن بوده        اندرون او برتبۀ جان بود

  :جای ديگری ميگويد

     سIم باد را رسوی منت يی تم دی      ی مدت شوځروھه نه راقاصدان له 

آنجا رابمن ] ياران[مدتی شد که از راه قاصدی نيامد،ممنون بادصبايم که سxم(

  .)ميرساند

  :کاظم شيدا، نواسه خوشحالخان ختک ميگويد

  ه ساده در روه افغانيمړی په ماچاری            زه شيداپه زړچه دھـند ادايی وکـــ

  :جای ديگر گويد

  وکی           حمـلی دبــازو د زرکو کــوکیڅرزی دغرونوګه کی ړپه ز

   نسيمه              گــــيــرا منگولی زيـبا مشوکیروهه کـا د ـــڅووايــه 

ياد قلل کوھسار روه، حمله بازان وفريادھای کبکان آن می افتم،ای ه ب:ترجمه (

  )ھای زيبا چه حال دارند؟نسيم روه،آن چنگالھای گيرا ونول 

  :تخلص ميکرد»کوھی«وزمانی » روھی« در شعر دری گاھی خوشحاخان ختک

  چه شرابيست اينکه روھی را                بيکی جـــرعه بی خبرکردی

  يا

١کوھی اگــر زمانه فــرستد ھزارغم        از غم چه غم چو رطل گرانرا بيافريد
  

  

پشتون، افغان، پتھان، صوم ھوتک،معخxصه بقول محقق افغان جناب 

 نام ھای مختلف وجداگانه  يک واحد اتنيکی اند که ازآن ميان، کلمه روھيله،

افغان به پيمانۀ وسيع تری برای تمام اتباع افغانستان به عنوان ھويت ملی قبول 

شده است وعxوه بر پشتونھا، برتمام اقوام واتنيک ھايی که در ساحه جغرافيائی 

٢».غانستان زندگی ميکنند، اطxق ميشودوسياسی اف
  

  

  :نبايد ذھنيت جوانان را مسموم کرد

                                                
 ١٠٩-١٠٨اوستا، صص - ١
 ٨٣،ص ٢٠٠٠شتنی قبيلی او روايتی شجری،چاپ معصوم ھوتک،- ٢
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 در مير محمد صديق فرھنگنظرافغان، يکی اثر وصاحب دو صاحب   

در » اوستا« دررسالۀ داکتر جاويدو ديگری » افغانستان درپنج قرن اخير«کتاب 

ندواشاراتی کرده ارتباط به کابرد نام افغانستان درمعاھدات رسمی نکاتی نوشته ا

جز مسموم کردن ذھنيت جوانان نسبت به نام موجودۀ کشورھدف ديگری که  اند

فرھنگ درجلداول تاريخ خود در ارتباط به نخستين معاھده انگليس . نداشته اند

 معاھده اتحاد انگليس ١٨٠١که در جنوری  وايران عليه افغانستان متذکر ميگردد

 امضا گرديد و در مواد دوم وسوم وچھارم آن وايران عليه فرانسه و افغانستان

فرھنگ توجه . آمده است» پادشاه«معاھده، کلمه افغانستان در پھلوی کلمه 

برای باراول کلمه «خواننده را به اين نکته جلب ميکند که، در معاھدۀ مذکور 

افغانستان به عنوان نام رسمی کشورکه در گذشته بنام ھای ديگرياد ميشد بکار 

    ١ ».سترفته ا

اما دکتورجاويد براين پا فشاری دارد که در آن قرارداد کلمه افغانستان 

  مگر ٢ .گفته شده است" سرزمين افغان" يا" خاک افغان"بکار نرفته، بلکه 

 در ارتباط نخستين معاھده بين ايران وانگليس ميگويد که معاھده غبارمرحوم 

  : افغانستان چنين گفته شده بودمذکور دارای پنج ماده بود  که در آن راجع به

ھرگاه پادشاه افغانستان تصميم حمله به ھندوستان بگيرد،پادشاه :ماده دوم

تا اين کشور را خراب  نمود درافغانستان سوق خواھد"کوه پيکر"ايران يک سپاه

 درصورت تمايل افغانستان به صلح،: ودر ماده سوم ميگويد... ويران نمايد و

افغانستان  شرايط صلح خواھد ساخت  که پادشاه ايران اين شرط راجزء

   ٣ . را برای ھميش از کلۀ خود بيرون نمايدھندوستانخيال حمله بر )زمانشاه(

سوال اينست که نمايندگان ايران وانگليس ، دراين معاھده مھم سياسی، 

ھنوز ايالت  ننوشتند، زيرا چرا بجای پادشاه  افغانستان، پادشاه خراسان نگفتند و

اين تذکرنشان ميدھد که نام افغانستان به عنوان يک . اسان جزء افغانستان بودخر

                                                
١
  ١٩۴، ص١ فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج-  
٢
  ١١۴ داکتر جاويد، اوستا، ص - 
٣
  ٥٠٣، افغانستان درمسيرتاريخ،ص غبار- 
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مشھور شناخته شده  کشور از مدتھا قبل در ميان دول ھمسايه يک نام قبول شده و

  .بوده است

مدعی است که نام افغانستان بطور رسمی بعد از تجاوز ، اما داکترجاويد

 بين شاه شجاع ١٨٣٩می ٧مورخ نخستين انگليس بر افغانستان ودرمعاھدۀ 

ومکناتن نماينده گورجنرال ھند درقندھار ذکرشده و گويا ازآن ببعد افغانستان نام 

، ولی  داکتر جاويد ١.رسمی کشورماشده و قبل ازآن اين نام رسميت نداشته است

و درکدام مقاوله  بعد از تاسيس افغانستان،درچه زمانی " خراسان"ننوشته که نام 

  بين المللی نام رسمی سرزمين افغانستان بوده است؟ ۀومعاھد

در حاليکه در معاھدۀ سه جانبۀ انگليس، رنجيت سنگ و شاه شجاع 

 آن معاھده ذکرشده، نه نام ٧ نام افغانستان در ماده ١٨٣٨ جون ٢٦مورخه 

 ھمچنان در التوماتومی که کرنيل ستوددارت نماينده دولت انگليس در ٢.خراسان

دولت ... «:يxدی به پادشاه فارس تسليم کرده ، آمده است که م١٨٣٨سپتامبر

بريتانيای عظمی دوام تسخير ھرات يا ھرقسمت ديگر افغانستان را توسط 

  »٣...اعليحضرت شما يک عمل خصومت آميز به مقابل انگلستان ميشمارد

 دقت  الذکر فرھنگ وداکتر جاويدبه ديدگاه ھا و موضع گيريھای فوق اگر

ميخواھند بگويند که نام افغانستان، يک نام تازه است که فقط بعد از و دشود، ھر 

 ببعد مسجل ١٩معاھدات انگليسھا با ايران و يا با شاھان افغانستان از آغاز قرن 

  .شده است

به نظر من اين يک استدBل نھايت ضعيف وعاری از منطق است که گفته 

ن کشورگذاشته شده و قبل از آن  بر اي١٨٣٩ و يا ١٨٠١شود نام افغانستان بعد از

چنين . بنام خراسان در مکاتبات رسمی و يا صحبت ھای گروھی ياد ميشده است

سخنی نميتواند پايۀ محکمی برای بکرسی نشاندن ادعای تعويض نام خراسان به 

بلی ماھم ميگوئيم که درمقطعی از تاريخ، کشور ما جزئی از . افغانستان باشد

دم ماھم با اين نام آشنائی داشته اند و خود را خراسانی خراسان بوده است و مر
                                                

١
  ١٢٨ داکتر جاويد، اوستا،ص - 
٢
  ٣٢٣، ص١ موھن Cل کشميری،زندگی اميردوست محمدخان، ترجمه دکتورھاشميان، ج- 
٣
  ٣٤٨ ، ص اثرھمان- 
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ميگفته اند، و قرنھا بعد از آنکه کشورما از ميان ويرانه ھای خراسان سربلند 

نمود و به عنوان کشور مستقل افغانستان در اين بخش از آسيا ابراز وجود کرد، 

 اما ، آورشده اندمردم ما بازھم در پھلوی نام افغانستان، از آن بنام خراسان ياد

بايد پذيرفت که نام افغانستان قبل از امضای قرارداد ھای فوق الذکر معروف 

ھا نميتوانستند غير از افغانستان نام ديگری را بر اين فارسبوده و انگليس ھا و يا 

ًخطه بکار ببرند و اصوB ھيچ نام ديگری نميتوانست معرف سرزمينی باشد که 

  . ن حکمروائی داشتندپادشاھان افغانستان برآ

اين باشد که نام افغانستان در خارج " افغانستان ستيزان"اگر مقصود 

 ايشان لطف کنند و نشان بدھند :معاھدات بين المللی معتبر نيست، پس بايد گفت

به عنوان نام رسمی سرزمين » خراسان«که در کدام معاھدۀ بين المللی نام 

ر که چنين سندی در ميان نيست و تمام افغانستان به کار رفته است؟ معلومدا

ادعاھای ايشان مبتنی بر تذکرات جغرافيا نگاران  و وقايع  نويسان و سياحان 

وشاعران استوار است که آنھم با ساحۀ موجودۀ کشورما بطورکامل قابل تطبيق 

نيست، زيرا خراسان درطول تاريخ بعد از اسxم، دستخوش تحول وتغيير بوده 

 النھر تا سيستان وغزنی را دربرميگرفته است ، وزمانی منحصر گاھی ازماوراء

به چھار شھر نيشاپور مرو وھرات وبلخ ميشده ووقتی محدود به مشھد ونيشاپور 

  .شده است، که در ھرحال با ساحۀ موجودۀ کشور ما قابل تطبيق نيست

 که انگليس ھا برای حفظ سرحدات ھندوستان از ترس ١٩تا آغاز قرن 

وسھا بسوی آبھای گرم، به امضای معاھدات دو جانبه سياسی ابتدا با پيشروی ر

و بعد با شاه ) ١٨٠٩در( وسپس با رنجيت سنگ زعيم پنجاب) ١٨٠١در(ايران 

مبادرت ورزيدند، در تمام اين معاھدات از زمامداران ) ١٨٠٩در(شجاع سدوزائی

ه خراسان و پيش از سرزمين ما به عنوان پادشاه افغانستان نام برده شده، نه پادشا

 نيز در ھيچ زمانی وھيچ رويدادی، پيمانی وجود نداردکه زمامداران ١٩قرن 

" کشورما با کشورھای ھمسايه به امضا رسانده باشند و درآن نام رسمی  کشورما 

برد امير خراسان و پادشاه خراسان در کxم شعرا  کار. ذکر شده باشد" خراسان

غانستان نيست، بلکه  صرف ذکری است در متون به معنی نام رسمی و ممھور اف

 .ادبی کشورما و ارزش آن ھرگز بيشتر از تذکرآن در متون تاريخی نمی باشد
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پس اگر تذکرات سياحان و جغرافيه نويسان و شاعران در مورد خراسان مدار 

اعتبار باشد، پس چرا تذکرات مورخان و جغرافيه نگاران در مورد نام افغانستان 

تبار نباشد؟ سر پيچی از اين منطق معلوم دار تxش برای ايجاد تشنج و مدار اع

  .تفرقۀ ملی وبالنتيجه  تجزيۀ کشور است، نه چيز ديگری

   سال قبل نام افغانستان در تاريخنامۀ سيفی مورخ عھد ملوک کرت ٧٠٠

پس .  بار ذکرشده است٣۵ھرات، نه يک بار و نه دو بار و نه ده بار، بلکه 

   (= قبل از آنکه سيفی ھروی در قرن ھفتم ھجری افغانستانت که نامميتوان گف

آن را در تاريخ نامۀ ھرات ثبت و ضبط نمايد، نام ) قرن چھاردھم ميxدی

معروفی بوده واقع در جنوب ھرات و شمال ھند که از کابل تا سيستان و 

  .مستونگ بلوچستان پھنائی داشته است

 مدار رده اکادميسين داکترجاويد نقل ک کهطوراگر روايات تاريخ فرشته آن

 اکادميسين .اعتبار باشد، سابقۀ نام افغانستان به قرن دوم ھجری ميرسد

القصه مسلمانان افغان به زراعت و « :داکترجاويد از تاريخ فرشته نقل ميکند

تحصيل مايۀ معاش مشغول گشتند و خداوند اسپ و گاو و گوسفند بسيار شده با 

 آمده ساکن آنجا شده بودند رابطۀ ملتان از راه محمد قاسمراه مسلمانانی که ھم

چون اوBد ايشان ]ھق [١٤٣اشنائی و آمد و شد به ھم رسانيدند و در سنه 

" کرناج"بسيارشد از کوھستان برآمده مواضع معموره ھندوستان رامثل 

متصرف گرديدند و راجۀ Bھور که با راجۀ اجمير " شنوران"و" پشاور"و

اشت قصد دفع فتنه ايشان نموده يکی از امرای خود را با دو ھزار خويشی د

دراين . سوار و پنج ھزار پياده درنھايت استعداد برسرافغانان سرکش گسيل نمود

 که به حليۀ اسxم مزين بودند امداد ايشان برذمۀ خلج و غور و مردم کابلدفعه 

ستظھر شده علم ھمت خود فرض شمرده چھارھزارکس به مدد آمدند و ايشان م

مقاومت افراشتند و درمدت پنج ماه ھفتاد جنگ با کفارکرده و در اکثر محاربات 

دراين اثنا چون سرما برسرکفار تاخته ايشان راعاجز وزبون . غالب شدند

مردم کابل وخلج به جا ... گردانيد، ھمه دست از جنگ باز داشته مراجعت کردند

به ) روه(سيد که احوال مسلمانان کوھستانومقام خود رفته ھرکه از ايشان می پر
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کجا رسيد و چه صورت پيدا کرد؟ ايشان جواب می دادند که کوھستان مگوئيد، 

 بعداز ١».افغانستان بگوئيد که به جز افغان وغوغا در آنجا چيزی ديگری نيست

   ًظاھرا بدين سبب مردم به زبان خود« :اين روايت داکترجاويد عxوه ميکند که 

   ٢». ميخوانندافغانوجود ايشان را   و افغانستانايشان راامکنه 

            مگراکادمسين جاويد اين بيت شاھنامه را که دروصف کک کھزاد گفته 

  :ميشود

         زارـافغان، سپاھـش ھ  زنـژادش

   ذارـ گنـيھمه ناوک انــداز و ژوب

  

 آن چيزی است که ًکامx برخxف» افغان«فراموش نموده که در آن معنی کلمه 

حتی بنابر ھمين نقل قول  .فرشته در تاريخ خود آن را تعبير وتوجيه کرده است

قرنھا پيش از تاسيس دولت » افغانستان«نام داکتر جاويد، با ھرنيتی که باشد، 

اين نام بطور مشخص در  .، معروف بوده است١٧۴٧فغانستان درمعاصر ا

ت در نيمۀ قرن ھفتم ھجری بر ھرا) ُياکرد(ُزمان حکمروائی ملوک کرت 

سرزمينی اطxق ميشد که از وادی فراه آغاز ميگرديد و به استقامت جنوب و 

جنوب شرق تا کوه ھای سليمان در وزيرستان و کناره ھای رود اتک امتداد می 

    ٣ .يافت

  

  ! است وتغييرناپذيرافغانستان يک نام جاويدانه
  

 ھوايـت خـوش ومنظرت دلستان    وطن ای نکونامــت افــغانـستان   

 خـــاک درت    ســرالـفــــت مــا و  روان بخش دلھــاست بوم وبرت  

 )قاری عبدهللا(

  

                                                
١٩١-١٨تاريخ فرشته، از محمدقاسم بن غIم علی، ص -

   
٢
  ١١٨اوستا، ص داکتر جاويد،-  
٣
  ٢٤٤ -١۶٩،١٨۶،٢٣٠ تاريخنامۀ ھرات، تاليف سيفی ھروی،- 
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 درقندھار بر تخت سلطنت جلوس کرد، ھنگامی که احمد شاه درانی   

 ولت مستقلی را اساس گذارد که اين بسيارمھم بود که او بنياد دبرای احمدشاه نيز

 حاکم بر سرنوشت خويش باشند و به ھيچ قدرت يا دولت ديگر مردم افغانستان

 . ديگری منبعد باج و خراجی نپردازند

مx امامان  انتخاب احمدشاه به پادشاھی، ازسوی پس ازپرواضح است که 

 به عنوان پادشاه افغانستان خوانده شده  نامشجمعه روزخطبه ھای دروخطيبان 

خراسان ھنوز به قلمرو احمدشاه درنيامده ه ، زيرا ک نه بنام پادشاه خراساناست،

 چون نام افغانستان در نزد مردم و سران اقوام و رجال آن زمان يک نام و. بود

ضرورتی برای صدور فرمانی درمورد نام کشور قبول شده و معروف بود، لھذا 

بر ) افغانستان(درانی، اين نام احمدشاه با توسعۀ قلمرو  سلطنت . ديده نمی شد

   . قلمرو حکومت  درانی اطxق شده رفتتمام

اين « :نگاردفيض محمد کاتب ھزاره در مورد وجه تسميۀ افغانستان می 

احمدشاه که بعد از انقراض ) ضرت حاعلي(درزمان اعxحضرت ... مملکت

اريکۀ  ھجری بر١١۶٠  ميxدی مطابق١٧۴٧نادرشاه درسال  اعxحضرت

ر اينکه به اعتبار اشد و اظھ» غانستاناف«سلطنت جلوس نمود زياد تر موسوم به 

که دراين مملکت ساکن و متوطنند، به زيادت لفظ " افغان"کثرت وانبوھی مردم

   ١ ».نامزد گرديده است» افغانستان«در اخير افغان به " ستان"

 احمد شاه درانی مشھد و نيشاپور و تون و طبس و قاين  پس از آنکهالبته 

ميمه قلمرو افغانی نمود، از بکار بردن نام م فتح و ض١٧۵١ و ١٧۵٠را در 

و بيجا نيست که است خراسان به عنوان قلمرو حاکميت او بدش نمی آمده 

محمودالحسينی منشی دربار او در تاريخ احمدشاھی او را پادشاه خراسان خوانده 

 از قديم ترين ازمنه تا نيمه خراسان غربی که مرکز آن نيشاپور بوده است .است

 ببعد ١٧۵٠ فقط در عھد احمدشاه درانی از ھم جزو دولت فارس بود وقرن ھژد

  ميxدی برای مدت پنجاه سال جزو امپراتوری درانی ١٨٠٠تا عھد زمانشاه يعنی

                                                
١
  ٣، ص٢ و١سراج التواريخ، جلد فيض محمدکاتب، - 
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 . قرار گرفت، ولی از آغاز قرن نزدھم دوباره بکشور ايران ملحق گشت

ته گذاش ١٧٤٧خاطر نشان سازم که نام افغانستان چه از بايد درھمينجا 

به بعد رسميت يافته باشد، نکتۀ بسيار ١٨٣٩، و چه از١٨٠١شده باشد و چه از 

مھم اينست که اين نام امروزه در جھان و نقشۀ دنيا و نزد مجامع بين المللی يک 

نام پذيرفته شده و مسجل شده است و به آدرس اين نام و مردمان آن صدھا و 

جاگزينی تxش درجھت . ده استھزاران مقاله و کتاب و نشريه نوشته و چاپ ش

نام ديگری برای اين کشور، نه تنھا دردی را دوا نميکند، بلکه بر مشکxت دولت 

 .و ملت می افزايد، افتراق قومی را دامن ميزند و تفاھم ملی را خدشه دار ميسازد

موقعيت نام افغانستان (انجنيرقيس کبير ،دريک مقالت علمی  تحت عنوان  

ميگويد که يکی از مزيت ھا در عرصۀ اشتھارات وتبليغات ) درتکنولوژی جديد

جھانی،وجود نام افغانستان است که درتکنولوژی جديد بدون پرداخت يک پول در 

صدر ليست کشورھا قرارگرفته است وبامعمول شدن ھرچه بيشتر کمپيوتردر 

از آن در عرصۀ ھای مختلف استفاده مجانی  مارکيت جھانی کشورما ميتواند

١. يدنما
  

قرن ٩٠بخصوص ازدھۀ (برخی از بيماران سياسی در طی سالھای اخير

به ميان کشيدند و باری » خراسان«طرح تغيير نام کشور را به عنوان ) قبل ببعد

در نشرات برونمرزی نيز آنرا با آب و تابی عنوان نمودند که خوشبختانه مورد 

رار نگرفت، زيرا استقبال مردم چيزفھم و ھوادار وحدت ملی افغانستان ق

ًميدانستند که ھدف چنين طرح ھايی اساسا تجزيۀ کشور است و به سود دشمنان 

  !افغانستان، که ھرگزچنين مباد

فقر وخرافه پسندی و فقدان نقش وجھل، بيسوادی ومرض (درد کشور ما 

جود نام آن که با تغييردادن آن نه و) زنان درحيات اقتصادی وفرھنگی است
                                                

  ١٠:٣٣:٤١ [. برای مطالعه متن مقاله به لينک ذيل مراجعه شود- ١

 AM] qaiss_kabir: http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabir_mauqiat_name_afg_dar_techn

olog  
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د و فقر و تنگدستی و مرض و بيماری و جھل و بيسوادی، عxجش ممکن گرد

سطح شعور اجتماعی و . خرافه پسندی و تعصبات زبانی و قومی نابود گردد

فرھنگی مردم ما بيکباره باB برود و دموکراسی و عدالت اجتماعی، جانشين بی 

 درد کشور ما را بايستی در سنتھا و. عدالتی ھا و استبداد و خود سری ھا شود

مذھبی و فقدان سواد يا باورھای خرافی و آداب و رسوم قومی و محلی وتعصبات 

 انسانی ، بی عدالتی پا شدن ارزش ھای  زير ارتشا،فساد و،رواج بی سوادی 

به دانش و تخنيک معاصر اجتماعی و فقرگسترده ای اقتصادی و عدم دسترسی 

نسبت به آنچه ھست تازمانی که سطح آگاھی و شعور اجتماعی مردم ما . دانست

باB نرود و از دانش و تخنيک معاصر بی بھره باشد، با تغيير نام کشور جامعۀ ما 

  .از فقر و بدبختی تاريخی که گريبانگير ماست، نجات پيدا نخواھد کرد

  "افغانستانیافغان، افغانی، :" آقای انجنيرمعروفی در مقالتی مفصل زيرنام

فغانان خارج از افغانستان، که تعليم يافته و يک حلقۀ خاص از ا.. «: مينگارد 

باصطxح روشنفکر ھم ھستند، دانسته يا ندانسته زير تاثير بيگانگان کينه توز و 

اينان غمين اند و ماتم ميکنند که از . فتنه انگيز رفته و چنين مسايل را دامن ميزنند

ــ » قوم پشتون«قرن ھژدھم به بعد، افرادی از قوم پشتون ــ و بزعم غلط ايشان 

بر افغانستان حکمروائی کرده اند، اما باکی ندارند و چرت شان خراب نميشود، 

غزنوی و (که تنھا از ظھور اسxم بدينسو، اعراب، خاندانھای ترک نژاد

، مغوBن، تيمور و احفادش و تيموريان ھند، بيشتر ازھشت قرن براين )سلجوقی

 خوش ندارند که بر ويرانه ھای ًاينان اصx دل. سرزمين حکم چxنده اند

! سر بلند کرد، که خدايش ھميشه سربلند داراد» افغانستان«خراسان، کشوری بنام

اينان شايد آرزو ميکردند، که کاش اين وطن ــ خاک بدھن بدخواھان افغانستان ــ 

درحال تجزيه و زير سيطرۀ فارس صفوی و شيبانيان ماوراء النھر وھند بابری 

اينان ديده ندارند و .  مستقل نميگشت و تماميت ارضی نمی يافتمی بود، ھرگز

تحمل کرده نميتوانند، که فردی از قوم پشتون، که مانند اقوام ديگر کشور، يک 

اگر اينطور نيست . قوم شريف و اصيل اين سرزمين است، کشوری را بنياد نھاد

 قد علم کرد و پس چرا بخود نباليم، که فردی از باشندگان اصيل اين خطۀ پاک،



نھا درھندسلطنت پشتو  ٥٧ 

 xدولت مستقلی را تشکيل داد؟ چرا افتخار نکنيم که احمدشاه درانی ــ که کام

لقب گرفته ــ از قلزم خرابه ھای خراسان و از » احمدشاه بابای کبير«برحق 

بلی، . ياد ميگردد» افغانستان«اجزای مجزای آن، کشوری ساخت، که امروز بنام 

ين افتخارآفرين، پس از دوصد و پنجاه سال بايد افتخار کنيم که دراين سرزم

اضمحxل و تجزيه و تسلط غير، باBخره مردی پيداشد، بلی مردی پيداشد و 

در جايی خوانده . کشور مستقلی را تاسيس کرد و حدود و ثغور طبيعی برايش داد

بودم که يک مؤرخ نامدار غرب زمين، برخاستن افغانستان را از خرابه زار 

بپا خاستن يک کشور مستقل و مقتدر از . خوانده بود» ۀ تاريخمعجز« خراسان

. ًعظام رميم خراسان، واقعا معجزه و درخور ھرگونه شکر گزاری و سپاس است

اگر احمدشاه بابای ابدالی از يکی از اقوام ديگر اين وطن مقدس برميخاست و نام 

يا بازھم اين غال ًکشور ما مثx ترکستان يا ھزارستان و يا تاجيکستان می بود، آ

جواب » گمان نکنم«و قيل و قال و واويx وجود ميداشت؟ ) قال مقال(مغال 

   ١». منست

مردم ساکن در افغانستان کنونى از چند «: دميکنداکتر اکرم عثمان نوشته 

 ھا،   جغرافيايى باھندى-ھزار سال باين طرف در واحد ھاى مختلف سياسى

لنھر و ديگران ھمزيستى داشته است و قلمروى ايرانى ھا، و باشندگان ماوراء ا

که اين ملل و نحل در آن زيسته اند ھمواره تحت تاثير حرکات تاريخى، دستخوش 

يى به  تحول بوده و قدرت سياسى يکى پى ديگر از دستى بدستى، از عشيره 

 جا، نه يگانه، بلکه مھمترين از ھمين. عشيره يى و از قومى به قومى رسيده است

....  تاسيس و تشکيل اين کشورھا عنصر تھاجم و غلبه بر يکديگر بوده استعامل

«٢    

بدينسان روشن ميگردد که تاريخ و جغرافياى کشورما مانند اکثر کشور 

  ھاى جھان با قھر و غلبه شکل گرفته و با سر پنجۀ جبر و خشونت، در چار چوبۀ 

  :  بگفتۀ فردوسی . مرزھاى موجود قرار داده شده است

                                                
١
  ٢٠٠٤، سايت فردا،جوCی )٤بخش" (افغان، افغانی، افغانستانی"  انجنير خليل هللا معروفی،- 
٢
  ١٧٣ ھفته نامۀ اميد، شمارۀ - 
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  »وليکن کنون زين سخن چاره نيست«

ھمان گونه که حق نداريم، به کم سابقه دارترين اقوام ساکن در اين   

کشور، حتی به آنھايی که بعد از اشغال بخارا از سوی بلشويکھا به افغانستان پناه 

آورده اند، بگوئيم که چون ريشۀ تاريخی شما در اين کشور زياد نيست، پس نبايد 

س جمھور و يا صدراعظم و يا نمايندۀ مجلس خود را کانديد کنيد، به به عنوان رئي

ھمين سان ھيچکسی ھم حق ندارد به پشتونھا که يکی از اقوام تاريخی  اين کشور 

! از شمال بر خيزيد و به جنوب بنشينيد و يا از غرب به شرق برويد: است بگويد

ت قبيلوی ھستند، پس چون پشتونھا دارای خاستگاه قبيلوی يا ذھني: يا بگويد

آيا تشکيل دولت از ديدگاه . در رھبری اين کشور قرار بگيرند شايستگی ندارند تا

سير تکامل اجتماعی، گامی جلوتر از مرحلۀ قبيله نيست؟ پس آفرين واحسنت بر 

ذھنيتی که سيصد سال پيش از امروز توانست اتحاد قبايل را تأمين  کند تا خود را 

چرا اقوام .  رھا سازند و به تشکيل دولتی مستقل بپردازنداز زير سلطۀ بيگانه

ديگری که اين مرحلۀ تکامل را گويا پشت سر گذاشته بودند، دست به چنين يک 

کار انقxبی نزدند تا نام قوم و تبار خود را بر اين سرزمين ميگذاشتند و کشور را 

  گل و گلزار ميساختند؟

را در سرنوشت اين کشور شريک افغانھا در پھلوی ساير کسانی که خود 

ميدانند، از کشور خود، و از نام و تاريخ آن دفاع خواھند نمود و ھر وقتی که قوم 

و تبار ديگری براين کشورغلبه يافت و آنرا با قھر و تھاجم قبضه کرد و ديگران 

را مطيع و فرمانبردار خود ساخت، ميتواند ھر نامی که دلشان بخواھد بر قلمرو 

تا آن روزگار البته افغانھا به اين دھن کجيھای .  خويش بگذارندتحت سلطه

بچگانه از جا نمی جنبند و مثل کوه بر جايگاه خويش استوار و پايدار ميمانند و 

   .پرازيت پراکنی اين گروه نيز جايی را نخواھد گرفت

به ارتباط تغييرنام افغانستان به يک نتيجه گيری آقای انجنير معروفی 

افغانستان " پشتون"ميتوانم ادعا بکنم،  که ھـيچ ... «:مينويسد ت يافته منطقی دس

نام کشور خود نيست و از اقـوام ديگر ھم به حدس اين قـلم، تعداد  حاضر به تبديل 

با مدنظر . معتنابھی برچنين پيشنھادی، جواب رد خواھـند گفـت کثير و Bاقـل 
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 ٪ ٤٠ائه شده،  پشتونان رقـمی Bاقـل ھای مختلفی که تا کنون ار گرفـتن احصائيه 

در بين اقـوام ديگر کشور، دست کم نصف ايشان . کشوررا تشکيل ميدھـند نفـوس 

با ھـمين محاسبۀ سرسری . ميتوانم حدس بزنم" افغانستان"طرفـداران ابقای نام  را 

ً٪، يعنی حدودا دو ثلث  وطنداران ما ٧٠و ساده نتيجه ميگيرم، که کم از کم 

 ُاگر بفـرض محال بگوئيم که بجز  .خواھـند بود" افغانستان"فـدار بقای نام طر 

" افغانستان"تبديل و تعـويض نام  پشتونان، ديگر ھمه شھروندان کشور طرفـدار 

مستحيل بنظر ميرسد ــ ، مگر تبديل و  ًميباشند ــ که چنين فـرضی واقعا محال و 

 پشتونان را بار نخواھـد آورد؟ مگر العمل ھـيچ عکس " افغانستان"تعـويض نام 

ًدرک کرده نميتوانند؟ يا اينکه اينان  قـصدا  طراحان اين پxن اين موضوع را 

مرجی بی نظير و بی پايان پديد آيد  و جنگھای  ميخواھـند، که در کشور ھـرج و 

] ًقسما[و در سوی  ديگر" پشتونان"يک سو  ًواقعا قـومی در بگيرد، که در 

اينکه ايشان چنين کشمکش عـظيم را ميخواھـند  صف بندند؟ يا " ونانغـيرپشت"

برنده که خواھـد بود؟ پشتونان، يا غـيرپشتونان و يا  برانگيزند؟ در چنين حالتی 

طماع و بی آزرم ما، که از مدتھا ] ھای[ھمسايه  ًممالک ھـمسايه و خصوصا 

شک ھـمين شق سوم  ؟ بدون ]اند[ما سرخ کرده  چشم خود را بر قـطعات خاک 

  »١. صادق خواھـد افـتاد

به ھرحال انتی پشتونھا حتما متوجه خواھند بود که افغانھا باBخره موفق   

به تاسيس دولت مستقلی در قندھار، جايی که افغانستان ناميده ميشد، گرديدند و 

بعد با توسعۀ حاکميت شان اين نام بر تمام قلمروی اطxق شد که از حکومت 

تxش بخاطر تعويض نام کشور، تxش بيھوده و . فرمانبرداری ميکردندمرکزی 

 ماناکامی خواھد بود، چونکه اين نام بر اين کشور از سوی کسی و يا گروھی به 

افغانھا برای  .اعطا نشده که ھر وقت دل کسی بخواھد، عطای خود را پس بگيرد

سه جنگ معروف .( ند دادبقا و دوام آن قربانيھای بيشمار داده اند و بازھم خواھ

                                                
تبhديل نhام افغانhستان نhه دردی را دوا ميکنhد و نhه امکhان " افغان جرمن آنIين مقالۀپورتال   - ١

  )٢٠٠٦ اکتhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhوبر از خليhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhل هللا معروفhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhی ،"پذيراسhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhت

 



نھا درھندسلطنت پشتو  ٦٠ 

افغان وانگليس صرف برای بقا وسربلندی افغانستان در قرن نزدھم وبيستم 

صورت گرفت وچھارمين نبرد برضد تجاوز ابرقدرت شوروی تا اخراج قشون 

، دشمنان وحدت ملی افغانستان بايد اين )سرخ از کشور، گواه اين ادعای ماست

موثر در سرنوشت و شکل گيری اين کشور واقعيت را بپذيرند که يک قوم زنده و 

.  ياد ميشوند)پشتون(افغان، بنام طلبان » نخراسا«حضور فعال دارند که بزعم 

دفاع ميکنند و » افغان«اين قوم تا زنده باشد از ھويت ملی خويش به عنوان 

ھيچ قدرتی ھم نميتواند که تا . حاضرند جان بدھند ولی جانان را از دست ندھند

ر اين کشور زنده باشد، نام افغانستان را تغيير بدھد، مگر اينکه اين قوم د

. افغانستان را از نقشۀ جھان محو کند واينھم از توان افغانستان ستيزان بدور است

  .کوشش برای تعويض نام افغانستان ، کوششی عبث وبی حاصل است

  

   استاوغان معادل افغان
 

از قلم  داکتر سيدحميدهللا روغ - )نيست »اوغان«معادل » افغان«(مقالۀ            

 باعث گرديد تا جناب داکترسيد خليل هللا ھاشميان بجواب آن -درسايت آسمائی

بپردازد واشاره نمايد که گويا اين مقاله بجواب مقالۀ ذکر نام افغان وافغانستان در 

متون کھن تاريخی نوشته شده است و بطور غير مستقيم جوابی برای من بوده 

من مقالۀ آقای روغ را مطالعه نمودم ولی از آن چنين برداشتی نکرده بودم . است

ازسوی ديگر اين نوشته،مثل بسياری از نوشته ھای . ويا من متوجه نشده بودم

ديگرقبل از آن، بازتاب دھندۀ يک عده نظريات تائيد نشده از سوی مجامع علمی 

ان منظورنويسنده را از درسطح حدس وگمانھااست که به مشکل ميتو- واکادميک 

 اما چيزيکه  پراکنده واغلب غير جدی درک نمودجمع آوری  يک مشت اشارات

 "افغان"در زبان عوام الناس ما، معادل کلمۀ" اوغان"عيان است ،اينست که لفظ 

در سراسر کتاب سراج التواريخ، ھرجا که از افغان  .است پشتونعنی   يافغانو

واگر گستاخی تلقی نشود ھريک از ما .تون استنام برده شده است، مرادش پش

را شنيده ايم، دراينجا منظور » اوه،اوغان غول«بارھا بطورشوخی يا جدی جمله 
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است نه ھزاره ،نه تاجيک،نه اوزبک، » پشتون= افغان« ؛ ھمين»اوغان«از 

در در افغان جرمن آنxين   درپورتالآقای داؤد موسی ضمن مقالتی جالب. وغيره

 ه بحث رانده ومثالھای از زبان عوام الناس ما آورد"اوغان"و " افغان  "مورد لفظ

.... قوم پشتونست" اوغان"بزعم عوام فارسی زبان ما مراد از کلمۀ : مينويسد

م که ئيوبازميگو»  که سxم دادی، سه تنگه تاوان دادیاوغانه«مثلی است که 

که » اوغو«ميرسيم به کلمۀ وباBخره ... ». گفتم راشه، چپلی دپايت باشهاوغانه«:

اقوام تاجک،ازبک،ترکمن  يقين دارم  مراد ھموطنان ھزارۀ ما ازاين تسميه،

به پورته موکنه، موگه  ګړبه، ډ سنگه ده  اوغو« : ميباشدپشتونوغيره نی، بلکه 

   »! ګړبه،ګړبه

ھردو يکی » افغان«و » اوغان«از اين مثال ھا بخوبی معلوم ميشود که 

  را بحيث » اوغان«و» افغان«ھزارسال پيش فردوسی نيز کلمات وحتی در . است

  :بديل يکديگر استعمال کرده است

  کــه در   رزم با اژدھا پا داشت         داشتی بد کنش جایکي دربدژ

  ذارـ گنـيھمه ناوک انــداز و ژوب       زارـ، سپاھـش ھافغان  زنـژادش

 ادي رزم بــودش بـی بسیـتيبه گـ        ُـــک کــھـزادُ کی نــام بــودورا

  ! بد نژادی که ایکه آمـد خروش        زادـود با کھـ گفت و گــو بنيدر

          درنگنساني بدیدي دردژ گزچه

    به ننگاوغــان د ھمه نام ــکه آم

  

رح شده است، از جمله قابل بحث ديگری نيز مط لاما درمقاله مذکورمسائ

ميآيد » اغوان«، يک کلمهء آذری است واز ريشهء »فغانا«کلمهء « :گفته ميشود

که نام بسيارقديمی حوزهءميان بحيرهء سياه وبحيرهءکسپين، وبه طور خاص نام 

  به حيث نام » ابگان«و » افغان«بوده است؛ و کلمهء » آذرباييجان«  قديمی 
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 ويکی" دانشنامۀ بنابرولی  »١ .شخص تا کنون ھم در آذرباييجان مستعمل است

 آذربايجان  يکی از روستاھای  آذربائيجان نی، بلکه اسم اسم" اوغان" ، "پيديا

  .است  واقع شدهشھرستان سراب بخش مرکزی دھستان حومهر است که درقیش

 دکتور زرتشت ستودهيکی از دانشمندان زبان شناس وبشرشناس ايرانی 

 -رکان ت-توران يا سکائيان«:مقيم انگلستان است ،که  کتابی نوشته تحت عنوان 

وی دراين پژوھش به اثبات رسانده که . )ميxدی١٩٩٩چاپ(» آران وآزربايگان

" آذرآبادگان" ،ودرشاھنامه فردوسیآذربايگان، آذربادگاننام آذربايجان،که بشکل 

نوشته شده، دراصل از نام يک سردار " آذربايجان" ودرکتب عربی بصورت

 ٢غرافيانگاريونانی که حدود ، جاسترابو«: آمده وميگويد» آتورپات«آذری بنام 

چون دورپادشاھی :ھزارسال پيش بھنگام پادشاھی اشکانيان ميزيسته مينويسدکه

 برايران دست يافت، سرداری بنام اسکندرمقدونیھخامنشيان بپايان آمد و

                                                
١
يکی از اقوام  «-١: د منجمله درمقاله موردبحث ، موارد ديگر قابل مکث زياد ديده ميشون- 

َخلج«ُاويغوری، ترک ھای  به ھند ) »گلگيت « (بودند که از طريق معبر جنوبشرقی ھندوکش» َ
  »را بنياد نھادند؛» خلجی « ی  فرود آمدند و در قرن ھای بعدی در ھند سIله

به سوی )سيستان(ازسکيستان. م.کوشانی ھا دراصل ساک ھا بودندکه درقرن اول ق-٢
 را بنياد گذاشتند که گنداپور و راجستان سکايی-مدنيت ھندوءغربی ھند سرازير شدندودامنه

درھند از يادگارھای آنان است؛ دوقرن بعد ھمين ھندوسکا ھا دوباره به سوی شمال برگشتند و 
 را صورت تغيير يافتهء ابدالیبرخی از مولفين کنونی  -٣. مدنيت کوشانی رابنياد گذاشتند

   است؛ و اودلی يکاودلی، صورت تغيير يافتهء ابدالیه اند؛ اين دقيق نيست؛  ناميدھيپتالی
ًبنا به تحقيقات کامI جديد، مسلم است که نمونهء زنده و دست نه « -٤ . استارمنیکلمهء 

 تيزس فوق درواقع باطل شمردن تمام ٤اين (». استزبان اوستايی، ھمين زبان پشتوخوردهء 
 بحث روی ديم افغانستان ازکھزاد،تاريخ مختصرافغانستان از حبيبی،متون ودريافتھای تاريخ ق

تحقيقات  تاريخ قديم افغانستان درمسيرتاريخ، تحقيقات بشرشناسی آقای معصوم ھوتک، 
ی، وکتاب پشتو او پشتانه از پوھاندداکتر ږازحبيب هللا ت وکتاب پشتانه ړداکترحسن کاک

َّذکر است، صورت مفرس کلمهء » ھزار بودا«عبد که درنام م  » )ه(ھزار« کلمهء ٥.)زياراست َ ُ
به مانند انگليسی ( » الف« پيشوندو درين متون بودايی. است »  A-jara ژاره-ا« بودايی 

در متون بودايی به معنای »  ژاره-ا«    و»  ژار-ا«  کلمهء   به اين گونه. عIمت نفی است)
  .می بوده است» جاودان«و» نا ميرا« و » ھميشه جوان«
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در آذربايگان برخاسته آن سرزمين را که بخشی از ازخاک مادان "آتورپات"

  دن بدست يونانيان نگھداشت وآن سرزمين بنام معروف بود از افتا"ماخرد"وبنام

١» .خوانده شد»آتورباتگان«او
  

 در اغوان يا افغاندکتورستوده در ھيچ جائی از کتابش نميگويد که 

در » ابگان«و» افغان«روزگار قديم نام آزربايجان بوده است، درحالی که 

نستان اطxق به ساکنان سرزمين قديم افغا) م٢٧٣-٢٦٠حدود(کتيبۀشاپور ساسانی 

   ٢ .ميرسيده است پشاورشده است، زيرا قلمرو حاکميت ساسانی تا

 ٣دانسته شده » سکائيان«ھمان » تورانيان«بنابر تحقيقات دکتورستوده،

پارتيان در سيستان  وسکائيان تيره ای از آريائيان بشمار می رود که درعھد) ٤(

سبی  با ترکھا يا و ھيچگونه حسب ون) م. دھه سوم قرن دوم ق(متمکن شدند

   ٤ .مغولھا نداشته اند

 وبخصوص پشتونھا را به ناف افغانھابه ھرصورت، اصل ونسب وريشۀ 

ترک ومغول ويھود وارمنی وگرجی چسپاندن، نخستين تxش نيست وآخرين ھم 

درگذشته نيز چنين نوشته ھای از جانب مؤلفان اقوام واتنيک ھای . نخواھد بود

 گرفته است،اما مھم اينست که خود مردم  مورد بحث ديگر در افغانستان صورت

درحال حاضر خود را چگونه ودر چه ھيئت يا صورتی می بينند؟ آيا چنين نسبت 

ھايی را می پذيرند يا نمی پذيرند؟ تا آنجايی که من درک کرده ام، بقول قدما 

ونه آذری نه خود را ترک ميدانند ونه مغول، نه يھود ونه ارمنی ) پشتونھا(افغانھا 

،نه گرجی ونه اويغور ونه اوغوز ، بلکه اول خود را مسلمان وبعد افغان 

  ک ټ خان خخوشحال.ميشمارند ودر برخی حاBت اول  افغان و بعد مسلمان ميدانند

                                                
 ٩، ص١٩٩٩ آران وآزربايگان، چاپ- ترکان- دکتورزرتشت ستوده،توران يا سکائيان- ١
 ٧٢ پوھاند حبيبی ،تاريخ مختصر افغانستان، ص - ٢
 ١٠٤ -٩٥ دکتور ستوده،ھمان اثر، صفحات - ٣
 ١٣ ھمان اثر، ص- ٤ ھمان اثر، ص- ٤
 ٧٢ پوھاند حبيبی ،تاريخ مختصر افغانستان، ص - ٤
 ١٠٤ -٩٥ه،ھمان اثر، صفحات  دکتور ستود- ٤

 ٢٦٤ -٢٥٤فحات 
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  :در شعری ميگويد

  ننګيالى دزمانى خوشال خټک يم              دافغان په ننګ مى وټـرله توره

  . از کلمۀ افغان، قوم پشتون استدراينجا منظورخوشحال خان

 ميxدی، آقای داکتر قيوم راعی ٢٠٠٠چند سال قبل يعنی دراوايل سال 

ًکرده وغالبا از آنجا در رشتۀ زبان داکتری  برBس که در کشورچين تحصيل

آريانای «گرفته اند، در جواب پوھاند داکتر زيار، مقالتی نوشته بود که در مجلۀ 

آنچه از آن مقاله بخاطرم مانده اينست که . م به نشر رسيددر استکھل" برون مرزی

از » ابدالی «و » غلجی«داکتر راعی مدعی شده بودکه پشتونھای منسوب به قبايل

َخلج«لحاظ اصل و ريشۀ خود ترک تبار اند،اولی از جمله ترکان  ودومی از » َ

ا به افغانستان اند که در قرن پنجم ميxدی ازشمال  آمودري»  ھيپطالی«جمله اقوام 

وارد شده اند وپس از مدتی از شمال ھندوکش به جنوب ھندوکش وارد شده  

وآنھايی که به زابلستان يعنی وادی ارغنداب وترنک سرازيرشده اند،زبان 

  .وعادات واطوار پشتونھا را کسب کرده اند

که قلمبدست توانا وازمتفکرين (اکنون ھم ممکن است نويسنده محترم مقاله 

رکشوراست ودارای انرژی فوق العاده در نويسندگی ميباشد،ودراصل سيد معاص

نيت کرده باشد تا نظريۀ  ) وسامی تبار يعنی نه ترک نه تاجيک ونه پشتون است

آريائی بودن  ساکنان منطقه و ازجمله پشتونھا را زيرسوال ببرد وآنھا را 

تلزم مکث وتأمل بشمارد، ولی اين نظر مس) ترک ومغول(بازماندگان نژاد زرد 

آقايان پوھاند وتأئيد دانشمندان تاريخ و زبان شناسی است که دراين زمينه می بايد 

 به حيث زبان  به عنوان مؤرخ و پوھاند داکترصاحب زيارړداکتر حسن کاک

شناس قدم بجلوگذارند و اندوخته ھای تخصصی خود را به نويسنده مقاله ارائه 

ان تاريخ وزبان شناسی در مورد اقوام ساکن کنند و ثابت نمايند که دانشمند

  درافغانستان  بخصوص اقوام پشتون  چه چيزی برای گفتن دارند؟ 

دانشمندان عصرحاضرنژاد افغانان و ايران را از يک منشاء ميدانند که از 

ھند و اروپاپی يا آريايی جدا شده و درآخرکم و بيش گروپ ھای ديگر اتنيکی 

گريگوريان عxوه » .ان با آنھا ترکيب شده استمغول و ترک و ديگر: چون

تقسيم بندی بسيار قابل اعتبار زبانشناسی را دنبال ميکند » مارگنسترن«:ميکند که
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: که براساس آن مردم افغانستان به چھار گروپ عمده تقسيم و از ھم تميزميشوند

، وگروپ ارديک نيم % ١٣،گروپ ترکی% ٨٦) آريايی(= گروپ ايرانی 

اين شکل تقسمات، آن اعتراض افغانھا . بقيه نيم درصد را تشکيل ميدھنددرصد و 

نويسندگان خارجی تxش ميورزند تا افغانستان : که ميگويند رابه پايان می برد

   ١ ».رايک جامعه کثيرالمليت قلمداد کنند

ًکه تقريبا " Morgenstiren مورگنستيرن"ىجرويامستشرق ودانشمند ن

ا صرف شناسائى زبان پشتو و گويندگان آن زبان و شصت سال از عمر خود ر

مبدأ قوم پشتون نموده، قبل از مرگ خود در کابل در سيمنار بين المللی ايکه 

بمناسبت تأسيس مرکز تحقيقات بين المللى پشتو تدوير يافته بود، ثمرۀ  پژوھش و 

انه گفت ل سيمنار اظھار نموده و قاطعشام سالۀ خود را به دانشمندان ٦٠تحقيقات 

زبان پشتو دنبالۀ زبان ساکى است و پشتونھا در اصل بقاياى ھمان ساکھا «: که

  ».استند و ديدگاه ديگرى قابل پذيرش نيست

د، به استناد ميباش که يکى از شاگردان مورگنستيرن پوھاند داکتر زيار

پشتو او پشتانه د «صفحه زير عنوان ٤٠٠ھمين تيزس استاد خود کتابی در

  ميxدی نوشته و درآن در پرتو دانش زبان ٢٠٠٠در سال» ا کىڼه رى پژبپوھن

شناسى و اتنولينگويستيکى شواھد و اسنادى را بررسى و ارائه نموده که ثابت 

ميکند پشتونھا بقاياى نسل ساکھا اند و زبانى را که به آن تکلم ميکنند، زبان ساکى 

دانشجوى زبانشناسى و من بصفت « : پوھاند زيار در اين باره مينويسد. است

پيوست با آن ايرانشناسى و بگونۀ فرعى نژاد و بشرشناسى، سالھا پيش اين را 

وظيفه و مسؤوليت خود شمرده بودم که به نگارش تاريخ زبان پشتو دست بيازم و 

در اين راستا از ھمه نخست سخنرانى روانشاد مورگنستيرن استاد خود را اساس 

ل پيش از مرگش در سيمنار بين المللى تاسيس کارم گردانم که درست سه سا

ساکى بودن پشتو و «مرکز تحقيقات بين المللى پشتو در کابل ايراد نمود و درآن

 سالۀ خود در اين زمينه قاطعانه اعxم ٦٠را در نتيجۀ تحقيقات » پشتونھا

از ھمين سبب در پى آن شدم تا از لحاظ اتنولينگويستيکى، وابستگى ... داشت
                                                

 ٢٠، ص٢٠٠۵ افغان رساله، جنوری - ١
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اکى و پشتو و ھم تبارى ساکھا و پشتونھا را مورد مطالعه و بررسى قرار زبان س

نخست از ھمه کوشيدم بر تاريخ و راه و روش زندگى ساکھا روشنى اندازم . دھم

و به تعقيب آن وجوه مشترک آنان با پشتونھا را زير مطالعه قرار دھم و افزون 

   ١ ».قوم را نيز بررسى نمايماين دو بر وابستگى زبانى، رشتۀ ارتباط اتنيکى بين 

افغان که تمام نظريات ونتايج زبان شناس ديگردر اين راستا دانشمند 

ن غربی را در مورد اصل و نسب پشتونھا و پيشينه اتحقيقات محققان ومستشرق

تاريخی و سکونتگاه شان جمع آوری نموده  و برآن نظريات بطور ھمه جانبه 

 دانشمند زبانشناس واستاد پوھنتون یږت  هللاپوھانددکتور حبيببحث کرده است، 

در » تانهښپ«کابل است که نتايج اين مطالعات را درکتابی تحت عنوان 

تانه، اثری است تحقيقی مبتنی براسناد ښپ. به نشرسپرده است) ش١٣٧٧(=١٩٩٩

وشواھد کتبی و نظريات و تحقيقات پژوھشگران داخلی و خارجی که مؤلف  از 

  .ه آن ھمه تحقيقات نتيجه گيريھای علمی بعمل آورده استجمع بندی و مقايس

 دراين کتاب مؤلف به اين نتيجه دست يافته است که پشتونھا از اعضای 

مھم خانواده ھندواروپائی اند و با قوم اسرائيل ھيچگونه پيوند خونی و نژادی و 

زبانی و کلتوری ندارند، مگر درعين حال دارای برخی خصوصيات مختص 

و » ننواتی«و » مھمان نوازی«:وممتاز نيز استند که از آن جمله بخود 

   از صفات برجسته  »سادگیصفا و« و»جنگاوری« و » شجاعت« و»پشتونولی«

   ٢ .اين قوم است

نام ھای مختلف يک واحد ان، روھيله، ټ پاوغان،پشتونافغان،خxصه 

ای تمام اتباع بر به عنوان ھويت ملی افغانآن ميان، کلمه  اتنيکی اند که از

 قبول شده است وعxوه بر پشتونھا، برتمام ومشخص امانی   در عھدافغانستان

 افغانستان زندگی ميکنند،  سياسی وبشرییااقوام واتنيک ھايی که در جغرافي

  ٢٠١٣/ ٩/٤ ايانپ                  .اطxق ميشود

                                                
 ) وفحهمقدمۀ کتاب، ص( پوھاند داکتر زيار،پشتو او پشتانه د ژبپوھنى په رنا کى - ١
 ٣٣-٣١ پوھاند تژی،پشتانه، ص - ٢
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  دومفصل 

 

   اجتماعی بشری ومشخصاتجغرافيای 

   قبايل پشتون

  

  

  :جغرافيای بشری قبايل پشتون

جامعه شناسی جغرافيای بشری ودرميان کتبی که با دقت تمام به شرح 

ونگارش أليف ت" بيان سلطنت کابل"، ھمانا کتابخته پرداقبايل وطوايف افغانستان

الفنستون است که دو قرن قبل مونت ستوارت سياستمدار ومحقق بزرگ انگليس، 

 قرن بيستم از طرف اکادمی ٨٠دراوايل  سالھای از امروز آنرا نوشته است و

 توسط سرمحقق نصرهللا سوبمن وداکترحسن کاکړ به علوم افغانستان در دوجلد

 تحت عنوانايران  مشھد اين کتاب بعدھا در . پشتو ترجمه وچاپ گرديدزبان

  محمد از طرفاز طرف )گزارش سلطنت کابل"( افغانان،جای، فرھنگ، نژاد"

بنيادپژوھش سوی از و ترجمه گرديد روان   بزبان فارسی ھرویآصف فکرت

   .انتشار يافتم ١٩٩٨ /ش١٣٧٧درسال ھای اسxمی آستان قدس رضوی مشھد 

  تصوير بسيار جالبی از دره ھا وجلگه ھا و قبايل مسکون در اين الفنستون 

 من به اتکا به آن. د کم نظير استترسيم کرده است، که  در نوع خو دره ھا

  .نکاتی دراين باره بازتاب ميدھمبررسی 
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بقول اين محقق انگليسی ، دره ھا وجلگه ھا و واديھای جنوب ھندوکش که 

رودخانه ھای غريونده ای از ميان آنھا ميگذرد، بطور عموم ماوا ومسکن قبايل 

دامان تا شاخه ھای شرقی سلسله کوه سليمان، سونگرباBتر از . پشتون است

 است  بلوچانحل راست رودسند وشمال سونگر ماوایجلگه متصل سا .قراردارد

خوانده ميشود، » مکل واد«که گاھی از دامان جدا پنداشته شده وبه نام بلوچی 

 قبيله ستريانیبخش جنوبی دامان مسکن .  ميخوانندداماندامنه کوھای اينجا را 

 است که ھمه قبايل بابر، مياخيل، گنداپور، دولت خيل ومروتوشمال 

 زندگی دامانتعداد کمی نيز در  سوريان غوراز دودمان . اند) تونپش(افغان

  .ميکنند

، )پشتون(قبايل افغانًدرشمال اين منطقه تقريبا در امتداد مرز دامان نيز 

درھمين امتداد . سکونت دارند و بنوړخوست، دو اند که در عيسی خيلاز جمله 

يک دّره عميق که  در قبايل زمری، شيرانی، جاجی، وتوریسلسله سليمان ، 

  .آنرا از سلسله سليمان جدا کرده است، زندگی ميکنندُکرم ًظاھرا رود

، کوھھای ودره ھايی است که قبايل ٣٤درميان سلسله کوه نمک وسلسله 

منطقه قوم اخير تا جنوب سلسله نمک امتداد يافته .  درآنھا ساکنندکټ وخښبنگ

، جلگۀ ٣٤ شمال سلسله در.  از سند ھم ميگذردMuckudمکدحتی در ناحيه 

 در کټقوم خ.  واقع شده که حد شرقی آن رودسند استپشاورپھناور وحاصلخيز 

 است، يوسفزيانبخش شمالی ازآن . بخش جنوب و جنوب شرقی جلگه ماوا دارند

.  از مناطق آنجا استبونير وسوات وپنجکوراکه در کوه ھا نيز ماوا دارند ، 

بقيه جلگه پشاور متعلق به . ود سند موجود اندبرخی از اقوام يوسفزيان تاشرق ر

  . از آن ياد ميشودقبايل پشاوریقبايل معينی است که با نام عمومی 

 که از ھندوکش تا  از جانب غرب به کوه ھايی محدود استجلگه پشاور

بخش جنوبی اين کوه ھا که ناھموار وبرھنه است  .امتداد دارد) غرسپين( سفيد کوه

بخش جنوبی پوشيده از درختان کاج ومتعلق به . اB تعلق دارد بقبايل مومندبه 

 واقع شده که تا ړُباجودرغرب اين کوه ھا دره پھناور.  استقبيله اتمان خيل

دره .  امتداد دارد و در غرب تا برامدگی جنوب ھندوکش باB ميرودپنجکورا

  در غرب جلگه پشاور است وبخش شرقی آن اندکی از پشاور بلندرودکابل
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تراست، اما بلندی بخش غربی آن برابر با سرزمينھای غرب سلسله کوه سليمان 

  .است

ميتوان گفت که .  شمال وجنوب امتداد يافته استً ، تقريبا کوه ھای سليمان

 پيواردرشمال ) خيبر(تيراآغازشده وتا رسيدن به کوه ھای ) سپينغر(سفيدکوهاز 

 گذشته ماکانيگر جنوب شرق از - پس درمسير جنوب. مسير جنوبی را می پيمايد

به تخت سليمان ميرسد که از آن نقطه ارتفاعش به مقدار معتنابھی کاھش می يابد، 

  . چنانکه در پايان جنوری برفی در جنوب اين نقطه نمی ماند

   دارای عرض - بفاصله شصت ميل-ديره اسماعيل خان، از تخت سليمان

از . فت را نشان ميدھد١٢٨٣١مودی البلد يک درجه وسی دقيقه است که ارتفاع ع

  . رامی پيمايدُملتاناين نقطه کوه ھا مسير جنوبی بسوی 

 که به سلسله سليمان پيوسته است، ننگرھار ولوگر وکوه ھای رودکابلدرۀ 

جIل در ساحل راست رودخانه، به جانب غرب ميدان .درشرق کابل قراردارد 

 واقع شده که با تمام منطقه جگده لگوگندمک درغرب جxل آباد، .  استاباد

 امتداد دارد، از جنوب به  خيبريانمرتفع از جلگه ميدان کابل تا کوه ھای

 خوانده ننگرھارًواز شمال به دره رودکابل محدود است که ) سفيدکوه(سپينغر

 در بقول الفنستون.(،به معنی وادی نه رودخانه است»ننگنھار«يا ننگرھار. ميشود

  .)يعنی نھريا رود معنی ميدھد ه ونھاراُ يعنی نNangپشتو ننگ

 باB ميرود و غزنیودرجنوب غرب کابل درۀ طوBنی باز ميشود که تا 

کوه (پاروپاميز کوه ھایدرغرب اين دره، .  افغان استقبيله وردکبيشتر ماوای 

 است، با دره کوه ھای سليمانودرشرق، شاخه ھای مختلف ) ھای غزنی تاغور

ُلوگر، سپيگه، خوران، و زرملا ھايی که مھمترين آنھ دو دره نخست .  می باشندُ

ُزرملمی آيند، ولی آب   فرود رود غزنیتا ھمه رودھای .  می ريزدآب ايستاده به ُ

 نيز به ھمان مقر، جنوب غزنی وشرق طول البلد گواشتهغرب مامی، شمال 

 بدون چنانکه منطقه آن محدوده  در بلندترين سطح، حوزه ای. درياچه می ريزند

  .ًکوه ولی نسبتاحاصلخيز تشکيل ميدھد

 مرز معينی نيست ُمقر در ميان آب ايستاده وناحيه غرب طوال البلد

  .وحوزه ميتواند بيشتر به جانب غرب گسترش يابد
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وکوه ) کوه ھای غزنی تاغور(اين منطقه در محدوده کوه ھای پاروپاميز

 ارغستان وترنکره ھای  واقع شده است وميتوان آن را به دخواجه عمرانھای 

ًدره نخستين نه فراخ است ونه . وسطح مرتفع ميان دورودخانه تقسيم کرد
 ماوا دارند ُدرانياندراين دّره  . حاصلخيز وبه سوی غرب سرازير ميگردد

 چراگاه شورابکدرجنوب شرق آن .  امتداد می يابدقندھارًودھانه آن تا مجاورت 

 عبارت است از کوھستانھای ن وترنکارغستاناحيه ميان . کوھستانی است

  . وزمينھای واقع درميان آنھاُمقروترکانی

 ً عموما به سمت جنوب غرب درمقر تا کIت غلزائی ازّدره ترنک

وھمچنان ازکوھھای پاروپاميز به سوی رودخانه وسطح مرتفعی . سراشيبی است

 -سراشيبیولی .  سراشيبی تدريحی داردقلعه عبدالرحمنکه پيشتريادشد به طرف 

 چنان معتدل است که ميتوان آن را - بجز شمالی ترين نقطه اين ناحيۀ طبيعی 

ناحيه مزروع است ودر . ميدان مواج خواند که تپه ھا وکوه ھا درآن پراکنده اند

برخی جايھا خوب زراعت ميشود، اما به صورت عموم خشک است وبه ھمين 

ن دره درحدود شصت ميل وطول وسعت اي. دليل زمينھا بدون استفاده مانده اند

  . زندگی ميکنندغلزياندراين ناحيه . ناحيه اندکی بيش ازاين است

در ميان اين رود .  امتداد يافته استکIت غلزائیاز کوه ھا تا ارغنداب 

 ناحيه کوھستانی است که از شمال به کوه ھای پاروپاميز پيوسته است رودھلمندو

بخش جنوبی اين ناحيه بی .  می رسدارقندھودرجنوب به نزديک عرض البلد 

 وجز آنھا درميان کوه ھا خاکريز، Cمبخشھای ديگر مشتمل بر. حاصل است

ناحيه . صحراھای حاصلخيز دارد که دارای درختان بادام ودرختان ديگر است

نواحی جنوب ضعيف تر . پيرامون قندھار حاصلخيز وزراعت خوبی دارد

صلتراست، چنانکه چندمنزل آن سوی وھرچه به سوی غرب می رويم کم حا

اما ھردوکرانه ھلمند حاصلخيز . است) منظور دشت مارجه (ھلمند يکسر بيابان 

است وناحيه گرمسير را تشکيل ميدھد که از شرق وغرب محدود به بيابان 

درشمال از گرشک به پائين ودرامتداد رود ھلمند . سيستان درجنوب آن است

اين ناحيه ونواحی پيرامون گرشک در . است) زائیًناوه بارک(ُدرانيانمنطقه 

  .نزديک ھلمند حاصلخيز واندکی دورترشنزار است، ولی بيابان نيست
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 برکرانۀ راست رودخانه ھلمند، ناحيه حاصلخيز گرشکباBتراز 

 واقع شده که کوھای پاروپاميز درشمال آن است و چندکوھی که به آن زمينداور

اين ناحيۀ سر سبز چھل تا . زمينداور قرارداردسلسله پيوسته است درمحدوده 

، زمينداوردرشمال غرب . پنجاه ميل به جانب غرب ھلمند گسترش يافته است

ًاين ناحيه طبيعتا حاصلخيز .  قرار داردسياھبنددرپای  سلسله کوه پاروپاميز، 

درجنوب غرب  . وشاداب است، اما زراعت درآن اندک و بيشتر چراگاه است

 ھرچه ازکوھھا دورترمی شويم منطقه خشکتر ميگردد تا به فراهرق سياھبند وش

  .بيابان پايان می يابد

فراه وچند ناحيۀ .  شھرکی مھم ونواحی آن اندکی حاصلخيز استفراه

اما . پيرامون آن به صورت جزايرحاصلخيز در بيابانی بی حاصل واقع شده اند

ه ھرکجا آب است حاصل ًظاھرا اين زمين به صورت طبيعی نامزروع نيست بلک

به فاصله بيست ميل درشمال فراه کوه ھايی را می بينيم که از سلسله . ميدھد

سبزوار يا ميدان حاصلخيز . پاروپاميز به سوی خراسان ايران امتداد دارند

 درميان اين کوه ھھا واقع شده وکوھھای  اطراف آن پوشيده از جنگل اسفزار

ناحيۀ کوھستانی ديگری برميخوريم که دريک پيش از رسيدن به ھرات، به . است

جلگه پھناور واقع شده وپيرامونش راکوه ھای بلند گرفته اند که  بخش ھای 

 مينامند که اناردرهاين ناحيه را . مختلف آن از حيث حاصلخيزی متفاوت است

 xت غلزائی در تمام نواحی غرب، از.  انديوسفزيانًباشندگان آن اصIتا  ک

 زندگی ميکنند که در ميان قبايل پشتون ُدرانيان -ياھبند وسبزوار سبجز -ھرات

ًسراشيبی اين ناحيه عموما به سوی جنوب . بزرگترين قبيله را تشکيل ميدھند

  .است

 ونواحی غرب، پائين تر از نواحی غرب سلسله سليمان است، قندھار

ُزرمل  سرروضه درمجاورت غزنی واقع ودر جنوب با شاخه ای ازکوه سليمان از ُ

 فرود می گومل، طبقه به طبقه به سوی سرروضه، اورگون، وانه.جدا شده است

آيند، که مرز جنوبی آنھاست وھنگامی که از کوه ھای سليمان به جانب غرب 

 حدغربی آنھا را رودگوملبسوی مسير عليای ھمان رودخانه سرازير ميشود، 

 جدا کرده اند وھريک به شاخه ھای کوه سليمان آن نواحی را ازھم. تشکيل ميدھد



نھا درھندسلطنت پشتو  ٧٢ 

 صورت جلگه ای کوچک درميان کوه ھای پوشيده از جنگلھای کاج وصنوبر

نواحی يادشده مرتفع وسرداست، ولی تمام اين شرايط . است) نوجو وسرو(

 به قبيله خروتی، يکی از قبايل سرروضه. درجنوب کمتر ازشمال ديده ميشود

 متعلق به سراوبه به نام اورگون غلزی تعلق دارد، ھمچنان که بخش جنوبی جلگه

 Wannaوانه. متعلق استُاورگون به قبيله افغانی فارسيوان  فرملی . آنان است

  . تعلق دارد] دوفتانی؟ [به قبيله افغانان دمتانی

 Mammyeمامیدرغرب وانه در پشت سلسله کوه ھا، منطقه کوھستانی 

رغرب با شاخه ای که مامی د. واقع شده که در شرق بسوی گومل سراشيبی دارد

درکوه ھای جنوب مامی . به غرب سرروضه ميرود از آب ايستاده جدا شده است

ُ وجز آنھا واقعند دوچينه ، ترک غور وجز آنھا وجلگه ھای ُاوزده، کندردره ھای 

  .ًکه سراشيبی ھمه شرقا به سوی گومل است

 و در غرب اينھا، سطح مرتفعی است که سراشيبی آن به سوی غرب بوده

کافرچاه، از شمال وغرب برکوه ھای خواجه عمران است و راست، ونواحی 

دّره بورشور از اين سطح .  درآن واقع شده استصالح يسون، سيونه داگ وتوبه

پشين پائين تر . مرتفع به جانب پشين فرود می آيد ودر جنوب توبه قرارميگيرد

ره حاصلخيز بورشور با د. ولی مرتفع تراز قندھار وجلگه ايست نه چندان بارور

  .رود لورا آبياری ميشود

.  واقع و با سلسله توکتو از آن جدا شده  استپشيندر جنوب ) کويته(شال

 پائين ترجلگه ايست که درغرب آن ودر پائين سطح مستونگاز پشين بلندتر واز

 - گرچه اولی عمدتا پشتون نشين است- شال وپشين.  قرارگرفته استکIتمرتفع 

ھردو حاصلخيزند، ولی از .  تعلق دارندنصيرخانھزاده  بلوچ کxت مگر به ش

شال، زمين به آھستگی به سوی خوارلورگی باB ميرود وخشک ميشود وھرچه 

به کوه نزديک ميشود نامزروع ترميگردد وھرچند آن سلسله کوه ارتفاع زيادی 

اير ميان ناحيه ب. در جنوب است) سيوی(سيوستانندارد، ولی بسيار بلند تر از 

  .خوانده ميشود) دشت بيينوايان( دشت بی دولهخوارلورگی و شال 

 ُتل وچوتيالیوميدان ّدرۀ ژوره در ميان اين سلسله ويک سلسله ديگر 

قراردارد که ھردو موضع اخير درجلگه پھناوری واقع شده اند که خاکی سخت 
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ولی ھردو  چوتيالی بسيار تنگ تراست، -ژوره از تل. چون زمينھای سند دارد

 درآن زندگی ميکنند، که قبيله ای ازپشتونھای سپين ترينحاصلخيزند وافغانھای 

  . اندپشين

 درشمال اين ناحيه واقع شده ونامش را از رودی که سيرابش ميکند ژوب

بخش ھای . سرزمين متنوعی است، ولی زراعت آن اندک است. گرفته است

 رودخانه پوشيده از درختان زمينھای بستر. کوھستانی وبخش ھای  جلگه است

 باز ميشود ودرشرق گومل در شمال شرق به درۀ ژوبًدره . گز وبوته ھاست

نواحی کوھستانی، زيرسلسله کوه سليمان قرارگرفته است که شمالی ترين نقطه 

درجنوب آن بخشی از . است-   قبيله شيرانی بخشی از- ھريپالآن متعلق به 

  .   درآميخته اندبلوچانبرخی جايھا با  اند که درکاکريان وسپس ُبابريان

 به سوی شمال تا حدود ژوب رو به بلندی است و پس از آن بوریاز 

دّرۀ تنگ گومل ھرچند در دل کوه ھا فرورفته ولی . بسوی گومل سراشيب است

بخش ھای شرقی وغربی نزديک . ازجلگه سند وشايد ھم از قندھار بلندتر است

١.تراند،ولی ارتفاع بيشتر آن به جانب غرب استکوه از بخش ھای مرکزی بلند 
  

  

  :دره ھا ورودخانه ھا

 سردتراست ويکی از رودبارآن از طريق کابل از غزنیسطح مرتفع 

 از غرب وجنوب غرب غزنی رود ترنک.  ميريزدرود کابلميدان ولوگر به 

.  ميريزدارغندابسرچشمه گرفته مسيرغرب وجنوب غرب را می پيمايد تا به 

 از شرق غزنی جاری شده، به سوی شرق وجنوب شرق وسپس جنوب رمُرودک

، از جنوب شرق غزنی روان شده بسوی رودگومل.  روان ميگرددرودسندتا 

ھمچنين معلوم ميشود که ھمه رودھايی که از . شرق وجنوب شرق ميرود

پيرامون غزنی سرچشمه ميگيرند، مستقيما ً از آنجا بسوی اراضی پست غرب و 

ير ميگردند که اين دليل عمده بلندتر بودن سطح مرتفع غزنه  نسبت به شرق سراز

می پيچد  وبه کوه لوگرچنين مينمايد که سطح مرتفع غزنی از غرب . کابل است

                                                
 ١٣٤-١٢٨ترجمه آصف فکرت، ، ص ) بيان سلطنت کابل(  الفنستون، افغانان- ١
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ھمچنين معلوم ميشود که پس از پيمودن دره ای .  می پيونددتيرا وسفيد کوهھای 

رد نيز سطح مرتفع ديده  تاشمال غرب غزنی امتداد دا قندھار- جاده کابلکه درآن 

   ١ .ميشود که تا کوھی درشمال غرب وغرب کابل امتداد دارد

 برامدگی جنوبی ھندوکش را از کوه ھای سليمان جدا رودخانه کابل ًدره

ميسازد وچنان مينمايد که رخنه ايست بين دوسلسله وروزگاری بھم پيوسته بوده 

جانب . يست وپنج ميل ميرسدوسعت ميان اين دو سلسله در برخی جايھا به ب.اند

شرقی اين دره را تپه ھايی گرفته اند که از کوھی به کوھی کشيده شده اند وبه 

در غرب اين تپه ھا . سبب ازتفاع بسيار کم نميتوان گفت که ادامه سلسله کوھھا اند

واز آن پس برجانب غربی تراين ناحيه چنان . جلگه جxل اباد واقع شده است

 درمقايسه با برامدگی جنوبی با کوه ھای سليمان، گندمک در مرتفع ميگردد که

کوھی  برفراز جIل اباد، گندمکدرحالی که درمقايسه با . يک دره واقع ميشود

ز ناحيه ايکه شرح داده شد روان است وچنانکه نخست  در مرکرودکابل. قراردارد

  .ياد شد تمام دره ھای اين بخش ھندوکش دراين فضا گشوده ميشوند

 جاری کاشغر رود بزرگ است که درآن ُباجور، کنرخستين دره درغرب ن

ُھوای ناحيه پائين کنر بسيارگرم است، اما بخش . است که به رودکابل می پيوندد

 -ھای باBئی آن به دره ھای تنگ منتھی ميگردند که چند تا از آنھا به جانب شمال

ميان قبايل مختلف پشتون، درکنر در . غرب بسوی قلۀ برفگير کوند کشيده ميشوند

در بيست ميلی غرب کنر، . مردمانی زندگی ميکنند که دھگان خوانده ميشوند

اين رود از يک دّرۀ .  به رودکابل می پيونددAlingarرودالينگار، مندوردرناحيه 

يکی از . باBتراز محل تxقی دو رود ديگر  می ايد وشکل فxخن را بخود ميگيرد

ھريکی از اين رودھا تا .  نام داردAlishing اليشنگری  وديگالينگاررودھا 

اين رودھا با جلگۀ جxل اباد وکوه ھای . حدود بيست ميل در دل کوھا روان است

  . را تشکيل ميدھندلغمانپيرامون آن، ناحيه 

رأس آن بسوی شمال شرق .  استًدره پھناور الينگار ماوای غلزيان

ره انواع حبوبات به دست می آيد واز راست در اين د . استډکونًمتمايل به قله 

                                                
 ۵٧٩فنستون، ھمان، ،ص  ال- ١
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برخی ازدره ھا را کوه ھای باريکی از دره . وچپش چند دره کوچک باز ميشود

  .ھای کنر جدا ميکند

مردمان آن تا . [ً دره کم عرض است ودره ھای کوچک کمتر دارداليشنگ

به عھد امير عبدالرحمن خان بدين سابق خود بودند وبعد از قبول اسxم منطقه 

.  ماوای غلجائيان استاوزبينًدر غرب آن دره کوتاه .] نورستان مسمی گرديد

 به بستر رودکابل ودر محل تxقی آن با رود پنجشير واقع Tagawتگاوپس از آن 

 از ھمه تگاو.  است قوم صافیشده است  که بخش پائينی آن مسکن پشتونھای 

ه باريکتر وکم حاصل است بخش ھای باBئی آن  ک. دره ھای يادشده فراختراست

ًدھانه اين دره از نواحی غربی  . کوھستان تعلق داردNijrowنجراببه تاجيکان 

درحالی . آنھا بلندتر است، اما مدخل دره ھای اوزبين وتگاو از ھمه بلندتر است

 از دره ھای زيبای اين دره ھای نجراب، پنجشير، غوربندکه کوھستان کابل تنھا 

واديھای کوچک  ، ناحيه ايست درجنوب کوھستان که ازنکوھدام. منطقه است

   ١ .حاصلخيز تشکيل شده  است و در دامنه ھندوکش قراردارد

  

  :نخستين جابجائی قبايل در جنوب ھندوکش
  

اگر به تاريخ قبل از اسxم افغانستان تأليف مرحوم کھزاد که در نوع خود 

 ازقديمی ترين قبايل »نھاپشتو«کم نظير است نظر بيندازيم، به نظر ميرسد که 

 جيحون وشمال سيردريامھاجرآريائی اند که پس از مھاجرت از مناطق عليای 

وسپس درجنوب ھندوکش به وادی ھای رود کابل و بلخ  يا باخترابتدا به ) آمو(

 متوطن ُرودخانه  گومل وکرم تا سند و وادی ھای وادی رود ارغنداب وھيرمند

مادی دراين واديھا به شغل گله داری وزراعت شده اند وقرنھا وسده ھای مت

  .  مشغول بوده اند

قبل از ميxد ١٤٠٠که به  ( ، به شھادت سرودھای ويدی مرحوم کھزاد

يا »  بھارت«: يادآور ميشود و مينويسد» بھاراته«، از قبيلۀ بزرگ )٢متعلق اند،

                                                
 ١١٠-١٠٩ الفنستون،افغانان، ص - ١
 ٨، ص١ پوھاند حبيبی، تاريخ مختصر افغانستان،ج - ٢
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ز فرود آمدن يکی ازقبايل خيلی مھم کتله آريائی باختری است که بعد ا» بھاراته«

درجنوب ھندوکش بعضی عشايرآن از راه وادی ارغنداب وبرخی از راه ھای 

 انتشار پنجاببه )  گومل(»گوماتی«و) کرم(» کرومو«و) کابل(»کوبھا«درۀ 

   ١ ».يافتند 

ً براساس تحقيقات دانشمندان ھندی ومنابع سانسکريت مخصوصا کھزاد

در مناطق جنوب ھندوکش نام ميبرد از جنگ ميان  ده قبيله آريائی » مھاباراته«

  :که برخی ازآنھا  تاھنوز نام خود را حفظ کرده اند

 ريشۀ نام اين قبيله در نامھای الينگار - نورستانيھا(Alinas   الينا ھا-١

  .)واليشنگ باقی مانده است

  )پکتويس، پختون ، پختانه(Pakthas   پکتھا-٢

  )وBناھالی موجوده درۀ ب(Bhalanas   بھاCناھا-٣

   Chivas   شيواھا-٤

  Vishanins   ويشانن ھا-۵

   Anus  انوھا -٦

  Druhyus   دريوھوھا-٧

  Turvasa    تورواشاھا-٨

   Yadus   يادوھا-٩

 )ساکنين اندوس عليا وباشندگان حواشی گندھارا (Purus    پوروھا-١٠

مانند قبيله » پکتھا«مرحوم کھزاد در مورد پکتھا  متذکر ميشود که 

باختری است که پيش از » ويدی«، يکی از قبايل معروف » بھارت«ف معرو

 ٢٠٠٠ تا ١٩٠٠در حوالی . عصر مھاجرت درجامعه آريائی در باختر ميزيست

قبل از ميxد که آغاز مھاجرت آرياھا از باختر محسوب ميشود، قبيله پکتھا دو 

زء پنکه جانا حصه شده، شاخه ئی با قبايل وعشاير ديگر که معروفترين آنھا در ج

اسم برده شده اند، به جنوب ھندوکش » قبيله ده«واتحاديه ) عنی قبايل پنجگانهي(

فرود آمده و باBخره در دامنۀ کھسار ومناطق دشوار گذار جنوب شرقی آريانا 

                                                
  استکھلم٢٠٠٢، چاپ ٨٢،١۵٨، صص ١ احمدعلی  کھزاد ،تاريخ افغانستان ، ج - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٧٧ 

حصه . معروف ساختند)پختونھا( = » مسکن پکتھا«مسکن گرفتند وآنجا را بنام 

قبايل ديگر در باختر به زندگی ادامه داده و در ايکه مھاجرت نکردند، مانند بسا 

   ١ .ھمانجا ماندند

آن شاخۀ قبيلۀ :  ميگويدپکتھاکھزاد ازاينھم جلوتر گام ميگذارد و در بارۀ 

به جنوب ھندوکش فرود آمدند، در عصر ويدی در دره ) بلخ(پکتھا که از بخدی

يگويد درجنگ سرودھای ر. ھا و دامنه ھای دوطرف سپينغر مستقر ومقيم شدند

ده قبيله و جا ھای ديگر از ايشان نام می برد و در جلد دوم سرودھای ريگويد 

= توروھنی پشتو(=Turvayana» توروايانا«ازشاھان پکتھا از جمله از

 نام و نشان  .٢ وپيروزی او درجنگ با مخالفين اسم برده شده است) شمشيرزن

زنده ونمايان بوده ومؤرخين اين قبيله باستانی کشور در مرور زمانه ھميشه 

ھرودوت پدر مؤرخين، قرنھا قبل ازميxد . بزرگ ھرکدام آزآنھا اسم برده اند

واز محل سکونت » پکتويس«يا » پکتيس«يا » پکتی«از قوم )م.ق٤٨٦- ٤٢۵(

بطليموس جغرافيا نگار . از ھردو ذکرکرده است» پکتيا«يا » پکتيکا«آنھا 

ھا به صورت ضمنی ياد کرده  وخاک آنھا مصری يک قرن قبل از ميxد از آن

 پکتيسھرودوت در مورد . بطرف جنوب پاروپاميزاد  قرار ميدھد»  پکتين« را

لباس واسلحۀ آنھا از پوست وتير وکمان آنھا بشکل ونمونه محلی : ھا ميگويد

   ٣ .نام داشت  »Artynteارتينت«رئيس ايشان .خودشان بود

» پکتيکا«  چھار قبيله معروف درروايت ھرودوت مؤرخ يونانی، بنابر

  .  گندھاريھا،اپاريتی ھا، ستاگيديھا، و داديکيھا:زندگانی داشتند

بنابر پژوھش ھای مرحوم کھزاد،  باشندگان : Gandhari   گندھاريھا-١

. احتوا ميکرد، زندگی ميکردند گندھارا،درسر زمينی که از کابل تا درۀ سند را

از . ود کابل به نقاط ديگرمھاجرت کرده اندگندھاريھا بارھا ازحوزه شرقی ر

يعنی در وادی ) رودارغنداب(» ھرااواتی«يا» سراسواتی«آنجمله به حوزۀ رود 

 در آخرين مھاجرت خود به حوزۀ ارغنداب، گندھاريھا. قندھار مھاجرت کردند
                                                

 ٩٠-٨٩ کھزاد، ھمان، ص - ١
 ١٠، حبيبی، تاريخ مختصر افغانستان، ص ٩٧-٩٦ کھزاد،ھمان ص - ٢
 ٩١ کھزاد ،ھمان، ص - ٣
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از يادگارھای » Foفـو«دراثر ورود کوشانيھا به حصص جنوبی آريانا، کاسۀ آب 

   ١ . بردندارغنداببه وادی ) پشاور(اندوس عليا با خود از را بودامھم 

 موجود خرقۀ شريف قندھاروشايد ھمين کاسه ای باشد که تاچندی قبل در

بود و مردم درآن پول خيرات ونذور خود را می انداختند و بصورت ديگ 

بزرگی از سنگ سياه است که گنجايش يک گاو را دارد و در سطح بيرونی ديگ 

ًظاھرا نام قندھار .  ربی حک شده است تا به آن صبغۀ تقدس داده باشندخطوط ع

: برآنست که تواند بود، مگرمرحوم کھزاد»  گندھارا«شکل متحول ومعرب کلمۀ 

نيمه اول (پادشاه دودمان مستقل پھلوا» گندوفار« از نام» قندھار«اسم موجودۀ 

 اسم خود شھری در حوزه به ميان آمده است، زيرا مشاراليه به) قرن اول ميxدی

   ٢. يا چيزی شبيه آن ساخته  بود» گندوفار«ارعنداب به نام 

بقول مرحوم کھزاد، يکی از کھن ترين :  Satagydda  ستاگيديھا-٢

. وبطليموس ھردو از آن نام برده اند» ھرودوت«اقوام کشورما است که 

ميگويد که و ھرودوت آنھا رابا گندھاريھا مربوط وجزء يک وBيت ميشمارد

» آندره برتلو«قرار نظر  .ھم تماس داشتند)قندھار(اراکوزی  با اھالی ستاگيديھا

 Bغزنیايشان در کوه ھای پاروپاميزس وحوزه عليای ھيرمند ونقطه ايکه حا 

  ».درآن آباد است، بود وباش داشتند

بھرحال معلوم . را سراغ ميدھد» ختک«نام » ستک« در کلمۀ ، بيلو

دار بودند و لباس شان شباھت به گندھاری ھا  مردمان گله گيديھاستاميشود که 

 شمشيرکوتاه و. ًحصه باBی بدن و رانھای خود را اکثرا برھنه ميگذاشتند. داشت

  .راست استعمال ميکردند و بند آن را به  شانه چپ خويش وصل ميکردند

می قومی بوده که در دامنه ھای جنوبی سپينغر: Aparitae  اپاريتيھا-٣

درکتاب نژادھای افغانستان، ايشان را به استناد تذکار ھرودت » بيلو«. زيستند

درعxقۀ پکتيا قرار ميدھد واين عxقه ايست که قسمت جنوبی وشرقی افغانستان 

ھا » اپاريتی« درکتاب فوق الذکر خود،بيلو. سند در برميگيرد تا سواحل رود را

                                                
 ٩٧، ص ١ کھزاد ، ج- ١
 ٩٨، ص ١ کھزاد ، ج- ٢
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امروز يکی ازقبايل بزرگ » افريديھا« و ھا ميداند »اپريدی«را عبارت از ھمين

   ١ .ومعروف پشتون است که در دوطرف دره خيبر زنگی دارند

ھرودت محل اقامت ايشان رادر پکتيکا قرار :  Dadicea داديکيھا- ٤

بودند وبا گندھاری ) پختونھا( پکتيھاميدھد وازاين معلوم ميشود که يکی از شعب 

   ٢ .داديک ھا را عبارت از تاجيکھا ميداندکھزاد اين . ھا تماس وپيوستگی داشتند

افغان کانديدای اکادميسين انورنوميالی که در مورد اما دانشمند ديگر

» داديک«نژادھای افغانستان  تحقيقات وسيعی دارد، به اين نظراست که تعبير نام 

وی ميگويد که  .به تاجيک تعبير درستی نيست و بيلو اين نظر را قبول ندارد

ستان واقع درجنوب ړدر ميان کاک» داديک«پشتونھا بنامک قبيله از ھنوز ھم ي

آقای نوميالی متذکر شد که . قندھار و شرق کويته بلوچستان زندگی دارند

ھا که آنھا را به » داديک«اطxعات مرحوم کھزاد ومرحوم حبيبی در مورد 

ن تاريخی شاتاجيک ھا نسبت داده اند، کافی نبوده است واين قبيله به ھمان نام ون

  .ستان وپشين پاکستان زندگی دارندړخود امروز در منطقۀ کاک

  

  : قبايلجابجائی مجدد

 در اوايل قرن سيزدھم بر چنگيزخانتھاجم وحشيانه مغول بسرکردگی 

سرزمينھای آسيای ميانه وافغانستان وايران و آسيای صغير تا مرزھای اروپا 

ھا اکثريت ساکنان شھرھا معموررا از چنان خانه برانداز وويرانگر بود، که نه تن

دم تيغ کشيد، بلکه عمرانات وروستاھای وشبکه ھای آبياری را نيزنابود کرد 

مردمان واقع . وھرگونه امکانات زندگی را در واديھای ھموار از ميان برداشت 

ًدرمسيراين طوفان برای نجات حيات خود اجبارا به کوه ھا و دره ھای صعب 

يکی از کتله . د ودوباره به زندگی گله داری وشبانی روی آوردندالعبور فرارکردن

ھای بزرگ اجتماعی که برای نجات خود از وادی ھای ھموار به کوھستان 

                                                
 ١٠٠ کھزاد ، ص- ١
 ١٠٠ کھزاد ، ص- ٢
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سليمان فرارکردند، قبايل پشتون بودند که از گذشته ھای دور با شرايط دشوار  

  . آشنا بودندتلگه ھای تنگ و مرتفع کوھستانازندگی  دردره ھای وج

 شاھرخو پسرش تيمورلنگ  پس ازانقراض مغول و رويکار آمدن  

 که توأم با آرامش نسبى و رونق زندگى شھرى و  دراواخر قرن چھاردھم

 ھاى سليمان آغاز  کشاورزى است، دوباره مھاجرت قبايل پشتون در اطراف کوه

شدن مناطق تازه توأم بود که در » نشين ده «ھا، با  اين مھاجرت. شود مى 

 ھا  مھمترين اين مھاجرت. شان از جھت زراعت نقش بزرگى بازى ميکرد تصاداق

قبايل غلجائى و ابدالى، وزيرى، افريدى از قرن چھاردھم ميxدى ازطرف 

  ١.  ھا قبيله ديگربه عمل آمد و دهړنوار،اورکزى وکاکيوختک ومھمند و ش

غسان و ارغنداب و ارھاى شاداب  ، در وادى)درانی(ابدالى  قبايل بزرگ

 اسکان و غلجائى در حوزه ترنک و زابل متمکن شدند و قبيله ھلمند و ھرات

ميxدى توانائى آنرا يافتند که به تشکيل ١٨اين قبايل در قرن . متمرکز گرديد

اما قبل از اينھا . ھاى بزرگ ملى و فيودالى در چوکات وسيعى دست بزنند دولت

ھا قبيله ديگر به ھند رسيدند واز آن    و دهقبيله لودىدر قرن پانزدھم ميxدى 

ًميان قبيله لودى در ھند موفق گرديد به سلطنت برسد ومتعاقبا قبيلۀ ديگری افغان 

درفصل جداگانه درھمين .  برسرير سلطنت تکيه زندشيرشاه سوریبرھبری 

  .کتاب از موفقيت ھای اين قبايل بحث خواھد شد

 از خيبر گذشته غورياخيليوسفزائى و ھاى بزرگ  در ھمان زمان قبيله

 سوات و بنيرھاى شاداب آن را تا حوالى   شدند و درهپشاوروارد مناطق شمالى 

بايل ديگر را بدست آورده و بعدھا ق» بنو«، »مروت« قبيله  ٢ .اشغال نمودند

   و غيره تمام اراضى سواحل راست نخيل و داوؤد زىبنگش و ختک، اتما: چون

                                                
قبايhhhhhل پhhhhhشتون مhhhhhسکون در مhhhhhصب رودکابhhhhhل را ) ٢٠-١٥، ص ١ج ( قاضhhhhhى عطhhhhhاءهللا- ١
 .مينامد،  قبايل ابدالی مسکون در قندھار،زابل تاھرات  بنام درانی يادميشوند)بردرانى(
 مقايسه شود با افغانستان ١٢٨-١٢٦، کابل، ص ١٣٥١ى، ظھيرالدين محمد بابر، طبع  حبيب- ٢

  ببعد٣١٠در مسير تاريخ ص 



نھا درھندسلطنت پشتو  ٨١ 

   ١. ود و باش خود قرار دادنددرياى سند را بتدريج محل ب

ًاين مھاجرين پس از استيx بر اراضى جديد قسما اھالى سابق مناطق را 

ًاخراج و قسما در تحت تابعيت خود به امور زراعت وا ميداشتند و گاه گاھى 

عxوه بر منازعاتى که در بين قبايل مختلف در سر تصرف بھترين اراضى در 

گر ھم در داخل ھرقبيله در عين ھمين موضوع ميگرفت، يک سلسله منازعات دي

. پيوست و موقعيت قبيله را بحيث يک واحد اجتماعى ضعيف ميساخت بوقوع مى

حل » شيخ ملى«ھا اين معضله را از طريق تقسيم نامه معروف  يوسف زائى

ھا ومتحدين آن بر  ًظاھرا دراوايل قرن شانزدھم بعد ازآنکه يوسفزائى. ميکردند

شيخ به کردند، چنين تقسيمى توسط يکنفر از روحانيان آن موسوم به  غلھا دCزاک

 صورت گرفت و بوسيله رئيس بزرگ قبيله مذکور ملک احمد در محل ًملى

   ٢. تطبيق گذاشته شد

  

 :سيستم ويش

  شامل تمام اراضيی بود که ) دفتر شيخ ملى(يا » تقسيم نامه شيخ ملى«

واقع ميباشد و در سمت ) انه سندرودخ(اباسين و غرب رودکابلدر شمال مصب 

 را که قبايل مذکور قبx در آن جاگزين سوات و بنير و پنجگورهشمال آن قسمت 

 . شده بودند، در بر ميگرفت

 و متحدين قبيله يوسفزائىکس از فروع   نامه، براى ھر بموجب اين تقسيم

،  و غيره يک يک قطعه زمين تعيين گرديدونګډمندر، اتمانخيل، : آن مثل

ھمچنان براى سادات و روحانيون که با قبايل مذکور ھمراه بودند نيز زمين داده 

ناميده ميشد و » سيرى«زمين ھايى که به روحانيون تخصيص يافته بود . شد

چنان ترتيب گرفته شده بود که براى جلوگيرى از منازعات در بين ھر دو دفتر 

 . بحيث ثالث واقع گردد» سيرى«يک 

  يت دسته جمعى واقع قدم اولی بود که در راه انتقال از مالکاين تقسيم در 

                                                
 مقايhسه شhود بhا غبhار ھمhان اثhر ١٧٤، کابhل، ص ١٣٥٠ توريالى پشتون، پشتوتولنه، طبع - ١

 ٣١٠ص 
 )حبيبى( تاريخ مرصع و حيات افغانى - ٢
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ى رؤساى مذکور برداشته شد و مxکان بزرگ و وصخصقبيله بسوى مالکيت 

در ساحاتى که ملکيت فردى انکشاف يافت اصول . فيوداBن سترگ ظھور نمودند

ين ويش و تقسيم مجدد موقوت زمين بعد از ھر چند سال که قبx معمول بود، از ب

  ١.داشت باقى ماند) يعىطب(ھاى دور دست که اقتصاد ابتدائى  رفته تنھا در دره

معلومات جا لبى ) دفتر شيخ ملى (سيستم ويش، در مورد پوھاند حبيبى

 بن يوسف از عشيره شيخ ملى معروف به شيخ آدم: بدست ميدھد و ميگويد که

را در قوانين » دوترشيخ ملى«سره بنى پشتون که مقام پيشوائى داشت کتاب 

او . بزبان پشتو نوشت) م١٤١٧= ھـ٨٢٠( در حدود قبيله يوسفزائىاجتماعى 

براى اصول تقسيم زمين و مسکن و چراگاه قوانينى بر اساس عدالت و مساوات 

وضع کرد که در آن زمين زراعتى و آب و مراتع و دھات پشتون نشين بر عدد 

ر ده سال بر حسب افزايش يا کاھش ھا تقسيم ميشد ولى بعد از ھ نفوس خانواده 

 ھا و نوعيت زمين زراعتى و سر آب و پايان آب، اين تقسيم تجديد  افراد خانواده

در اين تقسيم تمام اراضى متعلق به قبايل يوسفزائى به شش تيپ بخش . ميگشت

 : گرديد

   يوسفزى،-١

   محمد زى،-٢

   گگيانى،-٣

   داود زى،-٤

   خليل،-٥

 .  مھمند-٦

که حصه ھر . ھا به دفتر و برخه و پتى تقسيم ميشد ز اين تيپهھر يکى ا

ميگفتند » ورشو«و در حصه چراگاه » وند«فرد را در پتى يعنى زمين زراعتى 

داده ميشد و در ھر » جرگه«يعنى قرعه در تحت نظر کلى » ھيسک«که بوسيله 

) يمتقس(بيرون از ويش » سيرى«مقدارى از زمين زراعتى بنام ) بخش(» برخه«

و از محصوBت اين قطعه زمين براى امور عام المنفعه از قبيل دھل . ميگذاشتند

                                                
  ١٧٥خان ، ص   اقتصادى و سياسى خوشحال- ماعىمحيط اجت:  توريالى پشتون، مقاله- ١
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زنى جھت اطxع عامه و مطربى و دBکى و طباخى و ھم براى مصارف حجره 

 . کار ميگرفتند) مھمانخانه ده(

براى تقسيم مساکن و دھات نيز در دفتر شيخ ملى اينطور ترتيب بود که 

داراى » چم«ھر. ميگفتند» چم«يم ميشد که آنرا ھا تقس ھر قريه به محله

و صحنى » کوته«ھاى بنام  اطاق» کندر«بود و ھر» کندر«ھاى متعدد بنام  حويلى

براى (يک مسجد و يک حجره و يک برج » چم«داشت و در ھر» غولى«بنام 

 . و ھرکندر تا مدت دو سال درتصرف يک خانواده ميماند. بود)  بانى ديده

و تمام مملوکات ده » بکرى وند« از زمين زراعتى حصه يک فرد را

بعد از ترتيب دفتر، کاري که . ميگفتند» موتى«ساله او را که درويش ميگرفت 

شيخ ملى در تأسيس سيستم زراعتى و رفورم اجتماعى انجام داد، برخى از تيپه 

  ع  آباد ومزرو ھاھم ھاى فرعى ديگر ھم از قبايل ديگرافغانى تشکيل شدند و زمين

   ١. ميناميدند» بانده«گرديدند که آنرا 

از سده «:  ميگويد کهخان محمد آصفنويسنده تاريخ رياست سوات 

مطابق » دوترويش« ھاى رياست سوات اصول   درعxقه١٩٢٤چھاردھم تا 

اين طريقه تقسيم . است، جارى بود» دفتر شيخ ملى«ھمان سيستمى که مشھور به 

ن معنى که در بعضى جاھا در ھر پنج سال و در زمين عارضى معيارى بود، بدي

  »٢ .سيم ميشد سال و در برخى نقاط در ھر ده سال تجديد تق٧جاى ديگر در ھر 

بدون شک اين سيستم تقسيم زمين با کمى تفاوت در ميان ساير قبايل پشتون بنا بر 

 . خصوصيات مشترک موجوده، معمول بوده است

شان در مورد قبيله  ودمند و علمى ، ضمن مقاله بس ساکادميسين رشاد

قندھار راجع به تقسيم زمين در ميان ايشان » شورابک«بريچ مسکون در 

 شوراوک مالدارى و زراعت چيړوسايل توليد قبيله ب: سيستم ويش«: مينويسند

ھاى گوسفند و بز و شتر ملکيت شخصى افراد است و  در مالدارى گله. است

ھمچنان زمين ملکيت عمومى قبيله . شود ه مىمراتع ملکيت عمومى قبيله شمرد

                                                
 ١٢٩، حبيبى، ظھيرالدين محمد بابر، ص ١٧٥ تور يالى پشتون، ھمان مقاله ص - ١
   ٤٣-٣١٢،٤٢ پيشاور، ص ١٩٥٨خان، تاريخ رياست سوات، چاپ   محمد آصف- ٢
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بعد از . قرار دارد) برزگر(است که براى مدت معينى در اختيار مولد مستقيم 

 . سپرى شدن مدت معينه دوباره زمين در اختيارقبيله قرار ميگيرد

 ھم رواج قبايل يوسفزى، باجور و شيگل شينوارسيستم ويش در ميان 

قبيله . رايج است» سيستم ويش« تا اکنون ھم و در ميان بعضى قبايل. داشت

ايى است که تا کنون سيستم ويش را محفوظ  اوک قندھار يگانه قبيلهيچى شورړب

 . اند داشته

معين است و براى اين تقسيم ) خيل(زائى ) يا قسمت(اوک، زميندر شور

 : بالترييب اين پنج واحد موجود است

 ، )اجدادى( نيکه گنى -١

 ، )ىپدر( پلرگنى -٢

 ، )دودمانى( کھول -٣

 ، )خانوادگى( کورنى -٤

ھا بزرگتر و بخش  بخش اجدادى زمين از تمام بخش)خانوارى( کور -۵

ھر سال بخش زمين ھر يک از اين واحدھاى . از ھمه خوردتر است» خانوارى«

و تمام افراد نرينه ھر يک از اين واحدھا . شود قبيلوى، بر اساس قرعه تعيين مى

در آن زمين سھم دارند، و در صورتيکه يکى از افراد ) و چه غايبچه حاضر (

فوت نمايد، سھم متوفى حق تمام افراد منسوب به ) خيل(» زائى«يک واحد 

  . است و ورثه حق دخالت و تصرف آن را ندارد» زائى«

  :سه گونه است) ويش(سيستم تقسيم زمين ) شورآبک(وک در شورا

يچ، ړره زکوزائى و ھندو زائى بيان عشيدر م: »خوله ويش«رسم -١

رايج است و ھر سال زمين مشترک عشيره بر افراد نرينه » خوله ويش«رسم 

ولو اگر برخى از افراد نرينه، يک روز قبل از تقسيم ھم بدنيا . زنده تقسيم ميگردد

  .زن در زمين مشترک عشيره حق سھم گرفتن ندارد. آمده باشند

رايج « مxتر ويش«دلزائى، به اسم  در ميان عشيره ب:»مIتر«رسم -٢

 سالگى قدم ميگذارد، يعنى توان ١٢بدين معنى که وقتى پسرى به سن . است

 .اش کمر ببندد  شمشير و تفنگ را پيدا ميکند، بايستى بدفاع از منافع قبيلهنبرداشت
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 سالگى زمين ١٢يچ، افراد نرينه کمتر از سن ړبنابرين درميان عشيره بدلزائى ب

  .برد و ھمچنان زن از زمين مشترک طايفه خود سھم نمى. شود ىمستحق نم

در قديم براى محافظت منافع قبيله از تھاجم و : )اسپ(» آس«رسم -٣

دست درازى بيگانگان، در ھر طايفه پنجاه اسپ يدکى نگھداشته ميشد و ھر يک 

از افراد قبيله که براى چنين منظورى اسپ نگھميداشت، اسپ او نيز از زمين 

برد و در صورتيکه مالک اسپ خود را ميفروخت، سھم اسپ بمالک  ھم مىس

  » ١ .اين رسم فعx متروک شده است. يافت جديد انتقال مى

مناسبات  "در کتاب » ال، پ، گوردون«رق شوروى بنام يک مستش

پروسه انقراض ساختمان «: که مينويسد» زراعتى در سرحد شمال مغرب ھند

شتراکى قبيله و انکشاف مناسبات فيودالى در مدت اجتماعى مبنى برملکيت ا

در بعضى از مناطق پشتون نشين ...  ميxدى ادامه يافت١٩-١٤طوBنى از قرن 

اين تحول بطور خاص سريع بود و ) مثل ختک ھا و بعضى قبايل ديگر پشاور(

در بعضى از قبايل ديگر، .  بانجام رسيده بود١٨بطور عمومى در اواخر قرن 

ھا و قبايل متعدد دامان باسرعت  ھا، مومندھا، اورکزائى ھا، يوسفزائى ىمثل بنوچ

   ٢ ». ميxدى ادامه يافت١٩کمتر پيشرفت کرده و تا نيمه اول قرن 

 آھنگ و متوازى نبود،  بدينگونه انکشاف اجتماعى در بين تمام قبايل ھم

که در خارج  توانائى آن را داشت »لودى«قبيله چنانکه در قرن پانزدھم ميxدى، 

ازافغانستان موجوده در کشور ھند دولتى تشکيل نمايد که تا قرن شانزدھم 

 دولت سورى باقيادت شير ١٥٣٩و سپس در )  ھـ٩٦١- ٨٥٥=  م١٥٢٦- ١٤٥٠(

تا اين وقت مناسبات فئودالى راه خود را در . شاه در ھندوستان تشکيل گرديد

ھاى  جرگه«بعضى از قبايل مناطق سرحد آزاد قبايل پشتون باز کرده بود و در 

  . قرار گرفته بود» ھا خان«آله دست و اقتدار » قبيله اى

  

  :جامعه شناختی قبايل

                                                
، » ا وکبريچى او شور« اطIعات وکلتور، مقاله ١٣٦پوھاند رشاد، شيخ بستان بريچ، چاپ - ١

 )متن پشتو (٢٦-٢٤ص 
 ١٧٦خان ،ص    اقتصادى و سياسى خوشحال-محيط اجتماعى:  توريالى پشتون ، مقاله- ٢
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جامعه شناسى تاريخى درافغانستان نشاندھنده اين امراست که جامعه پشتو بررسی 

ھاى ھندوکش  ھا و کوھپايه  زبانان افغانستان که از قديم اBيام بيشتر در وادى

دراطراف  ر و زابلستان ودرجنوب وجنوب شرق کشورغربى يعنى غو

کوھستانات سليمان و سپين غر زندکی ميکردند، ودر ده ھا قبيلۀ خورد و بزرگ 

 ،مھمند، افريدى، شينوار،١ابدالى، غلجائى، ترين، بريچ، ناصر، وردک : چون

ر، ،جاجى، تورى، عيسى خيل، وزي٢ختک اتمانخيل،بنگش، اورکزى،يوسفزائى،

 و غيره  منقسم پور، ميان خيل، گگيان، بابر  استيان، دولت خيل، گندمروت، خو

ھاى ھموار وارد  ً، قسما خيلى ديرتر از ساير باشندگان شھرھا و وادى ٣بودند

در بين مناطق کوھستانى تخت سليمان ازمدت طوBنى، .   اند مرحله فيوداليزم شده

ار بوده و بطور کلى نظام برقر» جرگه«مناسبات ما قبل فيودالى و سنت عنعنوى 

که يکی ازسنتھای قبايل پشتون در امر مديريت » ھا جرگه«زندگى دريد قدرت 

  . اجتماعی است قراردارد

» پدرساBرى«متعلق بدوره » سازمان طايفه ئى«ًاساسا يک » ھا جرگه«

) بدون دولت مرکزى(است که در مجامع کم رشد براى حل و فصل امور طايفه 

نت جرگه در ميان قبايل آريائى در عصر ويدى و اوستا رواج س .تشکيل ميشد

داشته و در افغانستان ھر وقتيکه در بين افراد قبيله بر سر استفاده از چراگاه يا 

اراضى قابل کشت و استفاده از حقابه آن در ميان پلوان  سر جنگل و يا بر

يا مشکلى از شريکان و يا برسرتقسيم ميراث ميان ورثه در يک خانواده نزاعى 

رخ ميداد، جرگه ريش سفيدان براى رفع غايله و » بدل«قبيل طxق يا ازدواج يا 

صلح ميان طرف ھاى درگيرداير ميشد و برموضوع مورد نزاع حکميت 

وداوری صورت ميگرفت وھرفيصله اى که جرگه مينمود براى طرفين قابل 

مرو زيست يا چراگاه و و در مواردى که قل. احترام و مرعى اBجرا پنداشته ميشد

مرتع قبايل مورد تھاجم دشمن قرار ميگرفت، جرگه ريش سفيدان قبايل تدوير و 

اجراى تصاميم جرگه بر تمام اعضا و افراد قبايل شامل جرگه واجبى شمرده 
                                                

 .اين اقوام بطور عموم در زابل وکندھاروھلمند وفراه وغرب کابل زندگی دارند- ١
 )اثر قبل الذکر، ھمانجا( اين اقوام را دامانيان ھم مينامند- ٢
 .موم در زابل وکندھاروھلمند وفراه وغرب کابل زندگی دارنداين اقوام بطور ع- ٣
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ميشد و در صورت تخلف از تصاميم جرگه ، براى متخلف جزاھاى سنگينى 

زدن خانه و دارائى و حتى محکوميت  قبيله و آتش  تبعيد از سرزمين: مانند

ًمتخلف به مرگ را در بر داشت و ظاھرا اين نورمھا تاھنوز ھم درميان قبايل 

  .بقوت خود باقى است» خط ديورند«مسکون دردو طرف 

. نقش مھمى ايفا ميکنند» ھا جرگه«در کشور ما ھنوز ھم در ميان قبايل 

ا نيز ازحالت ساده ابتدائى که شکل ھ البته متناسب با رشد مناسبات فيودالى، جرگه

قبيله را داشت، بيک شوراى اشرافى و فيودالى » ريش سفيدان«خالص مشورتى 

ھاى  دولت) خان عھد مير ويس(از قرن ھژدھم ببعد .قبيله يا منطقه تبديل شده رفت

 ھا را روى مسايل مھم ملى، به عنوان يکی از پايه  افغانستان ھم تشکيل اين جرگه

ويکی از زمينه . وعيت قدرت برسميت شاختند و به آن اعتبار بخشيدندھای مشر

ھای مساعد برای اعxم آزادی از زير سلطه بيگانه گان وعامل موثردرتشکيل 

  .دولت معاصر افغانستان بوده است

  

  :شاخصه ھای اجتماعی قبايل پشتون
  

پشتونولی پس  . استَتونولیښپ ، پشتونھاعمده ترين مشخصه درميان

را افاده  تونھاښxق وسنن وشرافت افغانھا بويژه پرازملی اخ تونولیښپ ؟تچيس

تولی نھفته ښتونھا در ھمين پښ ديگرکليد نظام اجتماعی وحياتی پعبارته ب.ميکند

اين يک دشنام وحقارت محض "تونلریښپ:" پشتون گفته شودکاگر به ي .است

 واگرگفته شود.دبوده گويا اينکه فاقد کليه صفات وفضايل انسانی می باش

. يعنی اين کار خارج ازچوکات انسانيت است"لی خو داسی نه وینوتوښپ:"که

تونھا به اندازۀ سوگند به مقدسات ارزش واھميت ښ نزد پ"تونولیښپ"و" توښپ"

آنچه گفته يعنی اراده آھنين کرده ام که "تو می کړيدهښپ"ًمثx اگر گفته شود.دارد

 ينګټپرخپله پشتو:"يا اگرگفته شود .ذيراستتغييرناپام بسرسانم و اراده ام 

  . وھرگز برنميگردديعنی برقول وقرار خود ثابت قدم است"دی

مجموعه ای از : تونھا چنين استښدر قاموس پ" لینوتوښپ"پس ترجمۀ 

عشق به آزادی، وفاداری به دوستان، قوم دوستی، : چون آداب ورسوم پسنديده
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وسختی ھای تحمل در برابر شدايد مھمان نوازی، شجاعت، تسليم ناپذيری،

مثل تحمل گذاشتن قوغ آتش بر دست ويا فروبردن دست در قوغھای آتش (زندگی

) ضديت با سلطۀ بيگانه( ميھن پرستی وبيگانه ستيزی، )وآه نکشيدن وغيره

انتقام يا بدل، غرور و خودبرتر بينی، اطIق : از قبيلی ناپسندوھمچنان خصايلی 

دۀ مھمترين ازرشھای اجتماعی قبايل پشتون يعنی مھمان  به توضيح فشر.ميشود

نوازی، انتقام يا بدل، ننواتی يا پناه بردن بکسی برای شفاعت وحمايت ،عشق  به 

آزادی، شجاعت واز خودگذری با توجه به تحقيقات قيمت دارمردم شناسی محقق 

تان نموده ، ودپلومات نامدار انگليس الفنستون که دوقرن قبل در باره مردم افغانس

 .پرداخته ميشود

  

  :مھمان نوازی

يکی از بارزترين مشخصات افغانھا، مھمان نوازی است واين صفت يکی 

ھرکه مھمان نوازنباشد، گويند که افغانيت . ازافتخارات ملی آنان بشمار ميرود

اگر . ھرکس ميتواند بدون تفاوت از اين حق استفاده کند .ندارد» پشتونولی«يعنی 

ا دست خالی در سراسر کشورسفر کند، گرسنه نخواھدماند، گرچه شايد مسافری ب

بود که   کاری نخواھدازاينبرای يک افغان تحقيرآميزتر .در شھرھا چنين نباشد

در چنين صورتی خشم ميزبان . کسی بزور مھمان او را  از خانۀ اش بيرون ببرد

  .برکسی است که مھمان را وادار به رفتن کرده است

 بردن وحمايت خواستن،از رجال وشخصيت ھای با اعتبار محل رسم پناه

اگر کسی از شخصی توقع وخواھش مھمی . يک رسم بخصوص افغانی است

داشته باشد، به خانۀ فردصاحب رسوخ محل رجوع ميکند وتا بخواھش وتوقع او 

جواب مثبت نگويد، از نشستن برفرش يا از خوردن طعام صاحب خانه خود 

اين . د تقاضای مھمان صدمه ای برشأن ومقام صاحب خانه استَر. داری ميکند

رسم چنان قوی است که فردی که بيم دارد بزودی گرفتاردشمن ميشود، به خانه 

شخص ديگری داخل ميگردد واز او پناه وحمايت ميخواھد وصاحب خانه ھم 

برای آنکه مھمان برفرش او بنشيند ويا دست به طعامش ببرد ناگزير تقاضای 

صاحب خانه  تنھا . را می پذيرد) ميارآورده يا حمايت خواه"( دخيل"صشخ
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، خود داری ميکند که يا از )حمايت خواه(ھنگامی از پذيرش تقاضای ميارآورده 

. ھرگونه مداخله ای ناتوان باشد و يا وجود شرايطی، مداخله او را ناموّجه سازد

حمايت خواه . وردچنين عملی، حمايتخواه را درحمايت صاحب خانه درمی آ

اين اصل . اگرچه دشمن سرسخت ميزبان باشد، تا درحمايت او است درامان است

 به ميان می - ھرجرمی که داشته باشد-ضرورت تأمين امنيت شخص فراری را

با ھمين خاطرجمعی اتفاقات بسياری مانند فراردادن يک زن يا قتل وفرار . آورد

محدود به حوزۀ  اظت از ننواتگرحف. ودخيل شدن در اولس ديگر رخ ميدھد

   ١ .روستا يا منطقه است وبيرون از آن محدوده رعايت نمی شود

واين رسمی که زنی .  استرسم چادر انداختندشوار ترازپناه خواستن، 

چادرش را در جلوپای مردی ھموار کند ويا به منزل يک افغان چادرش را 

درچنين صورتی . کمک بخواھدبفرستد واز او برای خود ويا خانواده اش ياری و

اين رسم . برمرد واجب ميگردد تا خواستۀ زن را ھرچه باشد برآورده سازد

گرچه به قوانين مھمان نوازی ارتباطی ندارد،مگربه قانون برتری ارتباط ميگيرد 

مادر زمانشاه ملکۀ تيمورشاه . معروف است» پشتون والی«که در ميان افغانان به 

 سردار پاينده خان را برای به سلطنت رساندن پسرش جلب با ھمين تدبير حمايت

با اين ھمه اھميتی که .[ کرد وبا حمايت او زمانشاه برسرير سلطنت قرارگرفت

پشتونھا به زن قايل اند،متاسفانه براثرتسلط ذھنيت مردساBری درجامعه، پشتونھا 

، بلکه تاھنوز به دختران خودحق نمی دھندھمسر زندگی را خود انتخاب کنند

. که پدربرای او انتخاب کرده است دختر مجبوراست به شوھری راضی باشد

بيسوادی بشدت درجامعه پشتون رواج دارد، واين علت عمده ايست که مانع رشد 

  .]وشکوفائی فرھنگ وارتقای سطح شعور اجتماعی درقبايل گرديده است

  

  :شجاعت

ی زنی يک تنه با افغانان درشجاعت ودBوری خود نيز کم نظيراند وگاھ

  . دراين مورد يک مثال تاريخی کافی خواھد بود. لشکری می جنگند

                                                
 ٢٢٠، ترجمه آصف فکرت ،ص )بيان سلطنت کابل( الفنستون ،افغانان- ١
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  ، که اثری است تحقيقی » پشتانه«دکتورحبيب هللا تــژی، کتابی نوشته بنام 

مبتنی براسناد وشواھد کتبی و تحقيقات پژوھشگران داخلی و خارجی در باره 

تواريخ حافظ رحمت «به مxحظه اين دانشمند . پشتونھا با نتيجه گيريھای علمی

 يکی از مشران قبيله ملک حمزه: مينويسد که) تاليف پير معظم شاه(» خانی

يان که با قبيله دBزاک دشمنی داشت، از دوآبه به کابل رفت و بابر را تشويق ګګ

بابر پيشنھاد ملک حمزه را  پذيرفت و . نمود تا بر قبايل مصب رود کابل حمله کند

که محل بود و باش » کالی پت«دوابۀ پيشاور رفت و بعد برمنطقۀ با لشکری به 

» داراپوری«طايفۀ عمرخيل دBزاکھا بود حمله برد و تمام افراد نرينۀ دھات 

قبايل دBزاک را قتل عام کرد و مال ودارائی مردم آن دھات را به » شاه پوری«و

  .غارت برد

مقاومت وشجاعت ُتواريخ حافظ رحمت خانی دراين کشتارھای بابر از

يک زن دلير افغان از قوم دBزک يادآوری ميکند که يکی از بھترين روايت ھای 

ازجزئيات حيات اين زن " تواريخ. "تاريخی در بارۀ زنان افغان بشمار ميرود

در ( » شاه بوری« دختری داشت بنام عبدالرزاق عمرخيل دCزاک: چنين ميگويد

 رسيد، لباس مردانه می پوشيد و با جوانان ، وقتی به سن بلوغ)شاه پری= فارسی 

او .به ھواخوری  بيرون ميرفت، اسپ سواری ميکرد و تير اندازی مينمود

. خوستگاران زيادی داشت مگر شوھر نميگرفت، گوئی سپاه ساBر دلزاکھا بود

  .شاه بوری سرانجام با يکی از جوانان قبيله دBزاک بنام  رستم عروسی نمود

ُ، ھنگامی که لشکريان بابر بر دھکده شابوری حمله  بروايت تواريخ

اما ! بايد ما جلو لشکر مغول را بگيريم: کردند، شاه بوری به شوھرش گفت

شاه بوری . شوھرش که شجاعت ايستادگی را نداشت، بسخن شاه بوری گوش نداد

ھم به تنھايی بجای شوھرش برچپرکت قرارگرفت واز داخل خانۀ کپری خود با 

ھريک از سپاھيان بابر که ميخواست از مقابل . بابر به جنگ پرداختسپاھيان 

تير او . خانه او عبور کند، ھدف تير شاه بوری قرارميگرفت ونقش زمين ميشد

 تعداد زيادی از افراد بابر را زخمی شاه بوریھرگز خطا نميکرد و بدين سان 

ا از دست  سپاھيان که جرئت پيشروی رمسرانجا. واز صف محاربه خارج کرد

اينجا بxی عظيمی جای گرفته که عالمی ! ھمه جمع شويد: داده بودند، فرياد زدند
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پس از آن سپاھيان  از ھرطرف بسوی خانه شاه بوری حمله . را تباه ساخت

سپس . کردند و با رھا کردن تيرھای خود بدن لطيف او را سوراخ سوراخ کردند

ين چه کسی بوده که به چنين مقاومتی سپاھيان بدرون خانه رفتند تا ببينند که ا

 داخل شدند، ديدند که بجز يک شاه بوریدست زده است؟ وقتی به خانۀ کپری 

زن  کسی ديگری درخانه نيست که بدنش با تيرھای بسياری سوراخ سوراخ شده 

  .متعجب شدند وخبر به بابر بردند . است وآخرين نفس ھايش را ميکشد

اما . و را نکشيد و زنده  به نزديک من آريد بزودی کس فرستاد که ا بابر

وقتی بابر از مرگ اين .  درگذشته بود شاه بوریتا اين خبر به سپاھيان رسيد،

زن شجاع مطلع شد، سخت متاثر گرديد و افراد خود را مxمت کرد که چنين 

زنان را ھيچکسی نميکشد و بايد تا پيش من می آورديد، گفتند او چنان تير ميزد 

ه ما ھم جلوش را گرفته نميتوانست و ما فکر ميکرديم که او بايد يک مرد که زر

پادشاه و تمام لشکريان از شجاعت آن زن درتعجب . باشد و بنابرين کشته شد

ُاز آن پس ھر وقت که درحضور بابر نام .وحيرت فررفتند و او را آفرين ميگفتند

وبخصوص از شجاعت طايفۀ عمرخيل برده ميشد، بابر از آنھا تعريف ميکرد 

   ١ .ھا مينمود شاه بوری توصيف

  

  : عشق به آزادی وزادگاه 

 .بگفته الفنستون،يکی ديگر از صفات بارز افغانان عشق به آزادی است

توصيف آنان از يک کشور آزاد . اين عشق در تمام  افکار واعمالشان نمايان است

کسی به «، يا »خود ميکارند وخود ميخورند«:ودارای ادارۀ خوب چنين است

ميھن دوستی يکی ديگر از خواص افغانھاست، گرچه » .کسی غرض ندارد

مگر افغانھا به زادگاه وميھن [خصلت قبايلی از روحيه ميھن پرستی ميکاھد، 

خويش چنان عشق ميورزند که کوھسار خشک وبيابان ھای لم يزرع خود را با 

  عا غزلی از احمدشاه درانی شاھد اين اد .بھشت سرزمين ھای ديگر برابر نميکنند

                                                
،بحواله تواريخ حافظ رحمت خانی صفحات ١۵٢ -١۵١ داکتر حبيب هللا تگی،پشتانه صص - ١

 ) ١٩٨٧، طبع پشاور١١٩-  ١١١
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  :است که ميگويد 

  

  لى تخت ھيــرومه چى راياد کړمــد دھ

  زما دشکلى پشتونــخـوا د غرو سرونه

  که تمامه دنيا يــوخوا ، ته بــل خوايى

  زما خوش دى ستــا خالى تش دګـرونه

  دشاه به دغـه ستا قــدر ھيـرنه کاــاحم

  هـسى د تمــام جــھـان ملکــونکـه وين

  :ترجمه

تاج وتخت دھلى فراموشم مى شود، وقتى قله ھاى زيباى کوھسار افغان (

اگــــر تمام دنيا يکسو شود وتو يکــسو، من ميدان ھاى خشک .رابياد مى آورم

احمـــد شاه ھرگزاين قدرترا فراموش نميکند، ولو تمام .وخالى ترامى پسندم

  .)کشورھاى جھان را فتح کند

  

  قوم دوستی

 محبت آميزبا افراد خون شريک نيز از خصوصيات ديگر حيات  برخورد

اين ذھنيت که قدرت ھرشخص متناسب باتعداد طايفه . اجتماعی قبايل پشتون است

وخويشاوندان او است، باعث افزايش عxقه ميان افراد طايفۀ خويشاوند ميگردد، 

افغانان با . خويش بی تفاوت باشد وافغانی نيست که در برابرمسايل قوم وطايفۀ

وابستگان بxفصل خويش بسيار مھربانند و ابراز خودمانی ويک جھتی ميکنند 

  ).منستاز خون (زما عزيزدی: وبرای  ابرازيگانگی ميگويند

نيز يکی از خصوصيات افغانھا  تکيه براصالت خانوادگی ونسب قومی

درانيان در ميان . بنابرين افغانان بيش از ديگران به نسب شان می نازند است و

.  است) پشتونولی( فھميدن نام ھفت پشت نياکان ازشرايط ضروری افغانيت

دشوار است کسی  را که نتواند تا ھفت پشت نام نياکانش را ياد کند افغان 

به ھمين دليل آنان حتی در گفت وگوھای معمولی که از کسی نام می .  بشمارند

به ياد دارم که : الفنستون ميگويد.[برند به ذکر نام ھای پدر ونياکانش می پردازند
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ُبا يک تن از قبيله دولت خيل درباره تک ودامان صحبت ميکرد که بزرگترين 

تک شھر سرورپسر کتل : او درجواب سوالی گفت. شھر منطقه دولت خيل است

خان، پسر سليم خان، پسرسلطان خان، پسرشاه عالمخان، پسر ظفرخان، پسر 

   ١ .] می زيست-  از دودمان تيمورلنگ -انگيرزمانخان است که در روزگار جھ

  

  :انتقام يا بدل

اين باور که ظيفه وحق ھرانسان است که خود مجری عدالت باشد وانتقام 

بيدادگريھايی را که بروی شده خود بگيرد، در ميان افغانان چنان ريشه 

می اين رسم بايست ھنگا. ازميان نميرود داروپايدار است که ھرگز به اين زوديھا

کسی که ظلمی . رايج شده باشد که حکومت توان حمايت افراد را نداشته است

در چنين احوالی اين رواج . ًدرحقش شده باشد،قوياحق دارد از ظالم انتقام بگيرد

گرچه در بسياری نقاط کشور عدالت از طريق . نه تنھا مفيد، بلکه Bزم است

نتقام جوئی برحذر ميدارند ديگر تأمين ميگردد وھرچند مxيان مردم را از ا

وحکومت ھم آن را منع کرده است، بازھم اين کار، حق قانونی، روا وحتی 

چشم بجای چشم . افتخارمحسوب ميشود که ھرکس خود شيوه انتقام رابرگزيند

  . ودندان بجای دندان

اگرمتجاوز از دسترس مظلوم دور باشد، ممکن است انتقام از خويشاوندان 

 در مواردی ممکن است از ھرفردی از اقوام ظالم که به چنگ .ظالم گرفته شود

او افتد انتقام بگيرد واگر فرصت نيابد، شايد سالھا انتقام را به تاخيراندازد، ولی 

بر . مايه شرمساری است که آن را از ياد ببرد يا ازانتقام منصرف شود

البته . نندخويشاوندان وگاھی براقوام اوفرض است که او را در گرفتن ياری ک

چنين انتقامی در گيريھای تازه می آفريند ودشمنيھا وجنگھا را دايمی تر ميسازد و 

اين .گاه کشمکش ھايی پيدا ميشود که از نسل پدران به پسران منتقل می گردد

است که در ھر قبيله، کوشش ھايی برای مھارکردن اين خشونتھا از طريق تدوير 

  .به عمل می ايد» جرگه«
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نھا درھندسلطنت پشتو  ٩٤ 

  

ی از قبايل، رئيس وبزرگان قوم جانب مطلوم را به گذشت  در برخ

اما اگر ظلم يا جراحت چنان کاری وعميق باشد که . ومصالحه تشويق ميکنند

مظلوم حاضر به مصالحه نشود، او را به خود او ميگذارند تا انتقامش را 

 جرگه در چنين موارد دخالت ميکند و طرف را مجبور -در بيشتر قبايل.بگيرد

ھدف . زد تا به فيصله مردم گردن نھد،در غير آن از قبيله خارج ميگرددميسا

عمدۀ از اين حل وفصل ھا، آشتی طرفين واز ميان رفتن کدورت وپيش گيری 

 نه تنھا - اگر نيرومندباشد-در بعضی احوال، جرگه يا خان. ازدشمنی قومی است

 جريمه ای ھم متجاوز را مجبور ميکند تا رضائيت مظلوم را حاصل کند، بلکه

در [،١٨٠٨در عھد حضورالفنستون در پشاوريعنی در . برای دولت از او ميگيرد

َميان پشتونھای غرب، بدل يک قتل،   بدون ٦ با جھيز و٦( زن جوان١٢َ

بدل قطع يک دست، گوش، يا بينی، شش زن، بدل شکستن دندان سه . بود)جھيز

که بھبود آن ( ر پيشانیجراحت زي. زن، بدل جراحت باBی پيشانی يک زن بود

در . وجرايم کوچک با تسليم وعذرخواھی فيصله ميشود) يک سال را در برگيرد

َميان قبايل شرقی در بدل، تعداداين زنان جوان کمتر ومبلغ پول بيشتر وبصورت  َ

َتاوان گيرنده ميتواند در صورت تمايل به بجای بدل . عموم مجازات سبکتر است َ

 علت اين رسم را در پرخرچ بودن ازدواج الفنستون.مبلغ معينی پول بگيرد

١وسختگيريھای مالی پدر عروس می داند
ً ولی امروز معموB يک دختربه عنوان .

به طرف شخص مظلوم داده ميشود که البته زندگی برای چنين  ) بدل"(بد"

  ٢ .دختری بسيارتحقيرآميز وھمراه باخشونت ھمراه خواھد بود

  :ننواتی 

  ًدی، مانند قتل، مجرم غالبا ميگريزد، اما اگر نخواھد يا در موضوعات ج

نتواند که قبيله اش را ترک گويد، برآن ميشود  که تسليم مظلوم گردد واز او 

پس به خانه يکی ازبزرگان پناه می برد وبه او متوسل ميشود تا به . بخشايش جويد
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نھا درھندسلطنت پشتو  ٩٥ 

 ندرت رانده برطبق سنت افغانان، پناه جو وشفاعت خواه به. شفاعتش برخيزد

ميشود وميزبان، خود را موظف به قبول توسل وشفاعت خواھی او ميداند وبا تنی 

چند از نام آوران قوم وسادات ومxيان به اتفاق آن شخص به خانه مظلوم ستم 

اگر ستم . اکنون اينان ھمه پناه جو وشفاعت خواه شمرده ميشوند. رسيده می روند

ذيرد، پيش از رسيدن آنان خانه خود را ترک رسيده نخواھد توسل وشفاعت را بپ

اگر اورا بيابند شخص گناھکار کفن می پوشد . ميگويد ويا پنھان ميشود

وشمشيری برھنه به گردن خود می آويزد ، يعنی اينک گردن من وشمشير تو، 

در ان حال بزرگان ! ميخواھی گردنم را بزن، نميخواھی زندگی را برمن ببخشای

س از جانب مظلوم بخشايش ميطلبند و در نتيجه ستم رسيده متھم ومxيان با التما

ًاين نمونه اقوامی است که آميخته از عناصر . تاوان را می پذيرد را می بخشد و

اما اگرچه اين معمولی ترين شکل جامعه است، بازھم از . قومی مختلف نباشد

تا زندگی ممکن است بخشھای دوگانه قبيله در يک روس. استثناآت خالی نيست

ًرفتار شان واقعا و آنان با آنکه ھريک رئيسی دارند، جرگه شان مشترک . کنند

  .مانند يک بخش است

نيستند ) يعنی پشتون(در ميان قبايل مردمانی ھم زندگی ميکنند که افغان

آنان در جرگه جايی ندارند،اما بخشی که باآن زندگی . وھمسايه خوانده ميشوند

است، نيزافرادی که با آنان ارتباط دارند، از حقوق ميکنندحافظ منافع شان 

عمل افتخار آميزی است و در نتيجه » ھمسايه«حمايت . ومنافعشان دفاع ميکنند

بصورت عموم شمار ھمسايه گان . فروتر ازفرد اصلی قبيله است» ھمسايه«مقام

  ١ .ًکمتر از افراد قبيله است که عموما زمين ندارند

  

  :رای قضائیجرگه به مثابۀ يک شو

به ھرکس حق می دھد تا صدمه ای که به او رسيده، » پشتون ولی«

جبران کند و انتقام يا بدل خود را از کسی که اين صدمه را به او واردکرده بگيرد 

   ونھاندر نظر قبايل تثبيت حق به عزت وشرف وننگ ھرکس پيوستگی دارد،. 
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نھا درھندسلطنت پشتو  ٩٦ 

  . وخطای او گواه باشدکاری  درآن جای ندارد، مگر آنکه جرگه به نادرستی

حتی . جرگه متشکل از خانان، ملکان و بزرگان ومxيان قبايل است

تمام . اشخاص با تجربه از طبقات پائين تر نيز درجرگه شرکت کرده ميتوانند

قضايای جزئی در جرگۀ . انجام ميگيرد» جرگه«محاکمات جزائی در برابر 

اما فيصله رخداد ھای . يشوديا در محل حادثه حل وفصل م) يا کلی جرگه(قريه

مھمتر در اولسھای منظم، برحسب اھميت به جرگۀ خانھا وبزرگان قوم ارجاع 

ًجرگه را معموB يک رئيس  .ًميشود، اما بخشھای غير تابع مستقx عمل ميکنند

محلی تشکيل ميدھد، اما در بيشتر قبايل ھرکس که عضوجرگه باشد، ميتواند 

 که درجرگه حاضر نگردند مکلف به پرداخت کسانی. جرگه را تشکيل بدھد

پس از گردھمائی اعضا، رئيس جرگه پس از دعای مختصری . جريمه ميگردند

توسط مx ويا در صورت عدم حضور مx،خود بيتی را به زبان پشتو ميخواند که 

ھمه امور از جانب خداست، ولی برای بنده ھم اجازه فکر « :مفھوم آن چنين است

  ».ستومشورت داده ا

 سپس ماجرای مدعی شنيده ميشود واگر دفاع متھم مغايرآن باشد، شاھدان 

چنانکه بيشتر معمول . ًفرا خوانده ميشوند ومی پرسند تا حقايق کامx آشکار شود

حقانيت خويش داشت، جرگه   حقايق را نپذيرفت و دBيلی برایاست، اگرمتھم

برای ھر .  عمل می آوردموضوع را بررسی ميکند و فيصله مناسب در مورد به

بجز در ميان بردرانيان که جرگه مجازات را تعيين . ُجرم جزائی معين است

مراسم تسليم متھم . ميکند، اين ماجرا پيوسته با تسليم و پوزش خواھی ھمراه است

ھمه ميدانند که اين کار . در برابر جرگه برگزار ميشود» بدل«به مدعی وانتخاب 

مدعی آنچه را که جرگه تعيين ميکند بايد . گه صورت گيردبايد براساس توافق جر

ودست دادن وبوسيدن » سxم عليکم«سپس طرفين با درود وسxم  وگفتن. بپذيرد

دست مدعی به مھمانی ھمديگرمی روند و در بسياری از قبايل به اين صورت 

  . آشتی وصلحی بادوام حکمفرما ميشود

ود، در برخی از قبايل فيصله اگر متھم حاضر به شرکت دراين جرگه نش

در برخی ديگر از قبايل يا مجرم را به جرگه . يکطرفه در غياب او صادر ميشود

ميکشانند، يا مxيان به سرزنش او می پردازند ودارائيش را تاراج وخودش را از 



نھا درھندسلطنت پشتو  ٩٧ 

ھمين رفتار در برابر ھرکس که از فيصله جرگه . تبعيد ميکنند) قبيله(اولس 

جرگه معموB در صورت امتناع متھم از پرداخت .  ميشودسرپيچی کند، عملی

جرگه پس از تعيين غرامت .  مدعی را به تحصيل آن مختار ميسازد- تاوان معين

ًدر سطح باB، غالبا مدعی را تشويق ميکند تا مقداری از آن را تخفيف دھد و 

  . ببخشد

رم متھم ُالفنستون با شگفتی دريافته است که جرگه ھا بيشتر از بررسی ج

به تحقيق و داوری و قضاوت وضعيت وشرايطی می پرداختند که متھم درآن 

مرتکب جرم شده است، ونيز در مورد تاوانی که بايد متھم به جانب ستم ديده 

   ١ .بپردازد، به قضاوت می پرداختند

در بيشتر موارد اين . ُدر کل،جرگه ھای قضائی سازمان ھای مفيد اند

 رارعايت ميکنند، ھرچند نميتوانند از تاثير دوستی ھا جرگه ھا بيطرفی نسبی

ودشمنی ھا دور بمانند وحتی ممکن است گاھی واسطه ورشوه ھم درآن ھا راه 

ًطبيعتا شايد کسانی مباحثات اين جرگه ھا را پرآشوب و نامنظم پندارند، اما . يابد

ھا بسيار من دريافته ام که ھميشه چنين نيست و در برخی از قبايل اين جرگه 

  .منظم و موقرند و مورد پذيرش مردم خويش اند

گاھی اين جرگه ھا، با قدرت فوق العادۀ خان، غير ضروری وگاھی ھم 

با وجود اين نيرومندترين خان . باعدم رعايت قانون توسط مردم بی اثر ميگردند

ھم وقتی موضوع مھمی را روی دست دارد، از مطرح شدن آن در جرگه 

 و در ميان درانيان که رئيس قبيله به صxحيت تفويض شده از خوشحال ميگردد

 جانب شاه وبا حمايت او عمل ميکند، بازھم ترجيح ميدھد که کارش با مصلحت و

مشورت جرگه باشد، اين مxحظه در تمام موضوعات ونيز در بحث  وبررسی 

  .مجازات جرايم رعايت ميشود

 به جرگه محول -  دارند درجايی که جرگه رواج کامل ھم-ھمه دعوا ھا

شکايت بردن به جرگه نشانۀ ضعف وگرفتن حق به زور دليل عزت . نميشود

، پيوسته ترجيح )که خويشاوندان بيشتری دارند( بزرگان وتوانمندان. وحميت است
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نھا درھندسلطنت پشتو  ٩٨ 

ميدھند که در صورت برابری خسارت طرفين، باھم آشتی کنند وبا مراجعه به 

 -تا وقتی اعمال ميگردد که جانب مظلوماين روش . جرگه، خود را سبک نسازند

  . حاضر به آشتی نشود-که به جرگه شکايت برده

برخی . در برخی از قبايل جرگه ھا تاشکايتی دريافت نکنند مداخله نميکنند

در . وقتی مداخله ميکنند که ھردو طرف حاضر به پذيرش فيصله جرگه باشند

اری مھم آگاه ميشود، جرگه بعضی قبايل ھنگامی که رئيس قبيله از يک خxف ک

   ١ .را به گرد ھمآئی فراميخواند

يگانه امتيازی که جرگه در زندگی قبيلوی دارد،اينست که ھمه افراد قبيله 

در برابر فيصله ھای جرگه ھمه  برابرھم احساس ميکنند و خود رامساوی و

  .يکسان اند

ی پيروی ازسنت جرگه، درعين حالی که پيروی از يک عنعنه باستان

مساوات طلبانه حيات قبيلوی است ، يکی از نشانه ھای عدم تکامل تاريخی و 

گذار از اين مرحله تاريخی . ماندن در مرحلۀ قبل از تشکيل دولت فراقومی است

ايجاب تاسيس مکاتب و تعميم معارف عصری را مينمايد  تا سطح آگاھی مردم  

xبرای ايجاد نظم درجامعه ، : ًبيشترگردد و به درک اين امر نايل شوند که مث

Bزم است واين قدرت مرکزی به دستور العملی ) دولت(تاسيس يک مرکز قدرت

بنام قانون ضرورت دارد وچنين  قانونی اگراز جانب متخصصين ودانشمندان 

عرصۀ  حقوق وعلوم سياسی تسويد وترتيب شود به مراتب بھتر از قانونی خواھد 

شکل از يک عده ريش سفيدان کم سواد ويا مت" يک لويه جرگه"بود که توسط 

  . بيسواد مطابق سنتھا و رسوم وآداب قبيلوی تصويب وبه منصۀ تطبيق قرارگيرد

  

  :سلسه مراتب خان خانی

  پش�������اور مدتی را در ١٩الفنستون مورخ ودپلومات انگليسی دراويل قرن 

   رسوم ًرا مينوشت، در باره» بيان سلطنت کابل «سپری نمود و ھنگامی که کتابش
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نھا درھندسلطنت پشتو  ٩٩ 

وآداب وطرز معيشت ومعاشرت اقوام و قبايل افغانستان اطxعات بسيار 

سودمندی گردآورده ودر کتاب خود منعکس ساخته است که تا امروز نيز اين 

ًاطxعات در نوع خود در بارۀ مردم شناسی افغانستان اگر بيظير نباشد، حتما کم 

  . نظير خواھد بود

سران شاخۀ «: جالبی اشاره کرده ميگويدالفنستون درکتاب خود، به نکتۀ

خوانده ميشوند، درحالی که رئيس شاخه ھای ) ژنرال(قوم درانی سردار

لقب سرداری متعلق به ارتش شاھانه است ولقب . ديگراقوام را خان می نامند

ًتا ھمين اکنون درکشورما اکثرا تصورميکنند . [خانی، يک منصب موروثی است

 وبه ھمين دليل وقتی با شخصی از اين .ۀ محمدزائی استکه کلمه سردار لقب قبيل

طايفه روبرو ميشوند بxفاصله در مورد ايشان کلمه سردار را نيزبکار ميبرند 

حال . وطرف با شنيدن کلمه سردار درخوداحساس برتری نسبت به ديگران ميکند

ه آنکه بنابر تذکر الفنستون کلمۀ سردار يک لقب نظامی ولشکری بوده است وب

در مورد برخی از رجال منصوب به سپاه ولشکرشاھانه کار برد " ژنرال"معنی 

دردولت سدوزائی افغانستان اين رتبه . داشته است ونه در مورد کل يک طايفه

ھای نظامی به تقليد از دولت نادرشاه افشار به برخی رجال افغانی که در تقويت 

 واز آن تاريخ ببعد اين لقب در .لشکر احمدشاه ابدالی نقش موثر داشتند داده شد

برخی از خاندانھا بخصوص طايفۀ محمدزائی افغانستان بطور مورثی باقی مانده 

. است،مگربسياری از مردم ما در فھم استعمال آن فاقد درک درست اين لقب اند

لقب سرداری  وجنرالی در دوره ھای حکومت ھای محمدزائی به برخی ازرجال 

) مثل خاندان سردار محمدعلم خان بلوچ در نيمروز( ا غير درانی يعنی بلوچھ

وبرخی از رجال نامدار ھزاره نيز داده شده بود، مگربا استعمال آن کسی تصور 

محمدزائی بودن را برآنھا نميکند ودر عين حال اين لقب برکل طايفۀ شان نيز 

  .]اطxق نميگردد

) جنرال( "دارسر"ھرشاخه قبيله درانی را يک « الفنستونبنابر گزارش 

بخشھای . اداره ميکند که به وسيله شاه ازيک خانواده بزرگ انتخاب ميشود

 را سردار از خانواده معتبر بخش خان. اداره ميکنند" خانان"کوچکتر قومی را 

ًبخش ھای کوچکتر را غالبا مردم از ) رئيسان( ملکان ومشران .انتخاب ميکند
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ميکند، اما آنان ھم بيشتر  نان را تائيدخانوادھای سرشناس برميگزينند وسردار،آ

ھربخش روستا محله ای . توسط سردار با رعايت رضای مردم انتخاب ميگردند

دارد وھر محله تحت ادارۀ ملک يا مشر خود زندگی ميکنند واختxفی بين محله 

ھمه مانند اعضای يک . جود نداردو - چنانکه در ميان يوسفزيان موجود است-ھا

  .مآھنگی زندگی ميکندخانواده با ھ

  در مقايسه با- گرچه درمحل خويش موثر است-قدرت سرداران درانی

. قبايلی که استقxل بيشتری از نفوذ شاه دارند، ساده وميدان عمل آن محدود است

نه درميان اقوام درانی جنگی يا اختxفی است تا رھبران به فرماندھی وحل 

ئيسان با صدور آرای خويش نفوذشان را وفصل بپردازند ونه مسائلی دارند که ر

امنيت عمومی راحکومت شاھی تامين ميکند و وظايف سرداران . نشان بدھند

ھرچند روحيه انتقام .وخانان درحل وفصل اختxفات فردی خxصه ميشود

از ديگر اقوام نيست، به دليل تسلط  وخونخواھی در ميان درانيان ضعيف تر

ھرگاه اختxفات به وساطت فيصله . فته استحکومت، کين کشی شخصی کاھش يا

نپذيرد، ملک به انعقاد جرگه می پردازد و درصورت فيصله جرگه به تائيد 

درانيان ھرگز کسی را به تxفی مرگی که پيشتر رخ داده است، . سردار ميرسد

ھرگاه تلفات دوجانب مدعی برابر باشد چنين پنداشته ميشود که عدالت . نمی کشند

  . با وجود اين، قاتل دوم برای حفظ امنيت قوم تبعيد ميشود. ستاجراشده ا

اگر طرف مظلوم به سردار شکايت ببرد، يا سردار خود از حادثه قتلی 

اگر يک طرف . مطلع شود، نخست ميکوشد با پرداخت خونبھا به ماجرا پايان دھد

قناعت نکرد، سردار موضوع را به شاه عرض ميکند وشاه قاضی را مامور 

ًصله موضوع می سازد و در صورت محکوميت متھم برای قصاص به ورثه في

اين گونه فيصله از طريق سردار در شھرھا ونواحی متمدن . مقتول سپرده ميشود

انتقامھای شخصی در ميان بسياری از شبانان کوچی، . کشور معمول است

چنين بيابانگردان وکوه نشينان دور از مراکزحکومت ودادگاه رخ ميدھد، ولی 

رخدادھا در ميان آنان ھم نادراست، زيرا درگيريھا از کتک وچوب کاری فراتر 

. نميرود و در ميان درانيان برخوردھای داخلی به ندرت به خونريزی می انجامد

روايت ميکنند که سدوزائيان از . شمشيرکشيدن به روی ھم ميھنان را عار ميدانند
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ً در کشاکش ھای داخلی جدا ازکاربرد قديم مردمان خويش را سوگند داده اند که

اختxفات داخلی توسط بزرگان ودوستان يا با ميانجی گری . شمشيربپرھيزند

در غياب سردار ورئيس، نايبی . مxيان يا توسط قاضی نزديک حل وفصل ميشود

برادريا فرزند يا  ًاين نايب معموB. که خود گماشته وظايفش را انجام می دھد

اگرشاه در منطقه درانی نباشد، صxحيت او با شاھزاده . اوستخويشاوند نزديک 

    ١ .ايست که حکومت قندھار را داختياردارد

  

 :در ميان پشتونھامقام زن وزمين 

ان قبايل واقوام از قرنھا بدينسو بسياری از درگيريھای اجتماعی درمي

 وتوليد زمين يگانه منبع اقتصادی.  رخداده است  يا زنزمين، افغانستان برسر

ثروت ھای مادی درکشورما است و زن به عنوان يگانه وسيلۀ تمتع ولذت برای 

زن گرچه در سامان بخشيدن . مردان پنداشته شده جزومايملک مرد شناخته ميشود

خانواده وروابط ميان اعضای خانواده ھا وحتی خاندانھا نقش مفيد ومثبت بازی 

 چون افغانستان زنان به عنوان انسانان ميکند، اما از آنجائی که در جوامع اسxمی

درجه دوم به حساب گرفته ميشوند،لذا به زنان به چشم ناقص العقل ،عاجزه وسياه 

سر وغيره نگريسته ميشود و آنان را در ھيچ زمينه ای برابر با مردان نمی بينند 

وکسی نظر و درتصاميم مھم خارج ازمحيط خانواده به زنان نقشی قايل نمی شوند 

با اين تعريف مختصر نبايد انتظار داشت که  زنان . دمشورت آنان رانمی خواھو

امروز ازلحاظ حقوقی نسبت به زنان دوقرن قبل از موقف بھتر وخوبتری 

  .برخوردار می باشند

کتاب الفنستون در مورد آداب و رسوم ازدواج درميان افغانھا در

بسته به مقام اجتماعی وضعيت زنان افغان : مينويسد) ١٨۴ -١٨٠صفحات (خود

زنان طبقات باB، سراپا پوشيده واز نظرھا پنھان ولی از ھمه وسايل . شان است

وامثال آب زنان فقرا به انجام کارھای خانه، آوردن . آرامش ورفاه برخوردارند

وبخشی از . زنان درچادری در شھر گردش ميکنند. آن اين امور می پردازند

                                                
  ٣٦۵ -٣٦٤- ٣٦٣ الفنستون، افغانان،ص - ١
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ھمچنان درباغھا گردھم می . ن ميآيند، تشکيل ميدھندجمعيت را که به تماشا بيرو

آيند وھرچند با دقت درحجاب اند، مانند زنان ھند محصور نيستند و بصورت 

  .عموم، وضع زنان درمقايسه با زنان کشورھای ھمسايه بد نيست

در اطراف زنان گشاده رويند و در روستا وخيمه گاه قيدی برآنان نيست، 

مردان را بی حيائی ميدانند وچون مرد ناشناسی را می بينند، ًولی عرفا اختxط با 

نھان ميکنند و اگردر مھمان خانۀ منزلشان بيگانه ای را ببينند کمتر پروی خود را

با اين ھمه دربرابر ارمنيان، فارسيان، وھندوان اين رسم را . ظاھر ميشوند

 ن درغياب شوھرزنان افغا. به چيزی نمی شمرند رعايت نميکنند، زيرا آنان را

ولی پاکدامنی . نيز از مھمان پذيرائی ميکنند واز مھمان نوازی دريغ نمی وروزند

در قبايل دوردست زنان . زنان اطراف، بويژه شبانان وکوچيھا برھمه آشکار است

ھمدوش مردان در بيرون از خانه کار ميکنند، اما در ھيچ نقطۀ آن سرزمين از 

در ھندزنان درحالی که . سم است، کار نميکشندزنان ، چنانکه در ھندوستان ر

  .درکارھای ساختمانی برابر مردان کار ميکنند، نصف دستمزد مرد را ميگيرند

شريعت اسxمی ، مرد را در تنبيه زنش مجاز ميداند، ولی استفاده از اين 

زنان درطبقات باB غالبا نوشتن . اختيار دليل بی اعتباری مرد شمرده ميشود

ًرا فرا ميگيرند وبرخی قريحه ادبی خوبی دارند، در عين حال نوشتن را وخواندن 

برای زنان کار مناسبی نميدانند، چون ممکن است با استفاده از اين قابليت به 

چندين خانواده را می شناسم که به وسيله  زنان . مکاتبه به دلداده ای بپردازد

 به پسرانشان بدون ھيچ شايسته وخوش قريحه اداره ميشدند ودر مسايل مربوط

اما عروسان . ًاين زنان عموما مادران خانواده اند. ترديد به مکاتبه می پرداختند

ھم ميتوانند به مقام برتربرسند وامتيازات شرعی مردان مانع پيشرفت زنان نمی 

زنان طبقات پائين تر از ھمان . شود، تا ناگزير در مقام دوم خانواده بمانند

ھای که شوھران شان دارند، در خانه برخوردارند وتا جای که تفريحات وسرگرمي

زنان شھری خود راسراپا در . من ميدانم تفريح وسرگرمی جداگانه ای ندارند

پوشيده اند وجھان را از سوراخھای که مقابل چشمانشان ) چادری(پارچه ای سفيد

  .دراين پارچه تعبيه شده است، می نگرند
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در بيرون ازمنزل ھم ميتوان ديد، اما چون زنان مرفه را با اين پوشش 

ًغالبا سوار اسپ ميشوند، دوBق وچاقچور سفيد می پوشند تا حالت وکيفيت پاھا و 

بقول الفنستون، ھنگام مسافرت زنان درکجاوه ھا وبرشترھا . اندام را نھان دارد

اوه با ًدر کجاوه تقريبا ميتوانند دراز بکشند و بخوابند، اما چون کج. سفر ميکنند

  . ًپارچه پوشيده ميباشد طبيعتا ھوای گرم و دلتنگ کننده ای خواھند داشت

  

  : ازدواج وشرايط آن

ًرسوم وآداب ازدواج درجامعه افغانی در دوقرن پيش از امروز، تقريبا 

افغانان بايد پول : الفنستون مينويسد. ھمان چيزی است که امروز مروج است

 شريعت اسxمی نيز به رسميت شناخته شده بدھند وزن بگيرند واين رواج در

به تناسب وضع مالی خانوادۀ داماد فرق ميکند )يا شيربھا(اين بھا). مھر(است

 به مثابۀ -ً با آنکه عموما با او رفتار خوب ميشود- وتاثيرش اين است که زن

شوھر بدون ھيچ دليلی ميتواند ھمسرش راطxق بدھد، . ملکيت درآورده ميشود

 حق را ندارد، او ميتواند تحت شرايط معينی نزد قاضی از شوھرش ولی زن اين

اگر شوھرپيش ازھمسر بميرد . طxق بخواھد که اين کار کمتر عملی ميگردد

وزن دوباره ازدوج کند، پولی که شوھر پرداخته است به خويشاوندانش مسترد 

عقد خويش ميگردد، اما در ميان افغانان رسم است که برادرمرده ھمسر او را به 

برای برادرشوھر توھين است که ھمسر برادرمتوفايش را بدون . درمی آورد

با اين ھمه زن مجبور نيست که به زور به عقد کسی . رضای او به ديگری بدھند

  .بماند درايد واگر فرزند داشته باشد، ترجيح ميدھد مجرد

  

  :سن ازدواج

ت سال وبرای زنان سن معمولی ازدواج در ميان افغانان برای مردان بيس

ًمرد بی پول معموB تا چھل سالگی مجرد ميماند . پانزده و شانزده سال است

از طرفی، ثروتمندان گاھی پيش . وزنان گاھی تا بيست وپنج سالگی مجرد ميمانند

در ميان افغانان شرقی پسران درپانزده سالگی با . از سن بلوغ ازدواج ميکنند

. عھدۀ مخارج برآيند زودتر ھم ازدواج ميکننددختران دوازده ساله واگر از 
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، مرد تا خوب  به پخته گی نرسد وريش )قندھار تاھرات(درميان افغانان غربی

در تمام نقاط . ج ميکننداغلجيان بازھم ديرترازدو. نکشيده باشد، زن نميگيرد

) پيشکش( مملکت سن ازدواج با استطاعت مالی داماد برای پرداخت شيربھا

  .او دردر ادرارۀ خانواده بستگی داردوتوانائی 

افغانان . مردان بصورت عموم ھمسر شان را از قبيله خود انتخاب ميکنند

ًغالبا ھمسر تاجيک وحتی فارسی ميگيرند، اما خود داشتن دختر وازدواج او را 

نشانه حقارت ميدانند و در نتيجه اشراف وھمه درانيان مخالف ازدواج دختران 

  .گر ازقوم ومليت خود ميباشندشان با مردان دي

  

  :خواستگاری

Bمردان شھر نشين فرصت ديدن زنان را ندارند، وانتخاب زن معمو ً

وقتی جوانی در انديشه دختر معينی است، . براساس مصلحت صورت ميگيرد

يکی اززنان خويشاوند يا ھمسايه را برای آگاه شدن از نظرواحوال اوبخانه دختر 

ی بود ھمان رضائيت مادر و پدر وخانواده دختر راھم اگردخترراض. می فرستد

اگر فضا مساعد بود موضوع را آشکار بيان کرده و برای اعxم . بررسی ميکند

در روزموعود پدر پسر با تنی چند از مردان نزد . رضائيت، روزی معين ميشود

 ن رادختر و مادر پسربا چند تن از زنان نزد مادر دختر ميروند و پيشنھاد شا پدر

پسرش را به نوکری خود «و پدر پسراز پدر دختر ميخواھد تا. مطرح ميکنند

درصورت ]  داماد ميگذارد ويربھا برمبلغی پول به عنوان ش[پدر دختر. »بپذيرد

سپس به آرامی فاتحه يا آياتی از قرآن . مبارک باشد: موافقت جواب ميدھد

شيرينی می آورند ]بعد. [دميخوانند وبرای عروس وداماد وآينده شان دعا ميکنن

دراين شيرينی بخش کردن برای برخی ازبزرگان .[وميان حاضرين بخش ميکنند

ا دستمالی با مالی پراز شيرينی وبرای برخی تنھومعززين يک يک دستاربا دست

شيرينی وبرای خانمھای متشخص نيز يک يک چادريا شال با دستمالی پراز 

ينده اش تحفه ای از قبيل انگشتر عروس آپدر داماد برای ] اھداميشودشيرينی 

وشال يا ھدايای ديگر ميفرستد واز آن پس آن دو نامزد شمرده ميشوند، که تا 
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دراين مدت خانواده عروس . برگزاری مراسم عروسی مدتی سپری ميشود

مشغول تھيه جھيزميشوند که عبارت است از وسايل خانه، مبلمان،قالی، ظروف، 

در ھمين مدت داماد به تدارک .  برنجی و زيوراBتديگھا، وابزار آھنی و

  .شيربھا، تھيه خانه و وسايل مراسم جشن عروسی می پردازد

  

  :نکاح وحنا بندان

را قاضی، با توافق رسمی عروس وداماد ) نامه نکاح(سند ازدواج

در سند ازدواج حقوق زن در ). رضای خويشاوندان شرط نيست( مينويسد

قاضی، شاھدان وحاضران  رتعيين ميگردد، وسند راصورت طxق يا وفات شوھ

. سپس نوبت حنا بستن دستان عروس و داماد ميرسد. از ھردو جانب امضا ميکنند

اين . مادرعروس بايد بقدری حنا آماده کند که برای تمام مھمانان زن کفايت کند

شب ديگرعروسی برگزار ميشود وبعد از . کارازالتزامات جشن شب نکاح است

محفل، عروس در حالی که گروھی از مطربان، خويشاوندان ھردو طرف ختم 

وھمسايگان او را ھمراھی ميکنند، سوار براسپ در ميان فيرھای ھوائی تفنگھا 

ودرخشش شمشيرھا به خانه شوھرش ميرود و دستش را به دست داماد می 

ن در دھن دروازۀ منزل ، گوسپندی به قدمگاه عروس ميکشند وپس ازآ.[سپارند

عروس قدم به داخل منزل ميگذارد تا ميرسد به خانه ايکه حجله گفته ميشود، بار 

ديگر در مدخل خانه داماد، عروس توقف ميکند و تا از شوھر و يا پدر داماد تحفه 

ای مثل اسپ سواری يا گاو شيری ويا باغ ميوه دار و يا زمينی حاصلخيز بنام او 

پس از اين مراسم عروس به حجله . نميگذاردبخشيده نشود، قدم بداخل خانه داماد 

دونفر زن مسن . ميرود وسپس داماد داخل ميشود و در بروری ھردو بسته ميشود

يکی از سوی مادر دختر وديگری از سوی مادر پسر در پشت دروازه اطاق 

عروس وداماد کشيک ميدھند تا داماد عروس را تصرف کند وعxمه بکارت 

عروس قرار بدھد واين زن آن عxمت فتح دختر را که عروس را در اختبار مادر

دستمال سفيدی است پرازخون بکارت زن به پدر داماد وزنان وخويشاوندان 

نزديک داماد نشان ميدھند تا به ديگران ثابت کنند که دخترشان پاک وباکره بوده 

وقبل از شوھرش با ھيچکسی ديگر رابطه جنسی نداشته است واين را مايه 
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اما امروز اين رسم مذموم را در شھرھا ترک . ی خانواده عروس ميدانندسربلند

ھرگاه دختری در نشان دادن خون .] داده اند وآن را يک عمل زشت ميشمارند

بکارت خود در شب اول ناکام بماند، شوھر ھمان فردای عروسی، وی را به خانه 

دختر نيز ممکن است . پدر ميفرستد وازاينجا دشمنی ميان دوخانواده آغاز ميگردد

١. مستوجب مرگ پنداشته شود
  

  

  :ازدواج در اطراف

در اطراف ھم مراسم ازدواج به ھمين صورت است، اما چون زنان 

اطراف روی نمی پوشند، قيد وبند در نشست وبرخاست زن ومرد اندک است 

  ومذاکراتوتوافق عروس وداماد ميتواند آزادانه صورت گيرد وبه مقدمه چينی ھا 

  . در باB يادشد نيازی نيستکه 

به دست  گاھی  ھم يک عاشق دليرعروسش را بدون رضای پدر ومادر

چنانکه در فرصت مناسبی حلقه ای از موی او را قيچی ميکند يا نقاب . می آورد

اين کارکه بايد با رضای دختر . ًشرا برميدارد و او را رسما ھمسرخويش ميخواند

واستگاران ديگر ميگردد و پدر و مادرناگزير صورت بگيرد، مانع از تقاضای خ

دخترشان را به عقد دلداده اش در می آورد، اما چون اين کارداماد را از پرداخت 

معاف نميکند وھم توسط خويشاوندان، کاری حقارت آميزتلقی ) مھريه(شيربھا

و در صورت راضی نبودن پدر ومادر، . ميشود، کمتر به اين کار اقدام ميکنند

اين کار خانواده دختر را . ترين کاراين است که پسر ودختر می گريزندعادی 

 پیبسيار خشمگين ميسازد وآن را بايک قتل برابر ميشمرند وبا جديت تمام در

آنان به يک ناحيه وقبيله ديگرپناه . يافتن دختر می شوند، اما يافتن آنان آسان نيست

افغانان . نان حمايت ميشودمی برند وبرطبق رسوم مھمان نوازی افغانان از آ

 .ھرپناھنده مظلوم را در پناه خود ميگيرند

  

  :ديدار نامزدان

                                                
   ٣٧٦-٣٧٤ الفنستون، ھمان اثر، ص- ١
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در ميان يوسفزيان مرد نميتواند تاپايان مراسم عروسی نامزد خود را ببيند 

و در ميان بردرانيان در فاصله نامزدی تا عروسی بايد شرايط متعددی عملی 

شان زندگی ميکنند و شيربھای ھمسر برخی از دامادان باپدر وھمسرآينده . شود

اما . را با خدمت به پدرش، ادا ميکنند، بدون آنکه دراين مدت نامزدشان را ببينند

ديگر افغانان، ايماقان، ھزارگان، فارسيوانان خراسان، وحتی تاجيکان و بسياری 

از ھندوان آنجا رسم و رواجھای متفاوتی دارند و نامزدان می توانند ديدار 

در ميان آنان با سپری شدن مراسم نامزدی، جوان . داشته باشند) نامزدبازی(نھائی

مادر يا يکی ديگر از زنان خانواده او . شب ھنگام دزدانه راھی خانه نامزد ميشود

ًرا درانجام اين برنامه ياری ميکند، اما ھمه اين کارھا ظاھرا بايد از مردان پنھان 

 مادر دختر داماد را پذيرا شده به اتاق .بماند، زيرا آنرا کاری سبک ميدانند

نامزدش راھنمائی ميکند وآن دو تا سيده دم بامداد تنھا می مانند و به راز و نياز 

ومغازله ومxمسه وھمه آزاديھا در حد معين مجازند، اما ھردو تا انجام مراسم 

ًعروسی جدا بايد از آميزش نھائی بپرھيزند و مادران، ھردو را دراين مورد 

سفارشھای اکيد ميکنند،ازآنجا که نيروی طبيعی بيشتراز پند ونصيحت است گاھی 

و در چنين موارد داماد مجبور است ھرچه زودتر [ دسته گلی به آب ميدھند 

سرشته عروسی را بگيرد تا شکم دختر باB نيايد وبرای خانواده خود آبروريزی 

وسی دختر صاحب فرزند معھذا مواردی پيش می آيد که پيش از عر.نکرده باشد

  .]ميشود

  

  :تعدد زوجات

شريعت اسxمی داشتن بيش از يک زن رامجاز ميداند، اما بسياری از 

چھارزن در (ثروتمندان گاه از حد شرعی . مردان استطاعت اين کار را ندارند

ھم فراتر ميروند ودسته ای از کنيزان را نيزدر حرم خود نگاه ميدارند، )يک وقت

در طبقات متوسط گاھی دوھمسربا چند کنيز .  به يک زن خرسندنداما بينوايان

 )س.رسم برده داری در عھد سلطنت امانی برانداخته شد.(مجاز شمرده ميشود
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  :روابط با زن وھمسر

مردان در ھيجده تا بيست سالگی . رواج درانيان مثل سايرافغانان است

زنان ھم چون مردان . دوزنان درچھارده سالگی تا شانزده سالگی ازدواج ميکنن

نفوذ زنان . شوھران با زنان خويش مھربان اند. نمازخويش رامنظم ميخوانند

. چنين زنانی درخانواده به دانش وخرد معروفند. برشوھران غير عادی نيست

نخستين سياح (Fosterيکی ازچنين زنان راھنمای کاروانی بوده که آقای فوستر

کرد واز طريق کابل ، قندھار، ھرات،  ازبنگال حرکت ١٧٨٣انگليسی که در

با او سفر ميکرده است وفوستر ازحمايت ) يستانیس. به انگلستان رفت... ايران  و

زنان ومردان چون مھمانی نباشد برسريک . آن زن بسيار بھره مند شده است

  .ھا زنان جدا ومردان جدا غذا ميخورند سفره غذا ميخورند، اما درمھمانی

  

  :عشق و عاشقی

 ماه را در ميان ين اشاره شد که الفنستون، در اوايل قرن نزدھم چندًبxق

پشتونھای منطقۀ پشاور بسر برد وخود را با خصوصيات زندگی افغانان بخوبی 

آشنا ساخت و در مورد عشق وعاشقی در ميان افغانھا واز جمله در باره داستان 

نی مانند افغانان شک دارم که در شرق مردما: عشقی آدمخان ودرخانی  نوشت

 عموميت ھاعشقی که در ميان آن. دارای احساسات عاشقانه ورويائی ديده باشم

عشاقی که دل به محبوبه . نمونه ھای گوناگون ازعشاق گريزان وجود دارند. دارد

ای می سپارند وبا قبول خطر رازعشق خويش به محبوبه آشکار می کنند وبه 

ستان در می آورند تا نقدينه ای به دست آرند دياری دور ميروند، حتی سر از ھندو

  .که برای رسيدن به مقصود بسنده باشد

در پونه جوانی از ھمين رھنوردان را ديدم که در ديار خويش دل به دختر 

پدر دختر نيزمخالفتی نداشت، ولی ميگفت که . ملک سپرده و دختر ھم راضی بود

ھر .ا کابين ديگر دختران برابر باشددخترم ب) طويانه(شأن ما تقاضا ميکند تا کابين

 وچون جوان جزقطعه زمين وچند رأس گاو. دو دلداده سخت آزرده خاطر بودند

 محبوبه اش ميل سرمه ای به . راھی ھندوستان شده بود چيزی نداشت ناگزير
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نشانه پايبندی در عشق به او داده بود وجوان ترديدی نداشت که محبوبه اش تا 

  . انتظارش خواھد ماندبازگشت او تنھا در

چنين عشقی را تنھا در ميان مردمان اطراف می توان ديد که زندگی 

آزادانه فرصت اطھار احساسات را ميسر مسازد، حجاب نا تمام ھم ياريگر اين 

ھرچند نميتوانند با ھم در تماس باشند ولی نظاره ممتد، برانگيزنده ( ميشوداماجر

در طبقات باB که کمترتوقع می رود نيز  ھاگاه چنين عشق ). دلبستگی ھردواست

نی با ھمسر خان يک خيل يوسفزی چنان عشق يکی از بزرگان ترکا. ه ميشودديد

   ١ .نبردی ميان دو ولس برافروخت  که آتش آن تا کنون شعله وراست

  

  :داستان عشقی آدم خان و درخانی

ياری از بسياری سروده ھا وداستانھای افغانی با عشق پيوسته است و بس

يکی از دلنشين ترين منظومه ھای عاشقانه، . آنھا بيانی دلپذير وعالی دارند

ھمه . ُماجرای دلدادگی آدمخان ودرخانی را بيان ميکند که برای ھمه آشنا است

  .آنرا ميخوانند وحکايت ميکنند و می سرايند

 ھم زيباترين ُدرخانی خوش سيماترين ودليرترين جوان قبيله اش وآدمخان

 ًاما دشمنی ميان دو قبيله دختر وپسر مانع ديدار. خواستنی ترين دوشيزگان بودو

. شان ميگشت، تا برحسب اتفاق ھمديگر را ديدند و سخت به ھم دل سپردند

 خصومت خانواده ھا دو دلداده را جدا می ميداشت و شايد ازعشق نيز بی خبر

دند ھمسر خان يکی از اقوام ُمانده بودند، تا آنکه خانواده درخانی او را وادارکر

درد وداغ دو دلداده را دراين فرصت می توان دريافت وبخشی از . مجاور گردد

. منظومه راھمين ماجرا ونامه ھايی تشکيل می دھد که آن دو به ھم فرستاده بودند

ُآدمخان، پس ازبرداشتن موانع بيشماری توانست چند بار درخانی را ببيند، اما 

ديری نگذشت که داستان ديدار . نه پاسخ به دلداده  شوھر ميداد ودرخانی نه تن به

او با دلی پر از کين آھنگ انتقام کرد . ُآدم خان ودرخانی به گوش شوھر رسيد

وبا تنی چند از خويشاوندان برسر . ومنتظر ديدارآينده ھمسرش با آدم خان ماند

                                                
 ١٨٠ الفنستون،افغانان،ص - ١
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او حمله بردند، ھمينکه آدمخان از راه گذشت بر .راه در کمين آدمخان نشست

شوھر . آدمخان پس از ازنبردی سخت دليرانه، زخمی شده وازھوش رفت

ُدرخانی ميخواست به خانمش چنان وانمود کند که آدم خان مرده است تا بداند که 

  .اين خبر چه تاثيری بردرخانی خواھد گذاشت

در فاصله طوBنی ديدارھا تنھا آرامش درخانی، رفتن به باغ وتماشا و 

بريکی نام خود و برديگری نام آدمخان  ری دوگل بته بود که آنجا کاشته وآبيا

روزجنگ ھم او سرگرم تماشای گلھا بود که ديد ناگھان گل آدمخان . نھاده بود

ھنوز . شده است و دنيا براو تاريک شد پژمرد و دانست که بر او مصيبتی وارد

اين تيغ که : يد وگفتبه حال نيامده بود که شوھرش با شمشيرخون آلود سر رس

ُدرخانی نقش زمين . آزمونی پرخطر بود. می بينی، آلوده به خون آدم خان است

خبر به آدم خان که در نزديکی رزمگاه زخمی افتاده بود، . شد ودر دم جان سپرد

زبان آورد و با آن آخرين نفس را  چيزی نگذشت که نام محبوبه را بر. رسيد

را به خاک سپردند، اما عشق آنان پس از مرگ در فاصله نزديک ھردو . کشيد

دو درخت از گورآنان . نيز پايا بود چون سرانجام ھر دو را در يک گور يافتند

   ١ .برآن سايه گستردند سربرکشيدند و
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  ومسفصل 

  

  سلطنت پشتونھای لودی در ھند

  )م١٥٢٦ -١٤١٧(

  

  

  

  :حضورونفوذ پشتونھا درنظام اداری ھند

 سال پيش از ميxد وھرودت يونانی يدی در ھزار پنجصدسرودھای و

و وادی ھا ھا پدرتاريخ در قرن پنجم قبل از ميxد، گواه اين حقيقت اند که دره 

وجلگه ھای رودخانه ھای کابل وسند وگومل وکورم وترنک وارغندا ب 

وھيرمند، مسکن وماوای اصلی قبايل مختلف پشتون در قديمترين ازمنۀ تاريخی 

  .اند

 دانشمند ومحقق ھندی، ضمن  پژوھشی در مورد اقتدارحسين صديقی

افغانھا از اعقاب آريائی ھا وساير مھاجرانی ھستند « :ميگويد ظھور افغانھا درھند

 قبل از ميxد ١۵٠٠که درابتدای ورود درقسمت ھای مختلف شمال غرب ھند از

    ١».به اين طرف ساکن شدند

  ،و غزنویسلطان محمود عصر  مؤرخ صرالعتبیابون در دورۀ اسxمی،         

                                                
 ٢٢٤، ص١ ،دايرةالمعارف اسIمی،ج ١۵،ح٢٤٣ افغانستان، جنگ وسياست، ص- ١
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در زين  غزنوی، رخ عھد مسعود مؤعبدالحی بن ضحاک گرديزیابوسعيد 

درتاريخ بيھقی، سلطان مسعودغزنوی  مؤرخ دربار ابوالفضل بيھقیاBخبار، 

رياضی دان عصر سلطان محمود و مسعود درکتاب   ، منجم وابوريحان بيرونی

، منشی دربارغوری در کتاب آداب الحرب شاهفخرمدبر مبارکمال الھند، 

سيف بن  مورخ دربار غوری درطبقات ناصری، منھاج السراجوالشجاعه و

" رحله"سياح مراکشی در کتاب ابن بطوطه درتاريخنامه ھرات ومحمدھروی 

ُبابردر بابرنامهو کوه  ،ھريکی از قبايل پشتون که در مرزھای ھند وارتفاعات ُ

زابل و قندھار  تا پکتيا و پکتيکاو از  غورتا پيشاور از،ھای سليمان وسپين غر

 سکونت داشته اند،و درلشکرھای سxطين غزنوی وغوری ومرزھای سيستان

  .وتيموری وبابری برای فتح ھندوستان نقش مھمی ايفاکرده اند، يادآوری نموده اند

پوھاند عبدالحی حبيبی،    افزون براين دانشمندان معاصر افغان چون 

احمدزيار،استاد  اند عبدالشکور رشاد، پوھاند حبيب هللا تژی، پوھاندمجاورپوھ

  وديگراحمدعلی کھزاد وميرغIم محمدغبار،ظفرکاکاخيل، قاضی عطاهللا خان

افغانان  لودی تاريخ دانان، ھريکی درآثار خويش، گواھی ميدھند که سلسله ھای 

رفته  فغانستان به ھند، از اُوخلجی وسوری  وغوری بشمول سIطين بابری ھند

و ھرکدام برای مدتی در ھند به قدرت رسيده وصاحب دولت ھای مستقلی شده 

  .اند

 غزنه در سبکتگينپوھاند حبيبی معتقد است که ھمزمان با قدرت يابی 

  يکی از قبايل معروف افغانملتانوبخش عمده افغانستان بدست او،در) ھق٣٦٦(

    ١.ی صاحب قدرت وحاکميتی بودندتحت سرکردگی شيخ حميد لود) لوديان(

فخر مدبر مبارکشاه، يکی از منشيان » اداب الحرب والشجاعه«در کتاب

سxطين غوری،گفته ميشود که افغانھا حتی قبل از لشکرکشی سلطان محمود بر 

 راجه جيپال ساکن شده بودند وبرخی مقامات مھمی را دردربار پنجابھند، در

  در دربار ]لودی[ری ميکند که عشيرۀ افغانانآوفخرمدبر ياد. کسب کرده بودند
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نھا درھندسلطنت پشتو  ١١٣ 

   ١ .خدمت ميکردند) کوتوال(جيپال به عنوان شحنه

ميگويدکه سبکتگين وفرزندش » Alutbiالعتبی«   مورخ دربار غزنه 

 ازافغانھا دربخش نظامی به حيث سربازجنگی استفاده سلطان محمود غزنوی

 .ن افغان  جای خاصی داشتندميکردند و درلشکرکشيھای سxطين غزنوی، سپاھيا

 لشکرکشی ھای سلطان محمود به ھند وغارت آن قاره فرصتی بود تا ازآن  .٢

پس افغانھا توجه خود را بسوی ھند بخاطر کسب غنايم از طريق شرکت درجنگ 

ھای مسلمان سازی ويا بخاطر تجارت اسپ وشمشيروفروش آن برای مقامات 

  .ھندی بيشتر معطوف کنند

آداب «لف ميxدی، چون مؤ١٣قايع نويسان قرن ته ھای وبراساس نوش

:  ،مولف طبقات ناصری فخرمدبر، ومنھاج السراج جوزجانی»الحرب والشجاعه

 در لشکرکشی خود عليه ھند، تعداد قابل مxحظه ای از سلطان معزالدين سام

برطبق فرمانھای الغ « :جوزجانی ميگويد. سربازان افغان را شامل ساخته بود

، مدافعان راستين بربلند ترين مناطق مرتفع بر راه )ُبلبنبعدھا ملقب به  (خانی

ھای پر پيچ وخم ودره ھای تنگ وباريک دست يافتند وسرھا طلبيدند واسيرھا 

گرفتند وبا پول ومال انباشته شدند به خصوص قبايل افغان که ھريک از آنھا 

تعداد آنھا درخدمت . ھابودگويی به اندازۀ فيل با موھای آويخته در دوطرف شانه 

اين سربازان به حدی شجاع .  سواره وپياده بود٣٠٠٠ودررکاب الغ خانی، بالغ بر

چنگ می ھندی را بھ  يکصدودلير بودند که يکی ازآنھا چه درکوه وچه درجنگل

   ٣ ».آورد

الفنستون، درمورد نفوذ وتسلط چندين قرنۀ افغانھا درھند گفتنی ھای جالبی 

ھمه روايتھا دراين نکته موافق  اند که در روزگار دراز پيش از « :ددارد ومينويس

ًدر کوه ھای غور می زيسته اند وظاھرا آنان در روزگار )پشتونھا( اين افغانھا

                                                
 محمhhhدبن منhhhصور بhhhن سhhhعيد مبارکhhhشاه مhhhشھور بhhhه فخhhhر مhhhدبر،آداب الحhhhرب والhhhشجاعه، - ١

 ٣١٤ش،  ص١٣٦٤تھران
 ٢٣٤، ص١٣٧٢ افغانستان، جنگ وسياست ، چاپ ايران- ٢
ببعد،اقتدارحسين ٣١۵، ص ١٣٤٢راج جوزجانی، طبقات ناصری، طبع کابلمنھاج س- ٣

 ٢٣٦صديقی،افغانستان، جنگ وسياست، ص



نھا درھندسلطنت پشتو  ١١٤ 

کوه ھای سليمان تمام کوه ھای . پيشين درکوه ھای سليمان نيز ماوا گزيده بودند

شته آنان درسده نھم درکوه بر اساس تاريخ فر. جنوبی افغانستان را در برميگيرد

ًظاھرا افغانان بخش مھمی از سپاھيان . ھای شمال شرقی جايگزين بوده اند

سلطان محمود وديگر شاھان غزنوی را تشکيل ميداده اند، اما کوه نشينان غور 

آزادی خويش را حفظ کرده بودند وشايد شاھانی داشته اند که نسبشان به 

اين شجره را ميرخواند در روضة . تميرسيده اس) سھاک پشتون(= ضحاک

به نظر می آيد که . الصفا آورده وصاحب تاريخ فرشته ھم آنرا تائيد کرده است

 حتی تاقرن يازدھم پيشينه تاريخی داشته اند قبيله سوریشاھزادگان غوری از 

  .ًوظاھرا غور وفيروز کوه وباميان از شھرھای بزرگ آنان بوده اند

اين مردم  تابع شھزاده ای بنام محمد بودند که  در روزگار محمودغزنوی 

دودمان ھمين خانواده تا اواسط سده . به دست سلطان محمود مغلوب واسير شد

دوازدھم ميxدی ناگواريھای بسياری را ازغزنويان متحمل شدند، تا سرانجام 

دست به اسلحه بردند وشاه غزنی را از تخت بزيرکشيدند وآن پايتخت زيبا را آتش 

ند و با خاک يکسان کردند و با گسترش دادن قلمرو خويش، سرزمينھای زد

 وبخش بزرگی از خراسان را به سلطنت کابل، ھندوستان، بلخ، بدخشان

ُاز آن روزگارتا ھجوم بابر، مدت سه قرن دودمانھای . زيرفرمان خويش آوردند

ر قلمرو برھندوستان حکومت کردند، اما بخش ديگ) پشتونھا( مختلفی از افغانان

از دودمان .  فتح شدچنگيز خانشاھان غور بدست خوارزمشاه افتاد وسپس توسط 

پشتونھا در مدت . سوری اکنون خانواده ھای انگشت شماری در دامان مانده اند

ً ودودمانش ظاھرا آزادی خويش رادر تيمورلنگحکومت خاندان چنگيزخان و

  ١ .کوه ھا حفظ کرده بودند

يقی، محقق ھندی در مورد ظھور ونفوذ افغانھا      اقتدار حسين صد

ظھور افغانھا به عنوان نخبه گان "درھند مقالۀ مفصل ومحققانه ای زيرعنوان 

افغانستان ، جنگ "،در حدود سی صفحه نوشته که درپايان کتاب "حاکمه در ھند

بنابرين من آن مقاله را خxصه کرده اينجا می آورم .  چاپ شده است" وسياست

                                                
 ١۵٨ لفنستون،افغانان، ص- ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ١١٥ 

 وھمچنان کتاب ديگر به تکميل موضوع  بنابر ساير منابع دست داشتهوسپس 

که تازه در دسترس » سلطنت افغانھا در ھند«آقای اقتدار حسين صديقی زيرنام 

  . خواھم پرداختمن قرار گرفته است،

سخت به آداب ورسوم  افغانھا درابتدای ورود به ھند: صديقی مينويسد که

ی به تدريج نسل ھای بعدی روش اشرافی نخبگان قبيله ئی خود پابند بودند،ول

ارتقای تدريجی آنھا به بعضی مناصب و مقام ھای نظامی . مسلمانان را پذيرفتند

دراردو و سيستم اداری سلطان نشين دھلی، راه پيشرفت فرھنگی ومدنی 

بدين ترتيب آنھا خود .ھندی را برای آنھا ھموارساخت-درجامعه مشترک اسxمی

شرافی دربارھا منطبق ساختند وباگذشت زمان مردمان متمدنی رابافرھنگ ا

بارآمدند که برای سلطنت کردن برھند خود را آماده ساختند وبه سلطنت 

اشراف واB مقام افغان مشابه ھمتايان اعيان زاده غير افغانی خويش .نيزرسيدند

 بيشتر ،ملک خطابواحدھای نظامی آنھا مانند افراد. زندگی پرزرق وبرقی داشتند

عxوه براشراف، سايرافغانھا ھم که درحرفه .سواران غير افغانی بودند تا افغانی

ھای غير نظامی اشتغال داشتند، به تعداد زياد دردھلی ساکن شده بودند، آنھا مثل 

  .سايرشھروندان با فرھنگ دھلی خوگرفته بودند

 موقعيتھای     افغانھا بتدريج در سپاه وسيستم اداری سلطان نشين دھلی به

تا . راه پيشرفت سريع آنھا بازشد) ھا خلجی(مھمی نايل آمدند و با رويکارآمدن 

افراد اين  .اين زمان نسل جديدی از مھاجرين افغان به مقامھای مھمی رسيده بودند

گروه جديد که درمحيط ھندوستان رشديافته بودند، نه فقط به سيستم سياسی اين 

باکسب آموزش به سطح معينی از فرھنگ شھری سلطان نشين خوگرفتند، بلکه 

 برای گماردن افراد درشغلھای مھم اھميت زيادی به سIطين خلجی. ارتقا يافتند

اصالت نژادی افراد ماننند سxطين قبلی نميدادند، بلکه ھرکسی را که استعداد 

 اختيارالدين"درنتيجه ما نام . Bزم برای پيشبرداموری ميداشت به کارميگماردند

 .می يابيم" سلطان عIءالدين خلجی"را درميان افراد منتخب رھبری " افغان مل

 شغل ُسلطان محمد بن تغلق شاه اين شخص خوشنام درادارۀ حکومت تا زمان  ١

                                                
 ٢٣٧افغانستان، جنگ وسياست ، ص ، اقتدار حسين صديقی - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ١١٦ 

 ھم درزمان» ملک افغان مل« برادر کوچکتراو به نام. مھمی برعھده داشت

  . مقام ھای مھمی کسب کردعxءالدين خلجی

رتاريخ شيرشاھی، در لشکرکشيھای که به منظور فتح  دعباس سروانی

 وسلطان غياث الدين قطب الدين مبارکشاه خلجیجنوب ھند در دوره سلطنت 

ديف اشراف سلطان  ررا در برادر ُتغلق شاه صورت گرفت، اسامی اين دو

ًاين تلويحا نشان ميدھد که اين ھردو به دليل . عxءالدين خلجی ذکر ميکند

   ١.  شان در امور مربوط به دکن مورداحترام بودندتجربيات گذشتۀ

بن تغلق شاه ما به اسامی تعدادی     در دورۀ سلطنت سلطان محمد

ارتقا  سلطان مذکور نه فقط افغانھا را به درجات باB. ازاشراف افغان برميخوريم

نستند افغانھا نميتوا.نيز ترفيع ميداد داد، بلکه حتی افراد طبقه پائين جامعه ھندو را

مورد توجه سلطان قرار نگيرند، زيرا مدتھا بود که درخدمت سلطان بودند وبه 

اکنون آشنا شده بودند ومانند اعضای ساير خانواده ھای اشرافی  سيستم سياسی ھند

درواقع در اين زمان افغانھا دردرون . بخشی از گروه برگزيده حاکم تلقی ميشدند

برعکس نوشته  .ماعی را  تشکيل ميدادندجامعه مسلمان ھند يک طبقه جديد اجت

ھای منھاج السراج وامير خسرو، متون تاريخی ديگر، اشراف افغان را افراد کم 

 آنطور که چھره اش درکتاب فتوح سxطين ملک افغانمل. اطxع نشان نميدھند

  .تصوير شده است، افسری بافرھنگ عالی است

Bتری ارتقا يافته بودند افغانھا درخدمات دولتی در پست ھای مھم وبا

در » ملک شاھولودی«شخصی بنام . وخيلی ازآنھا نفوذ قابل مxحظه داشتند

شوريد وبعد ازکشتن او به » بھزاد«ميxدی عليه نايب الحکومه ملتان به نام١٣٣٤

شورش ملک شاھو لودی چنان ابعادی يافت که شخص سلطان از . پادشاھی رسيد

بدون مقابله با " ملک شاھو لودی"درنتيجه دھلی  به طرف ملتان حرکت کرد، 

  سلطان از عملی که بردست اوصورت گرفته بودعفوخواست وبx فاصله باکسانش 

                                                
١

،به حوالۀ جنگ وسياست در افغانستان، ١٩٦٤عباس سروانی، تاريخ شيرشاھی،چاپ داکا،-
 بعد ب٢٣٠



نھا درھندسلطنت پشتو  ١١٧ 

   ١.عازم افغانستان شد

  

  :بمقامات مھم  ارتقای برخی ازرجال پشتون

ھای مھمی رسيدند  ی که دراين دوره به مقامديگر اشخاص برجسته از

  . بودند ديگرادعدت وخ افغانغان وملک مب افغان، قاضی جIل افملک خطا

 شخصی بود که ازمنصب قضاوت  به شغل افسری  قاضی جIل افغان

 ميxدی او ١٣٤۵درسال .  صاحب مقام بلندی شدگجراتسپاه ارتقا کرد ودر

برخی ديگراز اشراف غير افغان عليه اقدامات دفاعی  و "جھيلو افغان"ھمراه 

ستند در مقابل نيروھای سلطان مدت مديدی سلطان شورش کرد،اما آنھا نتوان

ودر دولت . رارکنندمقاومت کنند وشکست خوردند ومجبور شدند به دولت آباد ف

خ خود ملک م. شورشيان دکن بود، پيوستندافغان که رھبر )مخ(ملک ماخاباد به 

شاه مذکورقاضی .  را برگزيدسلطان ناصرالدين شاه لقبشاه اعxم کرد و را

 "قدرخان"لقباکه درسلسله مراتب قبيله ای درسطح خان بود به جxل افغان ر

از اشراف زاده ھای ديگر افغان که به شورشيان دولت آباد پيوسته . ساخت مفتخر

به حسن بھمن شاه ًاين شخص بعدا توسط .  نام بردبھرام خانبودند ميتوان از 

  .انتخاب گرديد" وکيل دار"عنوان 

 زمانی که برادر:  درخور توجه است ھمخ افغانملک ماريخ زندگی ت

عھده حکومت داشت، او » مالوه« در سرزمين "افغانمل"اختيارالدين بزرگش 

 فرماندھی يک ھزار سوار را در،خ افغان مملک . دار وBيت دولت آباد بود

سرداران (» اميران« ميxدی به ھمراه ساير ١٣٤۵درسال  و. اختيار داشت

ترس اينکه سلطان به  اواز.  باشورش فرستاده شد جھت مقابلهگجراتبه  )نظامی

سرپيچيد و  ھمدلی اوبا ديگر اشراف افغانی درگجرات پی نبرد، ازفرمان او

 چه -درنتيجه شورشيان. درعوض فرماندھی يکصد سوار شورشی را پذيرفت

لقب سلطان  او را برسرير شاھی نشاندند و به او-افغانی وچه غيرافغانی

يک افسرغير . درباراو مطابق الگوی دربار دھلی برپاشد. د دادنناصرالدين شاه

                                                
 ١٤،ص١٩٩٠اقتدار حسين صديقی، سلطنت افغانھا درھند،ترجمه پروفيسورامين،طبع - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ١١٨ 

خواجه «برگزيده شد ولقب » وزير«نظامی به نام نورالدين توسط او به عنوان

فرزند ارشد . ُشبيه عنوان وزير سلطان محمد بن تغلق به او داده شد» جھان

ھمچنين او به حيث . خوانده شد» خضرخان«سلطان ناصرالدين شاه به لقب 

سپس ناصرالدين شاه تمام وBيت . انده عالی نظامی سپاه سلطنتی تعيين گرديدفرم

تقسيم کرد که ھراقطاع دراختيار يکی » اقطاع«دولت آباد را به بخش ھايی به نام 

 ماه حقوق فوق العاده به عنوان جايزه به سربازان ١۵. از طرفداران اوقرارگرفت

ع  مطلع شد به مقصد مقابله با وقتی سلطان دھلی از اين موضو. پرداخته شد

شورشيان ھم خود را برای جنگ آماده کردند، . حرکت کرد شورشيان دولت آباد

دند، م شباد بعد از تحمل تلفات سنگين منھزولی دريک جنگ شديد نزديک دولت ا

 وديگر سرکردگان حسن کانگو، )خ افغانملک م( سلطان ناصرالدين مگ��ر

بنابرين قلعه  به محاصره . ولت آباد فرار کردندشورش از ميدان نبرد به قلعه د

گجرات شورشی ديگر زبانه کشيد وسلطان  درھمين زمان در. سلطان درآمد

 به نيروھای حسن کانگوبعد از عقب نشينی سلطان، . ًسريعا عازم گجرات شد

اين پيروزی او را در بين . کننده ای تحميل کرد باقيمانده سلطنتی، شکست خرد

داوطلبانه ) خ افغانم(درنتيجه سلطان ناصرالدين . يار پر آوازه کردشورشيان بس

. به نفع حسن کانگو از قدرت کنار رفت وخود را از صحنۀ سياست بيرون کشيد

خ افغان، به افول ستارۀ اقبال قدرت گرچه شورشھای قاضی جxل  و ملک م

ين زمان افغانھا اشراف زادگان افغان انجاميد، اما اين حوادث نشان ميدھد که تا ا

١ .از موقعيت مھمی دراين سلطان نشين برخوردار بودند
  

 افسران افغان مقامھای مھمی دراختيار داشتند ودر مرکزنظامی، دکن در 

ًسربازان وافسران افغانی مداوما به استخدام اشراف زادگان غير افغانی در می 

ھند نيز رحل  شين ديگرعxوه برسلطان نشين دھلی،افغانھا دروBيات شاه ن .آمدند

  . اقامت افگنده بودند

  

  ) ١٤٠٣-١٤١٠ (سلطان مظفرشاهيکی از اشراف برگزيده درگجرات 

                                                
 ١٦-١٥اقتدار حسين صديقی، ھمان اثر،صص- ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ١١٩ 

نان «در. بود" افغان خان"شخصی به نام )  ١٤٤٢-١٤١٠(سلطان احمدشاه و

، يک شورشی که مدعی تاج وتخت مؤيدالدين فيروزخان» Nandurbarدربار

ازاشراف نيرومند افغان بنام ديگريکی . شکست داد را احمدشاه شده بود، او

 ميxدی عليه ١٤٣١سال   در بودکه  اعظم خان، مشھور بهسليمان افغان

يک کمک  دعوت بعمل آورد تا بامالوهھوشنگ شاه  شورش کرد و از شاهاحمد

ديگرشاه گجرات را از تخت پائين بکشند، اما در نبردی شکست خورد واعظم 

   ١ . فرارکردهخان به مالو

وھانی را نام ببريم که با  از افغانھای لملک خرمر ميتوانيم از اشخاص ديگ

 ميxدی امارت ١۵، پادشاه گجرات درابتدای قرن  سلطان مظفرشاهکمک

شخص اول به عنوان حاکم بی چون وچرای سلطان نشين . را بنا نھاد» جالور«

ا حال وھوای  ھم اشراف افغان خود را بدر پادشاھی مالوه. ات شناخته ميشدگجر

به تعداد زيادی درآنجا ساکن » ميان«بخصوص افغانھای . محلی يکی کرده بودند

درقرن .  وفادارانه ادامه دادندبه خدمت دردستگاه سلطان ھای مالوه شده بودند و

راف به شمار می آمدند که از اشسکندرخان ميانه ونظيرخان ميانه  ميxدی ١٦

 شيرشاه سوری حتی بانھا برای استقxل مالوهآ.  گرفتند را در دسترھبری مالوه

   .وجانشينانش ھم جنگيدند

 نشان ميدھد که تعداد زيادی از افغانھا دراين بنگالبررسی تاريخ 

اين روند تا زمان . پادشاھی حتی قبل ازتاسيس امپراتوری لودی زندگی ميکردند

به . دامه داشت که آنھا را به نيروی خويش فراخواند ھمچنان اسلطان بھلول لودی

نظرميرسد که تعداد افغانھا درپادشاھی بنگال قابل مxحظه بود و آنھا در فتوحات 

» جونپور«درسلطان نشين شرقی . ونظام اداری منطقه نقش مھمی ايفا ميکردند

، تعداد زيادی افغان، سلطان مبارکشاهھم افغانھا در اردو حضور داشتند و 

   ٢ . بودتاجيک و راجپوتی را استخدام کرده

  ع وBيت ِقطُافغان م)Bir(ملک بير. با افغانھا نيک بودسلطان فيروزرويۀ 

                                                
 )٩٨،ص١بحوالۀ طبقات اکبری،ج(٢٠صديقی، سلطنت افغانھا درھند، ص ١
 )١٨٠-١٧٦تاريخ شيرشاھی، ص بحوالۀ (٢٤٠فغانستان، جنگ وسياست، ص ا - ٢



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٢٠ 

 . انتقال يافت ملک داود خان بود وبعد از وفات  وی اين امتياز به پسرشبيھار

 سپرده شد تا محمدشاه افغانپور به  ۀ جديد التعمير تغلقعامور مربوط به قل

 بعد از وفات وی .ظر داشته باشدن  را زيرEtawahوCيت ايتاوهزمينداران 

 اقطاع پدر محمودخانو)  Sar bali(سربلی خانتا پسران وی  سلطان اجازه داد

باو جودآنکه پسراول وی برای مدتی محبوس نيز . را در تصرف داشته باشند

  نيز به حيث اقطاعدار ملک خطابًبود، ضمنا بايد اظھار داشت که درھمين ھنگام

ال خدمت افغانھا در قشون درعين ح.  خود ادامه دادبه کار )Rapri(راپری

، اقطاعدار ملک مروانبطور مثال . غيرافغان نيز ادامه داشت فيودالاشراف

سلطان از اجداد ملک بھرام ملتان يک تعداد افغانھا را استخدام کرده بود که 

١ . نيز از آن جمله بودبھلول
  

 موقعيت ھای شانرا در در دورۀ بازماندگان فيروزشاه نيز اشراف افغان

 مجبوس شده سلطان فيروزشاه که توسط سربلی خان.سلطنت دھلی حفظ کردند

اما با ضعف . اد شدآز)م١٣٨٩- ١٣٨٨(توسط سلطان تغلق دومبود، بارديگر

بنابرآن سربلی خان وبرادران .  نيز متزلزل گشتايتاوه دارعاقطسلطنت موقعيت ا

 ١٣٩٤ سال ترک دادند ودر ن ناحيه ران اياو محمودخان وسليمان خان ونظام خا

٢ .در آمدند) Kalpi(کلپی  دارعاقطدرخدمت محمودخان ا
  

  

  :درھندوقيام او ملک شاھوی لودی 

ُھا وجانشين شدن خاندان ترک تبار تغلق  پس از اضمحxل سلطنت خلجی ُ

 ميxدی، محمدشاه تغلق پادشاه اديب وھنرمند بود،مگربا تعصبات شديد ١٣٢٠در

ًود ميخواست رعايايش ھمه اجبارا ديانت اسxم را بپذيرند، ولی اين مذھبی خ

را بدنبال داشت که درنتيجه سبب تجزيه  تعصب مذھبی خودکامه گی واستبداد او

امپراطوری اش گرديد وامرای مقتدروصاحب نام ونشان اوبا استفاده ازموقعيت 

ربه صورت خود ونفرت ھندوھا از سياست مذھبی شاه، ھريک در گوشه وکنا

                                                
 )١٢٣بحوالۀ تاريخ مبارک شاھی،ص(١٧طنت افغانھا درھند،ترجمۀ امين،ص صديقی، سل- ١
 ١٨صديقی، ھمان اثر، ص ٢



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٢١ 

شخصی بود  چنانکه يکی از افغانان مقتدر. خرده فرمانروايان مستقلی درآمدند

ُميxدی عليه نايب الحکومه ملتان به ١٣٣٤که درسال » ملک شاھولودی«بنام 

شورش ملک شاھو . شوريد وبعد ازکشتن او خود را پادشاه خواند» بھزاد«نام

  به طرف ملتان حرکت کرد، لودی چنان ابعادی يافت که شخص سلطان از دھلی

بدون مقابله با سلطان از عملی که بردست اوصورت " ملک شاھو لودی"درنتيجه 

پس از آنھم . گرفته بود عفو خواست وبx فاصله باکسانش عازم افغانستان شد

افغانھا بتدريج در سپاه وسيستم اداری به موقعيتھای مھمی نايل آمدند وخيلی ازآنھا 

  . ه داشتندنفوذ قابل مxحظ

، )١٣٩٨(  درآمدتيمور لنگدر پايان قرن چھاردھم که دھلی به اشغال 

، هبنگال، جانپور، مالو: امپراطور تغلق بجز بر دواب،ھيچگونه قدرتی براياBت

   ١ .نداشت واين وضع تا اخير قرن پانزدھم ادامه يافتگجرات، و دکن 

حاکمی بنام  بعداز متxشی کردن قدرت تغلق، دھلی رابه تيمورلنگ

 ازخاندان سيدان داد که جانشينان او برای اداره دھلی اشخاص ضعيفی خضرخان

دراين وقت افغانھای لودی درخدمات دولتی سلطان نشين دھلی در پست . بودند

  . ھای مھم وباBتری ارتقا يافته بودند وخيلی ازآنھا نفوذ قابل مxحظه داشتند

ھده دارحکومت سرزمين  عاسدخان لودی ميxدی ملک ١٤٠۵درسال

 ملک خطاب افغان،از اوBدۀ حسين خان افغانوھمينطور . شد" سمبھل"وسيع 

قطب وبعد از او فرزندش . را درتصرف خود داشت" Rapriراپری"سرزمين 

٢.  در دوران پادشاھی سلطان مبارک شاه جانشين اوشدخان افغان
  

 

  :تبارزدولت خان لودی وملک بھلول لودی

 افغانھا درھند شمالی از زمان حکومت سيدھا دردھلی استيxی سياسی

در دورۀ مذکور افغانھا از توانمندی خود، آگاھی حاصل کرده . شروع ميشود

ھردو طايفه منسوب به (وھانیخيلی از آنھا بخصوص قبايل لودی ولبودند، زيرا 

                                                
 )به حواله ھمان مقاله(١٣٤-١٢٨، زيادالسIطين ، ص ٣٠٣ تاريخ فرشته، ص - ١
 ١٨صديقی، ھمان اثر،ص - ٢



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٢٢ 

قطعات بزرگی از زمين را به عنوان اقطاع در سلطان ) قبيله بزرگ غلجی استند

 تا ١٤١٢در سالھای دولت خان لودی [درميان آنھا . شين دھلی دراختيار داشتندن

در رديف شاھان ھندی درزيرنام   ازقدرتی برخوردار شده بودکه وی را١٤١٤

 ملک شاه بھرام لودیديگر  شخص مقتدر.] سلسله تغلق شاھان  بشماره آورده اند

 به خضرخان سيدی توسط  ميxد١٤١٧بود که درسال ) بعدھا به نام اسxم خان(

 سوارافغان ومغول تحت فرماندھی ١٢٠٠٠او . منصوب شد" سرھند"حکومت 

 به عنوان اقطاعدار سرھند ١ ملک بھلول خود داشت، وبعدھا برادرزاده اش

لتان مقام ُ نيزدرمملک سليمان لودیخصی بنام از اين خاندان ش. جانشين اوگرديد

، يکی شيخ علی در جنگی که به مقابل اما سليمان لودی. وموقعيت مھمی داشت

 سال در . ميxدی انجام داد کشته شد١٤١٨از مھاجمان مغول از کابل در سال 

 به حکومت سرھند گماشته شد ملک هللا داد لودی ميxدی، ١٤٣٢/ھق٨٣٨

 ميxدی که ١٤٣٤درآنجا در سال .  را دراختيار گرفتاقطاع سمبھلوبعدھا او

مناصب   به اشراف وفادارش القاب وطان مبارکشاهسل جانشين سلطان محمدشاه

  از پذيرش ھرنوع القاب وعنوان برای خودملک هللا دادلودیعالی اعطا ميکرد، 

 امتناع ورزيد ودر عوض ھرگونه لطف ومرحمت سلطان رابرای برادر

را به برادرکوچکتر او اعطا " دريا خان"سلطان لقب. کوچکترش درخواست کرد

٢.کرد
  

ًشاھی دھلی،افغانھا آھسته ولی مداوما بصورت يک گروه فشار درنظام پاد

، قوی ترين اسIم خان لودی، جانشين ملک بھلول لودیدربين آنھا . درآمدند

 سوار )٢٠٠٠٠(بيست ھزاراو افراد تحت فرمان خويش را به . شخص بود

نيرومندی قشون او که شامل سربازان افغانی، مغولی وھمچنين ھندی . رسانيد

به علت ھرج ومرج ونفوذ ) ١٤٤٧-١٤٣٤( سيدمحمدشاه وضعف موقعيت بود،

  ملک بھلول لودیعده ای خاص دردستگاه حکومتی، ھوس سلطنت را در دماغ 

                                                
خhان سhلطان بھلhول را نواسhۀ اسIhم ) ٢٢و٢٠صhفحه (صديقی درکتاب سلطنت افغانھا درھند- ١

درھمhين کتhاب .ناميده است، درحالی که در مقالۀ مفصل خhود وی را بhرادرزاده اسIhم گفتhه اسhت
 )٢٧ص :رک.(نيز يکجا،اسIمخان عمومی ملک بعلول لودی ذکرشده است

 ٢٠ -١٩ سلطنت افغانھا درھند،ترجمه پوھاند حميدهللا امين، ص- ٢



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٢٣ 

  .پرورانيد

 سلطان سيدمحمدگرچه جنگ داخلی در پی قتل سلطان مبارکشاه به نفع 

انست  پايان يافت، ولی اين سلطان به علت غوطه ورشدن درلذت وعيش نتوشاه

ُ ميxدی بعد از بازگشت از ملتان او ١۴٣۶درسال . با وضعيت موجود مقابله کند

که " اوباش"ُدر ملتان گروه ھای . ھرگونه توجھی به امور کشور را از دست داد

مزاحمت ايجاد می کردند وھمزمان با اين مزاحمتھا ياد شده اند،" لنگه ھا"بنام 

تصرف شد، ولی سلطان اقدامی برای  چندين اقطاع را مسلطان ابراھيم شرقی

  .سامان دادن به اوضاع نکرد

فروبست وبرطبق وصيتش  چشم از جھان اسIم خان لودیدر ھمين ايام 

قطب خان  ١. ادارۀ اقطاع او را در دست گرفتملک بھلول برادرزاده وی

سلطان .، به مخالفت با بھلول برخاست واز مرکز کمک خواستپسراسIم خان

 را برای مقابله با بھلول اعزام نمود،اما حسام خان شکست م خانحساوزيرخود 

وشرط گذاشت که  ًمتعاقبا بھلول از وفاداری خود به سلطان اطمينان داد .خورد

 يکی از دوستان او به حيث وزيرمقرر حميدخانحسام خان کشته شود وبجای او 

خود عمل مطابق ميل  مگرسلطان به اين تقاضای بھلول وقعی نگذاشت و. شود

٢ .مينمود
  

از   راسلطان محمودخلجیملک زاده ھای ميوات  ميxدی ١٤٤٠درسال

سلطان ً قبx ملک بھلولاز آنجائی که .مالوه برای تصرف دھلی دعوت کردند

سيد را از وفاداری خود در بدل کشتن حسام خان اطxع داده بود،از  شاه محمد

ون مالوه را شکست داد بلکه وی کمک خواسته شد، در نتيجه بھلول نه تنھا قش

لقب خان در ھمين موقع او  .ثابت نمود براشراف ديگر دھلی نيز تفوق خود را

موفقيت بدست آمده توسط .  را بحيث مکافات ازسوی محمدشاه بدست آوردخانان

 افغان يعنی ملک بھلول نه فقط موقعيت او را بطور قابل مxحظه ای در سرکردۀ

                                                
يکند که چنين استنباط ميشودکه ، صديقی اشاره م٢٢صديقی، سلطنت افغانھا درھند، ص- ١

 )٢٤٣تاريخ مبارکشاھی،ص ( وفات نموده است١٤٣٦اسIم خان لودی بعد از سال 
  ٢٢صديقی، سلطنت افغانھا درھند، ص- ٢
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متوجه ضعف حکومت او را  تقويت کرد، بلکه دھلی وسرزمين ھای مجاور

   .ساختنيزمرکزی 

 را که دشمن "جسرت کھگر"بھلول موظف شد تاملک ١٤٤١درسال 

مصالحه کرد بھلول  با  نبرد، جایبه جسرتخاندان سيدان بود،مضمحل نمايد،اما

  سيدمحمدشاهاز چنگ و بھلول را تشويق نمود تا برای گرفتن تاج وتخت دھلی 

سلطنت از دست  تغيير  به فکراز ھمين وقت به بعد است که بھلول .يداقدام نما

برای تقويت بيشترقشون خود از افغانھای  او ابتدا. خاندان سيد می افتد

دراين وقت تمام اشراف در سرزمين ھای اطراف .  دعوت ميکند"Rohروه"

 لوه برھيچيک آنھا درھنگام حمله سلطان ماميزدند،زيرا   خوددھلی دم ازاستقxل

دھلی  سان بود تا بريار آبنابرين برای بھلول بسحمايت نکردند، وی  ازدھلی  

را » تلجُس«منطقۀ حد فاصل وی اولتر از ھمه  .حمله کند وآنرا متصرف شود

 را لپور وCھورديپ،سامانه، ر فيروزهحصا سرزمين تحت کنترول خود درآورد و

ت وبعد دامنه کنترول خود به شمول منطقۀ شمال غربی آن تحت تصرف خودگرف

به دنبال .  آماده کردتصرف دھلی خود را برای  سپس.١ توسعه دادپت  پانیرا تا

، حميد خان وزير سلطان عIءالدين شاهدوبارتxش برای تصرف شھر، باBخره 

شکست خورد وملک بھلول لودی در  آخرين پادشاه سلسله پادشاھی سيدان،

ملک بھلول لودی بعد از اعمال . ی گرديد ميxدی وارد دھل١٤٥٠اواخرسال 

 برسرير سلطان بھلول شاه ميxدی با نام ١٤۵١حاکميت خود برشھر، در

پادشاھی دھلی جلوس کرد وبدين ترتيب سلسله پادشاھی افغانان لودی در ھند 

   ٢ .آغاز شد

بنابرين اگرسالھای حکمروائی افغانان لودی را درھند قبل از يورش 

ملک شاھولودی به حساب نياوريم واز اقدامات انقxبی ) ١٣٩٨(تيمورلنگ 

م بگذريم وفقط بعد ازيورش ١٣٣۴در) بھزاد(ُبرضد نايب الحکومه ملتان

 وبرقرارساختن خضرخان سيد در سلطنت دھلی محاسبه کنيم ، فقط تيمورلنگ

                                                
  الف،٤، مشتاقی،ورق٢٦٨،٢٩٧،ص ١بحوالۀ طبقات اکبری،ج(٢٣صديقی، ھمان اثر،- ١
 ٢٣٧ افغانستان، جنگ وسياست ، ص - ٢
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در سرھند است تا پايان ) اسxم خان(  ملک بھرام لودیکه آغازحکومت ١٤١٧از

) ١۵٣٩م تا ١۵٢۶ از - ساله١۴به استثنای يک وقفه (١۵۵۵ان درسلطنت سوري

 سال در ھند دارای قدرت سلطنتی وسلطنت ١٣٢افغانان لودی وسوری مدت 

 سال را قبيله ١۶ سال را قبيله لودی ومدت ١١٦بخشی بوده اند و از اين مدت 

  .سوری درھند صاحب قدرت وشأن وشوکت بوده اند

  : سه تن  نام آورترين اند ازميان سxطين لودی درھند 

   سلطان بھلول لودی  ،-١

   سلطان سکندرلودی ،-٢

  . سلطان ابراھيم لودی-٣

دست وتاسيس دولت سوريان در ھند        برای بررسی کارنامه ھای اين سه تن 

از داکتر " سلطنت افغانھا درھند« يکی بنام :مھم است بسيارکتاب سه مايۀ من،

سابق ھشگر ھندی، که از طرف پوھاند حميدهللا امين اقتدار حسين صديقی، پژو

 با ادبيات روان فارسی دری ترجمه شده وازجانب استاد ورئيش پوھنتون کابل

  . ميxدی به چاپ رسيده است١٩٩٠مرکز نشراتی وفا در پشاور در سال 

 ظھور وعروج پشتونھا رين کتابھای است که در مورد اين کتاب يکی از معتبرت

ی با روش تحليلی وانتقادی از روی منابع دری وانگليسی وھندی در ھندشمال

وبعضی نسخ خطی کمياب محفوظ در آرشيف ھای ملی ھند به تحقيق ونگارش 

  . صفحه می باشد٢٣٦گرفته شده است ودارای شش فصل و

تاليف ) پشتانه"(پټانز"مھم وبا ارزش تاريخی ديگر،کتاب کتاب 

  .است" وCف کاروا"سياستمدار ومحقق نامور انگليسی 

ودو )  صفحه٧٠٩در( فصل وپنج ضميمه ٢۶اين اثرمھم تاريخی در

پيشگفتار تحرير شده است که برای درک تاريخ افغانستان وبخصوص تاريخ 

اين کتاب ھمان قدر اھميت . پشتونھا دراين کشور بسيار با ارزش تلقی ميشود

  .خ کشورما اھميت دارداز الفنستون برای تاري" بيان سلطنت کابل"دارد که کتاب 

  است که مؤلف آن عبدهللا نام داشته " تاريخ داودی "سومين اثر باارزش تاريخی،

   فرزند داودشاه کرCنیو آنرا به دستور آخرين سلطان پشتون در بنگال يعنی 
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، بصورت گزارشی بزبان فارسی نوشته وبنام )١٥٧٦ -١٥٧٢(سليمان کرCنی

   .مسمی کرده است" تاريخ داودی"

در ھند ) ١٦٢٧ -١٦٠٥(مولف  تا عھد سلطنت جھانگير امپراطور ھند

معتبرترين گزارش تاريخی از ميتوان گفت اين کتاب . حيات داشته است

 ھجری ١٣٧٠اين اثردرسال . رخدادھای سxطين لودی وسوری درھند ميباشد

شمسی توسط عبداللطيف طالبی عضوعلمی اکادمی علوم افغانستان از فارسی به 

اطxعاتی  که در ذيل ارائه . شتو ترجمه ودر مطبعه دولتی کابل چاپ  شده استپ

  .ر استا اثھمين ميگردد، برمبنای  

  

  : بھلول لودیتنسلط

بلوخان درکودکی پدرش را از . بود" بلوخان"نام اصلی سلطان بھلول، 

دست داد ودرسايۀ عنايت ومحبت عموی خود 

) خانملقب به اسxم (شاه بھرام لودیملک 

ملک شاه بھرام لودی يکی از اميران . بزرگ شد

 ١٢٠٠٠مقتدر خضرخان سيد پادشاه دھلی بود  که 

ھزارنفرسپاھی افغان ومغول زير فرمان خود 

داشت و پادشاه دھلی براو حساب ميکرد واز ھمين 

به حيث حکمران " اسIمخان"جھت او را با  لقب 

  ).م١۴١٧(گماشته بود " سرھند"وBيت 

، ھنگامی که پا بسن بلوغ گذاشت، به تجارت اسپ پرداخت بلوخان

ھمراه با سايرافغانھا از ھند به مناطق قبايلی افغانستان می آمد و اسپ ميخريد و و

دريکی از سفرھا بلوخان با يک نفر . به ھند می برد و برای دولت ھند ميفروخت

تاثيری که ملنگ ژوليده  ومجذوب روبروشد که داستان اين برخورد از لحاظ 

برروحيات بلوخان داشت،جالب ومھم  است، زيراکاری که اعتقاد ميکند،گاھی 

درآن سفرھمينکه چشم بلوخان به ملنگ افتاد . ازقدرت دانش وتحصيل پوره نيست

به دو نفراز ھمراھان خود که يکی قطب خان و ديگری فيروزخان ناميده ميشدند، 
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چون .  آوريم وبعد به سفر خود ادامه دھيمبيائيد که  احترام اين ملنگ را بجا: گفت

بلوخان رئيس کاروان بود، آن دونفرسخن بلوخان را پذيرفتند وبه سxم ملنگ 

درميان شما کسی ھست که : ملنگ از ايشان پرسيد. رفتند و نزديکش نشستند

پادشاھی دھلی را به دوھزار تنگه بخرد؟ رفقای بلوخان خاموش ماندند، ولی 

تنگه پول را پيش روی ملنگ گذاشت وگفت ١۶٠٠جيب برد و بلوخان دست در 

پادشاھی دھلی بتو :"ملنگ پول را با عجله برداشت وگفت. از اين بيشتر ندارم

بلوخان ازنزدملنگ بلند شد " مبارک واين دونفر خدمتگار تو خواھند بود

و خنديدند که چرا پولھايش را به حرف مفت ملنگ داده است؟ اوھمراھان وی بر

اول، اگرسخن او :من اينکار را بدو دليل کردم:وخان به ھمراھان خودگفتبل

راست شود، سودای خوبی کرده ام، ودوم اگر راست نشد، فکرميکنم خدمت يک 

معلوم ميشود که .بلوخان اين را گفته وبه سفرخود ادامه داد. درويش را کرده ام

ين ذھن اورا متوجه سخن ملنگ در فکربلوخان اثرعميق کرده بود، زيرا بعد ازا

  . رسيدن به سلطنت دھلی ساخت

ًاتفاقا دراين سفر بلوخان اسپان خوبی از افغانستان بدست آورد و به 

 نواسه سلطان محمدآنھا را چاق وچله ساخت وبه دھلی نزد  سرھند برد و

مت خوبی باBی کمند سرکاری و به قي برد، خضرخان که حاکم دھلی بود

 "پرگنه" ھی  حواله دريافت قيمت را براھالی يکولی ماموران شافروخت، 

  .نوشتتند که مردم آن ازاطاعت دولت سرپيچيده بودند)  تيول-اقطاع(

يکی از فروشندگان اسپ وقتی به آن اقطاع  رفت، وضعيت را طور 

به بلوخان گفت که تحصيل پول ازمردم اين اقطاع ممکن  ديگری ديد و برگشت و

من به آنجا ميروم وھرچه از دست : " اظھارا داشتبلوخان به عموی خود. نيست

اسxمخان موضوع را با پادشاه دھلی خضرخان درميان گذاشت " من بيايد ميکنم

اگر بلوخان بتواند مفسدين را گوشمالی بدھد وآنھا را به اطاعت : وپادشاه گفت

آورد وادارد، آن اقطاع و تمام مال وجايداد آن مردم را با ھرچی که ازآنجا بدست 

بعد بلوخان با ديگر تاجران اسپ براھالی باغی حمله کرد و . از او خواھد بود

باسر کوبی چند تن از آنان در مدت اندکی ياغيان را وادار ساخت  تا مبالغ حواله 

با رمه ھای گاو  به اسارت درآورد و بلوخان مردان ياغی اقطاع را. را بپردازند
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وشجاعت بلوخان   شنيدن اين خبرخضرخان از. سفند به دھلی برگشتوگو

در جمله خدمتگاران و اميران " ملک بھلول" اظھارمسرت نموده  او را به لقب 

از اين ببعد ملک بھلول گامھای موفقيت آميزی برداشته رفت . خود شامل ساخت

و ھرسال تعدادی افسران وسربازان جديد را به خدمت ميگرفت و به شاه گزارش 

بدين سان ملک . اين عساکر اقطاع جديد از شاه ميگرفتميداد و برای مصارف 

ديری نگذشت که . ھزار نفر باB برد٢٠٠٠٠بھلول تعداد سربازان خود را به 

از آنجای که اسxم خان . اکثر اقطاعات اطراف Bھور را درقلمرو خود درآورد

در وجنات ملک بھلول عxمت بزرگی می ديد، ھنگام مرگ خود او را به 

اين امر سبب اختxف پسران اواز جمله قطب خان .  خود انتخاب کردجانشينی

  بدايوانبهسرھند  از قطب خان. پسربزرگ اسxمخان با ملک بھلول گرديد

 وزيررفت وبه کمک او لشکری فراھم کرده به مقابله با ملک حسام الدين خاننزد

حسام .رداختندباھم روبروشدند وبه نبرد پ "گدھه"طرفين در محل  .بھلول پيش آمد

به بدايوان برگشت وملک بھلول بعد از اين پيروزی به  الدين شکست خورد و

   ١.گرفت سرھند رفته برجای عموی خود اسxم خان قرار

سخنان درويش مجذوب در ذھن ملک بھلول به حقيقت نزديک شده 

سلطان محمد شاه سيد، نواسه خضرخان سيد از اين پيروزی ملک بھلول . ميرفت

. داد" فتح خان"م الدين وزيرخوشحال شده به ملک بھلول لودی لقب برحسا

لشکرآراست ) سلطان محمودخلجی(دھلیسلطان محمدشاه چندی بعد به مقابل شاه 

 به نفع سلطان سيدمحمدشاه شمشيرزد ملک بھلول لودیودراين لشکرکشی 

سلطان  ،سلطان سيدمحمد. غالب آمد )سلطان محمودخلجی (وبرپادشاه دھلی 

را فرزند خوانده   ملک بھلول لودی و به پاس اين پيروزی حمودخلجی را کشتم

مدتی بعد سلطان سيد محمد درگذشت و به جای  .نوازش داد" خان خانان"به لقب 

روش نادرست حکومت .  به تخت قدرت تکيه زدعIءالديناو پسرکم عقل او 

دراين وقت . ختعxء الدين بزودی مردم را به ستوه آورد واز او ناراضی سا

ملک بھلول لودی به عxءالدين نوشت که اگرميخواھد وضع مملکت بھتر شود، 

                                                
 ٢١ -١٩ ص  تاريخ داودی،- ١
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 را به حميدخان خxص کند وبجای او حسام الدين وزيربايد خود را ازشر 

سلطان عxءالدين چنين کرد وحميدخان را بجای او به وزارت . وزارت بردارد

يکی دشمن خود حسام : کردملک بھلول لودی بايک تيردوفاخته شکار. گماشت

 را از خود راضی حميدخانالدين وزير را از ميان برداشت واز جانب ديگر 

 با اقوام لودی خود کمر خدمت ملک بھلول لودیاز اين ببعد است که . ساخت

 Cھور، ديوپالپور، سنام، فيروزآباد:بستند و درعين حال اقطاعات ديگری چون 

  .در تصرف خود گرفتندوغيره را چه بازور و چه بارضا 

دراين ھنگام ضعف حکومت مرکزی سبب شده بود تا ھريک ازفيودالھا 

چنانکه . درقلمرو سلطنت عxءالدين خود را شاه و اختياردار منطقه ای  بدانند

که دامنش تا دھلی  احمدخان ميواتی ساحه وسيعی ازمھرولی تا Bدوسرای را

ران وخوانين لوديان از Bھور تا ميرسيد، تحت کنترول خود درآورده بود، وس

پانی پت را زيرسلطه خود درآورده بودند، وعxءالدين شاه فقط برشھر دھلی 

وحومه آن فرمان ميراند ومردم از روی ريشخند اين ضرب المثل را برزبان می 

شاه عالم لقب عxء الدين بود و پالم "(پاچاھی شاه عالم، ازدھلی تا  پالم: " آوردند

  .)ئی امروزه دھلی را ميگفتندميدان ھوا

 ميxدی در ١٥موجوديت بی نظمی از عxيم مشخص نيمۀ اول قرن 

تاريخ دورۀ اخير حکمرانان سيد، سلطان محمدشاه . تاريخ ھند بشمار ميرود

بطوريکه ھرج ومرج داخلی . وعxءالدين شاه، بيانگر اين داستان غم انگيز است

و باBخره سلطان برای نجات خود  د رسيددر دورۀ سلطان عxء الدين به اوج خو

در دھلی حکومت مرکزی متزلزل شد واشراف مساعی شان . دھلی را ترک گفت

  .نمودند را متوجه حفظ منافع شخصی خود

  به وی عIء الدين شاه عده يی از نزديکان ملک بھلول لودیبه اشاره 

، حدود چھل  وزير را از ميان برداردحميدخانخاطر نشان کردند که ھرگاه 

عxءالدين . اقطاع  ديگر رقبۀ اطاعت حکومت مرکزی را بگردن خواھند گرفت

 از قصد حميد خانھم درصدد برآمد تا حميد خان وزير را از ميان بردارد، اما 

شاه مطلع شده به ھرنحوی بود خود را از چنگ شاه نجات داده از بديوان به دھلی 

. جای عxء الدين شاه به پادشاھی برگزيندکسی ديگری را ب آمد ودرصدد برآمد تا
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 که از امرای مقتدر قيام خان وديگری ملک بھلول لودیيکی  :او به دو نفر

ملک بھلول لودی با گرفتن . بودند، نامه نوشت  وبه ھريک آنھا نويد پادشاھی داد

 به دھلی رسانيد و از آن طرف قيام خان نيز نامه حميدخان، خود را چون تير

قيام خان در نيمه راه وقتی از رسيدن ملک بھلول لودی به دھلی . لی شدراھی دھ

 روبرو شد  ملک بھلول لودی ھمينکه باحميدخان. مطلع شد، از راه آمده برگشت

شما تبريک ميگويم، وخودم به عنوان وزير درخدمت  پادشاھی دھلی را به: گفت

بازم، درامور من يک سر:" گفتملک بھلول به حميدخان اما.شما خواھم بود

ملکی بلديت ندارم، شما پادشاه شويد ومن به حيث سپاھساCرشما خدمت خواھم 

نمود و اگر ديگروظايفی ھم بمن محول کنيد به اجرای آن وظايف نيز آماده 

من اين کار را برای خود نکرده ام، بلکه ھدف من خوبی : " گفتحميد خان ".ام

کار  وموفق تر برای اين  شايسته ترمن از شما کسی را. واستحکام  اسxم است

بدين جھت من شما را نزد خود شاه انتخاب کرده ام اين را گفته کليد . سراغ ندارم

ھرچه بفرمائيد :"ملک بھلول گفت. شھردھلی را به پيش روی ملک بھلول گذاشت

قبول ميکنم وحفاظت دروازه ھای شھررا برخود Bزم می بينم، زيراکه نگھداری 

بدينسان ملک بھلول . فرمانروايان بر رعيت فرض وامری مسلم است از شاھان و

ز قبول پادشاھی لودی درحالی که حمايت خود را از حميدخان ابراز داشت، ا

  .دل شرايط را برای تاسيس حکومت خود آماده ميکردسرباز زد، مگر در 

 منازل متعلق به شاه را زيرکنترول خود گرفت وچون ملک بھلول

 از روی مصلحت ھرروز ملک بھلولاين وقت قدرت زياد داشت،  در حميدخان

دريکی از روزھا حميدخان به افتخارملک . به ادای سxم نزد حميدخان ميرفت

شما درنزد : ملک بھلول به افراد ھمراه خود گفت . بھلول دعوتی ترتيب داد

 حميدخان به کارھای غير عادی دست بزنيد تا وی فکرکند که پشتونھا مردمان

. دانند تا ترسی از ما به دل راه  ندھد ساده وکوھی اند و به رموز حکومتی نمی

باز گشتند و چند ھفته بعد بار ديگر ملک بھلول به ديدن  آنھا چنين کردند و

عده ای از افرادش را در بيرون دروازه قصرشاھی باقی  حميدخان رفت و

با صدای بلند به ملک بھلول چند لحظه بعد داد وفرياد افغانھا بلند شد و . گذاشت
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دشنام ميدادند که او کيست که حميدخان وی را به حضور پذيرفته وما را از 

  حضورخود محروم کرده است؟ 

خبراين داد وفرياد را به حميدخان رساندند وحميد خان دستور داد مانع 

افغانھا به صالون پذيرائی حميد خان داخل شدند و ھريک از . ورود آنھا نگردند

 قطب خانديری نگذشت که . پھلوی يک نگھبان حميدخان ايستاده شدند آنھا در

عمومی ملک بھلول زنجيری از استين خود بيرون آورد و پيش روی  پسر

را نمی کشيم، مگرشما  بخاطر خوردن نمک شما ،شما: گفت حميدخان گذاشت و

 شما من چه ظلمی درحق: گفتحميدخان  .شويد بايد چند روزی ازکار برکنار

ما : جواب دادقطب خان کرده ام که شما اينگونه نمک حرامی درحق من ميکنيد؟ 

بخاطرنمک بشما ضرری نميرسانيم ، ولی اين شما بوديد که درحق عxءالدين 

اکنون ما ھم برشما . شاه نمک بحرامی کرده خود را بجای او پادشاه اعxن کرديد

ای حميدخان انداخت واو را به جای که باورکرده نميتوانيم، اينرا گفته وزنجير برپ

  . ًقبx پيش بينی شده بود زندانی کردند

 به عxء الدن شاه که در بدايوان بود نامه نوشت که من تربيت ملک بھلول

شده دست شما ھستم وبه نمايندگی از شما امورحکومت را که از ھم پاشيده به 

عxء ."  جمعه نمی افگنمپيش می برم ،ولی نام شما را ازسکه و خطبه در نماز

پدرمن ترا فرزند خوانده بود ومن ھم ترا :"الدين شاه به جواب وی نوشت که 

مور پادشاھی را به پيش ابرادر بزرگ خود ميدانم، بنابرين از طرف من شما 

بدينسان ملک بھلول به تخت پادشاھی . ببريد ومن به جاگير بدايوان قناعت ميکنم

   ١ .دھلی جلوس کرد

) م١۴۵١اپريل (ھجری ٨٥٥ن بھلول لودی درربيع اBول سالسلطا

درھند ) م١۴٨٩جوBی ( ھجری٨٩٤برتخت دھلی جلوس نمود و تا شعبان 

  . حکومت نمود و ھنگام جلوس لقب سلطان بھلول غازی برخود نھاد

  

  ):پشتونخوا(بھلول ازسران روه سلطان دعوت 

                                                
 ٢۶ -٢١ تاريخ داودی، صفحات - ١
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خود در ک سپاه  ميxدی ھنگامی که با اند١٤٥٢سلطان بھلول درسال 

د، حمله کر، در رأس قشون بزرگی بر دھلی شرقیديپالپور بود، سلطان محمود

 افتاد که اگر "روه"  به فکر افغانھای حملۀ دشمن مطلع شدوقتی سلطان بھلول از

سلطان بھلول  . درھند می بودند، ميتوانستند او را در دفع وطرد دشمن کمک نمايند

 خواھد توانست ھندوستان روهب کمک  افغانھای به اين درک رسيد که فقط باجل

را در دست داشته باشد،زيرا ھيچگونه اميدی برای گرفتن کمک از ھندی ھا 

بنابرين يگانه راھی که برای او باقی مانده بود اين بود تا از نيروی . وجود نداشت

ھموطنان خود درمقابله با دشمنانش ونيز بمنظورتوسعه امپراتوری خود از آنھا 

  : گفته ميشود دراين مورد خطاب به اشراف دربار خود گفت. استفاده کند

بگذاريد . بگذاريد افغانھای قبايلی باخويشاوندان خود به اينجا بيايند«

بيايند و اقطاع ھای بزرگ را در ھندوستان بدست آرند تا از يک طرف وضع 

ن قوی آن زندگی شان بھبود يابد و از جانب ديگر دولت را در مقابل دشمنا

  »١.حمايت نمايند

سپس وی به افغانھای روه . تمجيد کردندتائيد واشراف اين نظرسلطان را 

گردوستان عزيز من ميخواھند باين مملکت بيايند،تمام سرزمين ا«:نامه نوشت

ھائی که فتح ميشود و تحت کنترول می آيد، بين ما چون برادر تقسيم خواھند 

  »٢ .شد

 از،برای کمک )پشتونخوا( روهی افغانھاوت تصميم بھلول در مورد دع

نظر سياسی يک اقدام معقول بود، زيرا از يکطرف راجا ھا و رأی ھای ھندو، 

ھنوز بحيث يک اجنبی مورد تنفر ادی داشتند، واز جانب ديگر بھلول پيروان زي

به اين ترتيب وی تنھا بر دھلی حکومت مينمود، ودر اطراف . قرار داشت

ک از اشراف فيودال در سرزمين ھای مربوطه خويش بصورت ، ھري ھندواکناف

مستقل حکومت ميکردند، چنانکه درجونپور سلطان محمود شرقی دم ازاستقxل 

دربنگال ناصرالدين محمود و . می زد و درمالوه محمود خلجی حکومت ميکرد

                                                
 )٣٦بحوالۀ صديقی،ھمان اثر، ص(الف٣تاريخ شيرشاھی،ورق - ١
 )٣٦بحوالۀ صديقی،ھمان اثر، ص(الف٤تاريخ شيرشاھی،ورق - ٢
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درکشمير زين العابدين و درسند . دردکن عxء الدين احمدشاه حکمروائی داشتند

  . م سنجر ودر ملتان شيخ يوسف از حکومت مرکزی اطاعت نميکردندجا

اين مدعيان خطری بالقوه در برابر سلطنت دھلی بشمار می رفتند،تنھا 

سلطان  در خدمت  سمبھل، در دريا خان لودیيکی ازاشراف مقتدر آن زمان،  

در چنين شرايطی بھلول تنھا درصورتی ميتوانست .  شامل شده بودمحمود شرقی

تاج وتخت دھلی را نجات دھد وبا دشمنان خود به مقابله برخيزد که قشون قوی 

  .مرکب از افراد وفادار به خود می داشت

 ميگويد که سلطان به اشراف بزرگ خود چنين فرمان عباس سروانی

ھرشخصی که از روه به ھند آمده وخواھش شامل شدن درخدمت مرا «:داد

بيش از آنچه مستحق ) اقطاع(رای او جاگيرداشته باشد،نزد من بياوريد، من ب

باشد،بايد ) اشراف(واگراو ترجيح بدھد در خدمت يکی از شما . باشد خواھم داد

واگر . بدون درنظرگرفتن دوستی وقوميت برايش معاش مناسب مقرر داريد

شنيدم که حتی يکی از افغانھا به غرض تأمين معيشت و يا پيدا کردن کار به 

  ١ ".د، شما را از جاگيرھای تان بيرون خواھم کردکشور خود  برگرد

اب مثبت دادند، اينکه افغانھای روه تا چه حد به اين خواست  بھلول جو

يکی ازاين .  مانده از ھمان زمان، توجه کردمی بايست به آثار تاريخی بجا

  . استسروانیخان  عباسخ شيرشاھی از مؤلفی بنام آثارمعتبر،تاري

، افغان سلطان بھلولگويد که در جواب خواھش سروانی ميخان  عباس

عين عبارت عباس .ھای روه، به تعداد زيادی وارد ھند شدند و به سلطان پيوستند

  :خان سروانی چنين است

بوصول فرامين، افغانان روه،از ھرطرف چون مور وملخ بدستور "

  ٢".مIزمت سلطان بھلول آمدند

ھزارسوار وپانزده ھزار پياده  تاريخ خان جھانی،ميگويد که تنھا ده اما

قشون بھلول از : ومؤلف تاريخ داودی ميگويد. به سلطان لودی پيوستند نظام،

                                                
 )٥تاريخ شيرشاھی، ورق  (٣٨ صديقی،ھمان اثر، ص- ١
 )٣٧بحوالۀ صديقی ،پاورقی ص(الف٤ تاريخ شيرشاھی،ورق - ٢
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چھارده ھزارسوار تشکيل شده بود، حاBنکه ديگران آنرا متجاوز ارھفت 

١ .ھزارسوار نميدانند
 

 سروانی را در مورد تعداد افغان ھای روه به صديقی قول عباس

 قبايل يز می پندارد وميگويد که ممکن است تعداد کمی ازھندوستان،مبالغه آم

، نام کالوخان محمودخيلآنھا سران ويکی  از. افغان به کمک وی آمده باشند

، اما به مجرديکه جنگ خاتمه يافت وی با که در محاربۀ نريله مجروح شدداشت 

  .ديگر خوانين افغان که اسمای شان ذکرنشده به روه بازگشتند

 : ميگويد تحليل کرده ات تاريخ شيرشاھی را با ديدی انتقادی صديقی رواي

عباس خان سروانی وساير نويسندگان که از وی پيروی کرده اند کتب شان را 

تمام آنھا در مورد نشان دادن . سالھا بعد از سقوط سلطنت افغانھا درھند نوشته اند

مبالغه کرده ) ناشراف وسوارا(موقف محترمانۀ شاھان افغان درمقابل افغانھا 

که افغانھای روشن ميشود در صورتيکه اگربصورت دقيق مطالعه شوند، .اند

ًمربوط به اقوام مختلف ونسبتا فقيربصورت متدوام وانفرادی به ھند آمده اند، 

درحالی که خوانين افغان وپيروان شان ھميشه از مسکن گزين شدن در ھند نفرت 

  . داشته اند

  وآزادی قبايلی خويش عشق فوق العاده داشتند مردمان قبايل افغان به 

آنھا ھميشه از آزادی قبيلوی شان . حاضر نبودند بخاطر بھلول آنرا از دست بدھند

 افغانھای ھند را که اجداد شان از ھا، آنًعxوتا. فضای آزاد روه حظ می بردنددر 

افغانھای طوريکه  .قديم درھند مستقر شده بودند، پائين تر از خود می دانستند

تو در ھند تولد شده ای وبه ھمين علت از «:گفته بودندمبارک خان سورسمبھل به 

  »!طرز زندگی افغانھای چيزی نميدانی

 نام می برد رزق هللا مشتاقی از يک مؤلف ديگر ھمان عصر بنام صديقی

مشتاقی که کتابش بھترين مأخذ برای ھمين دوره است، برآنست که : "و مينويسد

 ھا با ھفت ھزارسوار، سلطان محمودشرقی راکه سی ھزار سوار داشت، بھلول تن

١ ." شکست دادNarila نريلهدر
  

                                                
 )٣٧بحوالۀ صديقی،ھمان اثر، ص(١٥،تاريخ داودی،ص ١٤٣خ خان جھانی،ص تاري- ١
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  به ھرصورت بھلول مؤفق شد تا در محاربۀ نريله قشون شرقی را شکست 

  دھد، زيرا دريا خان لودی، يکی از طرفداران سلطان شرقی در آغاز جنگ به 

. ا سواران شرقی ميدان را ترک دھنداين حرکت باعث شد ت. سلطان بھلول پيوست

  :  رسيد نتايج آتیميتوان به  از توضيحات فوق

خانوادۀ لودی، اشراف بزرگ در دورۀ سلطان بھلول تا اندازۀ زيادی به 

برعxوه مھاجرين غيرافغان که از خارج .  تعلق داشتندلوھانی،سروانی، جلوانی

ز قديم مقداری اراضی را به آمده بودند؛ زمينداران محلی ھندو و اشرافی که ا

شدند وآنھم برای اينکه توازن قوا  تصرف خود داشتند نيز به نظر نيک ديده می

از جمله مھاجرين غيرافغان شيخ زاده ھای فرملی در دورۀ . با افغانھا حفظ شود

   ٢ .لودی ھا شھرت خوب يافتند

غير (بھرحال بايد متذکرشد که در دورۀ سلطان بھلول مردمان غيرافغان

نيز در زمرۀ اشراف بزرگ شامل بودند واين راه بروی ھمه آنھائی که ) پشتون

  .لياقت آنرا داشتند باز بود استعداد و

 اگر سلطان سکندر وسلطان ابراھيم، بخصوص سلطان بھلول اخxف 

راجع به اشراف شکايتی را می شنيدند، به عوض آنھا برادران کوچک شان را 

 به افسران قديم نيز اجازه داده ميشد تا بعد از مرگ گاھی. جانشين می ساختند

ًوبعضا به بازماندگان اشراف متوفا اشراف اقطاع مربوط را متصرف شوند 

  .اقطاع، درمحل ديگری داده ميشد

 سوری ھا ونيازی ھا وکرCنی ھاعxوه براين به مھاجرين افغان چون 

ديقی سوری ھا ونيازيھا بگفتۀ ص. رتبه ھای عالی نظامی واداری داده نشده بود

طوری فراموش شده بودند که حتی ھيچ يک از آنھا رتبۀ ملک را نيز در تمام 

مشتاقی اين موضوع را به بدگمانی سلطان  .دورۀ لوديھا بدست آورده نتوانستند

 ميگويد علت اده دبيوفائی نيازی ھا ارتباط  بھلول در مورد جاه طلبی سوريھا و

اين .؛ درمقابله عليه نيازی ھا کشته شده بودکاCلودیل، آن اين بود که پدر بھلو

                                                                                                    
 )٣٧بحوالۀ صديقی،ھمان اثر، ص(ب ٥ واقعات مشتاقی،ورق - ١
 ) الف٦٦واقعات مشتاقی،ورق  (٤٠ صديقی،ھمان اثر، ص- ٢
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تا . عمل باعث شد تا بھلول واخxف وی  در مورد وفاداری نيازيھا مشکوک شوند

جائی که به سوريھا ارتباط دارد، اقطاع ھای کوچک با رتبه ھای خورد، مانند 

١ . به آنھا داده شده بودھمت خان سور
  

  

  :نبردھای  سلطان بھلول لودی

اگرچه سلطان بھلول در ده سال گذشته تمام رقبای سياسی خود  را عقب 

زده بود وزمينه  را برای سلطنت خود از ھرلحاظ آماده کرده بود، مگر بازھم 

چنانکه . سلطنت وی درمرزھای  دھلی خالی ازمخالفان و مدعيان سلطنت نبود

سلطان عIء داماد  ، سلطان محمود شرقینخستين مخالفتھا با سلطنت او از سوی 

گفته ميشود علت اين مخالفتھا تحريکات زنش بود .  بظھور پيوستالدين شاه سيد

  :که  به شوھرش گفته بود

 است ، بھلول کيست که بر) سلطان عIء الدين شاه(دھلی ملک پدر من "

تخت پدرمن تکيه زند؟ اگر تو بجنگ وی آماده نگردی، بدان که خودم کمر می 

سلطان محمود شرقی ھم تحت " . با سلطان بھلول خواھم شدبندم وعازم جنگ

 ١٤٠٠ ھزارنفر ھمراه با١٧٠تاثير سخنان زنش با لشکر بزرگی که تعدادش تا 

 ھزارنفرکم نبوده است،به عزم جنگ بسوی ٧٠پيل جنگی قيد شده وکم از کم از 

ز  بود، وقتی اسرھندسلطان بھلول لودی که دراين ھنگام در . دھلی حرکت نمود

 مطلع شد، با تواضع از وی خواھش نمود که دست سلطان محمودشرقیتصميم 

از جنگ ونزاع بردارد، ولی اين پيشنھاد او پذيرفته نشد و سلطان شرقی با 

  .لشکرخود براه جنگ ادامه داد

يا بی بی ( و بی بی متوخواجه بايزيددر دھلی پسربزرگ سلطان بھلول ،

بھلول واعضای خانواده وتمام سران  عموی سلطان خانم اسIمخان،)مستو

چون در .واميران لودی در قلعه دھلی جمع شدند و برای مقاومت تدبيرسنجيدند

زنان نيز  از، بی بی مستو دستور داد تا برخی داخل قلعه مردان رزمی کم بود

بگيرند و در برج و  جامه مردانه بپوشند  ودر دفاع از قلعه درصف مردان قرار

                                                
 ٤٢ -٤١ صديقی،ھمان اثر، ص- ١
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به مردانی که در قلعه حاضر بودند . فه پھره داری را انجام بدھندی قلعه وظيروبا

وظيفه سپرده شد تا از فراز برجھا وکنگره ھای  قلعه افراد دشمن را ھدف 

  .قراربدھند و نگذارند که به قلعه نزديک شوند

اين .يکرديکی ازاين افراد، نشان زن ماھری بود که تيرش ھرگز خطا نم

سکندرشاه . بودداماد خانجھان خان لودی ،روانی سشاه سکندرنشان زن ماھر 

 قدم فاصله   ھشتادًزه کمان را تا حدی بھم بکشد که تقريبا درتوانائی داشت تا 

اين مرد روزی برفراربرجی نشسته بود وبيرون .ه بزندھدف را بطور مؤثر ضرب

را نظاره ميکرد، ناگاه چشمش به سقاوسلطان محمود شرقی افتاد که در بيرون 

 سکندر.  از چاھی  آب کشيده وآب را ميخواست توسط گاو حمل نمايدقلعه دھلی

شاه تيری بسوی  سقاو رھاکرد که مشک آب وگاوی که آن مشک را حمل 

سقاو با وارخطائی  تير را . ھردو را سوراخ نموده به زمين نشست ميکرد،

راخ شدن برداشته نزد سلطان محمود شرقی برد و به وی نشان داد و ماجرای سو

از آن پس ديگرھيچکس  ازافراد سلطان محمود . مشک وغلطيدن گاو را بيان کرد

  .  نزديک شود قلعه دھلیجرئت نميکرد به

نشد، علت آن اين سراغی محاصرۀ قلعه بطول انجاميد و از سلطان بھلول 

بود که وقتی سلطان بھلول از محاصرۀ دھلی توسط سلطان محمودشرقی مطلع 

سران وبزرگان لشکر به سلطان . گان لشکر خود به مشوره پرداختگرديد، با بزر

بھلول مشورت دادند تا به سران قبايل پشتون افغانستان نامه وفرمان بفرستد واز 

به ايشان جاگير وديگر امتيازات داده  آنھا دعوت نمايد تا به ھندوستان بيايند و

ت مورد پسند سلطان اين مشور. شود واز نيروی ايشان در سپاه استفاده گردد

. نامه ھا فرستاد) افغانستان  (قبايل روهبھلول واقع شد واو عنوانی رؤسای 

راھی بسياری ازقبايل پشتون  بايل رسيد،ھمينکه اين نامه ھا به دست رؤسای ق

  . ھندوستان شدند

معتقد است که آن عده از قبايل پشتون که به اين فرمان جواب " کارو"

انی،نيازی،  لودی،لوھقبايلاز جمله : ترشان غلجی بودندمثبت داده بودند بيش

ً ھم قبx به ھند رفته قبايل سړبن وکرCنیعxوه بر اين قبايل، . مروت و بيټنی

کرCنی،طايفه ، ومنظور از مندړ يوسفزی شاحۀ سړبندر اينجا منظور از . بودند
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 که اه سوری شيرشکۀدر جملۀ اين مھاجرين، ني. ورکزی از قبيله بنگش بوده اند

از افغانستان  ) شيرشاه=  خانفريدپدر(ميا حسن  ناميده ميشد با پسرخود ابراھيم

   ١ .نيز به ھند آمده بود

از آنطرف اھل قلعه که ديدند از سلطان بھلول درکی نيست، صxح دراين 

ديدند که قلعه را ترک کنند وخود مخفيانه از قلعه خارج شوند تا کسی بدست 

 موظف ساختند تا نزد سيد شمس الدينين منظور شخصی را بنام بد .دشمن نيفتد

سيدشمس الدين کليدھای  . رفته کليد قلعه را به وی تسليم کندسلطان محمود شرقی

 رفت وگفت دريا خان لودیسپاه بنام ) جنراBن (قلعه را گرفته نزد يکی ازاميران

ز آن ميخواھم  چند سوال آمده ام تا کليدھای قلعه را بشما تحويل بدھم اما قبل ا: 

بگوچی : افراد امنيتی  را از کنار خود دور نموده  گفتدرياخان. از شما بکنم

  ميگوئی؟

  بين شما وسلطان محمود شرقی چه خويشاوندی موجود است؟: سيد پرسيد

 نيست، مگر من نوکر و ھيچگونه خويشاوندی موجود:  گفتدرياخان

  .خدمتگار او ھستم

  ول با شما چه نسبتی دارد؟سلطان بھل:سيد پرسيد

ما باھمديگر برادر استيم، اوھم از قوم لودی است ومن ھم :  گفتدرياخان

  .لودی استم

  پس مادر وخواھر بھلول لودی بشما چی ميشود؟: پرسيد سيد باز

  .من ھم ميشوند خواھر ومادر آنھا:  گفتدرياخان

اشت وعxوه سيد کليد ھا را از جيب بيرون آورد وپيش روی  دريا خان گذ

  !نمائيد يا ننمائيدبحال خود بھتر می دانی که از مادر وخواھرخود حفاظت : نمود

من چه بايد بکنم ، اگر سلطان بھلول می بود شايد کاری :  گفتدرياخان

  ی است وشايد تا سلطان بھلول آدم بسيار رسيده ا: تسيد گف .برايش  انجام ميدادم

  .  باشدپيش از رسيدن من به قلعه وارد شده

                                                
  ٢١۴می، ص ، ترجمه پشتواز جنرال شيرمحمدکري)پشتانه(  اوCف کارو، پتانز- ١
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اگر حقيقت چنين ھست که تو ميگوئی ، پس کليدھا را با :  گفتدريا خان

  .خود ببر و چيزی که از دست من بيايد خواھم کرد

 رفت و سلطان محمود شرقی، سيد را رخصت کرد و نزد دريا خان لودی

گفت کليدھای قلعه را برای ما فرستاده بودند ومن کليدھا را نگرفتم ،زيراشنيده ام 

 سلطان بھلول با لشکری عظيم وارد قلعه شده  و اگر ما او را شکست بدھيم که

 پس ما:  پرسيدسلطان محمودشرقی. تمام ھند به تصرف ما قرار خواھد گرفت

  اجازه بدھيد تا از وی پذيرائی کنيم وفتح خانبه ما و:  گفتدرياخانبايد چه کنيم؟ 

سلطان محمودھم آن دو . يم را از روی زمين گم نمائسلطان بھلولنام ونشان 

  .نيروی جنگی مامور مقابله با سلطان بھلول نمود  ھزار٣٠جنرال را با 

ًاتفاقا سلطان بھلول ھمان روز که سيد با درياخان لودی مxقات کرده بود، 

. بزودی ھردو طرف برای يک جنگ روياروئی آماده شدند. وارد دھلی شده بود

کرد،  نمی تجاوز  ھزار نفر١٤داد شان از سلطان بھلول لودی با لشکری که تع

جنگ آغاز شد و افغانھا با شمشيرھای آخته و فريادھای . برای نبرد بيرون آمد

تکبير برقشون دشمن حمله بردند وازمرگ خود نترسيدند واز کشته دشمن پشته 

پسرعموی سلطان بھلول تيری بسوی فيل قطب خان . ساختند و داد مردانگی داند

ًقا فرو رفت و آن فيل از يد شرقی رھا کرد که برخرطوم فيل عمسلطان محمو

 فرياد زد دريا خان لودیسپس قطب خان  برجنرال .صف محاربه خارج گرديد 

که مادران وخواھران تودر قلعه بندی اند، آيا برتو Bزم است که به نفع بيگانه 

من رفتم  وتو  جواب داد که درياخانبجنگی و از ننگ وناموس خود دفاع ننمائی؟ 

باعقب . دريا خان اين را گفت وجلو اسپش را بعقب دور داد! مرا تعقيب کن

دراين اثنا .  رخ نمودسلطان محمود شرقیبرگشتن  دريا خان ،شکست در لشکر 

 بود در دست سپاھيان  که يک جنرال مشھور سپاه محمودشرقیفتح خان ھروی

xتگيری سرکرده سپاه محمودشرقی با دس. وقفه بقتل رسيد سلطان بھلول اسير وب

به قرارگاه خود رافتح خان به سرعت  ، سراسيمگی در لشکروی ايجاد شد و افراد

 .فراز برجھای قلعه دھلی ديده ميشداين سراسيمگی دشمن از . اردو ميرسانيدند

 او دستور داد تا ، مادرقطب خان دادند وبی بی مستوخبر اين سراسيمگی  را به 

دمانی از فرازکنگره ھای قلعه بصدا درآيد،سلطان محمود شرقی طبل و شيپور شا
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علت صدای شيپور را پرسيد وکس فرستاد تا معلوم کند که اوضاع چگونه است؟ 

 خبر رسيد که اين شيپورشادمانی از داخل قلعه بخاطر پيروزی سلطان بھلول بر

ن جنرال  نيز فرارسيد وخبرکشته شددرياخاندر ھمين ھنگام . لشکريان شما است

فتح خان را به سلطان رسانيد،سلطان دانست که خيانيتی در حق اوشده است، 

   ١ .حرکت نمود) پای تخت خود( "جونپور"بنابرين با سپاه خود بسوی 

 دھلی بازگشت و چندی بعد به  به سلطان بھلولپس از اين پيروزی 

لطان س از متصرفات ميواتدر اولين گام بسوی .  قلمرو خود پرداختتوسعۀ

 والی آن منطقه ھفت ناحيه را به احمدخان ميواتیمحمود شرقی لشکرکشيد واز 

در مورد وBيات . متصرف  وبقيه آن را به احمدخان واگذارشد عنوان جاگير

ديگر از قلمرو سلطان محمود شرقی نيز اين روش را ادامه داد و ھمراه با غنايم 

محمود سلطان ر از متصرفات ھنگفت طx  واموال به سوی شمس آباد، يکی ديگ

ھنگامی که به شمس آباد نزديک ميشد، پای اسپ قطب خان . شرقی حرکت نمود

ماند و اسپ بزمين خورد وقطب خان  پسرعموی سلطان بھلول در سوراخی  بند

نيز از اسپ بزيرعلطيد و توسط  سپاھيان سلطان محمودشرقی اسيرشد ومدتھا در 

اين ميان سلطان محمودشرقی درگذشت ومادرش در. بند سلطان محمود باقی ماند

 را بحکومت شھزاده بھيکنبه صxح ومشورت رجال نظامی ) بی بی راجی(

از اين پس ميان . خطاب نمودندسلطان محمدشاهشرقيه تعيين و او را به لقب 

سلطان بھلول وسلطان محمدشاه صلح برقرارشد وھر دوبه حکومت در قلمرو 

  . خود راضی گشتند

  

  : خواھر قطب خان به سلطان بھلولپيغام

، شده بودبه دھلی نزديک از جنگ برگشته وسلطان بھلول که ھنگامی 

، به سلطان بھلول پيغام داد که از اسير شدن برادرخودبا اطxع   خواھرقطب خان

ی، خواب وآرامش  شابتازمانی که قطب خان را از زندان جونپور آزاد نساخته 

 سلطان بھلول از اين پيغام متأثر گشت و چون بنابر .برسلطان حرام خواھد بود

                                                
 ٣٦ -٣١ تاريح داودی،صفحات - ١
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 بناچار برای آزاد ،بزمين اندازدبايد پشتون نمی  پيغام يک زن را مردپشتونولی 

ساختن قطب خان دوباره از نزديک دھلی بسوی قلمرو سلطان محمدشاه رخ 

  . نمود

جنگ ميان سپاه سلطان بھلول وسلطان » چندوار« و"راپری"در ناحيۀ 

 شاه درگرفت ومحمدشاه به کوتوال جونپور نامه نوشت که قطب خان ومحمد

برادرش حسن خان ھردو را فورا اعدام کند، ولی کوتوال جواب داد که بی بی 

 سلطان .راجی از آنھا چنان نگھبانی ميکند که کشتن آنھا از قدرت من خارج است

راه بود که حسن خواند وھنوز اين زن در  محمدشاه مادر خود را از جونپور فرا

بی بی راجی در قنوج رسيده بود که . خان لودی بدستور محمدشاه به قتل رسيد

سلطان . ازاين جنايت پسرش مطلع گشت وھمانجا مراسم فاتحه او را برگزارنمود

محمدشاه به مادرش پيغام فرستاد که بھتربود کمی صبر ميکردی تا فاتحه ھردو 

  ! شھزاده را يکجا ميگرفتی

زمان به سلطان محمدشاه خبررسيد که شھزاده جxل خان پسرت درھمين 

بدست سپاه لودی اسير شده است، اين خبر چون چکشی براعصاب محمدشاه فرود 

ًکه محمدشاه ذاتا  ازآنجا. داشت زيردستان وا آمد واو را به اعمال خشونت بار بر

ز وی مردی خشن وتند خويی بود، به سبب رفتار خشونت آميزش،  مردم ھم ا

براثر نفرت شديد اھالی  از وی ، مادرش با مشورت رجال . بيزار ومتنفر بودند

لشکری ودولتی بجای او برادر ديگرش شھزاده حسين خان را به پادشاھی 

سلطان محمد با آگاھی ازاين حادثه با چند تن از سپاھيان خود فرار نمود . برداشت

 مقابله بپردازد، اما تيری در قلعه يی  متحصن شد و ازآنجا ميخواست به و

   ١ .)م١٤٥٨(به گلويش اصابت کرد و او را از پای برانداختمخالفان ازسوی 

 نخستين کاری که کرد ،سلطان حسين شرقی بعد از انتصابش به سلطنت

رھائی قطب خان لودی از زندان و بخشيدن خلعت و دادن اسپ زين کرده  به او 

ود ،در مقابل سلطان بھلول لودی نيز   وفرستادنش  نزد سلطان بھلول لودی ب

شھزاده جxل برادرزاده حسين خان شرقی را با بحشيدن خلعت و اسپ زين کرده 
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بعد از اين ھردو تعھد کردند که ھريکی به اداره قلمرو خود سرگرم . رھا ساخت

١ .سلطان بھلول به دھلی بازگشت. ندباشند ومتعرض قلمروھمديگر نشو
  

يک نقطۀ عطفی در تاريخ بھلول ١٤٧٨که سال برآنست ،صديقیدکتر

 بداونکه سلطان عxء الدين شاه سيد در  بود زيرا که درھمين سال.بشمار ميرود

ً داماد وی ظاھرا بغرض اشتراک درمراسم تدفين سلطان حسين شرقیدرگذشت و

وی بعد ازاشغال بداون به .به آنجا رفت ولی درحقيقت برای اشغال سرزمين بداون

 پسر تاتارخان لودی مارش نمود ودر عرض راه درناحيۀ سمبھل طرف دھلی

جنگ  با شنيدن اين خبر سلطان بھلول نيز به عزم . را شکست داددريا خان لودی

واز اينکه قشون  بعد از تحمل خسارت ناچيز با دشمن از دھلی خارج شد و

 از لحاظ کميت بسيار زياد بود، سلطان بھلول مجبور شد سلطان حسين شرقی

به اساس آن تمام سرزمين ھای ماورای گنگا  ا کند ومعاھدۀ صلح را با وی امض

سلطان . تنھا در دھلی،آنھم تحت اثرسلطان شرقی حکومت کند را ازدست بدھد و

قشون برگشت، بدون آنکه ترسی ازحملۀ  نپورجوبطرف  حسين بعد با فراغ خاطر

٢.داشته باشدسلطان بھلول 
  

سلطان حسين شرقی با لشکری گران ويک ، تاريخ داودیبنابر روايت 

ھزار پيل جنگی بردھلی حمله آورد، سلطان بھلول چاره يی بجزمقابله و دفاع 

نداشت و وقتی که جنگ آغاز شد، قطب خان طور پنھانی به حسين خان پيغام 

فرستاد که من درمدت زندانی بودن خود، از جانب مادر پاک دامن تو حمايت 

ًود را قلبا طرفدار شما ميدانم ، توقع من اينست که سرزمين واحترام  شده ام وخ

. ھای شرق گنگا متعلق به شما و اراضی غرب گنگا متعلق به سلطان بھلول باشد

سلطان حسين . اگراين پيشنھاد قبول گردد ازجنگ دست بگيريد و با ھم صلح کنيد

ماده حرکت شرقی  نيز اين خواھش را پذيرفت و بدون امضای کدام  پرتوکولی آ

سلطان بھلول با استفاده از فرصت به تعقيب سپاه . گرديد بسمت پايتخت خود

 خزاين ،حمxت تند سپاھيان خود بردشمن با سلطان حسين خان شرقی پرداخت و
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بود ، تصاحب کرد و چھل تن از اميران  بسياری را که برپشت فيxن و اسپان بار

حسين خان چندين بار دست . توصاحب منصبان حسين خان شرقی را اسير گرف

 سلطان بھلول لودی به نبرد پرداخت ولی جزشکست قشونبه مقاومت زد و با

نصيبی نداشت واز شھری به شھری عقب می نشست تا به پايتخت خود جونپور 

نپور نيز تاب نياورد و بسوی بيھار فرارکرد، ولی سلطان مگردر جو. رسيد

پور سلطان بھلول پسرخود جون د از تسخيربھلول دست از پيگرد او برنداشت و بع

 شاه را بحکومت جونپورگذاشت وتعدادی سپاه خود را )يا ببرک(کبرشھزاده ب

 حرکت کرد و کالپی را نيزمتصرف شد کالپیبسوی  نيز با اوھمراه ساخت و

رد و بعد بسوی سپ)  بايزيد اعظم ھمايون فرزند خواجه(وآنرا به نواسه خود

حکمران .  کشيدگواليار آنرا مسخرکرده از آنجا بطرف ودھولپور حرکت نمود 

را از سلطان بھلول لودی   لک تنگه اطاعت خود٨٠گواليار نيز با اھدای 

ابرازکرد وسلطان بھلول  آن وBيت را دوباره به راجای گواليار واگذار وخود 

، پتنه و جونپور ودھولپور اتاوه جريان  اياBت دراين. بسوی دھلی حرکت نمود

شرقی  به تصرف سلطان بھلول درآمد که در ھريک آنھا حسين از قلمرو سلطان 

١ .يکی از رجال با درايت خود را بگماشت و بعد بسوی دھلی کشيد
  

تمام سلطان بھلول   متذکرميشود کهمؤلف تاريخ سلطنت افغانھا درھند،

شرقی را به شھزادگان خون حسين سرزمين ھای تصرف شده از چنگ سلطان 

بطورمثال حکومت وBيت جوانپور به شھزاده  . واقارب نزديک خود سپردشريک

،  شھزاده اعظم ھمايون،بهلکنھو وکالپیشاه،پسربھلول،ادارۀ سرکار ھای ٢بربک

 که درھنگام حيات پدر فوت فرزند بزرگ سلطان بھلول بايزيد خواجهپسرشھزاده 

شھزاده به Ghandwar راجندوو Rapriراپریاقطاع وسيع  .سپرده شده بود کرد

 تعلق ون به خان جھان لودیبدا وسرکار) بعد سلطان عxء الدين  (علم خان

، از Karaکره، Biyanaبيانه، Awdhاودهھمچنان سرزمين ھای وسيع  .گرفت

مسند عالی ميا محمدفرملی واحمدخان جلوانی پسر  ،مبارک خان لوھانیسوی 
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امور  )بعد سلطان سکندر(شھزاده نظامدر حالی که  .ند اداره ميشديوسف خان

١.تداش را بدست دارالملک دھلیمربوط به 
  

مقرری ھای فوق نشان ميدھد که سلطان بھلول در قسمت دادن مناصب 

  .عالی وبخشيدن اقطاع ھای بزرگ به اشراف محتاط بوده است

  

  : ھا لوديعھد افغان  رجال بزرگ 

درخدمت  ھم  سلطان بھلول ھمان افسرانی بودند که رجال بزرگ عھد

در تصرف دھلی در رکاب سلطان بھلول  شمشيرزده ھم  و اسIم خانعمويش 

  : چھارسرلشکر سلطان بھلول  که رتبه سپھساBری داشتند عبارت بودند از. بودند

  .بود که در آغاز باوی سر مخالفت  داشت) پسر عموی سلطان( قطب خان-١

   خان جھان لودی-٢

   دريا خان لودی-٣

                  ودی تاتارخان ل-۴

 تن ديگر ٢۴اين چھارتن با سلطان خويشاوندی نزديک  داشتند وبقيه 

  . اميران وجنراBن نظامی  سلطان بودند

افسران به قدرت رسيدن آغازدھلی ،   سلطنتجلوس بھلول لودی برتخت

 سxطين شرقی در ستراتيژی وجنراBن دلير وجسوری بود که در مقايسه با

 ھزار تنھا چندبرای آنھا . دشتن دایامی تخصص ومھارت بيشترھای نظ وتکتيک

ھجری ٨٥٦قوای بزرگ شرقی را به سال  کافی بود تاجرار وشجاع  سوار

  واعيان لودی اعمال شجاعانۀ سxطين  .دن مضحل سازنريله  ميxدی در ١٤٥٢/

  . اند بوده ميتوناشو زيردستان جنراBن  آنھا ونظامی نبوغ  معرف استعداد و آنھا،

ھانی يا تاتارخان يوسف خيل، مبارک خان لومھمترين آنھا مسندعالی 

 ميامحمد انی ويوسف خان جلوانی پدر احمدخان جلوانی مقطع بيانه، و پدرلو

  وخان جھان لودی پسر لودیقطب خان پسراسIم خان. خان فرملی بودند

 در دربار  به نسبت رابطۀ ايکه با سلطان داشتندفيروزخان عموی کوچک بھلول
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عxوه برآن اشراف ديگری نيز وجود داشتند . صاحب  نفوذ واعتبار زياد بودند

در بعد از به سلطنت رسيدن بھلول مفتوحه که اقطاع ھايی را در سرزمين ھای 

 عمرخان سروانی مخان اعظ ميتوان از  ديگرز اشراف مھم ا.داشتنداختيار

 ندعالی حسين خان فرملی،درياخان لوھانی،مس مسندعالی، وعيسی خان لودی

  .نام برد بھوۀ مشھور جمالخان سرنگ خان ومسندعالی خواص خان پدرميا

در دورۀ حيات سلطان  قطب خان لودی وخان جھان خان لودی ھردو

تاتارخان يوسف حاBنکه  .خدمات مھم به سلطان وفات نمودند بھلول، بعد از انجام

به نسبت بغاوت وی در ) ربعد سلطان سکند(شھزاده نظام خانتوسط  ،خيل

سايراعيان مدتھا  .ميxدی، مضمحل گرديد١٤٨٥سالھای اخير دورۀ بھلول درسال

  .بعد از سلطان بھلول نيز در قيد حيات بودند وفعاليت ھای عمده يی را انجام دادند

مياگدای فرملی،خان خانان فرملی،خان اعظم عمرخان ،شيخ سعيد فرملی

موفقيت ھای آنھا در دورۀ  درنظرداشت استعداد و با فرملی سروانی وميا محمد

رھبری آنھا از  رھنمائی و .بھلول به رتبه ھای بزرگ ارتقا جستندسلطان 

 با تاتارخان وقوای او،که ازنظرتعداد برتری زياد داشت،معرف افراد،درجنگ

 ديگر  بارعمرخان سروانیخان اعظم  ھمچنان. قدرت واستعداد آنھا بوده ميتواند

زمانی  )م١٤٩٥(سلطان حسين شرقیی خارق العاده خود را درمقابله با مردانگ

 دعوت  بيھار وديگر سرکارھای شرقی ازجوانپورکه توسط زمين داران ياغی 

 ھزار عمرخان باوجود آنکه سلطان حسين شرقی صدھا خان اعظم .شد،نشان داد

ا يک حملۀ پياده را بشمول تعداد زياد فيلھای جنگی دارا بود، ب و سوار عسکر

 مواصلت قشون اصلی گردد، بدون آنکه منتظر ،قلعۀ چرندناگھانی درمجاورت 

درحالی که برفيلی سوار بود پيروان خود را چنان  نامبرده را شکست داد و

اين فتح . برقوای شرقی غلبه يافت رھبری کرد که با يک تعداد محدود عساکر،

١.او ارتباط ميگرفتتاحد زيادی به شھامت فوق العاده وحرکات سريع 
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 که به کاBپھر، شھرت داشت،از دورۀ سلطان فرملی ميامحمد مسندعالی

 وزمينداران بزرگ ومقتدر  چون دراينجا .بود" اوده"سرکار بھلول مقطع 

 نفرآنھا باھم ھمدست ٢٤بنابرين  وفاداری به سلطان حسين شرقی وجود داشتند،

مسندعالی نيز برای . يرون راندند را از اوده بفرملی مسندعالی ميامحمدشده و

راست،چپ  :به سه قسمت اما قبل از نبرد  عساکر خود را جنگ با آنھا آماده شد و

 واز راست وچپ نعمت هللا مياقوماندانی قسمت قلب به  .وقلب تقسيم نمود

 ١٢٠مسندعالی تنھا . ، سپرده شدّقيام خان پنی  وقنوجی ملک هللا دادبالترتيب به 

 به ھرسه قوماندان خود سپسخود نگھداشت و يک طبل را با يل وسوار، يک ف

بعد از مدتی او را از آغاز . خودش مصروف بازی شطرنج شد امر حرکت داد و

جنگ بين قوای متخاصم اطxع دادند،درحالی که وی ھنوز ھم به بازی شطرنج 

ديگر خبر داد که جناح ھای راست وچپ قشون  ادامه ميداد، خدمتگار بار

وی درحالی که ھنوز ھم به . ده استايستاتنھا نعمت هللا درمقامش  محل شده ومض

 به جای خود است آنھا کجا  هللانعمتچون «:ادامه ميداد گفت  بازی شطرنج

به ھرصورت باBخره خبر دادند که عساکر ھزيمت خورده جبھات » وند؟ر

  پيوسته اند،راست وچپ بارديگر به ميدان محاربه مراجعت نموده وبه نعمت هللا

ه جانب ميدان جنگ حرکت نمود وبه دست گرفت سطرنج بازی ازًمسندعالی فورا 

فرياد آمدن ميا محمد  افراد خود دستور داد که اول دھل را به صدا در آورند ،بعد

شنيدن نام او چنان ترسی در راجا ھا ايجاد نمود که  .را به ميدان جنگ بلند نمايند

١.با قبول تلفات سنگين ميدان جنگ را ترک دادند ادند ومتانت شان را از دست د
  

شمس خان  درمقابل سلطان سکندر لودیجنگ مھم ديگری در دورۀ 

 .به وقوع  پيوست م،١٤٩٦سالمربوط سلطان حسين شرقی دررايج يمقطع بھ

نشان  ميگويند که يک عده اعيان در بھته بندل کھنه، به سلطان سکندر خاطر

 باقی نمانده است  اعيان سلطان حسين شرقی درھيچ نقطهنمودند که ھيچيک از

بنابران پيشنھاد  ھيرايج را در اختيار دارد و بشمس خان که ھنوز ھم سرکار بجز

اما .سلطان خاموش ماند  از آنھا را مقابل او موظف نمايد،نمودند تا سلطان يکی
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 از فرملی مدميا محخان خانان فرملی چنان انديشيد که گويا سلطان به فرستادن 

از موضوع مطلع  دوستان او برای انجام ماموريت رضايت دارد، لھذا او را

  .گردانيد

 جمع نموده اظھار داشت که ، تمام افسران خود راميامحمدفرملی 

افسران با . گوگره عبور نمايدرودخانۀ  در جنگ عليه شمس خان از ميخواھد

ًمتعاقبا وی دوباره  .ئيد نمودنداطمينان دادن از ھرگونه حمايت اظھارات او راتا

تمام افسران وعساکر را جمع کرد ويک پارچه رخت سفيد وبرگ درختان را 

  دارند که آروزمن اين کفن را برسرمی بندم، آنھائی«:درميان گذاشت وگفت

بميرند با من بيايند درغير آن ميتوانند ازاين برگھا باخود بردارند،البته من از 

برای جنگ  تمام پيروانش سخنان او راتائيد کردند و" . شدايشان متأثر نخواھم

گره بار بعد از رسيدن به ساحل رودگو. ودندعليه شمس خان ابراز آمادگی نم

اينک من در داخل  کشتی قدم :"ديگر پيروان خود را مخاطب نموده گفت

ميگذارم، آنھايی که ميخواھند با من باشند به کشتی  داخل شوند،درحالی که ھيچ 

باين ترتيب درحالی که وی از " .شخصی را به انجام چنين امری مجبور نميدانم

 چون رود حمايت ھمه جانبۀ آنھا اطمينان داشت، امرسوارشدن برکشتی را داد و

  .کرد خانه قابل عبور نبود لذا اسپھا را درساحل رھا

 اطxع يافت وفرملی  نيز از حرکت ميامحمد شمس خاندرھمين حال 

از آنجاييکه افراد شمس خان در  نمود و دريا اخذ موقع  ر ساحل ديگربنابرآن د

. يح دادندبنابرآن جنگ باشمشير را ترج، فن تيراندازی مھارت زياد نداشتند

يافت اطxع ازاين پxن دشمن به عوض با درفرملی ميامحمد درمقابل 

 در صفوف باران تير، .شمشير،امر استفاده از تيروکمان را برای افراد خود داد

ًمخصوصا اينکه يکی از تيرھا برحسب . دشمن ايجاد تشويش وپراکندگی نمود

  .بشدت مجروح ساخت تصادف شمس خان را

 ھرسال مدت سه ماه را با افرادخود به شکارحيوانات فرملی ميا محمد

  وحشی چون پلنگ،گرگ وغيره سپری ميکرد واين امر افراد او را ھمواره آماده 
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١ . تيروکمان کرده بودبرای استفاده از
  

  

  :مسندعالی درياخان لوھانی

از زمان فيروزشاه تغلق به بعد اشراف فيودال در مقابل تخت :صديقی مينويسد

٢.شاھی در دربار می نشستند ومجلس عالی يا مسندعالی خطاب ميشدند
  

 ارتقا جست، بيھار به حيث مقطع سلطان سکندر لودی توسط دريا خان لوھانی

صفت يک جنرال موفق از سالھای اخيردورۀ پدرش درتمام جنگھا زيرا او به 

  . ولشکرکشيھا اشتراک ورزيده بود

را بخود جلب نمود، درمقابل ) سکندرشاه(نخستين جنگی که توجه شھزاده نظام

از آن ببعد وی درکنار شھزاده باقی ماند وبعد از آنکه .  بودتاتارخان يوسفخيل

تخت رسيد،به حيث يکی از اعيان قابل به تاج و) م١٤٨٩(ھجری٨٩٥درسال 

ھار که نامبرده يميxدی حکومت وBيت ب١٤٩٥درسال . اعتماد پذيرفته شد

البته اندکی بعد از تقرر او به اين . شجاعانه از آن دفاع نمود به وی سپرده شد

تن از اعيان وراجاھای شرقی که با سلطان لودی پيمان مؤدت داشتند به ٢٢رتبه، 

وھيچ يک از اعيان .تند ودر نواحی شرقی ايجاد نا امنی نمودندبغاوت برخاس

جمالخان سرنگ موجود درمنطقه نميتوانست درمقابل آنھا مقاومت نمايد تا آنکه 

با .  تصميم مقابله با آنھا را گرفتندخانی مقطع وCيت جوانپور ودريا خان لوھانی

ان شرقی، با استفاده از وجود آنکه تعداد کم سپاه شاه در مقابله با راجاھا واعي

تکتيک ھای مناسب نظامی به آسانی برآنھا پيروز شدند، اندکی بعد از اين سلطان 

ھار براين ناحيه حمله ي و زمينداران بسلطان بنگالحسين شرقی نيز با حمايت 

دشمن را در ميدان .  بدون از دست دادن شھامت به مقابله پرداختدرياخان. نمود

 شب را درھمانجا گذرانيد، روز بعد آن به قلعه عقب جنگ مصروف نگھداشت،

درمقابل ، سلطان حسين شرقی خود را با شتاب به شھر بھار . نشينی نمود

درياخان برای از بين بردن تدريجی قدرت . رسانده، درمجاورت قلعه مستقرگرديد

                                                
 ) الف٤٠واقعات مشتاقی،ورق (١٨٢صديقی، ھمان اثر،ص - ١
 ٤٤صديقی ھمان،ص - ٢
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دشمن، ھمان سمت ديوار قلعه را که در مقابل يورش قوای سلطان حسين شرقی 

داشت شگافته و بعد از عقب زدن قوای دشمن دوباره داخل قلعه شد،وتا قرار 

باBخره سلطان حسين شرقی از فتح . مدت دوماه با ھمين شيوه به جنگ ادامه داد

 دريا خان چگونه مردی است؟ما تمام مساعی ووسايل :"مايوس شد وگفت

که او خود خويش را بکار بستيم که خشتی را از ديوار قلعه در آوريم،درصورتي

اين ديوار را شکسته وبيرون آمد،با آنکه سلطان وی بيش از پنجصدکروه از او 

سلطان حسين شرقی به بنگال . بعد از آن قوای امدادی از مرکز رسيد" .دور بود

، بارديگر سلطان بنگال و راجای سلطان سکندر لودیدر ھنگام مرگ . گريخت

 پيروان خود را مخاطب درياخان.ند،از دوسمت بروBيت بيھار حمله نموداوريسه

باکی ندارد،اگرسلطان مرده است،من ھنوز زنده ام وھمان مردی :"نموده گفت

بعد از آن امرنمود تا دو خيمه ،يکی درمقابل قوای بنگال ".ھستم که بودم

عساکردشمن چون از اين قضيه آگاه . برافرازند وديگری در مقابل قوای اوريسه،

١ .بل دريا خان را از سربدرکردندشدند آرزوی جنگ درمقا
  

  

  :مسندعالی خواص خان

موفقيت ھای مسندعالی خواص خان وزيرسلطان سکندر وپدر ميابھوه مشھور 

ومسند عالی اعظم ھمايون سروانی را به ھيچصورت نميتوان کم اھميت 

به خود جلب کرده بود که  اول الذکربه حدی  اعتماد سلطان سکندر را.دانست

اما  . مناطق مھم وھمچنان سوقيات بزرگ نظامی را به اور سپردسلطان ادارۀ

 در نگرکوتموفقيت بزرگ خواص خان، فتح قلعۀ کوھستانی وتسخيرناشدنی 

٢ .پنجاب است، جای که او علما ودانشمندان را نيز مستقر ساخت
  

  

  :مسندعالی مياحسين فرملی معروف به جکھت

  ک سربازسوار درنزد سلطان بھلول مسندعالی مياحسين فرملی درابتدا به حيث ي

                                                
 )ب٤١واقعات مشتاقی،ورق  (١٨٥صديقی، ھمان اثر،ص - ١
 ) الف٣٣ و٣٢واقعات مشتاقی، اوراق  (١٨٧صديقی، ھمان اثر،ص - ٢



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٥٠ 

خدمت مينمود،ولی بعد براثر تبارز استعداد ،کاردانی به رتبۀ افسری ازتقا يافت 

 می جنگيد، تاتارخان يوسف خيلووقتی که در تحت قيادت شھزاده نظام درمقابل 

 رناس ميxدی امور مربوط به سرکار ١٤٩٥درسال . ھمين رتبه را داشت

Saran  شد که در آن وی استعداد خويش را به حيث يک شخص  به وی سپرده

کمی بعد از آنکه به حيث مقطع مقرر شد به مقابل راجای . مبتکر ثابت ساخت

چنانچه گفته .،که به پذيرفتن قدرت شاه حاضر نميشد،لشکرکشی نمودناچمپر

اند،راجای ھيچگونه اضطرابی را از جھت عبور عساکر مھاجم از رود گندگ به 

يداد و به تماشای نمايش رقص مشغول بود که ناگاه آوازۀ آمدن او در دل راه نم

را باور نميکرد، مسندعالی قصرش  خبروی ھنوز ھم آنمگر شھر پخش گرديد 

را قربان ميکردند  شانخودکه افراد او با مردانه گی درحالی را محاصره نمود و

 مياحسين، کفش ،يکی ازشقداران مربوطشيخ داودکمبودراين حال . نمود فرار او

ھای افراد راجا را که در جنگ از بين رفته بودند جمع آوری کرده در آتش 

   ١ .انداخت که از آن طxيی به ارزش بيست ھزارسکه حاصل شد

را چمپران سلطان ازاين فتح به حدی خرسند شد که برای جبران آن امور سرکار

  فرملی يک شخص زودناگفته نبايد گذاشت که مياحسين .نيز به مسندعالی سپرد

 خاطر او )م١٥٠٩(نکه در اواخر دورۀ سلطنت سکندرچنا. پسند بود خود رنج و

، به جانب حمله کرد رناسبروقتی حاجی سرنگ را آزرده ساخت وھمچنان 

   ٢ . گريختبنگال

 را سلطان ابراھيمعودت کرد واعتماد آگره  دوباره به  سلطان سکندربعد از مرگ

ميا ظف ساخت تا درتحت قيادت قتی سلطان جديد او را موبخود جلب نمود، اما و

 را رانانيز قيام کرد وچون جانب  بجنگد، عليه اوراناسنگه ، درمقابل مکھن

رانا نيز به منازعه  ًبعدا او با. سلطان شد باعث تلفات شديد درعساکر گرفت

بصورت ناگھانی برکمپ نظامی او حمله کرد، بطوريکه با برداشتن  پرداخت و

. مغرور بود درحالی که ازاين غلبۀ بزرگ خود ميدان را ترک کرد، تلفات شديد

                                                
 ) الف وب٤٠اقعات مشتاقی،ورق و (١٨٦صديقی، ھمان اثر،ص - ١
 )٣٣٣طبقات اکبری، ص  (١٨٦صديقی، ھمان اثر،ص - ٢
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با  . به او سپرده شدچندپریبارديگر نزدسلطان ابراھيم لودی آمد و امور سرکار 

لذا به ھمکاری شيخ  وجود آنھم چون سلطان باغيان را کمتر مورد عفو قرارميداد،

اگرچه مياحسين  .ی طرح نمودزاده گان چندپری، توطئه يی را برای کشتن و

ب خود  نگرفت وبرای اقاريسه تا حدی آگاه شد اما آنرا جدیفرملی ازاين دس

کم، از شدت آن خواھند مرد وشما خواھيد ديد که چه اگر برآنھا تنھا تف :" ميگفت

 درحالی که شيخ زادگان موفق شدند منزل او را محاصره کرده و ."واقع ميشود

١ .شنددر ھمان شب او را بک
  

  

  :فرملی ھا کيھا بودند

: صديقی مينويسد،اقتدار حسين "سلطنت افغاھا درھند"کتاب مولف 

ًعموما عقيده دارند که فرملی ھا افغان بودند، زيرامناطق مسکونی آنھا  دانشمندان

آنھا در منطقۀ فرمل، درمجاورت غزنی، . در سرزمين افغانستان واقع شده است

بابر درخاطرات  .نت داشتند واکنون ھم دارنديعنی در وBيت پکتيا، سکو

مسلمان ميباشند که در  فرملی ھا شيخ زاده وبازماندگان شيخ محمد:"خودميگويد

   "٢.دورۀ افغانھا درھندوستان امتيازات زيادی داشتند

مشتاقی ھنگامی که به توضيحات سيدخان يوسف خيل لودی در بارۀ 

 در بارۀ راناسنگهگويد که سيدخان به مسندعالی مياحسين فرملی اشاره ميکند،مي

ما ايشان را تربيت کرديم ما برادر پادشاه  .ايشان شيخ زاده اند:" عالی گفت مسند

به حساب افغانھا پادشاھی به شاھوخيل ميرسد يا يوسفخيل، ديگران ھمه  .ھستيم 

  "٣ .نوکراند

بعد از مرگ سلطان بھلول برموضوع که ھنگامی عيسی خان لودی 

 از خان وی .خان خانان فرملی را توھين کرد ی دربين اشراف بحث ميشد،جانشين

ند، مداخله دار)خونی( شاه ارتباط  ھا که باخانان خواست تا در امور افغان

                                                
 )ب٦٤، واقعات مشتاقی،٨٧،٨٣تاريخ شاھی،احمديادگار،ص (١٨٧صديقی، ھمان اثر،ص - ١
 )٣٣بحوالۀ صديقی، ص (،٢٢بابرنامه،ص- ٢
 )٣٣بحوالۀ صديقی، ص ( الف ١٦٢واقعات مشتاقی،ورق- ٣
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ه او خان خانان فرملی جواب داد ک .يرا او تنھا يکی از خدمتگاران استننمايد،ز

   ١ .داز شخص ديگری نمی باش  وتنھا خدمتگارسلطان سکندر است

 که در بارۀ منشاء فرملی ھا وموضعی که آنھا از آنجا حافظ رحمت خان

او ميگويد که فرملی ھا . به ھند آمده بودند، نيز براين موضوع روشنی می اندازد

  .٢نبودند) منظور پشتون(دراصل افغان 

لف حيات افغانی داده شده،به حقيقت قرين معلوماتی که توسط مو

 خود را لی آنھاًست که فرملی ھا اصx تاجک اند واو بدين عقيده ا.تراست

 ميxدی درھند ١٢٩٦سال رد را  ھا يی ميدانند که حکومت خودبازماندگان خلجی

   ٣ .تاسيس کردند

بايزيد  وبرادرکوچکش ميا مصطفی فرملی ، سلطان ابراھيمدر دورۀ

وت ت بزرگی را برای سلطان در ھنگام جنگ با اميرانی که علم بغاا خدمفرملی

ميامصطفی که ميا محمدفرملی نام داشت  خسر. افراشته بودند، انجام دادند بر

اين .  بودخواھرزادۀ سلطان بھلولبود،ئيج يرابھ و Awadh اودهومقطع مشھور 

 اقطاع سرھند را اسIم خان لودیھا حتی زمانی که  مطلب نشان ميدھد که فرملی

نزديکی وقرابت ھمچنان اين موضوع . در دست داشت، درخدمت بھلول بودند

سلطان بھلول بحدی آزادمنش بودکه دختر . ن نشان ميدھداطفرملی ھا را به سل

   ٤ .خود را در عقد عبدهللا قريشی ، يکی از اخxف شيخ بھاء الدين زکريا در آورد

به نظرميرسد که در اوايل دورۀ سلطنت بھلول اشراف فرملی مانند 

اما با توسعۀ  کوچک بودند از جمله اشراف مياگدای فرملی وخان خانان فرملی

  . يافتندی زياد واختيارات امپراتوری شھرت

  

   :مسندعالی اعظم ھمايون سروانی

                                                
 )٣٣بحوالۀ صديقی، ص ( ١٧٩تاريخ فرشته،ص - ١
 ب٥٢،بحوالۀ خIصة اCنصاب،ورق ٣٤ صديقی،ھمان اثر،پاورقی  ص - ٢
 )٤٥٥حيات افغانی، ص(،٣٤ صديقی،ھمان اثر،پاورقی  ص - ٣
 )٤ و٣اخباراCخبار، شيخ عبدالحق،ص(،٣٤ صديقی،ھمان اثر،پاورقی  ص - ٤
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در رابطه به مسندعالی اعظم ھمايون سروانی بايد گفت که وی نواحی وسيع 

را که قدرت زيادی کسب کرده بود وبا سلطان ) بوندلکھند امروزه(راجای بھته

از نظر موقعيت او را به يک زميندار  و .يورزيد، تسخير نمودلودی عداوت م

ًعxوتا وی وBيت .مبدل ساخت کوچک، که ھميشه مطيع تاج وتخت دھلی بود،

 توسعه داد،درحالی که مرگ نا  قلعۀ کالنجرجنوب تا  را به طرفمانکپور وکره

شھزاده  به اميد حمايت. پروگرام او را به تعويق انداختسلطان سکندربه ھنگام 

  . از محاصرۀ قلعۀ دست کشيدسلطان ابراھيم درمقابل جIل خان

بعضی از اعيان قبل الذکر به مرگ طبيعی از بين رفتند ،درحالی که برخی ديگر 

وفاداری آنھا توسط سلطان ابراھيم لودی ازميان برداشته  بنابر مشکوک شدن بر

 شده بود، فرمانده چون سلطان ابراھيم لودی با سنن پدر وجدش تربيه .شدند

اما اکثر اعيان . د آن استي مؤشھزاده علم خانلبۀ وی برنظامی Bيقی بار آمد،غ

که توسط او به وجود آمدند، از اشخاص مبتدی ودارای تجارب کمتر نظامی 

١.بودند
 

 پرگنه فيروزخان اعظم با عمرخان سروانی،)لودی(جمالخان سرنگ خانی

نواحی ديگر را در سرکار ھند در دست  وبعضی از پيل بنور،شاه آبادھای 

 سپرده عيسی خان لودی به بھوگون،کمپل،وپتيالیحاBنکه پرگنه ھای . داشتند

 سوريھا وفرملی ھاآنھايی که صاحب رتبه ھای کوچک بودند شامل  .شده بود

  .بودند

  :  متمرد توسط سلطان بھلولسرکوبی اشراف

 تا اعتماد اشراف بھلول سعی نمودسلطان  ،با وجود مشکxت موجود

زيرا سxطين قبل از وی را نسبت به خود جلب کند، فيودال،علما وساير متنفذين 

ًبنابر عدم ھمنوائی اشراف در مورد جلوگيری از تجزيۀ سلطنت کامx ناکام شده 

بنابرين سلطان بھلول با درنظرداشت موقعيت حساسی که در ھند شمالی به . بودند

دلی را درمقابل اشراف فيودال اتخاذ نمود وبه اين آن مواجه بود، سياست معت

سلطان پس از سرکوبی . ترتيب توانست ارتباط آنھا را با خود نگھدارد

                                                
 )٩٤-٩٢اودی،صفحات  الف،تاريخ د٦٠واقعات مشتاقی،ورق(١٨٨صديقی، ھمان اثر،ص - ١
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 است که اشراف فيودال به قدرت وتوانائی سلطان بھلول پی بردند محمودشرقی

  .واز وی چشم بيم داشتند

داشت ودر فعاليتھای فيوداBن را زيرنظر سلطان بھلول ھمواره حرکات و

 .صورت حرکات خxف مصالح سلطنت خود در قلع وقمع آنھا می پرداخت

اشراف نيز با وجود استقxل داخلی خود را مجبور می ديدند تا ازسلطان متابعت 

نمايند ، زيراکوچکترين نشانۀ عدم اطاعت از سوی آنھا منجر به از بين رفتن 

 توسط بھلول وعمويش اسxم آنھا ميگرديد، حتی اشراف افغان نيز که ھريکی از

خان لودی مقام واقطاع دريافته بودند، اگربنابرعxيق وسxيق شخصی در 

وفاداری خود نسبت به سلطان دچار تزلزل و يامرتکب خيانت ميشدند،از ميان 

  .می رفتند

 احمدخان جيلوانی پسر يوسف خان جيلوانی ، ١٤٦٦بطور مثال درسال 

تگاران قديمی بھلول، تغييرعقيده داد و با سلطان  واز خدمBiyana  بيانهقطاعدار

  .حسين شرقی ، طرح اتحاد ريخت

در مدتی که شيخ سماء «: شيخ جمالی در بارۀ احمدخان جيلوانی ا مينگارد

الدين در خطۀ بيانه اقامت داشت، روزی احمدجيلوانی باسيد خوندامير رسولدار 

نوقت سلطان حسين که به مرتضی خان شھرت داشت و ديگرآن آمدند،دراي

جونپور ميخواست دھلی را فتح نمايد و دراين جريان سلطان احمد نيز وی را 

وی روزی از پيشوای مذھبی تقاضا نمود تا برای توفيق . طرفداری مينمود

« :سلطان حسين جھت فتح دھلی دعا نمايد، پيشوا درحالی که به قھر آمده بود گفت

کرده است،بنابرآن تو نبايد وفاداری خود را احمد، پدر تو را سلطان بھلول تربيه 

در مقابل مقام سلطنت از دست دھی،ھيچوقت برای کسب موفقيت يک شخص 

سلطان احمد با شنيدن آن . مستبد که به عدالت احترام نمی گذارد، دعا نمی کنم

مطالب از پيشوا خجل شد و آرزوی موفقيت سلطان حسين جونپوری را از سر 

  "١.نمود تا با جلب اعتماد بھلول با وی يکجا شودبيرون کرد و کوشش 

  ،يکی از جنراBن بھلول نيز در ين مورد قابل تاتارخان يوسف خيلسقوط 

                                                
 )١٧٧بحوالۀ سيرالمتاخرين،ص (٢٨ صديقی، ھمان اثر، ص - ١
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سيالکوت، ، چون ستلحاو اقطاعدار تمام سرکارھای ماورای .ياد آوری است

وی که .سوار را درخدمت داشت١٥٠٠٠ بود وCDipalporھور و ديپل پور

لخيزی را دراختيار داشت،در سالھای اخير سلطنت سرزمينھای وسيع وحاص

اوھمچنان پرگنه ھای چندی  . بھلول خيال استقxل طلبی را در سر می پرورانيد

از خالصه را بدست آورد و به عوض مامورين دولتی اشخاص مربوط به خودش 

موظف شد تا  با کمک ) ًبعدا سلطان سکندر( شھزاده نظام خان. را مقررکرد

 و پسران، عمرخان سروانی، ميا سيدمحمدفرملیگ، چون اشراف بزر

پسران مبارک خان لوھانی  ناصرخان لوھانی و درياخان لوھانیخويشاوندانشان، 

 با عزم راسخ و شجاعت، درنزديکی تاتارخاناگرچه .  مقابله نمايندبا تاتارخان

را  جنگ کرد،اما نتوانست درمقابل طرفداران سلطنت مقاومت نمايد، زيامباله

افسران وی ميدان جنگ را ترک دادند و او را تنھا گذاشتند تا باBخره به قتل 

   ١).١٤٨٥(رسيد

،درحقيقت زنگ خطری بود برای تمام تاتارخان يوسفخيلاز بين رفتن 

ھمچنين است قضيۀ . اشراف افغانی که شايد در فکر تضعيف قدرت سلطان بودند

اگرجه احمدخان جيلوانی توانست .  دررابطه با مقام سلطنتاحمدخان جيلوانی

ًمجددا اعتماد سلطان بھلول را بدست آورد ولی با مرگ سلطان بھلول ، او دوباره 

جانشين بھلول دست به بغاوت زد واستقxل بيانه را اعxم سلطان سکندردر مقابل 

 در سالھای اول سلطنتش مصروف حل سلطان سکندراز آنجائی که . داشت

 احمدخان جيلوانیدگان بود و نتوانست برای تنبيه مناقشات خود با شھزا

لشکرکشی نمايد، اما ديری نگذشت که احمدخان جيلوانی درگذشت وپسربزرگش 

  بجای پدر قرارگرفت، سلطان سکندر ھم با سپاھی قلعۀ او را سلطان اشرف

 گواليار درمحاصره گرفت، ولی او چون تاب مقاومت در خود نديد، بطرف

٢ .بيانه دوباره درقلمرو سلطان سکندر قرارگرفتفرارکرد وسرکار 
  

  با اين وضع،ماھرانه مقابله  خxصه بايد گفت که سلطان بھلول مجبور بود

                                                
 )٢٩بحوالۀ صديقی، ھمان اثر، ص ( الف٦٨ب،٦٧ واقعات مشتاقی، اوراق- ١
 )٢٩بحوالۀ صديقی، ھمان اثر، ص ( الف١٠ب،٩ واقعات مشتاقی، اوراق- ٢



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٥٦ 

نمايد،زيرا اشراف افغان ويا غيرافغان مربوط به فاميل ھای قديم که اقطاع ھای 

، حاضر نبودند به رضا ورغبت خويش در تملک داشتندبزرگی را در ھند شمالی 

برعxوه وی با مھارت، رقيبان . ورۀ موجوديت يک سلطان مقتدر را بپذيرندمفک

به اين وسيله به طرفداران افغان خويش نيز وانمود  مقتدر خويش را از بين برد و

  .مقابل وی ناچيز است کرد که قدرت شان در

مربوط به گروپ ھای سياست سلطان بودکه اشراف فيودال در نتيجه اين 

ين نتيجه رسيدند که مصئونيت امپراتوری لودی در واقع مختلف نژادی بد

کرارتباط به  به عوض اينکه فًضمنا بھلول .ميباشدنيزمصئونيت شخصی آنان 

ايجاد نمايد، مفکورۀ برادری را دراشراف وبزرگان افغان   راقبايل مختلف

ی به تأسی از ھمين مفکوره بود که آنھا حاضر به دادن ھرگونه قربان .انکشاف داد

حتی .  خويش می پنداشتند وسلطنت او را منبع قدرت وشکوهبه نفع سلطان بودند

وی می شتافتند وبعد کمک نيز در مواقع Bزم ب) پشتونخوا(قبايل روهسرکردگان 

  بھلولشخصيت وقدرت سلطان. از انجام خدمت دوباره به وطن خود باز ميگشتند

سلطان يگانه .واميداشتز وی ايگانه عاملی بود که اشراف افغان را به اطاعت 

 اشراف افغان ميکوشيدند تا توجه سلطان را به وفاداری  ھريک ازقدرتی بود که

به عبارت ديگر تمام اشراف لودی،يوسفخيل، شاھوخيل،لوھانی،  .جلب کنندخود 

 و وسروانی درکمال صميميت ووفاداری در امپراتوری وی خدمت ميکردند،

درغير آن اگر به خواھش اشراف يگذاشت ، سلطان نيز بخواست ھريک وقع م

  .شمالی موفق شده نميتوانست قدرت خويش درھند به استحکام احترام نمی گذاشت

  

درحقيقت در شرايطی که بھلول سلطنت ميکرد،جزاتخاذ سياست فوق 

بمجرد اختتام بحران واخراج سلطان حسين شرقی برای  .چارۀ ديگری نبود الذکر

. تمام قدرت خودرا برتمام امور توسعه داد بھلول سلطان  جوانپور،آخرين بار از

ن تسلط خود را ،ھنگامی صورت گرفت که سلطاخيل  تاتارخان يوسفاضمحxل

 عxوه برآن تبديل شدن. ه بود به شمول جوانپور استحکام بخشيدبرتمام مناطق 

  به بربک شاه تقرر شھزاده  نپوروا از وBيت جومسندعالی مبارک خان لوھانی
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١.م اين ادعا را ثابت ميسازد١٤٧٩-٨٠عوض وی درسال 
  

  

  :شخصيت سلطان بھلول 

سطان بھلول از نظرکرکتر، شخصی مھربان،عادل وفوق العاده مذھبی 

بود واين معلومات در بارۀ وی به استناد آثار متأخرين که به آثار ملی ومعتبر 

شاھی توسط موBنا دسترسی داشته اند حاصل شده است، از آنجمله تاريخ ابراھيم 

٢.محمود کتوانی قابل تذکر است
  

، مردی ميانه قد وBغر اندام ولی سخت مصمم سلطان بھلول لودی

 سال را با کمال قدرت ودرايت وتوانائی  ٣٨او . ودارای  اراده قوی بود

از ھنگاميکه به کار در دولت سيدمحمد شاه برگزيده شد تا آن .درھندحکومت کرد

تکيه زد،ھرگز درجنگھا از کسی شکست نخورد و با موفقيت که به تخت سلطنت 

او مردی عادل وعدالت خواه ومھربان .در امورمملکت داری حکومت نمود

برمردم فرودست جامعه بود و به امراء وسرکردگان سپاه خود وجاگيرداران 

. اجازه نمی داد از حدود صxحيت خود پا فراتر نھاده بر رعيت ظلم روا دارند

اره خود را ازحال دھقانان باخبر ميکرد وبه داد مظلومان ميرسيد و وی ھمو

. مالياتھا را به ميزان واندازه ايکه از توان دھقانان بيرون نمی بود وصول ميکرد

  .واين يکی از رموز موفقيت او در سلطنت برھند شمال غربی بود

ما سلطان بھلول لودی پنج وقت نماز خود را درجماعت ادا ميکرد وبا عل

وھمچنان فقرا به مجلس وصحبت می پرداخت و برحال ضعفا لطف و مھربانی 

وی به عرايض . خاص داشت وھرگز فقيری از دربار او نا اميد برنمی گشت

مولف . مردم خود گوش فراميداد و مطابق به اصول شريعت حکم صادر ميکرد

 مھربان سلطان بھلول، شخصی عادل،دانا، بی آزار،:تاريخ داودی ميگويد که 

ھرچه از ماليات وعوايد جاگيرھا و تبولھا حصول ميشد،  آنرا . ورعيت پرور بود
                                                

 ٥٤ -٥٣صديقی، سلطنت افغانھا درھند ، صص- ١
-١٥١٧(پسرابراھيم، تاريخ سIطين لودی را در دورۀ سIطان ابراھيم لودیموCنا محمود-  ٢

نوشته است و از ھمين جھت اين کتاب بعد از وی تاريخ ابراھيم شاھی ناميده ) م١٥٢٦
 )٤٢پاورقی تاريخ سلطنت افغانھا درھند،ص.(شد
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او برای خود سھمی نميگرفت وبه جمع آوری پول . بر لشکريانش تقسيم ميکرد

 او زندگی ساده ای داشت وھنگام غذا خوردن پھره داران را از .رغبتی نداشت

 می آيد بدون ممانعتی به دربار دروازه ھای قصردور ميکرد تا ھرکه به دربار

او در مجلس روی تخت نمی نشست . داخل گردد و با وی غذا صرف نمايد

  .واميران را از بلند شدن در مقابل خود منع کرده بود

 ھيمنطور سلطان بھلول در دربار عام نيز برتخت نمی نشست و بر روی 

خطاب " دعالیمسن"قاليچه می نشست و به اميری که فرمان ھا را مينوشت  

ًميکرد و سعی مينمود تا زير دستانش از وی ناراض نگردند و اگر احيانا اميريا 

صاحب منصبی از وی آزرده خاطر ميگرديد، به ديدنش ميرفت واو را در آغوش 

ميگرفت وبعد شمشيرخود را از کمر باز مينمود و پيش روی شخص آزرده  

است، اين مقام را ازمن بگيرد اگرسلطان ازکار من ناراض :ميگذاشت و ميگفت 

ًطبعا شخص . وبه کس ديگری بدھد و به من منصبی فراخورحال من ببخشد

سلطان . آزرده از اين برخورد سلطان منفعل شده از دل وجان به وی گرويده ميشد

بھلول لودی با تمام صاحب منصبان وافراد اردو که بيشتراز اقوام پشتون بودند، 

د و اگر کسی مريض ميشد خود به احوال پرسی وی برادرانه برخورد مينمو

در موقع جنگ وقتی با دشمن روبرو ميشد، از اسپ فرود می آمد، دو . ميرفت

رکعت نماز ادا ميکرد و بعد شمشير از نيام ميکشيد وھرگز ديده نشده که دشمن 

   ١ .در جنگ براو غالب آمده باشد

قرن پانزدھم يک درنيمه : ميگويد"پشتانه"،مولف کتاب اوCف کارو

در دھلی به قدرت رسيده بود، اينکه چه تاثيری برحيات ) لودی(خانواده افغان

پشتونھای سرحدی داشت، اطxعات زيادی در دست نيست، مگر يک سخن 

استثنايی وجود دارد وآن اينکه سلطان بھلول لودی توسط يک فرمان که در تاريخ 

 کرده بود که خود را برای شيرشاھی ثبت است  به پشتونھای سرحدی ابxغ

در فرمان اشاره شده . خدمت به سلطنت دھلی که در دست لوديان است حاضرکنند

بود که سلطنت درھندوستان وقتی بخوبی نگھداشته شده ميتواند که تمام قبايل 

                                                
 ٤٤-٤٣، اقتدار حسين صديقی، سلطنت افغانھا درھند،ص٥١ – ٤٣ تاريخ داودی، صفحات - ١
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در فرمان تاکيد شده بود که ھر قبيله ميتواند با . پشتون دراداره آن سھيم شوند

يايد وصاحب زمين شوند و دراين زمينھا سکونت کنند و از افراد خود به ھند ب

  ماحصل زمين ھا زندگی خود را تامين نمايند و درتحکيم سلطنت افغانی برتخت 

  .دھلی کمک کنند

ًقلمرولوديان ازدھلی تا سند واحتماC تا دوآب ، بين رودخانه ھای جھلم 

 ھنگامی .وری بوددر غرب سند قدرت در دست شھزادگان تيم. وسند گسترده بود

که بابر درکابل حکومت ميکرد، سلطان سکندر لودی جانشين پدرخود سلطان 

بابر خبر ميدھد که سلطان . بھلول در دھلی با شأن و دبدبۀ فراوان حکم ميراند

   ١ .سکندرلودی ميتواند نيم ميليون جنگجو را درميدان جنگ حاضرنمايد

يل متون موجود در زبان دری از تحل:"داکتر اقتدار حسين صديقی مينويسد

ًکه سلطان بھلول واقعا پادشاھی بود با قدرت مطلقه  به اين حقيقت ميتوان پی برد

او توفيق يافت که در يک دورۀ بحرانی موقعيت خويش را استحکام .ور فکریَّنوت

اين نظرکه سلطنت دھلی در دورۀ او از اتحاد قبايل افغان بوجود آمده بود، . بخشد

ق تاريخی ثابت نشده ومساعی است که بغرض مطالعه غلط تاريخ توسط حقاي

بايد بخاطرداشت که بھلول قبل از بدست آوردن . دورۀ او به عمل آمده است

سلطنت، بحدی فکرقدرت طلبی داشت که درمقابل سلطان محمد شاه وعxءالدين 

، Cھور(شاه دليرانه مقابله نمود و بدون تحمل ضرر تمام سرزمين ھای غربی 

 را تحت ادارۀ خود در )سيالکوت،سرھند،حصار فيروزه؛ سامانه، وديپال پور

با آنکه دوبار بردھلی حمله کرد، ولی موفقيت نصيب او نشد،عxوه برآن . آورد

ًوی از افسران مجرب نظامی بشمار ميرفت وغالبا برمخالفان خويش در جنگ 

ی موفق ويک جنرال بدين ملحوظ غيرقابل تصوراست که حکمران. غلبه می يافت

قبايل ) اتحاد(نظامی چون بھلول حکومت خويش را به شکل يک کانفدريشن 

ًاگر واقعا چنين می بود، شايد امپراتوری لودی حتی در . افغانی تاسيس نموده باشد

  زمان حيات بھلول به حکومت قبايلی تجزيه ميشد واشراف فرملی وديگر اشراف 

                                                
 ٢٣٨ ، ٢١۴پشتانه، ترجمه پشتواز جنرال شيرمحمدکريمی، ص ( اوCف کارو، پتانز- ١
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  "١ .استقxل از آنھا پيروی می نمودندد مطالبۀ نيز در مور) غير پشتون(غيرافغان

بھلول لودی  : " انديشمند افغان، آقای مسعودفارانی در بارۀ او مينويسد

 ميxدی به تخت سلطنت ١٤٥١سياستمداری مدبر ، دور انديش و صادق به تاريخ 

سکه ھا و خطبه ھا بنام او منحيث سلطان بزرگ دربخش اعظم . ھندوستان رسيد

مناطقی مثل جونپور، دھولپور و سند راکه ھنوز تحت قلمرو . ی شد ھند جار

با ... دولت مرکزی ھند نبودند ضميمه دولت مرکزی ساخته آنرا وسعت بخشيد

تمام بزرگی اش بھلول انسان شکسته نفس ، متواضع ، با انصاف ،عادل ، يک 

طنت او ھرگز بر تخت سل. دوست مھربان و يک دشمن برده بار و متحمل بود 

او در کنار دانش سياسی واB ،  .نشستن برزمين را برآن ترجيح ميداد . نمی نشست

  :نمونه کxمش . نيز بود ښتوشاعر چيره دست زبان پ

  په ورکه راسه         ړم ملک به زرغون ک

   د داد لـه پــاســـــــهوريځي، ګوره  

           ڼ دی  دعــــدل په درو رويِخــول م

  ه Bسهــومي زما لـيب مه زــجھان ب

 سال بدون جبرو ستم ٣٨ ھمين خبرگی و عدالت او بود که توانست مدت 

 ميxدی به عمر ١٤٨٩اين ابرمرد ، بتاريخ . بر مردم و اطرافيانش سلطنت کند 

ھشتاد سالگی چشم ازجھان بست و پسرش شھزاده نظام خان ملقب به سلطان 

   ٢ ."دسکندرلودی،سلطان قسمت اعظم ھندوستان ش

پسر : سلطان بھلول ھنگامی که برتخت سلطنت نشست ، نه فرزند داشت

بزرگ وی خواجه بايزيد بود ودومش نظام خان بود که لقب سلطان سکندر داشت 

وپسرسوم مبارک خان نام داشت که به بربکشاه معروف بود و پسرچھارم عالم 

. پنجم جمالخان بودپسر. خان ناميده ميشد که به  سلطان عxء الدين مشھور بود

  ھفتم فتح خان وھشتم مياموسی خان و پسرنھم . پسرششم يعقوب خان نام داشت

  .جxل خان نام داشت

                                                
 ٣٢ -٣١صديقی، سلطنت افغانھا درھند،صص - ١
  جرمن آنIين- مسعود فارانی، نگاھی به ترويج زبان فارسی درھند، افغان- ٢
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چيزی که درعھد اين سلطان ثابت است اينست که در دوره او امنيت 

اکثر اميران و جنراBن نظامی از سران قبايل در . وثبات بر ھند حکمفرما بود

 حاضر شده بودند و با اتحاد و اتقاق درخدمت گزار ی خدمت سلطان بھلول لودی

زراعت و کشاورزی وعوايد زمينھای زراعتی وتحصيل مالياتھای .حاضر بودند

  . ارضی وغيره عوايد بصورت عادBنه وصول ميگشت 

اين وضعيت در دورۀ سلطان سکندرلودی پسرو جانشين سلطان بھلول 

  . وضع تا اخير به يک منوال باقی نماندمگرمتاسفانه که اين .لودی نيز برقراربود

  

  :پيش ازمرگآخرين توصيه سلطان بھلول 

سلطان بھلول دراثر جنگ ھا وفتوحات پی در پی وخستگی وکوبيدن راه 

ھای طوBنی  و تفکروتدبير برای طرح ھای جنگی درمقابل رقيب خود سلطان 

در عxجش حسين شرقی ، در راه بازگشت به دھلی مريض شد وھرچه طبيبان 

کوشيدند  ازمريضی بھبودی 

حاصل نشد و دانست که ديگر 

عxجی نيست، پس يکی از 

نزديک خود نزديکان خود را 

   :وبه وی گفت فراخواند 

دو وصيت مرا به نظام 

الدين خان که سلطان سکندر 

از : يکی اينکه : است برسان

قبيله سوری ھيچکس را به 

نرساند، ) جنرالی (رتبه اميری 

که در کله ھرکدام اينھا زيرا 

خيال سلطنت ھست، دوم اينکه 

.                                               نمونه ای ، مقبرۀ سلطان بھلول در دھلی،از قبيله نيازی ھيچک را به نوکری

      )لودی گاردن (معماری افغانی  در دھلی ھنراز.                                              



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٦٢ 

سلطان بھلول بعداز  . استخدام نکند، زيرا که آنھا بی مروت ونمک حرام ھستند

اين حادثه . بيان اين دو وصيت پتو را برروی خود کشيد و چشم از جھان پوشيد

  ١ .اتفاق افتاد)م١٤٨٩( ھق ٨٩٤درسال " سکيت"درمحل 

   :شاعری تاريخ  فوت وی را دراين  دوبيت  بيان داشته است 

  خديو ملک ستان وجھانکشا بھــلول        نود وچار رفت از عالمبه ھشتصد و

٢بود محال به شمشير وخنجرمصقول        به تيغ ملک ستان بود، ليک دفع اجل
  

  

  

  :سلطان سکندر لودی 

در ھنگام مرگ سلطان بھلول اشراف 

 به گروه ھای محتلف تقسيم  درباربزرگ

شدند وھرگروه ميخواست يکی از فرزندان 

ی بقای خود مفيد می پنداشتند را که براول بھل

، عيسی خانی لودی.ندسنديدمی پ پادشاھی  به

به مشورۀ برخی ديگراز  ،مقطع پتيالی

اشراف افغان ميخواست شھزاده نظام را به 

 فرزند اعظم ھمايون پسرشھزاده بايزيدنفع 

بزرگ بھلول که درحيات پدرتوسط يکی از 

از صحنه خدمتگاران خود بقتل رسيده بود،

  سلطان سکندرلودی                                               .بيرون سازد

آنھا درغياب سلطان که در بستر مرگ قرارداشت، شھزاده نظام رااز دھلی 

 که دراين وقت سمت وزارت داشت،شھزاده خان اعظم عمرسروانی .خواستند

١.ه آنھا نجات دادوی را از دسيس اين موضوع آگاه ساخت و را ازنظام 
  

                                                
؛ درمقابلhه کhاCلودیول،  علت بی اعتمادی سلطان بھلول نسبت به نيازيھا اين بود که پدر بھل- ١

اين عمل باعث شد تhا بھلhول واخIhف وی  در مhورد وفhاداری نيازيھhا .بانيازی ھا کشته شده بود
 )٤١صديقی،ص.(بی اعتماد شوند

 ٤٢ - ٣٩ تاريخ داودی،ص - ٢
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شورايی تشکيل دادند ودر آن تمام عيسی خان لودی اشراف افغان تحت رھبری 

 زيبنده. اشخاص مقتدر را دعوت کردند تا مسئلۀ جانشينی راحل وفصل نمايند

از عقب پرده ، اشراف  مادرشھزاده نظام خان نيز دراين مجلس حضور يافت و

 نيکو سلوک ادشاھی را دارد وبا شماپسرم لياقت پ«:را مخاطب قرار داده گفت

٢ ».خواھد نمود
  

پسردختر :"با الفاظ تحقيرآميزی اظھار داشتبجواب وی  عيسی خان لودی

 را متاثر ساخت واز خان خانان فرملیاين کلمات  ".زرگرپادشاھی را نشايد

،ولی عيسی زند بسخن  هعيسی خان خواست تا در برابر بيوۀ سلطان محترمان

ران نوکچون تو يکی از  :تھديد آميز وی را مخاطب ساخته گفتخان با لھجۀ 

 خان خانان فرملی ھم با ھمان !افغانان مداخله نمائیسلطنت ھستی نبايد در امور 

پادشاه سکندرم، نه نوکرشخص  من نوکر":لھجه بجواب عيسی خان گفت

يب به اين ترت.  نيز از موقف شھزاده نظام حمايت نمودخان جھان لودی، "ديگری

ازشھزاده نظام حمايت خود را ابراز داشتند  حاضرديگری از اشراف  تعداد

  .وپxن عيسی خان خنثی گرديد

سلطان  ١٤٨٩جوBی ١٦= یھجر٨٩٤ شعبان ١٧روز جمعه بنابرين 

دومين فرمانروای دودمان  بحيث  ، سلطان بھلول لودیسکندرلودی دومين فرزند

 درگذشته بود، دريک قلعه تاريخی لودی درنزديکی دھکده جxلی،جای که پدرش

 برتخت سلطنت ھند نشست ولقب سکندرغازی ،مشھور بود کوشک فيروزکه به 

٣.برخود گذاشت
  

.  پدرش به دھلی بود انتقال جنازهلودیسلطان سکندر نحستين اقدام 

باغ «  انتقال دادند و درسلطان بھلول را به دھلی سکندر جسدبدستورسلطان 

دريک ساختمان پرشکوه به ) غ سلطان لودی مشھوراستامروز به با( »وجود

     ٤ .سپردند خاک

                                                                                                    
 )٥٦بحوالۀ صديقی، ص(١٦٦ تاريخ خان جھانی،ص - ١
 )٥٦بحوالۀ صديقی، ص (١٧٩ تاريخ خان جھانی،ص - ٢
 )٣١٥-٣١٤بحوالۀ طبقات اکبريصفحات(٥٨يقی، سلطنت افغانھا درھند،صصد- ٣
 ٦٢، ٤٢، ٣٠ تاريخ داودی، ص - ٤
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لودی فرزند سلطان  سلطان سکندر:" بنابرنوشتۀ آقای مسعود فارانی 

تنھا در (ارث برده بود  به بھلول لودی چون بسيار عميق از فيض و برکات پدر 

ت صفات و مشخصا) يک مورد که نسبت به پدر در امور اداری سختگير بود

چون انسان منضبط بود توانست بعد . منشانۀ پدر را در خود کامل داشت بزرگ

به اين ترتيب بيشترين زمان . ازوفات پدر سلطنت ھند را بيشتر وسعت بخشد

بطور مثال در سال .  فرمانروايی  وی درجنگ ولشکر کشی ھا در ھند گذشت

 را در » نرولی « ميxدی قلعۀ مستحکم ١٤٩٩در سال    را و  » پتنه « ١٤٩٥

»  گواليار«و بعدا ً » بھلسم« ميxدی منطقۀ ١٥٠١ و ١٥٠٠رسالو  د» همالو«

سلطنت  قلمرو  رابه » نتھمبور«را و سپس » بيھار«را و بعد از آن تمام عxقه 

سلطنت او از دريای جھلم تابه بنگال بسيار وسعت پيدا قلمرو .خود ملحق ساخت 

ايا بسيار مھربان بود، روز مره نرخنامۀ ھای سلطان سکندر بر مردم ورع. نمود

 می منطقه می طلبيد و شخصا ً کنترول اشيای مورد ضرورت مردم را منطقه به

   "١ .کرد

سلطان سکندر مردی سخت حسين وخوب صورت بروايت  مولف تاريخ داودی، 

وی مثل پدرش شخص حليم، بردبار، مؤدب ودربارش . پرجIل بود جمال و وپر

لباس ساده بتن ميکرد وبه . وتشريفات شاھانه مبری بود  تکلفاتاز ھرگونه

         . ميکرد گذاشت  وبا آنھا مجالست ومصاحبت بسيار احترام می علما ودانشمندان

   . خلق خدا مھربان بودبر خدا شناس وخدا ترس وبرنفس خود غالب ووی بسيار

 تا نصاف،از فقير وعادل بود و درتطبيق عدالت واسلطان سکندرمردی مردانه 

سعی او براين بود تا با تحقق عدالت دست  .غنی  ھمه را به يک چشم می ديد

 رفاه مردم و در آرامی و. از جان ومال  مظلومان کوتاه کند زورمندان  را

. وی از مردم فقير و مستمند دستگيری مينمود. رعايای کشورش کوشا بود

ًعIوتا ھرسال .وشاک توزيع مينمودپ فقرا در ايام زمستان لباس و برای غربا و

 مردم مستمند را جمع مينمود و از احوال و روزگارھرکدام خود را با

دستور . خبرميساخت  وبعد به ھريکی شش ماھه خرج او را پول می پرداخت

                                                
  جرمن  آنIين، مقاله ترويج زبان فارسی درھند ازمسعود فارانی- پورتال افغان- ١
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داده بود تا ھمه روزه نان پخته در گوشه وکنار شھر به مردم فقير وگرسنه 

 درجماعت ادا مينمود و از نماز ظھر تا نماز سلطان سکندر،نماز را. توزيع شود

تعداد اين علما به .خفتن با علماء ودانشمندان دينی مجالست وتبادل نظرميکرد

دور سلطان حلقه ميزدند وروی مسايل ه  تن ميرسيد که  اغلب اوقات ب٧٠

وی بعد از نماز خفتن به حرم سرای . ميکردند گفت وگو شرعی ودينی  بحث و

 ويک ساعت بعد دوباره از حرم سرای بيرون می آمد وبه امور خود بازميگشت

وضع سرحدات خود را باخبر ميکرد و به  از مملکت داری  می پرداخت و

به عرايض عارضين .  خود جواب مينوشت مکاتيب شاھان وامرای ھم عصر

درنيمۀ شب وقت غذا . به رفع شکايات مردم  می پرداخت گوش ميگرفت و

 ی ھمگی حاضرين شسته ميشد وغذا از مطبخ شاھی حاضرھا دست .خوری بود

غذای ھرکس پيش رويش گذاشته ميشد ولی جز سلطان ھيچکس . ميگرديد

ديگردست به غذا نمی زد،چون سلطان از صرف غذا فارغ ميگرديد به ديگران 

اجازه ميداد که غذای خود را به خانه ھای خود برده با زن وبچه ھای خود 

  .بخورند

در درتمام شھر ھا به اعمارمساجد می پرداخت وبرای آن مx سلطان سکن

 در زمان اين پادشاه ازھرسو علماء .وموذن وخدمتگار وجاروکش موظف مينمود

ومشايخ وبزرگان  به دھلی وآگره روی آوردند واز خوان احسان وبخشش وی 

 برخی باز ميگشتند وبرخی در آگره يا دھلی اقامت اختيار می. مستفيد ميشدند

امر داده بود که سال دوبار ازخزانه . سلطان بيشتر اوقات در آگره می بود. نمودند

ومستحقان شھرخيرات توزيع نمايند وبرای آنکه اين عمل به نحو  شاھی به فقرا

. درست وعادBنه صورت بگيرد اشخاص امين وصادق را به اين کار ميگماشت

تيول داران فرامينی صادر سلطان سکندر در مورد وصول ماليات وگرفتن معاش 

کرد که ھر جاگيردار ماليات منطقه خود را ھنگامی که به خرانه دولت تحويل  

. ميکرد در زير ورقه تحويلی اسم ونام محل جاگيرخود را باقلم خود مينوشت 

دارھا  اينکار مانع خورد و برد وته جيب زدن مال دولت توسط  حکام و جاگير

  .ميگرديد
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 امور زراعت توجه زياد مبذول ميکرد ومحصوBت سلطان سکندر، به

سلطان سکندر ھروز نرخنامه . زراعتی در بازارھای به پيمانه فروان پيدا ميشد

مواد خواربار را از نظرمی گذشتاند و يا نرخنامه را در حضورش ميخواندند و 

چون حافظه بسيارقوی داشت ھرگاه در نرخ ونوای مواد خواربار يک پول 

می پرسيد و برای ثبات نرخ ونواھا راه چاره  ً می بود، فورا علت رااضافه شده

  .می جست وھدايت می داد

سودا گران وتجار واھل کسبه وديگر افراد رعيت از رفاه و امنيت جانی 

در زمان سلطان سکندر افراد سپاه و اردو از قدر ومنزلت . ومالی مصئون بودند

مت سربازی به وی مراجعه مينمود، از زيادی بھره مند بودند، کسی که برای خد

سوابقش واز وابستگی اش به قبيله ومنطقه اش می پرسيد و اگربرای سربازی 

مناسب می بود و اسپ سواری نميداشت برايش زمينی به عنوان اقطاع يا جاگير 

ميداد تا  از آن مدرک  امکانات معيشت خود را فراھم کند و لوازم آماده گی را 

  . نمايددر اردو فراھم

بيشتر اوقات در آگره می بود، بنابرين توجه خود را چون سلطان سکندر

به عمران وتوسعه شھر اگره معطوف نمود و ديری نگذشت که آگره از يک 

دھکده ويک قلعه مخروبه که از زمان سلطان محمودغزنوی ويران شده بود 

ه خود در ورونقی نداشت، دوباره رونق گرفت تا آنجا که به سبب رونق وشکو

  .زمان جxل الدين محمداکبر، آگره بجای دھلی پايتخت امپراطور قرارگرفت

در آغاز سلطنت سلطان سکندربجز علوم دينی وآنھم صرف ونحو عربی 

مگر . وفقه چيزی ديگری درمدارس به طIب تدريس وآموزش داده نميشد

زش درزمان اوبه علما و دانشمندان ديگر عرصه ھای زندگی نيزبسيار ار

واھميت داده ميشد، بنابرين اميران وجنراCن تشويق شدند تا فرزندان خود را 

. عIوه بر فراگرفتن  علوم اسIمی ، به فراگيری ديگر علوم نيزترغيب کنند

به . درعھد اوحتی عساکر نيز به آموختن علم وسواد بسياررغب پيدا کرده بودند

) آمده است" ماھين بھرا"شخص درمنابع ديگر نام اين (دستور سلطان، ميابھوا

روی  بر در علم طب کتابی ترجمه کرد و)سانسکريت(ازروی نسخه ھای ويدی

مشھورگشت وگفته " طب سکندری"آن نام سکندر را عxوه نمود که به کتاب 



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٦٧ 

و اين  ميشود طبابت  طبيبان ھندی بر روی ھمين کتاب استوارشده است،

يان دز ديگری که دردوره سلطنت لوچي. بزرگترين کارنامه  سلطان سکندر است

 تاھنوز در دھلی باغ بھلول لودی.بود درھند رواج پيدا نمود، احداث باغھا

مشھوراست ودر روزھای تعطيل مردم برای تماشا وتفريح به اين باغھا ميروند 

   ١ .واز فضای سرسبزومعطر آن دماغ خود را تازه ميسازند

  

  :نبرد ھای سلطان سکندر لودی

د سری که بعد از مرگ سلطان بھلول برای پسرش باقی مانده يگانه در

بود، وجود سلطان حسين شرقی بود که در آخرين زورآزمائی خود باسلطان 

بھلول لودی، از شھری به شھری واز ايالتی به ايالتی فرارميکرد تا آنکه سلطان 

بھلول  درگذشت  و پسرش سلطان سکندر بجای پدر برتخت دھلی نشست و 

 حسين شرقی دوباره سر بر آورد و برای سلطان سکندر مزاحمت می سلطان

  .آفريد

چون بيشتر رجال نظامی سلطان سکندر پشتونھای بودند که در عھد 

سلطان بھلول در رکابش خدمت کرده بودند، اکنون نيزآنھا از دل وجان حاضر به 

  . فشانی در خدمت سلطان سکندربودند ھرنوع جان

برادر "( شاه بربک"يا" شاهربکاب" که  خبر دادندباری به سلطان سکندر

حکمران جونپوربا سپاه عظيمی  برای نبرد به سوی مرکزپيش ) سلطان سکندر

ی بمقابل  را در رأس قوايانیھاسماعيل خان لوسلطان سکندر ھم  .می آيد

در قنوج  طرفين باھم روبرو  .شاه فرستاد وخود به تعقيب او حرکت کردبکرب

وان ربک شاه  شکست خورد و به بدايوردی رخداد که درنتيجه با و زد وخشدند

 بدايوان  به محاصره کشيد ، شاه را درقلعهسلطان سکندر باربک. عقب نشست

 . از سلطان سکندر عفو وبخشش خواستشاه توان مقاومت در خود نديده باربک

" جونپور"سلطان وی را بخشيد و دوباره به حکومت شرقيه برقرار داشت و لی 

سلطان از آنجا به وBيت . انی دادھامراء خود مبارک خان لو را به يکی ديگراز

                                                
 ٧٠ -٦٢ تاريخ داودی، صص - ١
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پس از   سپرد و لودیمحمودخانکالپی رفت وکالپی را از برادزاده خود گرفته به 

  . دوباره به دھلی برگشتبيانه پس از تسخير کشيد،" بيانه"آن بسوی 

 ميدان ورزش سه روز بعد از مواصلت به دھلی، ھنگامی که سلطان به

نيزه بازی رفته وميخواست به پرتاب نيزه آغاز نمايد، برايش خبر رسيد که 

دھقانان و روستائيان جونپور سر به شورش زده اند و بسرکردگی مردی ھندو 

حکمران انی ھمبارک خان لوتخمين صدھزار سوار وپياده  بر" جونکا"بنام 

سلطان سکندر با شنيدن اين . نپور اخراج کرده اندجونپورحمله  و وی را از جو

 رفت و خان لودی جھان خانخبردست از نيزه بازی گرفت و از ھمانجا بخانه 

  کرد؟  جريان را به وی گفت و پرسيد چی بايد

خانجھان خان جواب داد، من آمدن شما را به خانه خود به فال نيک 

. ميکنيم حرکت نپورجوميگيرم ،نان آماده است، اول نان ميخوريم  بعد بسوی 

ه نان در منزل بعدی ميخوريم، سپس بدون آنکه ب: سلطان سکندر گفت 

قصرشاھی  برگردد، از ھمانجا امرحرکت لشکر را داد و بxفاصله بسوی 

جانپور حرکت نمود وچنان با شتاب بسوی محل شورشيان اسپ دوانيد که ده روز 

 موقعيت درآنجا از مردم محل. رسيد) کانجو(بعد به محل سرکرده شورش 

 آمده ام کانجومن بخاطر گوشمالی دادن :  اقامتگاه جوکا را پرسيد و به آنھا گفت

نه برای صدمه زدن بشما، ھرگاه شما ميتوانيد وی را تنبيه کنيد،خوب درغير آن 

درعين حال به مردم گفت آنچه از زمين وکشت مندی .من او را ادب خواھم داد

راين وقت ميرسيد خان ازطرف سلطان د. خود حاصل گرفته ايد بشما بخشيدم

 يکی از نوکران منست، کانجو: "حسين شرقی نزد سلطان سکندر پيغام آورد که

پدر . من خواستم زور شصت خود را توسط يکی از نوکران خود بتو نشان بدھم

، اگر از نادانی دست نگيری، سرباز بود وتويک کودک نافھم ھستیتو يک 

سلطان سکندر با شنيدن اين سخنان،بقاصد گفت ." ردباشمشير تو را ادب خواھم ک

برای اولين بار از دھن من کلمه برادر در حق حسين شرقی خارج  شده و من :  

کای کافر نپاس اين کلمه  را نگه ميدارم، اگر سلطان حسين دست از حمايت جو

عقل و بخت Bزم وملزوم يک :وعxوه نمود که . نگيرد، پشيمان خواھد شد

وخطاب به قاصد . د، کسی که بد نصيب باشد عقل ھم از کله اش فرارميکندديگران
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اگر خدا بخواھد فردا در نبرد او فرارخواھد کرد وشما دستگير خواھيد شد : گفت

 Bو آنگاه من اين سخن  را بياد شما خواھم داد، پس بھتراست که از ھمين حا

  . سلطان شرقی را بفھمانيد

د حسين شرقی برگشت وسلطان سکندرخطاب بعد از اين سخنان قاصد نز

شما ھمگی از رجال مھم وبا رسوخ پدرمن سلطان : به امراء وسران نطامی گفت

بھلول ھستيد و راستی که ھريک شما شھامت ونمک حxلی خود را به اثبات 

اين اولين نبرد من با دشمن است، باور دارم که از جانفشانی در حق . رسانده ايد

: صفوف لشکر لوديان چنين آرايش يافته بود فردا. ھيد ورزيدمن کوتاھی نخوا

فرمليان ودر  لشکرلوديان و پاچاخيل در قلب سپاه ، در  دست چپ  سلطان ،لشکر

انيان، درپشت سرسلطان لشکر سروانيان، جای گرفته ھدست راست لشکرلو

گ بيرون آمد و جن" جوند"از آنسو لشکرسلطان حسين شرقی نيز از قلعه . بودند

 برپيل سوار بود وعساکر انیھعمرا خان لوافغانی  پيش قراول لشکر. آغاز شد

افغانی را به پايداری واستقامت توصيه ميکرد، ناگاه چشمش به قلعه جوند افتاد و 

گفت سلطان شرقی با ھمين قلعه برخود مغرور شده است؟ وبعد فرياد حمله 

ه شرقی را از پيش برداشتند بردشمن را بلند کرد، ديری نگذشت که افغانھا سپا

وبازھم طبق پيش بينی سلطان سکندر، حسين شرقی فرارنمود وميرسيدخان قاصد 

با سر و پای برھنه نزد سلطان  ھمراه با تعدادی ازامرای لشکرشرقی اسير و

سلطان امر نمود تا به ميرسيد خان وديگر امراء اسير دستار . سکندر آورده شدند

اضر کنند، وقتی ميرسيد خان قاصد حسين شرقی با سلطان بدھند و بعد آنھا را ح

برجان خود نترسيد که من از ريختن خون : سکندرچشم به چشم شد ،سلطان گفت

سپس دستورداد به ھرکدام . وھم ازدست شما کاری برآمده نميتواند شما بيزارم،

 شان  يک  اسپ ويک سراپرده ويک چترسايه بان  ويک خيمه داده شود وآنھا را

  .در خيمه ھای شان جابجای کنند

کرد و سلطان سکندر از آنجا به  سلطان حسين شرقی به بيھار فرار

" اودھه" به حکومت جونپور نصب و خود بسوی  راشاهباربکو جونپور برگشت 

ه سلطان درھمين فرصت باز ب. مدت يک ماه  درآنجا توقف نمود حرکت نمود و

قابله با خود سريھای زمينداران و فيوداBن شاه  توان مسکندر خبر رسيد که باربک
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سلطان سکندر دستور . جونپور را ندارد و بيش از اين نميتواند در آنجا باقی بماند

 ، خان خانان ازطريق اودھه ومبارک محمدخان فرملی واعظم ھمايونداد که 

 .شاه را دستگير ونزدش بفرستندربکجونپور حمله کنند و با خان از سمت آگره بر

تادند وسلطان شاه را به نزد سلطان سکندر فرسبکستور سلطان عملی شد وبارد

 سپرد وخود لشکر را بسوی روانیخان سروانی وعمرھيبت خان سوی را به 

از آن پس تمام سرکشان .قلعه چنار سوق داد تا عناصر ياغی را سرکوب کند

  .ت و دوباره به جونپور رف ١ .وياغيان را يکی بعد ديگری سرکوب نمود

به اتھام توطئه قتل تن ازاشراف ٢٢ ميxدی١٤٩٩بقول صديقی، درسال

اين افراد عبارت  مھمترين . شدندسلطانمحکوم به تبعيد ازقلمرو  رطان سکندسل

نی،وھيبت خان سروانی پسرخان اعظم  سيدخان سرواازخان اعظم بوند 

عمرخان سروانی، تاتارخان فرملی برادر کوچک مسندعالی محمدخان 

 ابتدا نزدآنھا . Ganeshلی،محمدخان لودی، بابوخان سروانی ورأی گنيشفرم

ور شد با سلطان  پناه بردند واما بعد که راجا مجبگواليار  درسنگه راجامان

اشراف ديگر نيز که اسباب تأثر بعد ازاين . ٢ رفتندجراتگمصالحه نمايد به 

   .مجازات شدند سلطان را فراھم کرده بودند

 پيدا شد که  حسين شرقیمدتی بعد دوباره  سر وکلهداودی،بروايت تاريخ 

گرچه دراين ھنگام در نظام سپاه لودی اندکی . برای نبرد خود را آماده کرده بود

به مقابله با سلطان شرقی پرداخت سلطان سکندر بی نظمی رخ داده بود،  معھذا 

سکندر،وی سلطان . او به بيھار فرار نمود ويک بار ديگر وی را شکست داد و

 کشيد وآنجا را نيز متصرف پتنهبيھار تعقيب نمود و بعد از فتح بيھار بسوی  را تا

 را با احمدخانوی   درگذشت وسلطان پسر خانجھان خان لودیدراين ميان. شد 

  . حرکت نمودبنگاللقب اعظم ھمايون منسوب وبرای تسخير 

لطان سکندر  تحت سرکردگی پسرخود به مقابله سشاه بنگال عIء الدين 

لودی پيش آمد ولی قبل از برخورد موضوع به مصالحه انجاميد وھردو طرف 

                                                
 ٢١ -١٩ تاريخ داودی، ص - ١
 ٦٤صديقی، ھمان اثر، ص ٠ ٢
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شاه بنگال قول داد که . تعھد کردند که سرحدات قلمروھمديگر را محترم بشمارند

سلطان سکندر از آنجا . منبعد مخالفين دولت لودی را در قلمرو خود پناه ندھد

 کشيد و آنرا بھلسم آن شھر بسمت بعد ازتسخير. نمودحرکت " پھته"بسوی شھر

  . فتح و مدت چھارسال در آنجا توقف کرد

" ینرور" يا " Naroreقلعه نرور"آخرين پيروزی سلطان سکندر فتح 

 بود که حکمران آن برای مقاومت در آن متحصن شده ازقلعه ھای مستحکم  مالوه

درتمام اين . قلعه به محاصره در آمد ومحاصره مدت يک سال ادامه يافت  .بود

مدت ھر روزميان طرفين جنگ ادامه داشت تا اينکه مردم محصوربه علت کمبود 

سلطان سکندر . آب ودانه وغله به عجز آمده از سلطان عفوخواستند و تسليم شدند

  . بازگشت پيروزی مدت شش ماه در آن قلعه باقی ماند وسپس به آگره  بعد ازاين 

الۀ سلطان بھلول ميشد، ھمراه با که خ) و بی بینعمت(در راه بازگشت 

به لشکر سلطان پيوست و بعد از ديدار سلطان ) پسرسلطان سکندر(شھزاده جxل 

به شھزاده بخشيد و ھنگام ) جاگير(سکندر، وBيت کالپی را به عنوان اقطاع 

 پيل را ھمراه با خلعت وپول نقد به ١٥ اسپ و١٢٠رخصت شدن، سلطان  

سلطان سکندر نيز . به کالپی فرستاد)  بی بی نعمتو(با شھزاده داد و او را يکجا 

  . بعد از يک سفرطوBنی که شش سال را در برگرفت به آگره رسيد

 توسعه قلمرو سلطنت لودی جنگی سلطان سکندر،دست آورد بزرگ سفر

با برخورداری از چنين امنيتی   بود،مين امنيت  سرتا سری در قلمرو اوونيز تا

اعتی به پيمانه زياد در بازراھا عرضه ميشد و مواد بود که محصوBت زر

ارزان بود وھرکس از صبح تا شام مصروف کار  خواربار بسيار فراوان و

در زمان سلطان سکندر دست زمينداران مستبد وظالم از يخن . وکسب خود بودند

دھقانان  زورگوئی بر دھقانان مظلوم کوتاه گرديد وھيچکس را يارای حق تلفی و

   .ومان نبودمظل و

خضرخان پسرشھزاده علم خان وسيدخان پسرمبارک خان  ١٥٠٩درسال 

 توانستند نظرسلطان را در مورد برادران بزرگ شان تغيير دھند و يوسف خيل

درنتيجه خضرخان لودی عوض مسندعالی بکھن خان وسيدخان به عوض 

 وخود احمدخان. احمدخان لودی ، سرکارھای مربوط آنھا را بدست آورند
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درسال . يوسفخيل، به اتھام بدعت ودوستی با يک پيشوای ھندو محبوس گرديد

 وچمپران نيز Saranسرن اقطاعدار مشھور مسندعالی ميا حسين فرملی ١٥٠٩

 عوض وی به سرن فرستاده حاجی سرنگ خان. مورد خشم سلطان قرارگرفت

بوس نمايد، ًبعدا وی را مح  وزدًتا اوB اشخاص مربوط او را طرفدار خود سا شد

١ از اين نيت شاه مطلع شده، بجانب بنگال فرارکرد مياحسين فرملیاما
  

از فعاليت ھای ديگر سلطان سکندر، يکی ھم تاسيس يک سيستم منظم 

وی به منظور کنترول امور اقطاعداران نيز سيستم محاسبه را به .  بود اداری

ين شخصی بود که مقطع جوانپور اول) توکی خيل(مبارک خان لودی. وجود آورد

درغياب وی فيوداBن  .امور مربوط وی از طرف شاه تحت رسيدگی قرارگرفت

٢ .ديگر واسطه شدند ولی مفيد واقع نشد
  

عxقۀ خاص سلطان در مورد تأسيس سيستم منظم وثابت اداری وعدلی 

برعxوه پيشرفت در . باعث گرديد تا مردم درکمال صلح وصفا زندگی نمايند

وليه زندگی نيز به اندازه ای ا   ضرورت، اجناس مورد ودانشعرصه ھای  ھنر

مشتاقی .  ناچيز بود که ھرشخصی ميتوانست بصورت مرفه زندگی کندارزان و

طx ونقره، که مردم برای تأمين  گوسفند، ميگويد که مواد غذائی البسه، اسپ،

. اب ميشدبه قيمت ناچيز دستي يک زندگی آرام به آنھا نيازداشتند فراوان بود و

  بطوريکه حتی مردمان غريب نيز قادر بودند آنھا 

 .را داشته باشند

   بادرک حقايق فوق ميتوان گفت که توسعۀ امپراتوری لودی در وBيات سرحدی 

سوار ٤٥٠٠٠تا ٣٠٠٠٠مقتدر گرديد گه از ) مقطع ھا(باعث بروز حکمرانان

باشند واين امر کار  فيل ھای جنگی در خدمت خود داشته  ی تعداد زياداه باھمر

٣ .کنترول مقطع ھای وBيت را برای سلطان ابراھيم دشوار ساخت
  

سلطان سکندر،اولين شاه افغان است که مانند يک شاه  ":صديقی مينويسد

. مقتدر عمل مينمود واطاعت و وفاداری کامل را از اشراف خود توقع داشت
                                                

 ٦٥مان اثر، ص صديقی، ھ٠ ١
 ٦٦صديقی، ھمان اثر، ص ٠ ٢
 ٦٨صديقی، ھمان اثر، ص ٠ ٣
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يافته بود، بدان سبب ًضمنا چون سلطه وقدرت سلطان درتمام ھندشمالی توسعه 

تدبير، سخاوت . مانند پدرخود اشتباھات اشراف را تحمل کرده نميتوانست

در ميدان ھای نبرد باعث شد تا   وشخصيت، سلطان توأم با موفقيت ھای پيھم وی

وفادار بمانند و فکر مساوات با سلطان را  اشراف به صورت عموم به سلطنت

   ١.ازسر بدرنمايند

 که، سلطان سکندر خودش نظريات افراطی ومحافظه صديقی می افزايد

او ريش خود را می تراشيد، شراب را مخفيانه می نوشيد واز . کارانه نداشت

٢ .رقص وموسيقی در محضرعام لذت می برد
 

  

  :کارنامه ھای فرھنگی سلطان سکندرلودی

  آقای مسعودفارانی، در يک مقالۀ ممتع نوشته اند که زبان وکتابت فارسی 

  زمان ھمين سلطان در ھند رواج پيدا کرده  وخودش اولين پادشاھی درھند بود  در 

 است واز آن پس  گفتن شعر فارسی شده که دردربارش به زبان فارسی سخن گفته

غياث اللغات وفرھنگ آنندراج : در ھند رونق گرفت وفرھنگ ھای  لغت مثل

کتابخانه ھای ھند وغيره در ھمان زمان و بعد از وی در ھند تاليف شدند و 

 اينھا ھمه مديون توجه وحمايت اين سلطان . وکشورھای منطقه را رونق بخشيدند

  .بوده است

آنچه بسيار قابل قدر  و ياد آوری ازين سلطان ميدانيم  :" بقول جناب فارانی

 تبار است مگر زبان و رسم ښتوناينست که اين سلطان مدبر افغانی با آنکه پ

دفتر و ديوان و حسابداری  .مام ھند  رايج و عموميت بخشيدر تالخط فارسی را د

اولين کسی که بزبان . دربار را امر کرد تا منبعد بزبان فارسی تنظيم شود 

سلطان  فارسی صحبت را بين درباريان آغاز کرد  خود سلطان سکندرلودی،

محبوب ملت ھند بود که در دربارکشور وسيع چون ھند  بزبان فارسی صحبت 

به عIقه  سلطان  بنا.  و ادبای فارسی زبان را در دربار بيشتر جای دادنمود

                                                
 ٦٦صديقی، ھمان اثر، ص ٠ ١
 ٩٥صديقی،ھمان اثر ،ص- ٢
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سکندر و محبوبيت وی بين مردم، روزبروز عIقندی مردم  بزبان فارسی  

  .بيشتر و بيشتر ميشد و شاعران زيادی از ھند  به اين زبان روی می آوردند

ود که در زمان تحت ھمين فضای  ادبی رايج شده بوسيلۀ سلطان سکندر لودی ب

او برای اولين بار دانشمند طبيب و 

»  اوان بھيم« اديب بزرگ ھند بنام 

کتابی طبی مھمی را از زبان 

سانسکريت به زبان فارسی ترجمه 

کرد و بنام سلطان سکندر اھداء 

تا » طب سکندری« نمود، که بنام 

به تعقيب آن . کنون مشھور است 

  Sikandaranama Persian Script                 ھمين شخص کتابی ديگری را که

به زبان » دربار سکندری«سلطان ميباشد، بنام  حاکی ازگزارشات جالب دربار

                                    .يادميشود) که بنام سکندرنامه.(فارسی نوشت

   ښتواوبه زبان پ.  وفارسی بودښتو سلطان سکندر خودش شاعر  در زبان پ

  یمادرزبان   را برابر بافارسیسلطان سکندر زبان  .ص ميکرد تخل»گلرخی « 

  . آن کوشا بود دوست داشت و با عxقمندی در ترويج» ښتوپ« خود 

ازينکه من :سلطان سکندر لودی بنابه داشتن ذوق بلندش گفته بود              

ن توښ پ اگر من غيريگرکشورم را در ھند رايج کردم  وتونم ، فارسی زبان دښپ

    .  را رايج ميکردم ښتومی بودم  در آنصورت زبان پ

متاسفانه  در تاريخنامه ھا از خدمات سلطان سکندر لودی بخصوص در 

اين خدمت بزرگ سلطان . بخش ترويج زبان وفرھنگ فارسی کمتر ياد شده است 

سکندر لودی به زبان فارسی که بعد ھا سبب ايجاد لغت نامه ھا ، به ميان آمدن 

ان بزبان فارسی در آن  کتب فراورگ پارسی زبان درھند و چاپ ونشرای بزشعر

  ھای زياد فرھنگ وزه ايران و افغانستان صاحب کتاب ازبرکت آن امرکشور شد،که
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   ١ ."لغات ھستند

 سال سلطنت درھند، باBخره از اثرمريضی ٢٨سلطان سکندر، بعد از 

 نومبر ٢١مطابق ( ی قمری ھجر٩٢٣گلو دردی، روز يکشنبه ھفتم ذيقعده سال 

   ٢ .چشم از جھان فرو بست)  ميxدی ١٥١٧

سلطان سکندر به سبب سطوت وصولت پادشاھی خود به سکندر ثانی 

  :   نيزشھرت يافته بود و شاعری گويد

  سکندر شۀ ھفت کشور نماند          نماند کسی چون سکندر نماند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رلودی گاردين دمقبرۀ سلطان سکندر لودی دردھلی

  

  :سلطنت ابراھيم لودی

   نام داشت ابراھيم خانفرزند بزرگش :  شش فرزند داشتسلطان سکندر

                                                
تhاريخ داودشhاھی ،  ، جرمن  آنIين، مقاله ترويج زبان فارسی درھند ازمسعود فارانی- افغان- ١

 ١٣٦ص 
 ٨٣ - ٨٠ تاريخ داودشاھی ، ص - ٢
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.  حکمران جونپور بود وسلطان جxل الدين لقب داشتجIل خانوفرزند دومش 

و فرزند پنجمش حسين خان چھارمش   وفرزنداسماعيل خانفرزند سومش 

  .  ناميده ميشدوناعظم خان ھماي و فرزند ششم محمودخان

 ميxدی، سلطان ابراھيم  ١٥١٧بعد از فوت سلطان سکندر لودی در سال 

قبل از انتساب ابراھيم لودی به سلطنت،  .برجای پدربرتحت سلطنت ھند تکيه زد

دارای خصوصيات اخxقی  مردانگی و وی با صفات مثبت فھميدگی، ھوشياری و

ی پس از به قدرت رسيدن سلوک مردم داری پدرش توصيف شده است، ول و

،تغييرمزاج داد وبزودی ثابت کرد که وی مردی خودخواه وجاه طلب ومطلق 

  کوتاه فکر وبی سنجش است واز عھدۀالعنان وعصبی وخشن وبيرحم وسخت

  .مملکت داری بدر آمده نميتواند

 وی از ھمان نخستين روزھای  

بقدرت رسيدنش تا روزی که  در ميدان 

سط سپاه بابربقتل رسيد،  تو پانی پتنبرد

درمدت ھشت سال سلطنت خود ھمواره 

درگير جنگ بابرادرتنی  ولشکرکشی با 

مخالفان وشورشگرانی بود که ھمگی 

دست پروردۀ پدرش بودند و از بھترين 

وفداکارترين رجال دربار سلطان سکندر 

  .لودی بشمار ميرفتند

ماجرا از اينجا آعاز شد که بعد 

 ،سران سپاه واز مرگ سلطان سکندر

 که برادر سلطان ابراھيم رجال موثر دربار فيصله کردند که دوبرادر سکه، يکی

 بزرگ است، به سلطنت ھند برداشته شود وحدود قلمروش  از دھلی تا جونپور

 خطاب در سلطان جIل الدين و برادرديگرش شھزاده جxل خان ملقب به  باشد

 حرکت کرد و  الدين بسوی جونپوربدن ترتيب سلطان جxل.جونپور سلطنت کند

در آنجا با حمايت امراء وجاگيرداران آن سمت به سلطنت نشست وسلطان ابراھيم 

  . لودی به سلطنت در دھلی قرارگرفت
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 و راپری حاکم روانیفتح خان فرزند اعظم ھمايون س بعد اندک مدتی

 دربار  در حضور سلطان ابراھيم لودی ، وزيران ووکيxنانیھخانجھان خان لو

را مxمت کردند وگفتند که پادشاھی مشترک خطای بزرگ واشتباه غير قابل 

جبران است و پذيرفتن آن نافھمی  و از عقل بدور است وبايد دانست که پادشاھی 

چنانکه در يک غxف نميتوان دو . کردن مشترک در يک اقليم ناممکن است

  .شاه ، پادشاھی کنند دوپاد جای داد، دريک اقليم ھم نميتوانندشمشير را

  

  دوجان ھرگز به يک پيکرنگنجد       

  دو فرمانده به يک کشورنگنجد

سلطان ابراھيم لودی با شنيدن اين سخنان ، قول وقراری که با برادرش 

سلطان جxل الدين کرده بود، بيکسو گذاشت ومدعی سلطنت خود در تمام قلمرو 

در اين سخن اتفاق نظرنشان دادند  رجال دربار نيز سران نظامی و. لوديان گرديد

وموافقت کردند که چون شھزاد جxل ھنوز از قوت Bزم برخوردار نشده، پس 

سپس فرمانی به مھر سلطان ابراھيم لودی  . بھتراست وی  به دھلی خواسته شود

به شھزاده فرستاده شد ودر آن تذکر رفته بود " کرگدن انداز"ھيبت خان بدست 

 رت اگرھرچه زودتر به دھلی بيائی، بسيار خوب خواھد برای صI ومشو"که

   ١ " !بود

 وقتی ھيبت خان فرمان را به شھزاده  تسليم می داد، انواع سخنان 

از رفتن به دھلی خود  زبان راند که سبب بدگمانی شھزاده گرديد و چاپلوسانه بر

تن از ھيبت خان موضوع را به سلطان ابراھيم گزارش داد و او چند . داری کرد

رجال دربار را نزد برادر خود فرستاد تا بدگمانی وی را رفع کنند ولی تxش اين 

سپس سلطان ابراھيم به مشورت وصxی درباريان خود . ھيئت نيز بجائی نرسيد

فرمان ھايی عنوانی اقطاعداران وخوانين جونپور نوشت و آنھا را به الطاف 

اند تا از برادرش شھزاده جxل اطاعت شاھانه خود وعده داد و با رمز به آنھا فھم

                                                
يف عبhhدهللا، ترجمhhه پhhشتو از لطيhhف طhhالبی، چhhاپ دوم، دانhhش خپرنhhدوی  تhhاريخ داودی، تhhال- ١

 ١٤٤تولنه،پشاور، ص 
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اقطاعداران اين نامه ھا وفرمانھا درميان . نکنند و دست به مخالفت بزنند

 چھل ھزارنفر زيرفرمان خود داشتند، -جاگيرداران وامراء که برخی تا سی و

  .بدرجات متفاوت تاثيرنمود و آنھا را به مخالفت تشويق کرد

 باجواھرات گوناگون آماده کرده تختی مرصعشھزاده جIل ازآن طرف 

محفل بزرگی از امراء و ) م١٥١٧(=ھق ٩٢٣ ذی الحجه ١٥بود و روز جمعه 

ًداران ومشايخ وروحانيون ومxيان تشکيل داد ورسما برتخت اقطاع رجال و

سلطنت نشست وخود را سلطان جxل الدين خطاب ناميد ودست به بخشش 

 وعساکر و مxيان وخوانين واعطای صله ھا وافزايش معاش به افسران

  . ًو علنا مخالفت خود را باسلطان ابراھيم ابرازکرد ن وغيره برداوجاگيردار
پخانه پرداخت   سکه وخطبه را بنام خود کرد و به تنظيم سپاه وتواو

 را درمحاصره قلعه کالنجر که با يک لشکر عظيم روانیاعظم خان سوسپس به 

جای پدر وعموی من ھستی ، بشما بھترمعلوم گرفته بود، پيغام فرستاد که تو ب

سلطان ابراھيم قول وقرارخود را زيرپا نموده ودر .است که من ھيچ گناھی ندارم 

بخش را بمن داد، مگر اکنون آنرا ھم از من ميخواھد پس  کم ترين سرزمين پدری

. بگيرد و رشته برادری را قطع نمايد، شما بايد از حق وحقيقت طرفداری بکنيد

 آنجائی که اعظم ھمايون از سلطان ابراھيم لودی در دل ناراض بود وسخنان از

منطقی ودرعين حال عاجزانه سلطان جxل الدين براو تاثير کرده بود، دست از 

آنھا بعد . محاصره قلعه کالنجربرداشت  ودرصف سلطان جxل الدين قرارگرفت

ا تحت سلطه خويش  رجونپوراز مشورت به اين فيصله رسيدند که اول نواحی 

حاکم  . حمله کردنداودھهبربنابرين اول .در آورند وبعد به کارھای ديگر بپر دازند

آنجا چون تاب مقاومت در خود نديد خود را به لکنھو رسانيد و از آنجا به سلطان 

سلطان ابراھيم قبل از اينکه برای سرکوبی برادرش بسوی . ابراھيم  گزارش داد

، چھار برادر خود را که قبل ازاين بزندان انداخته بود از جونپور سوقيات نمايد

آگره به قلعه ھانی فرستاد و لوازم زندگی آنھا را در آنجا برای شان فراھم نمود و 

ھمايون اعظم در مسيرراه به وی خبر رسيد که . بعد بسوی جونپور حرکت کرد

 سلطان ابراھيم  از جxل الدين جدا شده وخواھان پيوستن بهبا پسرخود فتح خان

 .سلطان ابراھيم ازاين خبر بسيارخوشحال شد و از او باگرمی  استقبال کرد. است
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بعد از پيوستن اعظم ھمايون لشکری برای دستگيری سلطان جxل الدين فرستاده 

   ١.شد

سلطان جxل الدين ھم خانه وکاشانه خود را درقلعه کالپی گذاشت و باسی 

لشکريان سلطان . ز کالپی رھسپار آگره شدھزار سوار وسيصد فيل جنگی ا

بزودی قلعه فتح و غارت گرديد ومردم . ابراھيم قلعه کالپی را محاصره کردند

وقتی سلطان ابراھيم از پيشروی برادرش بسوی . بسياری اسير ويا کشته شدند

ًآگره مطلع شد، فورا يکی از رجال کارفھم خود بنام ملک آدم را در رأس لشکری 

ملک آدم با عجله خود را به آگره رساند ونگذاشت .ظت آگره گسيل نمودبرای حفا

بلکه  يا به آتش بکشد، که سلطان جxل الدين به انتقام کالپی آگره را غارت کند و

با سخنان نرم ونصايح دوستانه وی را ازانجام ھرگونه تحريب کاری برحذر 

 سپس ملک آدم به جxل .داشت تا اينکه قوت ھای سلطان ابراھيم به آگره رسيدند

الدين پيشنھاد کرد که اگر خيال سلطنت از سر بدر کند ومثل ساير امراء به کار 

در دولت سلطان ابراھيم راضی شود، من عذر ترا نزد سلطان ميکنم و از او 

 اين پيشنھاد را قبول جIل الدين.  بفرستدکالپیميخواھم تا ترا دوباره به حکومت 

اھی را نزد برادرخود فرستاد، مگر سلطان ابراھيم اين کرد و علم وچتر پادش

شھزاده جxل از اين سخنان برجان . عمل وی را با دشنام و بدگوئی استقبال کرد

سلطان .  رفت و از حکمران گواليار پناه خواستگواليارخود ترسيد وبسوی 

ده نزد ابراھيم برای فتح گواليار لشکری فرستاد،مگر جxل الدين از آنجا بيرون ش

  . به مالوه رفت سلطان محمود 

چون رفتار سلطان محمود مطبوع طبع شھزاده نبود از انجا نيز بيرون شد 

در انجا دھقانان آن دھکده وی را گرفته نزد . رفت " گده کتنگه"و به دھکده 

سلطان ابراھيم ھم برادر خود را زندانی ودر قلعه نزد ديگر . سلطان ابراھيم بردند

  .  د فرستاد و بعد در زندان او را کشتبرادران خو

  شربت سلطنت وجاه چنان شيرينست      

  که شھان از پی آن خون برادر ريزند
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  ون آزرده دCن را زپی ملک مريز       ــخ

١ را نيزھمان جرعه بساغر ريزندــکه ت
  

  

  :سوء رفتار سلطان ابراھيم با رجال سابقه دارنظامی

  سبت به امراء وسران نطامی خود نيز بدگمان ازاين ببعد سلطان ابراھيم ن

شده به بھانه ھای مختلف ھريکی را ميگرفت وبزندان می انداخت تا درزندان  

سوء رفتار وبدگمانی وتصميمات عجوBنه سلطان ابراھيم تا آن حد . ازميان برود

باBگرفت که باری به سران لشکری که برای تصرف گواليار فرستاد بود، 

به آگره باز گردند وھمينکه بحضورش رسيدند دستور داد ھمگی را امرکرد که 

اين امر سبب گرديد تا عده يی از رجال بزرگ نظامی برجان  .بزندان بيفگنند

يکی ازاين رجال . خدمت وی جدا شده به اياBت ديگر فرارکنند از خود بترسند و

ه  شمشيرزده نامدار که درتمام عمر خود در رکاب سلطان سکندرو پدرش صادقان

محاصره کشيده بود  وی ھنگامی که قلعه گواليار را در. بود،اعظم ھمايون بود

يم  رسيد که بزودی به آگره قريب بود تسخيرکند، ناگاه دستور سلطان ابراھ

اره رھا نبايد کار را نيمک لشکريان گفتند قلعه عنقريب سقوط ميکند و. دبرگرد

  عملی نمود و به نزد سلطان بازدستور سلطان را اعظم ھمايونکرد،مگر 

  . ندختبزندان اندا وی را گشت،ھمينکه  به آگره رسيد،سلطان امرکرد تا

بشورش   از اين کار سلطان مطلع گرديد، سراسIم خانوقتی پسرش  

که سلطان  ھمين. برداشت وبه تدارک لشکر برضد سلطان ابراھيم پرداخت

ا به مقابل اسxم خان لشکربفرستد وی مطلع شد درصدد برامد ت ابراھيم از قصد

ولی ھنوز دستوراين کار را صادر نکرده بود که يکی ديگر ازاميران لشکراو، 

رخ بسوی  ھمراه باچند تن ديگر از امراء از لشکر سلطان بريدند وسعيدخان بنام 

گرديد و   ھم با اين امراء يکجااسIم خان.  که در اقطاع شان بود رفتندلکنھو

 تن ١٢سلطان ابراھيم لشکری بزرگ تحت فرمان  .  بر پاکردندشورش بزرگی

رسيدند، ناگاه قنوج از اميران خود برای سرکوبی آنھا گماشت و وقتی اين سپاه به 
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برلشکرسلطان  اقبال خان خاصه با پنجھزار افراد خود از کمين بيرون جست و

ی ساخت وپس ابراھيم حمله نمود و بسياری از سربازان سلطان را کشت ويا زخم

سلطان ابراھيم وقتی ازاين حادثه مطلع گشت به اميران وجنراBن خود . برگشت

نوشت که اگر از پس سرکوبی مخالفان موفق برنيامديد، بدانيد که از جمله 

درعين حال لشکری ديگری به کمک آنھا . مردودين خواھيد بود نه از مقربين

چھل ھزار نفرمرد رزمی وپنجصد دراين وقت تعداد لشکر اسxمخان به . فرستاد

  . فيل جنگی ميرسيد

، روحانی پرنفوذ قدم شيخ راجوھنگامی که ھردو لشکر باھم روبروشدند، 

ميان گذاشت واظھارداشت که  مسلمان کشی  ناروا است وازطرفين خواست ه ب

وی با دBيل  شرعی ،امکانات صلح ميان طرفين را . دست از جنگ بردارند

لفان سلطان ابراھيم، رھائی اعظم ھمايون را از زندان شرط فراھم نمود، مخا

 صلح گذاشتند ولی سلطان اين شرط را نپذيرفت وبنابرين جنگ در گرفت و

 آنھم به سرانجام اسxم خان دراين جنگ کشته شد وسعيد خان دستگير گرديد که

ده باوجوديکه نتيجه جنگ به نفع سلطان ابراھيم تمام ش. دامر سلطان بقتل رسي

بود، ولی کينه وحس انتقام وانحراف مزاج سلطان نسبت به امراء  ده چند بيشتر 

نامدارترين اين  شد وبزودی تمام امراء عھد سلطان سکندر بزندان انداخته شدند و

 که حيثيت روانیيا حسين سپاھساCر واعظم ھمايون سميابھوا ومامراء مثل 

 دريا خان .ند ودر زندان جان باختنداميراBمراء را داشت، ھمگی در زندان افتاد

  .سپھساBر ابراھيم لودی  نيز بدستور اين سلطان جاھل کشته شد

خxصه اين روش وسلوک سلطان ابراھيم سبب گرديد تا ھر کس بفکر بقا 

 خان جھان خانوحيات خود باشد و بنابرين آخرين رجل وفادار اين خاندان ، 

گرديد و سرمخالفت با  ان مخالف يکجا نيز با ديگر اميربيھار حکمران لودی

   ١ .حکومت سلطان ابراھيم لودی جنباند

 اين بود که  ابراھيمعيب بزرگ سلطان :، مينويسدصديقیاقتدار حسين 

فعاليت ھای وی برای کنترول . که پدرش داشت وی فاقد تدبير ودرايتی بود
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بردن عIيم اقدامات وی به غرض از بين و اشراف عجوCنه وبدون تدبير بود، 

اشراف سوء نيت خود را  .اغتشاش در امپراتوری او اوضاع را متشنج ترساخت

که موقع را مناسب يافتند،در مقابل ساعد پنھان نگھداشتند وبه مجريديتا موقع م

  .وی قيام کردند

ن،ميامعروف خان ا مسندعالی مياحسين فرملی ،اقطاعدار سرن وچمپر

 طه بادوستان وھمبستگان شان چون ملک فرملی مقطع قنوج وبرادرکوچکش ميا

اسمعيل جلوانی،ميا بودھه کاکر،خضرخان لودی، ميامعروف فرملی در ھنگامی 

د درمقابل که به آنھا ھدايت داده شد تا در تحت قيادت ميا مکھن ازاشراف جدي

باين ترتيب . پيوستندبا دشمن ک گفتند وشاھی را ترقشون  راناسنگھه بجنگند،

  .ق العاده ضعيف گرديدقشون شاھی  فو

تعداد زيادی از اشراف بزرگ چون مسندعالی ابراھيم خان،پسرخان 

اران ان پسرمعروف لوھانی، وافسران وسرددرياخ عمرخان سروانی، اعظم

   .قشون شاھی درميدان جنگ کشته شدند

مشتاقی تلفات قشون سلطان رادر اثربی تجربه گی وعدم پختگی قوماندان 

اشراف شورشی با غروريکه ازاين فتح نصيب شان شده  .١عمومی جبھه ميداند

که بطوري. بود ھنوز ھم پيشرفتند وپxنھای شان را درمقابل سلطان عملی کردند

اندگان بھلول را بحيث پادشاه خود در مقابل شھزاده غياث الدين يکی از بازم

دماغ شده سلطان ما را خللل ":سلطان ابراھيم اعxم داشتند ودر بارۀ سلطان گفتند

٢ ".است
  

  

  :سياست ارضی ونظام زمينداری در دولت لودی

اقتصاد سلطنت افغانھای لودی وسوری مثل سلطنت ھای قبل از آن، 

پيداوار زراعتی وصنايع . برنظام زمينداری وکشاورزی وتجارت استوار بود

قريه کوچک ترين واحد توليد . دستی مھمترين توليدات امپراتوری بشمارميرفت
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ادارۀ قريه با پيروی از عنعنات . زی ومنبع عايداتی دولت را تشکيل ميدادکشاور

اين ھا بطور موروثی . صورت ميگرفتمقدم ھا،خوتھا و چودريھا،قديم توسط 

) جاگير،اقطاع (پرگنهعبارت از سران قريه ھا بودند و در مقابل افسران ھر 

ين به حيث ميانجی در برای ادارۀ قريه ھای مربوطۀ شان مسئوليت داشتند و بنابر

چنين . بين دولت وطبقۀ دھقان وظايف مھمی را برای ھردو جانب انجام ميدادند

توقع ميرفت که آنھا  يک طرف از منافع دھقانان حمايت کنند واز جانب ديگر 

زمينداران ومقدم ھا مکلف بودند . تسھيxتی را برای ماموران دولت فراھم نمايند

 نموده ،بعد از گرفتن سھم خود باقی را به مامورين ماليات دولت را جمع آوری

مازاد توليدات زراعتی که از زارعين جمع آوری ميشد، بين آنھا . دولت بسپارند

  .ودولت تقسيم ميگرديد

طبقه ای که بر دسترنج دھقانان و زارعين اتکا داشت، مرکب از  

.  بوده ھارنگ و رانه ھا، رأی ھا، چودريھا، خوتھاھا، مقدم  ،زمينداران

زمينداران از عناصر مھم وعمده در تشکيxت اداری ھند بودند وھيچ يک از 

سxطين به استثنای سلطان عxءالدين خلجی ارزش خدمات آنھا را از نظر دور 

ًتقريبا تمام سxطين در پی آن بودند که با زميندران روابط حسنه داشته . نداشت

. لی به صورت پراگنده امرار حيات داشتندباشند، زيرا اين مردم در تمام ھند شما

زميندران کوچک چون خوتھا، مقدم ھا و چودری ھا که حق زمينداری بريک ويا 

چند قريه را دارا بودند، به حيث ميانجی در بين دولت ودھاقين وظايفی را انجام 

درحالی که راناھا،رأی ھا، ورنگه ھا که خوانين مقتدر بودند واراضی . ميددند

 را در اختيار داشتند، در مورد پرداخت سھميه ساBنه شان وتھيۀ قشون وسيعی

در دورۀ قبل از سلطنت .برای سلطان در ھنگام ضرورت آزاد گذاشته شده بودند

افغانھا، رأی ھا ورانا ھا بصورت منظم در دربار حضور می يافتند وبا ساير 

حقوق . دنددرباريان نظر به موقف خويش در جاھای معين اخذ موقع ميکر

زمينداران ميراثی بود و زمينداران حقوق زمينداری شان را در صورت فروش 

١.ويا درصورت شورش عليه سلطان از دست می دادند
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مقطع ھا و مامورين خالصه نيز در قسمت ادارۀ قريه ھا تا حد زيادی به 

حمايت آنھا متکی بودند و مقد مھا و يا چودری ھای ناراض مشکxت زيادی را 

اينھا در دورۀ سلطنت . برای اعيان وھمچنان سxطين به وجود  آورده ميتوانستند

 اما ريفورم ھای دورۀ شيرشاه و ١.پشتونھا نيز  موقف خود را حفظ نمودند

اين تدابير به آن منظور اتخاذ شد تا از .اسxمشاه، قدرت آنھا را محدود ترساخت

اصxحات  شيرشاه آنھا ديگر نمی با صدور . فشار آنھا بر دھقانان جلوگيری شود

توانستند به استناد افواھات نادرست بيشتر از مقدار حقيقی سھم دولت را از مازاد 

درعھد شيرشاه سوری به منظورحمايت از . توليد زراعتی از مردم حصول کنند

منافع دھقانان، امين ھا استخدام شدند تا اراضی تحت زراع را ھرسال اندازه 

از آنجائی که سھم دولت از عوايد زمين به استناد اينگونه سنجش گيری نمايند و

   ٢ .تثبيت ميگرديد، لذا از اعمال سوء مقدمھا وعاملھا جلوگيری بعمل می آمد

در ارتباط به چودری بايد گفت که او سرکردۀ يک تعداد قراء در يک 

واز قول  آثار متأخرھندی تفاوت بين چودری ومقدم را تشريح مينمايد . پرگنه بود

صدی در ھند عبارت از مجموعۀ يکصد قريه است و « : ابن بطوطه  گفته ميشود

اراضی ھرشھر به صديھا تقسيم ميشود که ھرکدام آن در تحت ادارۀ يک نفر 

چودری  که درعين حال ازمردمان محلی غير مسلمان است، . چودری ميباشد

اليات ھم باخود برعxوه يک نفرمتصرف بحيث يک افسر مسئول جمع آوری م

٣ ».دارد
  

حقايق موجود در تاريخ شيرشاھی نشان ميدھد که سلطان ھمانگونه که 

  ميتوانست به خدمتگاران نظامی وملکی خود، زمين بعنوان جاگيريا  اقطاع اعطا 

واين ھنگامی بود که از سوی .  کند، حق  واپس گرفتن اين اقطاع را نيزداشت

در چنين موارد زمينداران . ت ميگرفتمقطع ، تمردی در مقابل دولت صور

متمرد را از بين ميبردند وبه عوض شان زمينداران جديدی را روی کار می 

                                                
 ) الف٢٧ب و٢٦بحوالۀ مشتاقی، اوراق (١٩٢-١٩١ صديقی،ھمان اثر، ص - ١
 ٢٠٠صديقی، ھمان ، ص- ٢
 ١٩٢ھمان اثر،پاورقی ص - ٣
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،يک تعداد از مقدم ھا را از پرگنه ھای ھيمو مشتاقی شھادت ميدھد،که ١.آوردند

٢ .ريواری،ازبين برد وزمينداران جديد طبقۀ خود را در عوض آنھا گماشت
  

م کردن تسھيxت اداری قريه ھا را به تعداد پنجاه ، ًمعموB بمنظورفراھ

در گروپ ھای جداگانه تقسيم وتنظيم " پرگنه"يکصد ويا بيشتر از آن بنام 

مقدم ھا، زمينداران وچودری ھا، در زيردست آمرين پرگنه که به نام . ميکردند

: اينھا عبارت بودن از. ھای مختلف ياد می شدند، به اجرای امور می پرداختند

.  که نظر به چگونگی موقف از ھمديگر متفاوت بودندمقطع،وجھدار، وشقدار،

اما در سطح پرگنه،عاليترين مقام به شمارميرفت که وظايف اجرايی ونظامی 

ويک تعداد ديگر از مامورين ملکی موظف به جمع . ھردو به آن تعلق ميگرفت

  .آوری عوايد در زيردست آنھا ايفای وظيفه ميکردند

ين آمرين که توسط سلطان در پرگنه ھای خالصه به ادارۀ امور بزرگتر

اکثر شقدارھا . ياد ميگرديدند" شقدار"ملکی ونظامی موظف ميشدند، به نام 

آن عده از اعيان بزرگ که به امر سلطان . عنوان ولقب ملک ھا را دارا بودند

 دست يک يا چندين پرگنه را در عوض معاش خود وھمچنان تنظيم قشون شان به

٣ .ياد ميشدند" مقطع" ويا"وجھدار"می آوردند به نام 
  

  

  :شقدار وشقداری

،برای برنی. شقدار بحيث آمر اداری پرگنه ھا از قديم وجود داشته است

به شقدار سلطان عIءالدين خلجی بار نخست در توضيحات خود راجع به دورۀ 

ز موقف وموقعيت وی درحالی که ا. اشاره نموده از مفسد بودن آنھا شکايت ميکند

                                                
 ) الف٧٤،مشتاقی،ورق ٨تاريخ شيرشاھی،ورق (١٩٤صديقی، سلطنت افغانھا درھند،ص - ١
 ) الف٧٤مشتاقی،ورق (١٩٤ افغانھا درھند،ص صديقی، سلطنت- ٢
به حيث يک واحد اداری برای بار اول درتاريخ فيروز "پرگنه" بگفتۀ صديقی،اصطIح - ٣

ودر ھر « :،مشتاقی برای دورۀ لودی ميگويد)٩٩ص.(شاھی، توسط عفيف بکار رفته است
ميگويد که در اقطاع اعظم بابر نيز )٣٢واقعات مشتقی،ورق (»ًپرگنه، مثI پنجاه ويا صد ديه اند

ھمايون سروانی،عوايد يک پرگنه به يک کروروشصت لک تنگه ميرسد در حقيقت برساختمان 
 )١٩٥صديقی،پاورقی ص .(پرگنه ھا روشنائی افگنده است
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موصوف درجای ديگر به ارتباط شورش سران قراء که .ھيچگونه تذکری نميدھد

و در نتيجه افزايش ماليه بوجود آمده بود،از شقدار توأم با محمدبن تغلق در دورۀ 

بجای ( را اداره کنندۀ شق شقدار داکتراشتياق حسين قريشی. فوجدار تذکار ميدھد

  . چشم می پوشدفوجداروديت ميداند  و از موج) پرگنه

،يکی از اعيان مھم بوده واز امور فوجداربه استناد تاريخ مبارکشاھی، 

ًشقدار معموB دريک پرگنه خالصه . ملکی ونظامی يک شق وارسی ميکرده است

ويا يک شھر که مربوطات آن به شکل اقطاع در اخيتار اعيان گذاشته ميشد، 

وماندان نظامی وھمچنان آمراعxی دفاتر وی در آنجا به حيث ق. مقررميگرديد

در دورۀ حاکميت افغانھا، نيز شقدار،ھمان موقف . اجرائيه ايفای نقش مينمود

  .وموقعيت قبلی راحفظ نمود

کامپل، پتيالی،  پرگنه ھای مفتوحه شقداران ١٤٧٩در سال  سلطن بھلول 

يدھد که اين مقرريھا نشان م.  را مقرر نمودشمس آباد، ساکت، جيلسر و کول

سلطان بھلول ،پرگنه ھای فوق الذکر را به حيث خالصه نگھداشته بود، زيرا 

برای آنھايی که پرگنه ھا به حيث اقطاع به عوض معاش شان داده ميشد، به نام 

به ھمين گونه، سلطان سکندر لودی نيز . ياد ميشدندوجھدار يا مقطع 

، مقرر  آگرهسيس خود يعنیرا به حيث شقدار پايتخت جديدالتا] افغان[ميازيتون

   ١.نمود

 xرا تشکيل ميداد،اما سلطان سکندر نه بيانه بخشی از سرکار آگرهًقب 

ميا زيتون از امور . پرگنه را از آن جدا نمود وجزء سرکار جديد آگره ساخت

اداری شھر آگره وارسی ميکرد، زيرا پرگنه ھای آن به حيث اقطاع در اختيار 

عxوه برآن شواھد موجود نشان ميدھند که شقدار مقرر . اعيان ديگر قرارداشت

. ًشده در يک پرگنه مھم ووسيع وخالصه معموB از جمله اعيان بزرگ بوده است

 به قسم خالصه سانديله برمی آيد که پرگنۀ بزرگ سلطان ابراھيم لودیاز زمان 

. ودسپرده شده بملک ابوالفتح نگھداری وجمع آوری عوايد وادارۀ ملکی آن به 

 ١٥٢٦ را به صفت شقدار در سال شھرحصار فيروزه خاصه خيل نيز حميدخان

                                                
 ١٩٧صديقی، ھمان ، ص - ١
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 ملک محمد پسرعمر شقدار شھر کولبه ھمين ترتيب . ميxدی در اخيتار داشت

  .بود که مرکز يکی از سرکارھا را تشکيل ميداد

از آنجائی که پرگنه ھای مربوط به آن برای اعيان تشخيص داده شده بود، 

را برای اداره توسط يکنفر شقدار به حيث نمايندۀ ديوان اعلی لذا شھر کول 

 که سxطين لودی نيز مانند از توضيحات فوق چنين استنباط ميشود. نگھداشتتند

شاه وديگران ادارۀ شھرھای مھم را برای شقداران به صفت نمايندگان فيروز

١ .ديوان اعلی تخصيص ميدادند
  

عامل ھا وامين ھا ميکردند، مامورين ديگری که زيردست شقدار کار

قاضی چنانکه از نامش پيداست، وظيفۀ تطبيق عدالت ووارسی .  بودندوقاضی ھا

به قضايای حقوقی را داشت،عاملھا بعد از شقدارھا، در پرگنه ھا خالصه از سوی 

 آن عده عامل ھايی را که در پرگنه سلطان سکندر لودی. سلطان مقررميگرديد

آنھا وظايف عمده را بدوش داشتند .د، تبديل نکردھای خالصه مقررکرده بو

وعxوه بر جمع آوری عوايد ،درحفظ اراضی از آفات طبيعی نيزمسئوليت 

و در مواقع بارانی به ترميم بندھای آب و يا ساختمان بندھای آبگردان . داشتند

 در پرگنه ھا برای اين مننظور مقررمی شدند تا امين ھا.مبادرت می ورزيدند

تحت زراعت را بغرض تثبيت سھم دولت از عوايد زمين بادرک واقعی اراضی 

٢ .مقدار مجموعی حاصxت يک پرگنه و يا يک اقطاع اندازه گيری نمايند
  

  

  :سيستم اقطاع وماھيت آن 

. تاريخ آغاز سيستم اقطاع را ميتوان در تاسيس سلطنت دھلی سراغ نمود

صارف  سربازان اعطا سxطين اقطاع را عوض معاش برای سران نظامی وم

اين اعيان به نام مقطع ياد می شدند و حسابات شان در دفتر وزارت حل . ميکردند

                                                
 ٢٠٠صديقی، ھمان ، ص - ١
 ١٩٧صديقی، ھمان ، ص - ٢
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خطاب مينمودند، اما اراضی "وجھدار"در دورۀ لوديھا مقطع را . وفصل ميگرديد

١.ًاعطا شده به آنھا را عموما اقطاع می ناميدند
  

رای آنھا استعمال درعين زمان اسمای مقطع،حاکم وآمر نيز، توسط مردم ب

اقطاع تعيين شده .مشتاقی نيز آنھا را بنام مقطع  وحاکم ھردو ياد می کند. ميشد

برای اعيان مجزا از اراضی بود که توسط سلطان برای دانشمندان، سادات وساير 

البته اقطاع از نظر وسعت . مردمان مذھبی بمنظور امرار معيشت آنھا داده ميشد

رگنه، کمتر از آن، يک سرکار وحتی يک وBيت را متفاوت بود و ممکن يک پ

 براراضی داده شده به افراد مذھبی وجھدار، مقطع ويا حاکم. در برميگرفت

سلطان سکندر بطورخاص درفرامين خويش  . وغيره ھيچگونه حقوقی نداشت

اگر چنانچه راپور داده .تذکر ميداد که امxک و وظايف به اقطاع مربوط نمی باشد

کی از اعيان، افرادی که از طرف سلطان بگرفتن عطيه ای نوازش ميشد که ي

يافته، بمنظوراخاذی تحت فشارقرارگرفته است، درواقع از فرمان شاه سرپيچی 

٢ .ًتلقی ميشدو شديدا مجازات ميگرديد
  

آنھا .سيستم عنعنوی اقطاع بدون تغيير در دورۀ سوريھا نيز ادامه يافت

 ھمچنان عوايد پرگنه ھا وسرکارھا را نيز با آنھا.تغييری در آن وارد نکردند

اين .نظرداشت رتبه ھای شان به عوض معاش نقد برای اعيان تخصيص دادند

شواھد نشان ميدھد که . پرگنه ھا وسرکارھا به نام اقطاع وجھدار ياد ميشدند

عاملھا در پرگنه ھای خالصه يکتعداد اشخاص را در دورۀ سلطان ابراھيم لودی 

ن محروم کرده بودند، شيرشاه به اعيان خود امر نمود تا از شکايات از حقوق شا

آنھا وارسی بعمل آيد واين چنين اراضی را اگر در اقطاع مربوطه آنھا وجود 

  .داشته باشد، به مستحقين واقعی آن وگذار نمايند

اگرچه بعضيھا ميگويند که اسxمشاه سيستم اقطاع را از بين برد وبا 

تمام امپراتوری را تحت سيستم اراضی خالصه قرار داد، اما پرداخت معاش نقد 

                                                
مhان صhفحه اشhاره شhده کhه داتورسhروانی وشhيخ ، در پhاورقی ھ٢٠٤صديقی، ھمان،اثر، ص- ١

ميتوان چنين فhرض نمhود . رکن الدين از ارتباط نزديک با مسندعالی عيسی خان زندگی ميکردند
 .که شاھان لودی وسوری ھردو اقطاع را به اعيان به حيث وجدارمی سپردند

  ٢٠٥صديقی، ھمان،اثر، ص- ٢
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با آنھم يک مطالعه دقيق نشان ميدھد که اين سيستم حتی در دورۀ او نيز ادامه 

ًاين مطلب  کامx حقيقت دارد که او سرزمينھای خالصه را افزايش . داشته است

الی که اعيان داد و معاش يکتعداد زياد اعيان را به صورت نقد می پرداخت، درح

سارنپور چنانچه وی . بزرگ ھنوز برای امرار معيشت شان دارای اقطاع بودند

 تخصيص داد، حاBنکه تمام شجاعت خانويکتعداد پرگنه ھای ديگر را برای 

١ .وBيت مالوه بين ساير اعيان مورد اعتماد تقسيم شده بود
  

رد اعطا شاھان سوری ولودی ھر دو امتيازوحقوق عاليه خود را در مو

. اقطاع به اعيان ويا محروم  ساختن اعيان ازاقطاع شان عندالزوم محفوظ داشتند

بايد توجه داشت که مقطع ھا ووجھدار ھا تا وقتی که اعتماد سلطان را از دست 

ودر صورت فوت مقطع، . نميدادند، ازاقطاع شان محروم يا تبديل نمی شدند

د شان کانديد ميشدند، البته در صورت پسران  اعيان برای کسب رتبۀ واقطاع اجدا

اثبات لياقت ميتوانستند آن رتبه وآن اقطاع را بدست آورند واما در صورتيکه 

پسران اعيان متوفا برای احراز اين چنين رتبه ھا از سوی سلطان نامناسب 

  .تشخيص ميشدند، تقاضای آنھا رد ميگرديد

ر تصاميم  شاه را ھيچيک از اعيان جرأت ترديد و يا مقاومت در براب

. نداشتند، حتی در صورتيکه اقطاع شان به يکی از خارجيھا نيز داده ميشد

ميگويند سلطان بھلول به سلطان محمود خلجی از مالوه وعده داده بود که در 

صورت کمک نظامی در مقابل سلطان حسين شرقی از جوانپور، سرکار بيانه را 

 نسبت وفات ناگھانی سلطان محمودخلجی به او خواھد داد، البته اين معامله به

٢.عملی نشد
  

بازماندگان بھلول،يعنی سلطان سکندر وسلطان ابراھيم لودی، در مورد 

ًآنھا مؤکدا اصرار می . تمثيل استقxل، تصميم وقدرت شان،خيلی جدی بودند

ورزيدند که پادشاه مالک تمام اراضی می باشد و بنابرآن دادن اقطاع به اشخاص 

سلطان سکندر بمجرد رسيدن به سلطنت، .  اساس صوابديد او صورت گيردبايد به

                                                
 )٩٨شاھی،ورق بحوالۀ تاريخ شير (٢١٠ صديقی، ھمانجا، ص - ١
 ) الف٤٦ بو٤٥بحوالۀ تاريخ حقی، نسخه خطی عليگر،ورق (٢١١ صديقی، ھمان اثر، ص - ٢
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تمام اعيان غير مطلوب را از وظايف شان سبکدوش کرد و اشخاص مورد 

 بنابر علل سياسی بعضی از ١٥٠٩درسال . نظرخود را به عوض آنھا گماشت

   ١ .اقطاع مھم را از اعيان قديمه پس گرفت و به اعيان مورد اعتماد خود بخشيد

 را بعد از خان جھان لودیعxوه برآن وی اقطاع وسيع، رتبه ودفتر 

مرگش به عوض پسرش احمدخان لودی، به يکی از خادمان ديگرخود بنام 

اما از . ميازين الدين سپرد و برای مادراحمدخان لودی،چند قريه محدود داده شد

، موصوف آنجائی که احمدخان لودی مورد اعتماد سلطان ابراھيم لودی بود

  دوباره اقطاع پدری خود را ازچنگ  زين الدين خان متصرف شد وخود بحيث 

   ٢ .مقطع سرکار بداون  مقررگرديد

 وبازماندگان وی نيز اعيان شانرا از اقطاع مربوطه شيرشاهھمچنان 

ھيچيک از اعيان جرأت سرکشی از . درھنگام لزوم محروم ويا تبديل ميکردند 

 برای مالوه را به عوض  لکنھوتمام سرکارشيرشاه . اوامر او را نداشتند

 حکمران راچپوت مستقل بھيا پورنمل ووBيت شمس آباد را برای مالوخان

آما آنھا چون نمی توانستند امور . سرکارھای رايسين و اوچين تخصيص داد

اقطاع وسيع شان را بدرستی اداره نمايند لذا اولی از خدمت فرمانروای 

 چون قابل اعتماد نبود،از بين بھيا پورنملاه فرار نمود،و سختگيری چون شيرش

٣ .برده شد
  

  :اراضی خالصه

سلطان بھلول بعد از آنکه دھلی را تصرف نمود،سياست جديد ومختص به 

موصوف اراضی وسيعی را . خودش را در مورد زمينھای خالصه در پيش گرفت

) وBيت( ھرسرکاربرای خالصه تخصيص نداد و تنھا بعضی از پرگنه ھا را در

 سلطان ھفت پرگنه را از ١٤٥٣ و١٤٥٢درسال . به اين منظور انتحاب نمود

                                                
 )٢٣٢بحوالۀ طبقات اکبری،جلد اول،ص (٢١٢ صديقی، ھمانجا، ص - ١
 ) ب٢٩بحوالۀواقعات مشتاقی،ورق  (٢١٢ صديقی، ھمانجا، ص - ٢
 )١٠٠تاريخ شيرشاھی،. الف٥٥بحوالۀواقعات مشتاقی،ورق  (٢١٤ صديقی، ھمانجا، ص - ٣
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ًبعدا (درياخان لودی اقطاعدار سمبھل وھفت پرگنه را از احمدخان ميواتی

١ .بعد از آنکه به او پيوستند مجرا نمود) سرکار
  

برای اين منظور ) پنجاب(ھمچنان پرگنه ھايی در سرکار ھای غربی

سيستم نگھداری يک تعداد پرگنه ھا در سرکارھای .  نگھداشته شدندمحفوظ

مختلف ويا وBيات که توسط سلطان بھلول اتخاذ شد به اين منظور بود تا با 

تخصيص دادن آنھا به حيث اقطاع سران افغان ويا غير افغان، در مواقع 

 به نظرميرسد که ھمين. ضرورت مراتب قناعت شان را فراھم کرده بتواند

چنانچه سلطان سکندر نيز . سياست توسط بازماندگان او نيز دنبال شده است

برتعداد پرگنه ھای خالصه افزود، اما تخصيص دادن تمام اراضی مربوط به يک 

سرکار به حيث سرزمين خالصه تا ھنگام به سلطنت رسيدن اسxمشاه صورت 

  . نگرفت

 ترتيباتی اتخاذ  مقطع سرکار بداون بايدلودیمسندعالی خانجھان خان 

مينمود تا عوايد جمع شده در پرگنه ھای خالصه سرکار مربوطۀ او به خزانۀ 

 نيز سلطان ابراھيمدر مورد پرگنه ھای خالصه در دورۀ .شاھی تحويل داده ميشد

 از جمله سرزمينھای سندبلهبه استناد فرمان او . بعضی تذکراتی وجود دارد

از مربوطات سرکار لکنھو بود که تا خالصه بود،درحالی که از نظرموقعيت 

اوايل دورۀ سلطنت او در اختيار مبارک خان يوسف خيل و بعد از مرگش در 

 نيز زمانی که به پرگنه ھای عباس خان سروانی. دسترس پسران او قرار داشت

بعضی از اين پرگنه ھا : خالصه در وBيات وسيع جوانپور اشاره ميکند، ميگويد

ھمچنا بعضی از . ۀ لودی توسط شيرشاه سوری اشغال گرديدبعد از سقوط خانواد

به . شھرھای مھم چون مراکز سرکارھای خالصه محفوظ نگھداشته شده بود

طورمثال شھرھای حصار فيروزه وکول که دارای باغھای ميوه واراضی وسيع 

زراعتی بودند و مرکز تجارت بشمار ميرفتند، در تحت ادارۀ شقداران قرار داده 

در . حاBنکه پرگنه ھای متصل به آن برای اعيان تخصيص يافته بود. ودشده ب

  مرحله دوم پرگنه ھای خالصه در تمام سرکار ھا بصورت متفرق موقعيت داشتند 

                                                
 )٣١٠بحوالۀ طبقات اکبری،جلد اول،ص (٢١٦ صديقی، ھمانجا، ص - ١
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  .مانند دوره ھای قبلی از طرف ديوان اعلی اداره ميشدند

سوريھا نيز ھمين عنعنه را تعقيب کرده، بعضی از پرگنه ھا را در 

ًيا وBياتی چون سرزمين خالصه که مستقيما تحت کنترول ديوان  سرکار ھا و

شيرشاه دارای يکصد مشتاقی ميگويد که . اعلی قرار داشت، نگھداری ميکردند

 که در ھرکدام آن يک نفرشقدار را برای پيشبرد امور وسی ھزار پرگنه بود

  .اداری معين نموده بود

، برای او ممکن بود تا از آنجای که امپراتوری سوری بسيار وسيع بود

در دورۀ لودی ھا يک . تعداد زيادی از پرگنه ھا را بقسم خالصه تثبيت نمايد

ًوسيع معموB متشکل از پنجاه پرگنه بود، حاBنکه کوچکترين آنھا ) وBيت(سرکار

تنھا چند پرگنه محدود را در برميگرفت، به اين ترتيب امکان نگھداری چند 

صه در ھر سرکار وBيات ملتان، بنگال ومالوه وجود پرگنه محدود به قسم خال

عباس خان سروانی ميگويد که شيرشاه به شجاعت خان فرمان داد تا يک . داشت

تعداد پرگنه ھا را برای يک اندازه معين عوايد در وBيات مالوه چون خالصۀ 

١ .شاھی نگھدارد
  

 به مشورت مامورين اراضی سواران خاصه خيل را که شجاعت خان

برای خدمت در مالوه گماشته شده بودند، به اين منظوراختصاص داد،اما سواران 

خاصه خيل از قبول اين تصميم شجاعت خان به شيرشاه شکايت کردند وشاه 

 از اسIمشاه. دستور داد تا اراضی شان دوباره به صاحبان شان مستردگردد

ن ھای خالصه سياست پدر دراين مورد با تشبث سرکارھای فوق به حيث سرزمي

 مقرر شد تا سمبھلبا بيست ھزار سوار در ) کرBنی(تاج خان کرانی. عدول نمود

از سرحدات آن در مقابل حمxت خواص خان حفاظت نمايد، درحالی که يحيی 

عوايد سرکار بيانه در مقايسه . خان ترين با پنج ھزار سوار در بيانه اقامت گزيد

قشون اندکی امکان دفاع از آن را در مقابل با سرکار سمبھل بيشتر بود، اما با 

به عبارت ديگر يک .  اقامت داشت، نداشتکماون که در ارتفاعات خواص خان

اندازه پول از خزانۀ شاھی برای تاج خان کرBنی پرداخته ميشد، زيرا در دورۀ 

                                                
 )ب٥٠ الف، واقعات مشتاقی، ورق٣٠تاريخ شيرشاھی، ورق (٢١٧ صديقی، ھمانجا، ص - ١
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 تنگه واز سرکار ١٣ر٨٤٤ر٣٠٠سلطان ابراھيم لودی عوايد سرکار سمبھل  به 

١.  تنگه ميرسيد١٤ر٤١٤ر٩٨٠بيانه به 
  

عادلشاه . با مرگ اسxمشاه وشورشھای اعيان مقتدر تمام ماشين اداری فلج گرديد

برای بدست آوردن حمايت بعضی اعيان،اقطاع ھای وسيعی را به پيمانۀ بزرگ 

با . در بين آنھا توزيع نمود وبنابران سياست اسxمشاه دراين زمينه متوقف گرديد

ای قديمه خالصه متعلق به دورۀ شيرشاه در سرزمينھای وجود آنھم پرگنه ھ

   .مختلف ھنوز ھم توسط او نگھداشته شدند

از سياست اسxمشاه دراين زمينه صرف نظرکرد و از سياست قديمه عادلشاه 

پس معلوم است که سياست اسxمشاه . پيروی نمود ولی موفقيتی بدست نياورد

موقعيت ومنافع حکومت مرکزی می دراين زمينه بيشتر معقول بود، زيرا بر

برعکس موقعيت پرگنه ھای خالصه،جدا از يکديگر در سرزمين ھا و . افزود

اعيان . سرکارھای مختلف در ھنگام انارشی به تصرف اعيان باغی درمی آمد

باغی ميتوانستند شقداران شاھی رااز خزانه وساير امxکی که در اختيار آنھا بود، 

ًھا ھيچگاه قدرت مقابله با اعيان باغی را که معموB رتبه محروم سازند، زيرا آن

٢ .ھای نظامی واقطاع وسيع را در مقايسه با آنھا دراختيارداشتند؛نداشتند
  

  

  :ادارۀ ماليات وعوايد

برای وارسی از عوايد دولتی سيستم جدا گانه ای وجود داشت که عبارت 

يبی از ھردوکه در ھند وترک) سيستم ضبط(بودند از تقسيم حاصل،اندازه گيری

دو سيستم اول بيشتر رواج داشت، درحالی که از سيستم . شمالی بيشتر معمول بود

، واما سلطان سکندر نظر به امتيازات آن به سيستم اندازه  ستفاده ميشدسومی نيز ا

وبرای ايجاد تسھيxت دراين سيستم،موصوف گز سکندری را . گيری توجه داشت

در ھنگام محصول ازاين گز استفاده .  ميشد، بوجود آورد واحد تقسيم ٣٢که به 

   .ميشد

                                                
 ) الف١١٢تاريخ شيرشاھی، ورق (٢١٨ صديقی، ھمانجا، ص - ١
 )٦٦،ص٢ الف،آئين اکبری،ج٢٦واقعات مشتاقی، ورق (٢١٩ صديقی، ھمانجا، ص - ٢
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موظف بودند تا مدارک ثابت اراضی ) مامورين ماليه:ظ( ھابتواری

درحالی که امور اندازه گيری در . زراعتی را که اندازه شده بود نگھداری نمايند

ای اين سيستم با تمام جديت در سرزمينھ.تحت نظر امين يا عامل صورت ميگرفت

. خالصه که تحت کنترول مستقيم وزارت عوايد قرار داشت، عملی می گرديد

حاBنکه مقطع ھا ووجھدارھا آزاد بودند تا ھر سيستمی را که مناسب می پنداشتند 

  .به ھمين ترتيب اجاره دارھا نيز از سيستم معمول استفاده ميکردند. اتخاذ نمايند

ولت را زراعت تشکيل ميداد، لذا از آنجايی که منبع عمدۀ عايداتی خزانۀ د

سلطان سعی مينمود تا حتی کوچک ترين قطعه زمين نيز توسط اعيان بدون 

جنگل ھای موجود در اطراف قريه ھاوشھرھا قطع . استفاده وباير گذاشته نشود

در نتيجه اين اقدامات بود که قريه ھا در .واراضی آن برای زراعت آماده ميشد

زارعين تشويق می شدند تا اراضی باير . ١  مبدل شدندشگوفائی به گدامھای غله

برای اين منظور حتی آنھا ميتوانستند از وجھداران دولتی قرضه . را زراعت کنند

برای جلوگيری از بلند رفتن نرخ غله وھمچنان حمايت مولدين . نيز دريافت دارند

درقسمت فروش ( وتاجران درمقابل بارگران محصول دولت، محصول زکوة

اين اقدامات از يکطرف باعث افزايش عوايد . برغله باب از بين برده شد) تبادلهو

به ھمين .دولت گرديد، واز جانبی زمينداران را در موقعيت ثروتمندان قرار ميداد

جھت مشتاقی وقتی توضيحات خود را در بارۀ دورۀ سلطان سکندر خاتمه می 

وبرای نشان دادن شرايط بخشد، بطورمبالغه آميز به توصيف او می پردازد 

  .سرور آفرين آن وقت اشعار اميرخسرو را تکرارمينمايد

مقدار مجموعی عوايد ھر پرگنه براساس ھر قريه به کمک عامل 

قانونگو که در ھر پرگنه وجود داشت،اسناد . وقانونگو معلوم وسنجيده ميشد

گی حالت مربوط به عوايد سالھای گذشته را حفظ مينمود که به اساس آن  چگون

٢ .گذشته،موجوده ويا آينده ارزيابی ميشد
  

                                                
 ) ب ٨بحوالۀ واقعات مشتاقی، ورق (٢٢٠ صديقی، ھمانجا، ص - ١
بعhhد شيرشhhاه، بhhه (،ميگوينhد فريhhد)ب٢٦واقعhhات مhhشتاقی، ورق (٢٢٢ صhديقی، ھمانجhhا، ص - ٢

دھقانان اختيار داده بود تا عوايد زمhين را بhه نقhد ويhا جhنس طوريکhه بhرای شhان مناسhب باشhد، 
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ھرگاه پرگنه از  جمله سرزمين ھای خالصه می بود،مقدم قريه مجبور بود 

از آنجائی که در . تا مقدار عايد جمع آوری شده را به قسم جنسی ويا نقد بپردازد

د را دورۀ سلطان ابراھيم قلت شديد طx ونقره احساس ميشد، وی امر نمود تا عواي

گرچه اين تغيير تسھيxتی را برای زارعين . به قسم جنس جمع آوری نمايند

. مت حبوبات را کاھش داديمت پرداخت ديون فراھم نمود،اما قومقدمھا در قس

زيرا اعيان ومامورين که مردم ولخرج بودند،به مجرد جمع آوری محصول بدون 

  . فروش ميرساندندآنکه به قيمت ھا توجه داشته باشند، سھم خود را به 

عبدهللا در شرح شگوفائی دورۀ سلطان ابراھيم لودی ميگويد که يکی از 

عجايب دورۀ او اين بود که مواد اوليه ضروری چنان ارزان بود که قبل از آن 

البته دورۀ سلطان عxء الدين خلجی را ميتوان دراين مورد مستثنی .کس نديده بود

اگرچه در دورۀ . ل زورثابت نگھداشته ميشددانست که نرخ مواد ضروری با اعما

سلطان سکندر نيز فراوانی وارزانی مواد بمشاھده ميرسيد، اما با آنھم با دورۀ 

ارزش ده ) ًبعدا روپيه(چنانکه ميگويند يک بھلولی.بازماندگان او قابل مقايسه نبود

رتيب ساير مواد نيز به ھمين ت. من غله، پنج سير تيل وده گز تکه را دارا بود

علت آن اين بود که بارندگی زياد و زراعت در وقت مناسب آن . ارزان بود

١ .صورت ميگرفت
  

سھم دولت از حاصxت زراعتی يک ثلث بود وتوسط مقدم جمع آوری 

خان عباس .ميشد که بعد از کسرسھم خويش متباقی به دولت تسليم داده ميشد

رع داده ميشد ونصف يک سروانی ميگويد که در دورۀ شيرشاه يک سھم برای زا

  .سھم توسط  مقدم بحيث سھم دولت اخذ ميگرديد

صديقی ميگويد که سيستم فوق در دورۀ شيرشاه تغييرات زيادی را شاھد 

يک تعداد مامورين جديد به منظور فراھم آوری تسھيxت در امور تثبيت  .بود

٢ .عوايد به سطح پرگنه وسرکار،مقرروتوظيف شدند
  

                                                                                                    
 آنھائی که برای اندازه گيری زمين موظف بودند ماموريت داده شhده بودتhا بhا ازديhاد به. بپردازند

 .محصول معينه زارعين را تحت فشارقرارندھند
 )١٠٤تاريخ داودی،ص  (٢٢٣ صديقی، ھمانجا، ص - ١
 )١٠٤تاريخ داودی،ص  (٢٢٤ صديقی، ھمانجا، ص - ٢



نھا درھندسلطنت پشتو  ١٩٦ 

  

  :لودیبراھيم ت ادول سقوط علل

يکی از علل سقوط دولت سلطان ابراھيم لودی ، بدگمانی سلطان نسبت به 

برادران وعموزادگان وسران نظامی سابقه دار وزندانی ساختن يا کشتن ايشان 

 روانی، اميراCمراء سلطان ابراھيمانداحتن اعظم ھمايون سبزندان از آنجمله .بود

پشت سر خود داشت و يکی از رجال لودی بود که پنجاه ھزار مرد جنگی در 

نامدار عھد سلطنت سلطان بھلول لودی وسلطان  سکندر لودی پدرسلطان ابراھيم 

گاھی لب به شکايت از عملکرد ن خود ھيچاعظم ھمايون درمدت زندا. لودی بود

سلطان ابراھيم لودی نکشود ولی سلطان با بی پروائی اين شخصيت باوقار را در 

وی نه تنھا اين مرد . با قتل او گويا تيشه بريشه سلطنت خود زدزندان بقتل آورد و

با تجربه نظامی را ازميان برداشت و پايه ھای سلطنت خود را سست کرد، بلکه 

تمام اميران ورجال نظامی را يکی بعد ديگری زندانی وسربه نيست مينمود و اين 

گمانی و ظلم امر باعث آن شد تا ھريک از اميران بفکر نجات خود از شر بد

  .سلطان باشند

، بدستور سلطان ابراھيم لودی کشته انیھدريا خان لوپس از آنکه 

 با مرگ پدرخود سربشورش زد و يکصد) يا بھادرخان( بھارخانشد،پسرش  

ھزار مرد بدور خود جمع نموده با اين قوت تمام مناطق واقع ميان  بيھار تا بنگال 

بنام خود ) لقب سلطان محمد(گذاشت وبا را متصرف شد و بنای سلطنت  خود را 

   ١ .سکه ضرب زد

 که از مxزمين دولت سلطان سکندر دولت خان لودیدر ھمين فرصت 

بدستور سلطان ابراھيم لودی از پنجاب به دھلی  لودی وحاکم پنجاب بود،

به دھلی را به تعويق انداخت دولت خان از ترس سلطان، رفتن فراخوانده شد، اما 

 را به دربار سلطان فرستاد،ھمينکه چشم سلطان دCور خان پسرخود و باBخره

اگر پدرت بزودی بدربار : ابراھيم به دBور خان لودی افتاد خطاب به وی گفت

سلطان گفته ميشود،[.حاضر نگردد، مثل ساير اميران بزندان انداخته خواھد شد
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 از محابس  را به يکیخان اشراف متمرد، دBورشدت غضب خود ازبرای نشان 

 دBور خان از ديدن را ببيند، متمردفرستاد تا بچشم خود شکنجه شدن اشراف 

 د سلطان برگشت، ووقتی که دوباره نز شکنجه زندانيان به لرزه افتادصحنه ھای 

 ورزيده بودند ديدی؟تمرد من  آيا مردمی را که از اطاعت سلطان از وی پرسيد

 دBور خان اين ]١ . غلطيدبه زمينکه ميلرزيد از ترس چنان برخود دBورخان 

 هميابھو ودولت خان به پسرش نوشت تا زمانی که اطxع دادموضوع را به پدر

به من صxی آمدن به دربار سلطان ابراھيم را ندھد، من ھرگز نزدش نخواھم 

دBور خان که از نزديک  مزاج تند وخشن . آمد، توفکر خود را خراب نکن

، دانست که عاقبت بدی در انتظار او وپدرش است،  بودهسلطان را مxحظه کرد

بدون اينکه نزد پدرخود درپنجاب برود ، خود را به  بنابرين از دھلی فرارکرد و

فات عميق  وی بابر را از اختx. گرفت کابل رسانيد ودر مxزمت بابر قرار

نبه  با سلطان ابراھيم لودی باخبر ساخت و اطxعات ھمه جارجال نظامی پشتون

از بابر دعوت نمود تا   سلطنت دھلی دراختيار بابر گذاشت واوضاع يی را از

   ٢.برای فتح ھند اقدام نمايد

دراين فرصت سلطان ابراھيم لودی، يکی ديگر از رجال سابقه دار نظامی 

بيشتر به عمق بابر،هميابھوبا کشته شدن . رادر زندان کشت" هميابھو"خود بنام 

ًمتعاقبا دولت خان لودی . سلطان ابراھيم لودی پی برداختxفات و ضعف عقل 

 شده بايد سلطان یتقابل خود،تصميم گرفت تا به ھرقيمبادرک عداوت سلطان درم

اشراف ديگررا که در رجال وابراھيم را با سقوط مواجه کند،بنابرين بعضی از 

شش باسليمان فرملی که اقطاع اندری را  سرزمين ھای غربی مقرر بودند،مانند

برای تحقق نيزبيبان شاھوخيل ،مقطع سرھند را  ھزارسوار دراختيار داشت و

خان پسر لم اعوسپس از شھزاده  سرنگونی سلطان ابراھيم با خود ھم نظرساخت

) بھادرخان پسردرياخان (سلطان محمد، که در گجرات نزد سلطان بھلول لودی

   به عنوان سلطان خود اهعIء الدين شرفته بود، به دھلی خواستند و او را بنام 
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  . قبول کرده  در مقابل سلطان ابراھيم لودی ايستاده کردند

خبری نبود که پنج تن از جنراBن  ھنوز ازلشکرکشی  بابر بسوی ھند

ناراضی سلطان ابراھيم لودی، ھريک دBورخان، محمودخان ، خان جھانخان و 

،با )عxء الدين شاه(عالم خان لودیشھزاده انی تحت رھبری ھاسماعيل خان لو

سلطان با اطxع .  محاصره گرفتنديروی معيتی خود دھلی را درچھل ھزار ن

ازاين خبر تکان دھنده تصميم گرفت قبل از ھرچيز بايد اين غايله را بقوت 

شکستن ھشتاد ھزار عسکرشمشيربدست برای دفاع دھلی و  .شمشير سرکوب کند

لم خان باھم مشورت کردند که جنراBن حامی عا. دبيرون آمدنشھرمحاصره 

پشتونھا مردمان غيرتمند ونمک شناسی ھستند وھنگام جنگ از لشکر سلطان 

بھتراست حمله . خود فرار نمی کنند و اين کار را عار وننگ بزرگ ميشمارند

برسپاه سلطان شبانه صورت گيرد تا کسی شناخته نشود و فردا اگر با سلطان 

  . نباشندروبرو ھم بشوند از وی شرمنده 

برای شبيخون زدن به لشکر سلطان ابراھيم شش دسته سوارکار موظف 

شبھنگام اين شبيخون اجرا شد وتعدادی از لشکريان سلطان را بخاک وخون . شدند

اميران ناراضی از لشکر  درھمين فرصت جxل خان وبرخی ديگراز. انداختند

طان ابراھيم لودی با سل. سلطان ابراھيم لودی جدا شده و به مخالفان پيوستند

ايجاد ھرج ومرج درلشکر با چندتن از خواص خود تا صبح  مشاھده اين حمله  و

صبج وقتی آفتاب درخشيد سلطان . در قلب سپاه باقی ماند ودست به سxح نبرد

ابراھيم لودی ديد که عمويش عالم خان لودی با تنی چند از افسران وسربازان 

خان داد وعالم خان براھيم امر حمله  برلشکر عالم سلطان ا. درآنطرف ايستاده اند

  سيل آسای لشکر سلطان را ديد، بدون مقاومت از ميدان فرارلودی وقتی حملۀ

 پا بفرار افراد او که  بيشتر شان مصروف غارت اموال شبيخون بودند نيز نمود و

 را به عالم خان لودی خود.امراء وجنراBن باغی نيز ھريک بسويی رفتند نھادند و

 بابر  و ازرفتبه دربار بابر  رھسپارکابل شد واز آنجا  ميان دوآب رسانيد و

     ١. خواست تا بر ھند حمله کند
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رعزم تسخير ھند را از سلطه لوديان پشتون ُــبا چنين مقدماتی است که باب

  . مينمايد ودر رأس لشکری بسوی ھند مارش ميکند

  

  :سقوط دولت لودیُحملۀ بابر برھند و

 وارد ماوراءالنھر از ١٥٠١ُبابر بنيانگذار دولت مغوBن ھند، در سال 

 براى کمک ١٥٠٦، در سال ١٥٠٣ و پس از تصرف کابل دره بودافغانستان شد

 از راه ھزاره جات به ھرات رفت تا از آنھا در برابر  ھراتشھزادگان کورگانى

د ،ولى چون  حمايت کنمحمدخان شيبانىتھديد ازبکان ماوراءالنھر برھبرى 

زمستان فرارسيد و محمد خان بر ھرات حمله ننمود، پس بابر که خبرھاى نا 

  خوش آيندى از اوضاع کابل بدو رسيده بود، بکابل بازگشت و باخشونت اوضاع 

  .کابل را آرام کرد

از ھمان آغاز ورود به افغانستان نفوذش را باقھر و خشونت  ُبابر

با سپاه قوى ) ھجری٩١٣= ( م١۵٠٧در سال  او .برمناطق متصرفه تعميم بخشيد

تاخت و بعد از کشتار مردم و برپا کردن کله ) غزنی(خلجيان زابلستانبر سر 

ھاى مواشى را که به يکصدھزار  گان آن نواحى، رمه جمجمه کشته منار از

بابر بطرف شرق )  ھـ٩١٤ = ١۵٠٨( سال ديگر .١ گوسفند ميرسيد به تاراج برد

زيرا .ھار را به کابل ملحق نمود،اما نتوانست ازخيبرعبورکندلشکرآراست و ننگر

قبايل اپريدى ومومند مقيم خيبر که تسلط بابررا مخالف منافع و عايدات خود، از 

 مي دانستند، با بابر دراويختند درۀ خيبرھا از  ناحيه حق العبور کاروان

   ٢. ھاى متعدد نمودند وجنگ

 را چناب را عبور کند و سندوانست  برای بار دوم بابرت١٥١٨  در سال 

بسوی ھند لشکر )  ھـ٩٢٥(=م١٥١٩سومين مرتبه بابردر سال . بگيرد و برگردد
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ُھا را درباره بابر عملى ساختند،  آراست، مگرقبايل يوسفزائى عين روش اپريدى

    ١. ولى چندين ھزار کشته و عدۀ بسيار اسير دادند

 و کشتار بيرحمانه شاه ظلم، در اثر آخوند درويزه ننگرھاری بقول 

شان بيجاى شدند و دچار فقر و گرسنگى  انى، مردم يوسفزائى از محلگورک

شدن آن ھمه از توان   گرديدند و بحدى مردم از غربت و فاقه جان سپردند که دفن

خxصه، در اثر ظلم و . مردم بيرون بود و زبان ادب از بيان آن صحنه عاجز

   ٢ . و زن از شوھر و کودک از کxن جدا شدندتعدى، فرزند از مادر و پدر

 فرستاد و خود به بدخشان را به ھمايون بابر پسرخود ١٥٢٠ در سال 

 بدرکرد و به پسر ديگر شاه بيک ارغونى لشکر کشيد و آن را از چنگ قندھار

در چنين وقتى دولت لودى .  داد و خود بکابل باز گشتميرزاکامرانخود 

 و آتش نفاق داخلى مشتعل گرديده بود تا جائى که ه نھادھندوستان رو به انحطاط

ُبه دربار بابر ) ملقب به عxءالدين شاه(عالم خانعموى سلطان ابراھيم لودى 

درکابل پيوست و دولت خان لودى والى مقتدر پنجاب بابر را به تسخير ھندوستان 

 برھند از کشى ُبابر براى آنکه در قشون. و انقراض سلطنت دھلى تشويق مينمود

نکاح ) بی بی مبارکه(خان يوسفزى شاه منصورعقب خود مطمئن باشد با دختر 

  . ًبست و موقتا مطمئن گرديد

برای چھارمين  ١٥٢٣پس از خويشاوندی با پشتونھاست که بابر در سال 

مرتبه لشکر به پنجاب کشيد،و دراين سوقيات پشتونھاى مدافع Bھور را شکست 

حاکم او در .  سپرد و برگشتميرزا عبدالعزيز وآنرا به داد و شھر را تصرف کرد

اين شخص در عوض مقابله . سيالکوت عالم خان لودی عموى سلطان دھلى بود

با اجنبى به اتفاق غازيخان پسر دولت خان لودى عسکر به دھلى کشيد ولى از 

   ٣ . برگشت سيالکوت منھزم گشت و بهسلطان ابراھيم
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بابر برای پنجمين بارعازم ھند ١۵٢۵وامبرھفدھم ن/ ھق٩٣٢در اول صفر

در بين راه .  گذاشتميرزا کامران را به پسرخود کابل وبلخشد و حکومت 

در بيستم .  به او پيوست بدخشان وغزنه وCھور پسر ارشدش با سپاھيانھمايون

 خلع سxح شد قلعه ميواتم ١۵٢۶چھارم جنوری /ھق٩٣٢ربيع اBول سال 

دولت خان که با پسرانش دراين قلعه پناه . نش گرديدندودولت خان به سختی سرز

دوپسرش يکی غازيخان به کوھستانات فرار کرد . ُگرفته بود درتحصن مرد

. وديگرش دBورخان ھمراه با عxء الدين شاه تسليم شدند ومورد عفو قرارگرفتند

سپس بابر با سپاھی پر توان متشکل از قبايل مختلف پشتون بسوی دھلی به 

  ، يکی  حميدخانھمايون که درآن زمان در ابتدای کارخود بود، سپاه. ت افتادحرک

از سرداران سلطان ابراھيم لودی را تار ومار کرد و يکی ازقلعه ھای استوار 

  . را بدست آورد حصارفيروزهموسوم به

 ميدان پانی پت، در ١۵٢۶بيست ويکم اپريل /  ھق٩٣٢در نھم رجب سال

 با سلطان ابراھيم لودی.  سرنوشت ھند را رقم زد، نبردی سخت درگرفت که

آنکه سپاه چند برابر بابر به ھمراه داشت مگر ازتاکتيک جنگ چيزی نميدانست، 

جانب لودی ھيچ تدارکی ھم . ُدرصورتی که بابراستاد تاکتيک وترفندھای نبرد بود

چه  دور انديشی ھای در خور پيش بينی نکرده بود، فقط به آن نديده بود وحتی

اما بابر ھمه چيز را پيش . منجمان از پيروزی وی اطمينان داده بودند بسنده کرد

زنبورکھا وگروه . بينی کرده بود وھيچ چيز را به بخت واقبال واگذار نکرده بود

ھای تفنگ چی او برتری او را بردشمن فاقد نظم وفرماندھی درست ، تضمين 

ولی شکستی تمام عيار ت کرد، سپاه سلطان ابراھيم با حرارت مقاوم. ميکرد

يکی از مقربان سلطان ابراھيم به وی پيشنھادکرد که اگر سلطان  .نصيب شان شد

آزمائی  فرارکند، ھنوز فرصت ھست وميتواند در يک فرصت ديگر با بابر زور

تو نميدانی که سراپردۀ پادشاھان چرا برنگ سرخ : کند، اما سلطان ابراھيم گفت

،گفت دليل آن اينست که  رنگ سرخ عIمت سرخروئی است؟جواب شنيد که نه
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است، وشاھان که جامه سرخ بتن ميکنند برای آنست که ميخواھند با سرخ 

  ١ ".روئی مرگ را پذيرا شوند، فرار مرد رنگ زردی ببار می آورد

  

ميدان نبرد سرانجام  بدينسان سلطان در      

از پای درآمد و نگھبانانش نابود شدند وسپاه 

گواليور تقويت شده اش با حمايت سپاھيان 

زارکشته برجای ھ پانزده وبيکراما جيت

 بابرپس ازختم نبرد بی درنگ  .گذاشت

 آگره ودھلی   دوگروه از سپاه خود رابسوی

سوق داد تا به اھالی امان دھند ومانع 

فرمانده سپاه اعزامی بسوی . غارت شوند

   ابراھيم لودی درپانی پت             آرامگاه                         .ھمايون بود آگره،

 شد وچند روزپس از آن به دھلی، بابر وارد ) اپريل٢٧( در پانزدھم رجب

 دراين شھر به جست وجوی پرداخته وفرزندان بيکراماجيت ھمايون. آگره رفت

را يافته بود وآنھا از ترس جان ھرچه از زينت آBت وجواھرات گرانبھا داشتند به 

ھمايون آنھا را به جان امان داد، وجواھرات را تصاحب . مايون پيشکش کردندھ

بھای آن «در ميان اين جواھرات، الماسی  بود به وزن ھشتصد قيراط که . شد

الماس اين الماس ھمان » .الماس برابر ھزينۀ يک روز تمام مردم دنيا بود

را به صاحبش باز بود که ھمايون به پدرش تقديم کرد واو آن معروف کوه نور

 مگر  ٢ .گرداند تا لطف وکرم وجوانمردی خود را به مغلوبين نشان داده باشد

ُبابر الماس کوه نور " "درد دل افغان" در مجله   ُبنابر ياد داشت انجنير کھگــدای

   ٣ ."را با شکنجه از مادر سلطان ابراھيم لودی گرفت وآنرا به پسرش ھمايون داد

                                                
 ١٧٠ تاريخ داودی، ص - ١
٢ -hhhه محمhhhوات، ترجمhhhين بhhhاليف لوسhhhان، تhhhول وتيموريhhhاريخ مغhhhر  تhhhاپ آزاد مھhhhودبھفروز، چ

 ١٧٨-١٧٧، صص ١٣٨٣/٢٠٠۴تھران
 ٧٠ ص٦٦ مجلۀ درد دل افغان، شماره- ٣
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 که مردی خودخواه وعصبی مزاج وفاقد ھيم لودیسلطان ابرابدينسان،

درايت سياسی وکشورداری بود، تمام نيرو وتوانائی خود را درمدت سلطنت 

خويش برضد برادران واعضای خانواده خود و دستگيری امراء و زندانی ساختن 

ھمين شدت عمل واستبداد جنون آميز وی سبب گرديد  ونابودی شان بخرج داد و

 پايۀ خانواده لودی از ترس جان خود به حضور بابر در کابل تا اعضای بلند

. تحريص نمايند بروند و او را برای تسخير ھند از دست سلطان ابراھيم تشويق و

از خشونت  وبابرھم با کمک خود لودی ھا وديگرقبايل پشتون طومار سلطنت پر

سپرد وخود بنياد استبداد آخرين سلطان اين خاندان را درھند به زباله دان تاريخ  و

    ).م١٥٢٦(يک سلطنت قوی را درھند گذاشت

  

  :ُآغاز مقاومتھا در مقابل بابر 

پيروزی بابر برسلطان ابراھيم لودی به معنی پيرزوی برتمام ھند نبود ، 

زيرا بزودی برخی از مردم از شھر وديار خود فرار کردند وآماده روياروئی 

را تشويق اشراف افغان وفرمانروايان مورخين علت اين مقاومت  .ومقاومت شدند

ازآن روی اندک اندک . محلی برای پايداری وشورش در مقابل مغوBن ميدانند

  . وضعيت ارتباطات ورساندن آذوقه به سپاه وشھرفرجام بدی را به نمايش گذاشت

سا وسرکردگان مخالف را انه باب گفت وگوھای دوستانه با رؤزيرکُبابر

ارزنده به آنھا باز کرد، و باجلب رضائيت کسانی که از باپيشکش کردن ھدايای 

. ھمکاری باسلطان ابراھيم لودی خود داری کرده بودند، آماده نبرد با مخالفين شد

با لشکری » پوراب« مستقر در - ناصر خان Bھوری وفرملی- دو سرکردۀ افغان

ی متشکل از پنجاه ھزارنفر، قنوج را تصرف کرده بودند وبسوی مرکزپيش م

 که با ابراھيم لودی قول ھمکاری داده بود، وبه وعده اش رنا سينگه. آمدند

 را از دست حاکم بابری بيرون آورده بودوخود قلعه کنداراينک  وفانکرده بود،

دالپور  ودر نظام خاندر بيانا شخص ديگری بنام . برآن فرمان ميراند

که چندی گجرات در . ، علم مخالفت با دولت بابری برافراشته بودندمحمدزيتون

.  برتخت حکومتش تکيه زده بود، اوضاع رو به وخامت ميرفتبھادرشاهپيش 
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بابر پس از رايزنی با سردارانش تصميم گرفت ابتدا به دشمنانی حمله کند که 

 را به بعد موکول رانا سينگهخطر آنان نزديکتر بود واز اين رو عمليات نبرد با 

پسرش ھمايون را در راس سپاھی برای مقابله با  باقی ماند وآگرهخود در . کرد

مخالفين حرکت داد، ديری نگذشت که مخالفين يکی پی ديگری پراکنده ويا تسليم 

   ١. شدند وسپس بابر خود رابرای مقابله با رانا سينگه آماده کرد

  

  :توطئۀ مادرسلطان ابراھيم لودی

  م گرديد که اميد مسموبابر، رنا سينگهدر گرماگرم تدارک مقدمات نبردبا 

گفته ميشود که، مادرابراھيم لودی توطئه بابراز قول . زندگی برايش باقی نماند

 درخاطراتش اين رخداد وکيفر توطئه بابر. قتل او راچيده ومسمومش کرده بود

پيشخدمت مخصوص ھندو که يکی ازشرکای جرم بود، : گران را شرح داده است

نده زنده پوست کندند واز دو زنی که دراين تکه تکه شد، يکی از آشپزھا را زند

جرم دست داشتند، يکی زير پای فيل انداخته شد و ديگری با گلوله تفنگ از پا 

ونواسۀ کوچک وی با مادرش به وال مادر ابراھيم لودی مصادره تمام ام. درآمد

   ٢. افغانستان تبعيد شدند

ھنگامی :  ميکندروايت   در مصاحبه ای به اين ارتباطمرحوم عIمه رشاد

ُکه بابر پس از قتل سلطان ابراھيم لودی ، پسر خورد سال او را با مادرش به 

خانم .  در بدخشان طور زندانی بسر برندقلعۀ مظفرافغانستان تبعيد نمود تا در

ابراھيم لودی که سوار برکجاوۀ شتر، تحت نظرمحافظين مغولی بسوی افغانستان 

رسيد، توقف نمود و پس از قلعه اتک محل حرکت ميکرد، وقتی کاروان  به 

 عبور پل سنداستراحت مختصر دوباره براه افتاد، ھنگامی که کاروان از روی 

ًميکرد، خانم ابراھيم لودی دفعتا ازروی کجاوه بلند گرديد و مانند عقابی خشمگين 

بال گشود و خود را در وسط رودخان سند پرتاب کرد و امواج رود خانه اين 
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ا شھامت افغان را درخود فرو برد و محافظين با حيرت مشاھده کردند که بانوی ب

اين زن دليرافغان چگونه درکام امواج خروشان رود خانه فرو رفت و مرگ را 

   ١ .بر زندگی در اسارت دشمن ترجبح داد

  

  : لودی برادر ابراھيم لودیقيام محمود

از شرق ازسوی  ازسوی غرب خود را مورد تھديد افغانھا می ديد وبابر

پس دست به اقدامات نظامی تازه ای زد . اتحاديه شکل گرفتۀ ھندوھا تھديد ميشد

بابر برای مقابله ١۵٢٨درسال .وبرای پراکندن دشمنان خود بر شرق حمله  نمود

 از گنگا گذشت ودر نبرد با رانا سينگ تلفات سنگينی را متحمل راناسينگهبا 

 را که به خاندان لودی بی بان وبايزيدفغان  دوسرکردۀ اقنوجاما در ناحيۀ .شد

 را تسخير کنوول ١۵٢٨ت داد ودر بيست ويکم مارچ وفادار مانده بودند، شکس

قيام محمودخان لودی برادر بابر از  ١۵٢٩درآغازسال  .وبه آگره بازگشت

محمودخان لودی که خود را فرمانروای افغانان .  مطلع شدسلطان ابراھيم لودی

با تصرف بيھار در انديشۀ غلبه برافغانھای شرق بود و روز به غرب ميدانست 

جIل الدين روز برشھرت واعتبارش افزوده ميشد، ھرچند در شرق رقبايی چون 

، پسر جIل الدين بھادر،خان لوھانی از نوادگان پادشاھان قديم منطقه وشرقی

  . ونوۀ شورشيان سلسلۀ لودی به عنوان مدعی تخت سلطنت، داشت

م به ١۵٢٩چھاردھم جنوری / ھق٩٣۵در سوم جمادی اBول سال ُبابر

جIل الدين شرقی وجIل الدين عزم حمله بر محمودخان لودی حرکت کرد، 

 با اتکا به شماری از نجيب زادگان واشراف افغان تحت تاثير وعده ھا بھادرخان،

رچنين د. و مذاکرات بابر قرارگرفته از اتحاد با محمود خان لودی ابا ورزيدند

 زورآزمائی کند و لذا با نزديک شدن بابر  بابر نميتوانست بامحمودلودیشرايطی 

 سلطان آيندۀ - شيرشاه سوریيکی از رقبای محمود لودی . عقب نشينی کرد

 وتعداد زيادی از سرکردگان قبايل افغان قدرت وسيطرۀ فاتح ھند را به -دھلی

  . تش دوام دادبه حرکبيھاررسميت شاختند و بابر برای اشغال 

                                                
 . سايت انترنتی ميوند، مصاحبه مرحوم رشاد با مسئول سايت- ١
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 با حالتی مردد، در آنسوی نصرت پادشاه بنگالدر چنين اوضاع واحوالی 

بحث وگفت وگو او را به اين تصميم واداشت که بيطرف . گنگا اردو زده بود

 از ١۵٢٩ُاما بابرتصميم گرفت تا پيش دستی کند واز اين روی درششم می . بماند

 سران افغان .ار ديگرپيروز شدرودخانه گنگا گذشت ودست به حمله زد ويک ب

بابرپس ازتعقيب آخرين مخالفين . بار ديگر اطاعت خود را از بابراظھار کردند

 جون ٢۴افغان از بنگال باز گشت و در باز گشت خود لکنھو را تصرف کرد ودر

  . لشکرکشی بابر به بنگال آخرين بخش کتاب خاطرات بابر است. به آگره برگشت

   ١ .ه ای به پانزده ماه آخر زندگی بابر نداردتزوک بابری ھيچ اشار

گويندھمايون به سختی مريض شده بود .داستان مرگ بابر ھم جالب است

 پسرش، چيزی و بابر به توصيۀ يکی از روحانيون متعھد شد برای بھبود

برخی گويند الماس کوه نور چيز گرانبھای بود که بابرآن را . [بھايی رافداکندگران

اما خود گويدکه اوجان خود را برای .] ی پسرش پيشکش دادبرای صحت ياب

وقتی وارد اتاق اوشدم، سه بار دورش گشتم، « : زندگی فرزند پيشکش نمود

گردش را از سرآغاز کردم وبارھا تکرارکردم، دردت به جانم، دردت بجانم، 

ناگھان خود را سنگين احساس کردم و درحالی که او سبک وسرحال و درکمال 

  » ...برميخاست، من از درد وبيماری از حال رفتم ی از جاسxمت

 بابرکه مرگ را نزديک ميديد، ١۵٣٠/ھق٩٣٧درپنجم جمادی اBول 

  در حومۀ آگره فراخواند و چارباغبه قصر خود در  وزيران وبزرگان لشکررا

پس از آخرين سفارشات و وصايا، ھمايون را امپراتورخواند واندکی پس از آن 

دفن ) رام باغ(درباغ نورافشانابتدا او را درساحل چپ رودخانۀ جمنا . جان داد

، بابر بتاريخ دوشنبه پنجم ماۀ )اکبر نامه(  درگلبدن بيگم دختر بابربقول . کردند

 ميxدی در ١۵٣٠ دسمبر سال٢۶ ھجری قمری مطابق٩٣٧جمادی اBول سال 

ييکه درست در  جا– ارم باغ آگرهجسد ش را طور مؤقت در . اگره وفات يافت

ل بعد توسط  دفن کردند تا اينکه تقريبآ ده سا- مقابل عمارت تاج محل قرار دارد 
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 شيرشاۀ سوری. خانم پشتون بابر بکابل انتقال يافت) يوسف زائی(بی بی مبارکه

   ١."بی بی مبارکه را در انتقال جسد بابر به کابل کمک فراوانی نمود

 خودش او را به کابل انتقال شش ماه بعد بنابه وصيتی  ديگربروايت

 .شد ياد باغ بابربخاک سپردند که از آن ببعد اين باغ بنام باغ نوروزی دادند و در 

شاه جھان امپراتور ١۶۴۶ در.امروز يکی از تفرجاگاه ھای خوش منظرکابل است

 به دنيا ١۴٨٣ُبابر درچھاردھم فبروری . شکوھی برايش ساختقبره ای باھند م

 سال را سلطنت کرد ، ٣٨ سال داشت که از اين مدت ۴٨آمده بود وھنگام مرگ 

ھا وبخصوص  عياشی. بودپنج سال آن درھند  وبقيه اش درافغانستان سپری شده 

  . باده گساريھا زندگی اش را کوتاه ساختند

 نشانه ھای از مروت وجوانمردی در او ديده بيشتر سنگدل بود وگاه بابر

سرداری بزرگ . خوش برخوردو بزرگوار ودارای شھامت کم نظير بود. ميشد

ومديری شايسته بود وھمزمان اديب وھنرمند ونويسنده ای ارزشمند شمرده ميشد 

بابر بعد از مسموم شدن زندگی پارسايانه .و قريحه وذوق شعر گوئی داشت

نوشيدن شراب را ترک کرد وظروف طxئی مجالس . رفتوزاھدانه ای پيش گ

   ٢. تکه تکه نمود وبه فقرا بخشيد عيش ونوش وباده گساری را
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  مفصل چھار

  

  درھندعظمت افغانھاواعادۀ شيرشاه سوری 

  )م١٥٥٥-١٥٣٩(

  

  ښتـانه و پاچـاھـاند شيـــرشاه اودبـھـــلول خبری اورم       چـــی په ھـندکی پـ

  شپږ اوه  پيړی يی ھسی پـاچـاھی وه      چی پدوی پوری درست خلګ وحيران

  خوشحالخان خټک

  

  

  شيرشاه سوری کی بود ؟  

شيرشاه سوری، يکی ازشاھان شجاع، 

عيت پرور، بيدار سياستمدار، عدالت گستر،ر

،پرکار حامی طبقات فرودست جامعه ھند 

وشخصيت برازنده  ومطلع درامر مملکت 

وی در مدت پنج سال حکومتش، در . داری بود

تمام عرصه ھای حيات  اجتماعی واقتصادی 

مردم ھند کارھای را عملی کرد که ھيچيک از 

سxطين ھند،  نه قبل از وی ونه بعد از وی 

  )م١۵۴۵ -١۵٣٩(شيرشاه سوری  .                                    دندبو انجام نداده 

  ميتوان گفت وی در امررھبری وکشورداری صاحب اندشه ونبوغ بود که جامعه  
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بنابرين برای آنکه جوانان ما  .نظير آنرا بعد از وی بياد ندارد   وتاريخ پشتون

 ند من اين مطالب را پيشکشبيشتر در مورد وی بدانند و نام او را گرامی بدار

                                                                             .ميکنم

    نام شيرشاه فريد بود و پدرش حسن وپدربزرگ وی ابراھيم ناميده 

ان بھلول لط ابراھيم اولين فرد از قبيله سوری پشتون بود که بنابه دعوت س.ميشد

ھا برای آمدن به ھندوستان،به ھند رفته بود وابتدا درخدمت متھی لودی از پشتون

 پيوست که اين اخری درناحيه جمال خان سارنگ خانیخان سوری وسپس به 

غزنی  قبل از آن بين  ابراھيم. بخشيدی برايش زمين وجايداد زيادنارنول

د  پدرشيرشاه حسن خان  نام داشت که با پدر خو.وھندوستان تجارت اسپ ميکرد

به ھند آمده بود ودرخدمت نظامی در لشکر سلطان سکندر لودی شامل خدمت شد 

به وی )  Sahsaram (سھسرام، منطقه بيھارواز طرف سلطان سکندر در 

يکی خانم : حسن خان دو زن داشت  گفته ميشود .تعلق گرفت) تيول( بطورجاگير

فرزند،يکی فريد وی از خانم افغان خود صاحب دو.افغان وديگر خانم ھندوستانی 

از خانم ھندی صاحب شش فرزند بود که از آن ميان سليمان  وديگری نظام بود و

مورخين تاريخ تولد . واحمدخان با فريد ونظام رويۀ نامناسبی داشتند

" قيد کرده اند ولی در١٤٧٣ ھجری قمری مطابق ٨٧٨را سال  )شيرخان(فريد

می  ٢٢يخ فوت اووتار١٤٨٦تاريخ تولد شيرشاه سال" سايت المعرفة

 سال داشته است ٦٠ميxدی قيد شده است که بدين حساب ھنگام مرگ او ١٥٤٥

 سال داشته است که ٧٣ حساب کنيم ،ھنگام مرگ وی ١٤٧٣ولی اگرتولد اورا 

در ھرحال فريد . آدم ميزند درچنين سن وسالی کمتر شوق جنگ وفتوحات بسر

ان بيدار، زيرک وھوشياری  علوم متداوله را فراگرفت وجوسھسرام بيھاردر 

 حکمران  بھادرخانوقتی به سن بلوغ رسيد از خانه پدر قھر کرد ونزد .ببار آمد

لقب داشت مراجعه نمود وبصفت خدمتگار بکار گماشته   که سلطان محمدبيھار

  .شد

در .  او را ھمراھی کردفريدھوای شکار نمود و محمدسلطان  روزی 

 از خود فريدوشير بر او حمله آورد، مگر جنگل ناگاه با شيری روبروگرديد 
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. جرئت  نشان داد و با شير دست و پنجه نرم کرد وشير را با شمير خود کشت

 بسيار خوشحال گرديد فريدخانسلطان محمد ازاين شجاعت و چستی وتوانمندی 

از اين تاريخ ببعد فريدخان  درميان مردم محل به .  دادلقب شيرخانو اورا 

مدتی بعد شيرخان از سلطان محمد حکمران بيھار رخصت . دشيرخان معروف ش

خود را به دوش ) تيول(پدرش سرپرستی جاگير.  رفت سھسرامگرفت وبه 

ازاين . شيرخان گذاشت و خود به خدمات نظامی در لشکرسلطان سکندر ادامه داد

  .ديگر به بيھار برنگشت پس شيرخان مصروف سرپرستی جاگير پدر خود شد و

پدری خود را ) اقطاع(  شيرشاه  در سھسرام  کنترول جاگيرھنگامی که

بدست گرفت، برای دھقانان وکارگران جاگيرخود پرنسيب ھای خود را بيان کرد 

  :وطی يک سخنرانی به ايشان چنين گفت

اين . پدرمن اموراين زمينھا وسرنوشت شمارا بدست من سپرده است"

راساسی زراعت جه امووظيفه من است که تمام تIش ممکن خود را متو

 دھقانان خود مبذول کنم تا ھمه درفضای صلح وصفا زندگی وبھبودی احوال

من سعی ميکنم تا وقت خود را بيشترصرف کوتاه کردن دست ظالم از يخن  .کنند

در مورد عملکردھای گذشته فکرميکنم ازآن بگذرم، اما ازاين ببعد . مظلوم کنم

  ١".کرد وھيچکسی را عفو نخواھم نموداز گناه وجرم ھيچکسی گذشت نخواھم 

بدون . ًشيرخان بدون ترس وتطميع مستقيما به تصفيه حساب می پرداخت

توجه به مشورت مشاوران خود و يا بدون اينکه از پدرخود کمک بخواھد، به 

گفته ميشود که . تنھائی برقلعه ھا ودھکده ھای ظالمان وستمگران حمله می برد

ليری وجسارت شيرخان رامی ديدند، وارخطا ميشدند باغيان وستمگران وقتی د

ودل از دست ميدادند وبا خجالت وشرمندگی خود را به پای او می انداختند ، مگر 

شيرخان، ميدانست که اين عادت ھندوان است که ابتدا درمقابل حکمران خود 

دست به بغاوت ميزنند ووقتی  موفقيت  نصيب شان گردد،از حکمران اطاعت 

د وماليه ھم نميدھند، ولی اگرحکمران دليرباشد وبرآنھا غالب شود، نميکنن

دراينصورت عذر ميکنند وبه عذر وننوات روی می آورند وتوبه و استغفار 
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مگر . ميکنند وخود را در پای حکمران فاتح می اندازند وماليات را می پردازند

ن از ھمان اول شيرخا.  خود را عملی کنند دنبال فرصت می گردند تا نياتبازھم

به آنھا ھدايات جدی داده بود ولی باوجود آن ھم ھميشه موفق نبود، زيراکه 

بنابرين جزاھای . ماموران مالياتی در اطاعت خويش از وی صادق نبودند

  .درنتيجه ھندوھا درس خود را از برکردند اصxحی وتنبيھی آغازگرديد و

 جلوگيری از ديدن دھکده خود وبرای دھقانان ھم برای حفاظت خانه و

وقتی که حسن خان . بطور ارادی زحمت می کشيدند جزا به کار شروع کردند و

خود بزند، دلش شاد ميگشت که اقطاع ن می آمد تا سری به زمينھای پدر شيرخا

ھمه چيز را بھتراز پيشتر می ديد و زمين ھای Bمزروع آباد ومورد زراعت 

١. قرارگرفته می بود
  

شھرت روز افزون   ، از رونق کاروخان سوریجونپور محمدحاکم 

 حکمران بيھار از شيرخان شکايت سلطان محمدبه  شيرخان  برخود ترسيد و

. ھم به محمدخان سوری ھدايت داد تا به شيرخان نامه بفرستد سلطان محمد. نمود

) اقطاع(اينجا افغانستان نيست که جايداد: محمدخان سوری به شيرخان نوشت که 

اينجا  بلکه اينجا ھندوستان است ودر  باشد ولی ديگری برآن قبضه کند،بنام  يکی

 ميدھد، ھمان شخص مالک آن است وبعد از وی اين اقطاعیوقتی پادشاه بکسی 

جايداد به کسی تعلق ميگيرد که امتحان شمشيرزنی خود را به نفع شاه داده 

 بتو تعلق ندارد منظور محمدخان سورازاين نامه اين بود که سھسرام ديگر.[باشد

شيرخان به .] بايد برای بدست آوردن آن از خود لياقت وشھامت نشان بدھد و

 من )اقطاع(براساس فرمان پادشاه  سھسرام جاگير: جواب محمدخان نوشت که

  .است، از اين جاگير حتی يک وجب  آنرا به کسی نميدھم

 ت سرکردگی غxمبب گرديد تا محمدخان سور لشکری تحاين جواب س

شيرخان ھم به منتطم زمينھای خود ھدايت . بسوی سھسرام گسيل کند" شادی"خود

منتظم با نيروی اندکی  که دراختيار داشت به . داد تا از مايملک خود دفاع نمايد

مقابله پرداخت ولی شکست خورده کشته شد وجاگير شيرخان به تصرف 
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جاگيرش  بر وقتی شيرخان از غلبه محمدخان سوری. محمدخان سوری درآمد

جنيدخان به اين نتيجه رسيد تا به حکمران بابری ھند،  باخبرشد، چاره سنجيد و

بنابرين با .  وی کمک بخواھدرجوع کند واز)  خسر برۀ بابر ميشدکه( برCس

جنيدخان .  رفتکتره ومانکپور حاکم جنيدخان برCستحايف وسوغات زياد نزد 

اد تا اقطاع خود را بزورشمشير از برBس ھم لشکری در اختيار شيرخان قرارد

 ميxدی برمحمدخان سوری ١٥٢٧شيرخان درسال . محمدخان سوری پس بگيرد

خود آنچنان شکست داد که ھردو مجبور  وی را با سليمان برادراندر حمله کرد و

 محمدخان سوری وتمام متصرفات جونپوربه فرار به کوه ھای روھتاس شدند و 

  . افتادشيرخاننيز بدست 

بحوالۀ تاريخ فرشته نيز » حيات افغانی« درکتابمحمدحيات خان درانی

ن جنيد خاوی با مساعدت عين روايت را در مورد شيرخان آورده وميگويد که 

سليمان  دست جاگير پدری را از و مله کردح  سھسراموزير بابر دوباره بر 

١. خود متصرف شددربرادران
  

 را به ديده قدر شيرخانفقيت مؤرخين ، طاقت وانرژی وزحمت کشی و مو

تجربه شيرخان در امور زمين داری و بھبودی شرايط زندگی  . نگريسته اند

  . دھقانان بيشتر شد

عIءالدين ، مدعی است که بنياد اين اصxحات درزمان  اوCف کاروگرچه

 اين پروسه شيرشاه سوری گذاشته شده بود،مگرھيچ جای شک نيست که خلجی

xش ھای درنتيجه  ت. و در راه تحقق آن قدم ھای عملی برداشتکند را تسريع کرد

 که در وضع زندگی دھقانان بھبودی رونما گرديد و دلسوزانه شيرشاه سوری بود

بھائی انجام  او برای پشتونھا خدمات گران .مردم او را به ديده قدر نگريسته اند

٢" .داده است
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ن وقت ھنوز سھم از صحبت وسخنان شيرشاه معلوم ميشود که تا اي

دھقانان از محصول زمين معلوم نبود و به نظرميرسد که وی از پشت اسپ 

د ،مگراو ارحاکميت سخن ميگويد وحوصله وطاقت يک اداره چی مسلکی را ند

  بخوبی ميدانست که با زورگويان واضافه گيران چه بکند؟ 

 ا مامورين جمع آوری ماليات  وھمچنان بزرگران رشيرشاه،بعد از آن 

جدا جدا نزد خود خواست و با آنان سخن گفت وخطاب به ماموران وصول ماليات 

ًبھبودی زمين کامI وابسته به بھبودی :"وناظران زمين وکدخدايان روستاھا گفت

غيرعادCنه انداختن، در واقع بربادی  بردوش دھقانان بار .وضع دھقانان است

ھم رفت، از ماليات ًشخصا به ھردھکده خوا:" وی افزود ". استتلکمم

 خواھم کرد وتعميل وتطبيق اوامری گان وماليات دھندگان رو بروی پرسانگيرند

از تمام ماليات گيرندگان، بھترين .راکه صادر کرده ام ذره ذره معلومات ميکنم

دش يشخص کسی خواھد بود که محاسبه دقيق داشته باشد ومصارف وی از عوا

 بيشتر ازکسی گرفته باشد، در آن صورت اگر کسی حتی يک قران. بيشتر نباشد

   ١ ".به سرکرده روستا جزای سخت داده خواھد شد

ً شخصا به محل مناقشه ميرفت ه نکتۀ قابل توجه اينست که شيرشاه از ھم

وبا چشم خود محل حادثه و موضوع مناقشه را بررسی مينمود وبعد فيصله خود 

يق انرا نيز دنبال مينمود واين وقتی او اوامری صادرميکرد، تطب. را صادرميکرد

نظارت، کنترول، ديدن و وارسی  وپرسان  .يکی از دBيل موفقيت او بود

اوبرسرھرکار .  شده بودشيرشاهًوبازخواست جدی مسئله کامx جزء طبيعت 

  .حاضر ودر ھيچ موردی گزافه گوئی نميکرد

بعد در  بود که شيرشاهگفته ميشود ايجاد سيستم مالياتی از مفکوره ھای 

محبت ودل سوزی با دھقانان، اصxحات ارضی وايجاد . ھند شمالی عملی گرديد

وزيرماليات .  دانسته ميشودشيرشاه سوریسيستم مالياتی از پرنسيب ھای کاری 

، از پرنسيب ھای شيرشاه سوری استفاده اعظمی جIل الدين اکبر امپراتورھند

  .صل صورت گرفته استکرد و در آئين اکبری براين پرنسيب ھا بحث مف
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شيرشاه اداره چيان پشتون اکنون ھم به ميتودھای :" يدگو،می کارو

 :يک وقت من از وزيراعلی داکتر خان پرسيدم.  افتخار ميکنندسوری

برايم بگو که درتاريخ نيم قاره ھند قھرمان تو کيست؟ ومن باخود ! داکترصاحب

د داد، زيرا که حوصله مندی ًفکر ميکردم که او حتما اکبرپادشاه را نشان خواھ

گفتم چرا؟ ". شيرشاه: "وی جواب داد. وی در برابر تمام اقوام ھند يکسان بود

او ھميشه خودش به محل حادثه .  شيرشاه يک پشتون راستين بود:وی افزود

ھمواره خود بمحل .حاضرميشد، اينطرف وآنطرف خود را مصروف نمی کرد

پس ھرگاه ".طابق امرخودعمل مينمودجنجال ميرفت وبرآن قضاوت ميکرد و م

که سخن از اقدام وعمل به ميان می آمد،دوست من داکترخان ھميشه پا برجای 

   ١ ".پای شيرشاه سوری ميگذاشت

  

  :ديدار شيرشاه با بابر

بابر  وزير جنيد خانمساعدت نيروھای کمکی با شيرخان پس ازآنکه 

نه  ،اندرخود شکست داد  ربرمحمدخان سوری حمله کرد ووی را با سليمان براد

 وتمام متصرفات محمدخان سوری نيز بدست شيرخان جونپوربلکه سھسرام تنھا 

  .افتاد

 عظمت پشتونھا افتاد وبرای رسيدن به ازاين ببعد شيرخان به فکراعادۀ

. چنين مامولی اتحاد واتفاق پشتونھای ساکن ھند  شرط عمده بشمار ميرفت

باش داشتند  بود وبيھار و بنگالر گوشه وکنارکه دبنابرين به پشتون ھای متفرق  

 نيز نامه محمدخان سورینامه نوشت و آنھا را به اتحاد با خود دعوت نمود وبه 

بزودی ھزاران تن از پشتونھا  .د واو را دوباره نزدخود فراخوانددوستانه فرستا

ی پيمان دوست بدور شيرخان جمع شدند ومحمدخان سوری نيز نزد وی بازگشت و

 خاننظاممين اتحاد پشتونھا برادرخود شيرخان بعد ازتا. ميان آندو محکم تر گرديد

جنيد خان  فرستاد وخود به ديدار سھسرامرا به سرپرستی اقطاع پدری خود در

  جنيد خان برBس از شيرخان وتحايف او خوشحالی نمودو وی  را .  رفتبرCس
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  .بردشاه بابر با خود به نزد 

ھمانی بزرگ که در آن رجال و بزرگان نظامی  يک روز دريک مي

دراين  .ازبک در حضور بابرشاه حضورداستند، شيرخان ھم دعوت شده بود

غذايی .ُمھمانی خوراک ھای لذيذ مختلف ازبکی آماده  و به مھمان تقديم شده بود

زبکی بود که وی  طريق خوردن ُشته شده بود، نيز خوراک ااکه نزد شيرشاه گذ

از خوردنش خجالت ميکشيد، آخر پيش قبض خود را کشيد و به . نستآن را نميدا

بعد ريزه ھای گوشت را در قاشق  .ريزه کردن گوشت  آن خوراک شروع کرد

ُبابرمتوجه غذاخوردن شيرخان شد وحيران . گذاشته بر دھن خود جای داد وخورد

ی از اشاره کرده گفت که بسيار) ميرخليفه( به وزيرخود بابر .ومتعجب گرديد

سران پشتون تابيعت ما را قبول کردند ومطابق کلتور ما عمل ميکنند، ولی اين 

جوان خيلی بی پروا و خطرناک معلوم ميشود وحتی متوجه غذا خوردن خود ھم 

بعد به وزيرخود ھدايت داد که اين جوان را دستگيرکنيد که بنظرم بابر . نيست

خاندان : به بابرگفت  ته بود،وزير که سوغاتھای شيرخان را گرف. خطرناک است

ما  اين جوان ھم نزد اين جوان چندان قدرتی ندارند که خطرناک شمرده شوند و

بابر . ھيچ چيزی نيست تنھا با خوراک ما بلد نيست وبه کلتور درباری نميداند

شيرخان برنظرھای جستجوگر بابر و . رويش را بسوی ديگری دور داد

ُبخصوص از پس پسک درگوش وزير قھرش آمد وبدون  ش مشکوک شد وُ

   ١ . رفتسھسرامخداحافظی مجلس را ترک گفت و يکراست به 

.  رفتسلطان محمد نزد بيھار، به دھلی بعد از بازگشت از شيرخان

 را جIل خاناز تدبير ودورانديشی شيرخان استقبال نمود وپسرخود  سلطان محمد

. جنگ به وی بياموزدرموز  به شيرخان سپرد تا از شجاعت وکرم افغانی و

گرفت وشيرخان ھم  فوت کرد وجxل خان بجای پدر قرار چندی بعد سلطان محمد

 ،با مرگ سلطان محمد. بيھارگماشته شد به حيث معاون وی برای اداره امور

.  بسوی بيھار فرستادقطب خانلشکری بسرکردگی ) مخدوم عالم(پادشاه بنگال

شتر شان پشتونھا بودند به مقابله شيرخان و نيروھای تحت فرمان او که بي

                                                
 ٢٢٠ ھمان اثر،ص کارو،- ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢١٧ 

 ړاه بنگال با سرنيزه حبيب خان کاکلشکر سپ پرداختند ودرنتيجه قطب خان سر

درجنگ ھای بعدی شيرخان بخش ھايی . لشکر بنگال شکست خورد کشته شد و

نار ، گور چبه قلمرو خود افزود وقلعه ھای  واز حکومت بنگال را متصرف شد 

   ١ . را شکست دادھمايون پسر بابر قنوج کرد ودر  را فتح، روھتاس  وسنبھل

شيرخان باری گفته بود که من در دربار ھمواره متوجه اعمال مغوBن 

غاصب بودم وبمن يقين دست داد  که اخراج مغوBن از ھندوستان کار آسانی 

وی از ميتودھای رنگارنگ جنگ . و ده سال بعد او اين کار را انجام داد. است

و در ی قوی بود مھمتر اين بود که وی صاحب اراده از ھمه .کرداستفاده می 

او در ھرجا ودر ھرموقع سعی داشت که افغانھا را در . نظيرنداشتربسيار امو

مقابل رژيم جديد متحد ويک دست کند و بسيار تxش نمود تا پشتونھا را 

ده بودند، وی افراد لودی را که از قديم باقی مان. تنظيم کند درلشکرخود جابجا و

بطورعموم با افغانان از  با ھريک مانند يک لودی احترام وگفت وگو ميکرد و

دستور پشتونولی سخن ميگفت و پشت کردن به دشمن را  ننگ وغيرت ودود و

سلطان وی ھميشه مرگ مردانه  .بی غيرتی می دانست و آنرا نکوھش ميکرد

ی ھ پشتونھا را برای کماو  پانی پت با بابر می ستودميدانابراھيم لودی را در

برای جوانان ونوجوانان از غيرت ومردانگی،  .کردن نام او تشويق مينمود

ماجراجوئی وغلبه بردشمن وبدست آوردن غنيمت ومنفعت ھای مادی صحبت 

ھدف شيرشاه اين بود که جوانان را به حرکت بياورد و وفاداری وھود . ميکرد

فوج ولشکرخود، ثروتمندان را زيرفشار برای تقويت . پشتونھا را زنده نگھدارد

   ٢ .قرارميداد ومصارف نظامی را از آنھا حصول ميکرد

  

  : گجراتا فرمانروای ھمايون بزورآزمائی 

پسرش ھمايون جانشين پدر شد، مگراز دست برادرخود بابربعد از مرگ 

کامران در شرايط واوضاع سختی بسر می برد ويارای درگيری با کامران ميرزا 

                                                
  جرمن آنIين،سايرنويسندگان-مقاله آقای صمد،دشيرشاه سوری قصی، افغان- ١
 ٢٢١ ،  صاوCف کارو، پشاتانه- ٢



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢١٨ 

از اين روی نه تنھا حکومت پنجاب را به او واگذاشت که چندی پيش . داشتران

پس از آشتی با او . اشغال کرده بود، بلکه کابل و قندھار را نيز به او واگذارکرد

نجرشد، قلعۀ استواری که تصرف آن ي کم به صورت رسمی، عازم تسخيرکالدست

ر افغانھا درآن اھميت سوق الجيشی زيادی داشت و يکی ازسxطين ھوادا

لشکرکشی با بستن قراردادی پايان گرفت که برطبق آن راجای . حکمرانی ميکرد

 . کالينجر خود را خراج گزار ھمايون دانست

 شد که در آنجابيھارھمايون پس از آن راھی تصرف شوناردر ايالت 

با قدرت  فرمانروای گجرات بھادرشاهاما .  حکومت ميکردشيرخان سوری

قدامات ھمايون راعقيم و او را وادار ساخت تا تنھا به ا  يک بارديگرواعتبار خود

 فرمانروای شونار، شيرخان سوریبستن  قراردادی بسنده کند که برطبق آن 

 . اقتدار او را به رسميت بشناسد

شد تا افغانھای آن نواحی را  ھمايون عازم بيھار) م١۵٣٢(چندی بعد

 سد راه تاتارخانزادگان لودی بنام سرکوب کند، اما بھادرشاه ويکی از شھ

از اين پس بھادرشاه فاتح  .ھمايون شدند ونگذاشتند پايش به ايالت بيھار برسد

عIء  . و راجپوتان سرکردگی اتحاد مخالفان ھمايون را در دست گرفتمالوا

سرکردۀ افغانھا ومحمدزمان ميرزاکه از توطئه الدين لودی پسر تاتارخان لودی 

 جان سالم برده بود، نيز به جمع مخالفان ھمايون ،سيلۀ ھمايونمسموم کردن بو

) بابر نواسۀ سلطان حسين بايقرا وداماد(ھمايون تسليمی محمدزمان ميرزا.پيوستند

برده بودند، تقاضا  پناه  رقيب خاندانی خود وديگر تبعيديان را که به بھادرشاه 

 از قبول اين درخواست کرد، مگربھادرشاه به بھانۀ حفظ سنن وآئين مھمانداری

  .ديگر بھانه برای جنگ فراھم شده بود.خود داری ورزيد

 پيروزيھای را نصيب شد، اما چون  ١۵٣۶-١۵٣۵  ھمايون طی سالھای

نميتوانست در عين زمان ھم با افغانھا در بنگال وھم با بھادرشاه در مالوا برزمد، 

ا آنجا که مجبورگرديد سرانجام دچارشکستھای پی درپی از جانب بھادرشاه شد ت

 تمام گجرات در  )١۵٣٧فبروری( تا اين زمان. به آگره برساند سرعت خود را با



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢١٩ 

   ١ .تصرف بھادرشاه درآمده بود

  

  :آغاز مبارزه بين شيرشاه وھمايون

بنگال  رانده شده بود، به مالوا وگجرات از بھادرشاهھمايون که توسط 

برای فرمان روائی وارد بنگال ) رخانشي(اما قبل ازھمايون، فريدخان. آوردروی 

 در ابتدای شيرشاه . اه برخود گذاشته بودشده  و پس از رسيدن به آنجا لقب شيرش

کار امکانات چندانی نداشت، ولی علی رغم داشتن رقبايی توانمند به صدراعظمی 

بعد ھمداستان . ُبيھار رسيد و در مذاکرات باھمايون  پسربابر نقش اول را ايفا کرد

 برادر سلطان ابراھيم لودی که قصد نبرد با ھمايون را داشت ولی محمود لودیبا 

، از آن پس شيرشاه اندک اندک به توسعه قلمرو خود ست عقب نشازجنگ 

 را به تصرف خود بيھارجنوبیتوانست ) ھق٩۴٢(١۵٣۵پرداخته بود و در سال 

بدين ترتيب . ه باشددر آورد ودوسال بعد بنگال را بطور کامل در اشغال خود داشت

  .مبارزه بين ھمايون وشيرشاه سوری آغاز شده بود

شد و پس از شش ماه محل را تسخير و  شونار عازم محاصرۀ  ھمايون

شيرشاه علی رغم پيروزی ھای پرشمارش .  کردبنگالرقيبش را ناچار به تخليۀ 

 سھل ناچارشد اراضی وايالت خود را به ھمايون واگذارد، ولی ھمايون درکمال

شد و  کامران و ھندالفرمان خود،  انگاری واھمال بزودی درگير بابرادران نا

توانائی ھای خود را  بخت و شاه يکبار ديگراين فرصتی مناسب بود تا شير

  . بيازمايد و بنگال را دوباره به چنگ آورد

 نيروھای تحت فرمانش را بسوی بنگال مارش داد ودر شيرشاهبار اين 

ًسما خود را رم آنچه را که از دست داده بود، دوباره بدست آورد واندک مدتی تما

ھمايون برای آنکه در برابر رقبای خود برای خودبينی خميری . شيرشاه خواند 

ًدرست کرده باشد، پيشنھاد صلح با شيرشاه داد وشيرشاه ھم آن راظاھرا 

                                                
ل وتيموريhhhان، ترجمhhhه لوسhhhين بhhhوات، ترجمhhhه محمhhhودبھفروز، چhhhاپ آذاد مھhhhر  تhhhاريخ مغhhhو- ١

 ١٧٨-١٧٧، ص ١٣٨٣/٢٠٠۴تھران
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 کرد که اما دريک حملۀ غافلگيرانه چنان سپاه ھمايون را تار ومار.پذيرفت

ولی درآنجا با .) ميxدی١۵٣٩( برساند آگرهھمايون بسختی توانست خود را تا 

شيرشاه دست از تعقيب ھمايون برنداشت وھمايون از نزديک . شد کامران روبرو

کرد و در صدد برآمد تا تدارک نبرد تازه ای را با وی  شدن شيرشاه به دھلی فرار

  . انجاميدفراھم کند، اما اين نبرد به يک فاجعه

  نيروھای ھمايون يک بار ديگر١۵۴٠ھفدھم می / ھق٩۴٧ دردھم محرم 

ھمايون . در قنوج با سربازان شيرشاه روبرو شدند و بسختی شکست خوردند

درآنجا ھرسه برادر . درحالی که دشمن در تعقيبش بود، دوباره به دھلی گريخت

به مقابله با شيرشاه درمقابل خطر مشترک با يک ديگر آشتی کردند و به اتفاق 

گی شيرشاه   چير.پرداختند، ولی کامران نقشۀ ھمايون را به شيرشاه فاش ساخت 

برنيروھای  ھمايون وبرادرانش حتمی بود و بنابرين ھمايون وھندال بسوی سند 

   ١ .فرار کردند و دھلی در تصرف شيرشاه سوری قرار گرفت

  

  :درھندشيرشاه واعادۀ عظمت افغانھا 

که با سقوط دولت لودی، عظمت تاريخی خود را از دست داده افغانھا 

بودند، ھرچند که تا مرگ بابر در گوشه وکنار ھند برای اعادۀ عظمت افغانی 

با .   بشدت سرکوب ميشدندبابرابراز وجود ميکردند، مگراز سوی لشکريان 

ھمايون که .بقدرت رسيدن شيرشاه سوری دوباره اين عظمت را بدست آوردند

 شمشير شيرشاه وسربازان افغان  را ديده بود، ديگر نتوانست از ھند وسند زور

 و سند و بلوچستانبرای مقابله با شيرشاه آماده گی بگيرد و مجبور شد از راه 

شاه طھماسب  پناه ببرد و ازاصفھان  و از آنجا به دربار ھرات به سيستان

دار ساخت تا اول  به شاه طھماسب صفوی نيز او را وا. لشکر گدائی کندصفوی 

مذھب شيعه بگرود وسپس شرط گذاشت که پس از پيروزی بر برادران خود 

 را به به دولت صفوی ايران طور دايم واگذارد واو ھم اين شرايط را ايالت قندھار

  .پذيرفت

                                                
 ١٩٠-١٨٩ ھمان اثرص- ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٢١ 

مؤلف تاريخ مغول وتيموريان، دربارۀ شيرشاه سوری " لوسين بوات"

يون ،که مردی مدير ومدبر وبه ھمان ميزان  شيرشاه مغلوب کنندۀ ھما:"مينويسد

   ١" .ميIدی درگذشت١۵۴۵/ھق٩۵٢جنگجوو دCور بود، درسال 

بدينسان ستارۀ اقبال افغانان بسرکردگی شيرشاه سوری در ھند خوش 

حبيبی، او پنج سال درخشيد،ولی متاسفانه که بزودی افول کرد، زيرابقول پوھاند 

 انفجاراثر حادثۀ ناگوار بر قلعه کالنجرر بعد از تاسيس دولت سوری درھند، د

   ٢). م١۵٤۵می ٢٢=٩۵٢ ربيع اBول١٠(جان سپرددام باروت گ

 

امپراطوری شيرشاه دربخش شمال ھند با رنگ سبز نشانی شده  درنقشه،

  )سايت عربی المعرفة: منبع.(است

  

  :استراتيژی شيرشاه

  ظامی خود را تا ابتدا عمليات ن از لحاظ جغرافيائی استرتيژی وی اين بود

                                                
 ١٩٣ ھمان اثرص- ١
 ٢٠١-١٩٩ حبيبی ، تاريخ مختصر افغانستان،چاپ پشاور، ص - ٢
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دراطراف ايالت معموربيھار اجرا کند، زيراکه اراضی برای وی بخوبی معلوم 

 را از حاکم ھندوی قلعه روھتاسبه ھمين منظور وی  کوشش داشت تا . بود

لذا در راه ارضای گورنر ھندو از بذل و بخشش به وی  .بيھارمتصرف شود

ًوھتاسی که بعدا شيرشاه آنرا در اين قلعه روھتاس نبايد با قلعه ر. کوتاھی نميکرد

سرحدات شمالی ھند در مقابل قلمرو حکمروايان کابل اعمار کرده بود، اشتباه 

  .شود

 در بختيارخلجیقبل ازاشغال روھتاس جنگ ھا وتکتيک ھای جنگی 

بيھار بخوبی در خاطرشيرخان بود که قلعه روھتاس را با تکتيک خاصی گرفته 

رفقای .شيار وچاBک اين کار را انجام داده بودوی به کمک چند دوست ھو. بود

وی در زيرچادری زنانه خود را تاقلعه رساندند وتمام محافظين قلعه را بشکل 

راجه را کشتند و برای عمليات بعدی خود پايگاه پيدا . دستگيرکردند) ؟(باصقين

 شيرشاه بعد ازاجرای چندين مانور جنگی، ھمايون پسر بابر ١۵٣٩درسال .کردند

  .را بطورقطعی شکست داد

دريای  جنگ در کنار. صورت گرفتChausaدرچاوسا نخستين جنگ 

 به Bھور عقب نشست تا با  ھمايون.  قدری بلند تررخ دادبنارس درپائين  گنگا

 را کامران غزنی و کابل. برادرخود کامران يکجا شود،مگر ناکام گرديد

 ١۶فارس رفت و ھمايون ھمايون از راه سند وکندھاربه .درتصرف خود داشت

  ١ .باقی ماند] ھند[سال بيرون از

  

   :شيرشاه وحرمت به زنان دشمن

جنگی جريان تاکتيک ھای :" در بحث نبردشيرشاه با ھمايون ميگويدکارو

که به نفع جنگجويان " چاووسا"ھنديان  نبايد مانع بحث وگفتگوی ماگردد، جنگ 

يون ھنوزمصروف حمام وگرفتن ھما.افغان تمام شد، دارای حوادث عجيبی بود

. وضو بود که شيرشاه بروی حمله کرد ونيروھای وی را تيت وپراگنده ساخت

   باديگاردھا ومحافظين خود راجمع نمود و به ،ھمايون بعد ازفراغت از حمام

                                                
 ٢٢٢ اوCف کارو، پشتانه، ترجمه پشتو، ص - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٢٣ 

  .مقابل شيرشاه شتافت، مگر شکست خورد و به فکر نجات خود و فاميل خود افتاد

را با خود گرفت و ازاين رھگذر کمی او خانم خاص ودلخواه خود 

ھمايون .خوشحال شد، مگر نجات تمام حرمسرا برای او کار ناممکنی بود

. مصاحب خود را موظف کرد تا ملکه خاص وی را به جای محفوظی ببرد

ھنگامی که پل باBی رودخانه گنگا را ويران ديد خود را با اسپ به ]مصاحب[

مگر به کمک يک نفرپشتون از مرگ  د،غرق گرد نزديک بود دريا انداخت و

 سربازان شيرشاه که ازپشتونھا بودند حرم خاص ھمايون را با ديگر. نجات يافت

شيرشاه از اسپ فرود آمد و رسم احترام به  .زنان کمپ شاھی ،نزد شيرشاه بردند

زنان بجا آورد و ملکه که بسيار ترسيده بود، وقتی احترام شيرشاه را نسبت به 

شيرشاه امرکرد تا آنھا را دوباره به  . روح دوباره به تن اوجاری شدزنان ديد

کمپ شاھی خودشان برگردانند و دستور داد که ھيچکسی حق ندارد به زنان 

حرمسرا ضرری برساند و از افراد قابل  اعتماد خود پيره دارانی برکمپ شاھی 

وفردا به . دتا کسی به حرم سلطنتی اذيت و آزاری نرسانن گماشت ودستور داد

قلعه  وظيفه داد تا زنان را به حسن خانيک شخص بسيار مھربان موسوم به 

 برده جابجا کند وخدمت آنھا را با تھيه طعام و ديگرضروريات شان روھتاس

در دود ودستور پشتونولی چنين رسم است که در جنگ ھای قبيلوی  ١.انجام دھد

  .آزاری برساند  اذيت وريش سفيدان اسير نبايد کسی به زنان واطفال و

 

  :شيرشاه وديدار بامردم پشتونخوا

کامران کمزور که . ناميدشيرشاهشيرشاه پس از فتح دھلی خود را به لقب 

در مخالفت با برادرخود قرارداشت از پنجاب بيرون رانده شد و درمدافعه پنجاب 

قتی و. به نام مغول بشدت سرکوب ومجبور گرديد به غرب رودخانه سند فرارکند

 را داد وبا روھتاس رسيد، امر اعمار قلعه جديد رودخانه جھلمشيرشاه به 

گفته ميشود که از  .برادران پشتون پشاوری خود ديد وبازديد را آغاز نمود

به ھزاران مرد برای دين شيرشاه می آمدند وخود را ) پشتونخوا"(روه"سرزمين 
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 کنار جھلم برای وی درجنوب کوه ھای نمک در. در لشکروی ثبت ميکردند

اينجا ھرروز جرگه و ديدار با بزرگان پشتون . ديدار با پشتونھا کمپی به پاکرد

بعضی ميگويند که حتی از نواحی ھلمند پشتونھا برای ديدار . جريان داشت

از (درجمله اين افراد شيخ بايزيد ساروانی.وجرگه نزد شيرشاه رفت وآمد ميکردند

خ کتال ،که يک پيرقابل قبول برای تمام پشتونھا پسر شي) ساروان قلعه زمينداور

از رسوم وآداب پشتونھا، يکی اينست که بايد چند . دانسته ميشد، ھم شامل بود

. در وقت خداحافظی نيز چند قدمی وی را بدرقه کند قدمی به استقبال پيررفت و

قدم وقتی که بايزيد به ديدن شيرشاه آمد، شيرشاه سوری نيز به استقبال وی چند 

ه چی سره غيگ ځرا! ای شيخه:"پيش رفت و بزبان پشتوبه اوگفت

شيرشاه  اين نکته را خوب ميدانست که زبان پشتو وپشتونولی چه ".وړوک

   ١ .تاثيرعظيمی باBی پشتونھا دارد

ن خواني زمانی که شيرشاه در خوشاب بود، ھيئتی مرکب از سه تن از

 ناميده خان ، فتح خان وغازیاسماعيلخاناين اشخاص . بلوچ نزد وی آمدند

 مؤسس واين خانھا. شيرشاه اين ھا را به بسيار حرمت بحضور پذيرفت .ميشدند

) ديره غازيخان،ديره  اسماعيلخان وديره فتح خان(سه دره مشھور رؤسای 

شيرشاه اينھا را درمناطق  .بودند که در مجموع بنام ديره جات ياد ميشوند

درشمال .معاف کرد) پرداخت ماليات وعوارضيعنی از ( خودشان آزاد گذاشت

راولپندی درشمال کوه ھا  . منظم داشتحکومت کامران ميرزا بود وقوت ھای 

شيرشاه ھنوز آنقدر توان نداشت که با .دراختيار قبايل مخالف شيرشاه قرارداشت

وی  درکرانه ھای  .اين دشمنان بجنگد وخود را به آنسوی دريای سند برساند

  .وچ ھا را تائيد کردجنوب سند بل

چنين به نظرميرسد که شيرشاه ميخواست قلمروپادشاھی خود را بسوی 

آنھا شاخه يی از مردم . غرب توسعه دھد، نخستين کاراو توجه به مردم نيازی بود

در جوار کx باغ . وطرف دريای سند جابجا شده بودندغلجی بودند که در ھرد

اين .  که   شاخه يی  از قبيله غلجی اندمنطقه يی بود متعلق به مردم عيسی خيل

                                                
 ٢٢٤ اوCف کارو، پشتانه، ترجمه پشتو، ص - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٢٥ 

تصرف اين مناطق برای شيرشاه . مناطق در استقامت پيشرفت شيرشاه قرارداشت

که بسياری از افراد تحت فرمان او از مردم نيازی بودند ويک  آسان بود،زيرا

ھيبت خان نايب . دراصل  از قوم نيازی بودھيبت خانشيرشاه بنام  جنرال نامدار

مبارک  شيرشاه برادرزاده خود. بودپنجاب وملتانوBيت  شيرشاه در دوالحکومه 

بدينا آمده بود در زير امرھيبت خان موظف کرد تا " مادرکنيز"خان را که ازيک 

  . منطقه نيازی را متصرف و به قلمرو شيرشاه ملحق نمايد

 

  :در حق طايفۀ نيازی  نيازیھيبت خانغدر وخيانت 

 داستان .يسی خيل و سمبھل را تشکيل ميدھدطايفه نيازی قسمت اصلی ع

عيسی خيل يک طايفۀ که درميان  ازاينجا آغازشدغدر وخيانت ھيبت خان نيازی 

 آوازه .که نامش هللا داد بود، صاحب  دختری بسيار زيبا وخوش صورت بود نفر

 کفته ميشد. او درميان مردم چھار اطراف زبانزد بود وسيرتصورتزيبائی 

ابروان باريک ومژه ھای درازو کشيده داشت . زيبا ودرشت داشتچشمان سياه و 

رتش شعله ھای زيبائی ازصو.  مينمودکه چون تير از کمان درحال رھا شدن

   .داشتدراز نتشعشع ميکرد وگيسوا

باری اين دختررا ديده که حاکم منطقه بود،برادرزادۀ شيرشاه مبارک خان 

 خان پنھانی قاصد فرستاد و از هللا داد مبارک . باخته بوداوو دلش را بيکباره بر

هللا داد خود به حضور مبارک خان رفت وبعد از  .خواستگاری نمود دخترش را

شما درحرم : "تواضع به سواBت اوچنين پاسخ گفت  ادای احترام به بسيارعزت و

سرای خود شايد کنيزان بسياری داشته باشيد و از زنان پاک دامن نيز حرم شما 

بود وعxوه برين عاليجناب که درھند بزرگ شده و صاحب کلتور بلند پرخواھد 

ھستند، مگر دختر من يک دوشيزه دھاتی است  و تنھا به رسوم وکلتور روه 

خxصه از لحاظ کلتوری فاصله بين شما ودختر من . آشنائی دارد) پشتونخوا(

دواج ديده نمی خيلی زياد است ، بنابرين دختر من لياقت شما را ندارد، وامکان از

(  دود و دستورچونمبارک خان از شنيدن اين جواب، سخت به خشم آمد و .شود

   ناديده گرفت آنرا مردم پشتون  را نمی دانست ويا اگر ميدانست ) رسوم وعنعنات

   قرارداد  مورد اذيت و آزار شديد را که پدر دختر به آن منسوب بودلھسمبطايفۀ 
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مبارک خان سه بارمردم را به . ود را به وی بدھد دختر ختا هللا داد مجبورشود

غرض جرگه ومشورت نزد قوم نيازی فرستاد و پيغام داد که مردم نيازی 

اصيل با  .وسوری از يک قوم ھستند، از اين جھت باھم مساوی وسيال ھستند

يکی ازمردم نيازی  . اصيل وغxم باغxم، باز با باز وکبوتربا کبوتر مساوی اند

داد به مبارک خان  داشت دختر خود را بجای دختراللھ از يک کنيزکه دختری

. ل دست برداردھپيشنھاد کرد، واز اوخواھش کرد که از آذيت و آزار طايفه سمب

داد خان يک اصيل زاده است وازدواج دخترش را با مبارک خان اللھافزودکه .

  .قبول نميکند، حتی اگرزندگی خود را ھم دراين راه ازدست بدھد

 يک حکمران به اين مبارک خان که مردی  متکبر ومغروربود ،به عنوان

کرد وبه اين فکربود که چه گونه اين قبيله را زيرفشار قراربدھد، سخنان توجه ن

. ل حمله کرد و يک کنيز را از آنجا اختطاف نمودھبنابرين بريک روستای سمب

 شرف  زن، عزت وه نزد مبارک خان رفتند و به وی گفتند که حفظ طايفتمام 

مگر ھرچه . نھا ھم ھست وبايد که پشتو را نگھداردآرسم پشتونھا است وعزت 

  :مردم گفتند، او رد ميکرد، سرانجام مردم به خشم آمدند و گفتند

تو در ھند بزرگ شده ای، دود ودستورپشتونھا را ياد ! ببين" 

کاکای تو که پادشاه ما به احترام . باز ظلم کرده نميتواند نداری،ھيچگاه باشه بر

است، ترا  احترام ميکنيم وگرنه تو که فرزند يک کنيزھستی، بدان که منبعد به 

عزت وشرف  زنان ما را برای خود شان بگذار و ديگر ما را ! ماغرض نگيری

شما کدام عزت و شرف نداريد،و بعد با :" به ايشان گفتخان مبارک !" آزار مده

ر اين دخت.ی خود را از زنان شما پر خواھم کردقھر عxوه نمود که من حرم سرا

) لھخان سمب(ملک. داد را ھم به زور خواھم بردرا ھم آزاد نميکنم و دختر اللھ

اگر زندگی برايت قيمت داشته باشد اززنان و دختران ما  " :بجوابش با قھرگفت

با شنيدن اين جواب مبارک خان به خشم آمد وبه سپاھيان خود " !دور دوربگرد

سپاھيان شروع به . مرکرد که ھيئت جرگه  را زده زده از حضورش اخراج کنندا

لت وکوب ھيئت کردند، اشخاص جرگه اگرچه غيرمسلح بودند مگر توانستند از 

   وتمام سپاھيان وی را جابجا حاکمدست سپاھيان حاکم اسلحه شان را بگيرند وخود

  .بکشند



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٢٧ 

ملقب به ( نيازیھيبت خان  به،وقتی شيرشاه سوری از اين واقعه مطلع شد

سوريان اندک اند ،حال که ازطرف افغانان خود کشته :" نوشت) اعظم ھمايون

بايد به آنھا جزای سختی داده . ميشوند، باBخره يک سوری ھم باقی نخواھد ماند

سمبليان از قوم خود ."شود که ديگرکسی جرئت کشتن حاکمی را کرده نتواند

ھيبت خان .بعد ازاين عمل خود به کوه ھا متواری شدندتمام آنھا . ھيبت خان بودند

باBخره ھيبت . بودآنھا را تعقيب نکرد، زيرا که آن کوه ھا در قلمرو شيرشاه ن

ل احوال داد که از گناه آنھا درميگذرد، ھ وبه مردم سمبسنجيدخان يک چال 

. دبشرط آنکه ھرکس  خود از کوه  به خانه ھای خود برگردد مجازات نخواھد ش

 تن مرد با خانواده ھای خود دوباره به خانه ھای ٩٠٠به اعتماد روابط قبيلوی 

 و زنان گردن زدمردانه تمام مردان بازگشته را مگرھيبت خان نا .خود بازگشتند

  .نزد شيرشاه فرستادطوراسيرشان را 

: از زبانش برآمد که  شد و شيرشاه از اين عمل ھيبت خان سخت متاثر

 مرتکب نشده  وجنايتی راخيانتغدر ويک چنين کسی ا کنون درميان قبايل ت

ميخواھد که خود مستقل حکومت کند؟ چطور يک چنين گروه آيا ھيبت خان . است

بزرگ، آنھم از قبيله خود را بدون گناه  قتل عام کرد؟ اوچگونه پشتو و پشتونولی 

رچندی مگ .را فراموش نمود؟ شيرشاه سوری  ھيبت خان را ازکار برطرف نمود

 ميxدی شيرشاه در اثريک انفجاربطورتصادفی کشته ١۵۴۵بعد از اين واقعه در

فتح نمود، براثرانفجار باروت " بندل کند"وی ھنگامی که قلعه کالينجر را در. شد

   ١ .شيرشاه يک شخصيت بسيار بزرگ بود. کشته شد

  

  :بزرگواری شخصيت شيرشاه

  ، شيرشاه سوری در بيرون ،سياستمدار ومحقق انگليسیاوCف کاروبقول 

از وطن خود شھرت يافت ومثل اجداد خود در بيرون از مرزھای افغانستان 

قلمرو او درھند شمالی تا شاخ مرگيلی درچندميلی آنسوی . سلطنت تشکيل داد

                                                
 ٣٥٥-٣٤٩، داسhhتان ايhhن فاجعhhه در تhhاريخ داودی نيhhزدر صhhفحات ٢٢٧ -٢٢۵ ،صپhhشتانه - ١

 .حکايت شده است
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در ديگر .راولپندی ميرسيد ودرسمت جنوب تا منطقه نيازی در کxباغ رسيده بود

قلعه روھتاس  از دخانه جھلم و ده ميل باBترحاکميت او رو استقامت ھا سرحد

شيرشاه فقط شش سال سلطنت کرد وباوجوديکه  مدت حکومت اوکم بود، . بود

ولی چون شخص بسيار ھوشيار و صاحب افکار عالی بود،درتاريخ کارنامه ھای 

 سال بعد از شيرشاه ٢٠٠احمدشاه . او تا زمان احمدشاه بابا برسرزبانھا بود

  .بنای سلطنت را گذاشتدرافغانستان 

 در مردانگی وشمشيرکشی و نبوغ و ،شيرشاه سوریبه عقيده کارو،

وی قابليت ھای زيادی داشت که درھند . وسعت فکر خود از مغوCن جلوتر بود

فقط تنھا بد ترين حادثه در حيات وی با مردم نيازی رخ داد . به نمايش گذاشت

 نشده بود،ولی  بدون از اين حاکميت او ھنوز پخش)غرب سند(ودرسمت  سرحد

درمتحد ساختن . حادثه او برای تمام پشتونھا يک نمونه ويک مثال خوب بود

در ظرف پنج سال توسط لشکر .ويکپارچه ساختن پشتونھا وی سعی بسيار نمود

. ونيرويھای پشتون کشور بيگانه را زيرسلطه خود درآورد و از خود ساخت

خوار،بسيار جدی و بی مIحظه يود، مگر با درمقابل افراد ظالم، مستبد و خون

مردم مظلوم وفقير و مستمند و دھقانان ھميشه رفيق وغمخوارشان بود و 

  .برتمام آنھا توجه و دلسوزی وترحم داشت

وی جاده ھا . شيرشاه در آبادی وعمران وطن توجه خاص مبذول کرد

ا ساختمانھای احداث نمود، کاروان سرايھا اعمار کرد واز ھمه مھمتر در شھرھ

از عمرانات وی ) پورانه قلعه(در دھلی قلعه قديمی . مجلل وپرشکوه  آباد نمود

است که دراطراف آن حصار بلند و دروازه ھای بزرگ با خندق عميق  حفرشده 

در برابر عظمت پايتخت او در سه ميلی . است واين نشانه عظمت قلعه است

ه خانه ريگی کودکان معلوم شاه جھان، به مثاب" لعل قلعه"شمال، قلعه 

مسجد جامع شيرشاه سوری  که در وسط قلعه او اعمارشده، نمايانگر .ميشود

محبت وعشق او به دين اسIم وآئين محمدی است واز تمام مساجد ساخته 

  . وپرداخته شاھان مغولی، مسجد وی بزرگ تر است

يک روز : " دراينجا يک حکايت بسيار دلچسپ شيرشاه شنيدنی است

يرشاه سوری در دربارسلطنت غمگين بود، آه سردی از دل کشيد وبغض گريه  ش
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اھل دربار تمام به حيرت . گلويش را فشرد وآھسته شروع به ھيکک زدن کرد

امور دولت :" يکی از درباريان از وی پرسيد .افتادند و بسيارغمگين شدند

ً تماما تنظيم سلطنت، قوانين ومقررات وتشکيxت آن، امورمالی، اردو، عملکرد

شده ، درمدت کمی کارھای بسياربزرگی انجام شده ودر مجموع ھرچه شما 

امرکرده ايد، اجراشده است، پس چرا شما اينقدر غمگين وناراحت ھستيد؟ 

مگر بازھم ھمکاران اصرارکردند و او را مجبور نمودند تا . شيرشاه جوابی نداد

  . جواب بگويد

شما راست ميگوئيد، مگر : "تشيرشاه سوری خطاب به حاضرين گف

چھارچيزدر دل منست که من آنھا را اجرا کرده نميتوانم و آرمان آنھا را باخود 

  :بگور خواھم برد وآن اينست

را در )  افغانستان(  کاشکی ميتوانستم تمام مردم کوھستانات روه -اول

دم،تا آنھا  انتقال داده جابجا ميکررودخانه نيIب تا Cھورزمين ھای ھموار ميان  

جلو ھرگونه تجاوز مغوBن را ميگرفتند و به ھيچکس اجازه نمی دادند که از 

ھمچنان فايده ديگرزندگی  . کابل به استقامت ھند بغرض اشغال ھند قدم بگذارند

در زمين ھای ھموار اين بود که مردمان کوھستان متمدن ميشدند و فھم ودانائی 

  .آنھا بيشتر ميشد

ر بنياد واژگون کنم، زيرا Bھوواھم Bھور را از بيخ و اينکه من ميخدوم،

شھری است که برای ھرلشکر متجاوزی که از شمال بقصد ھند حرکت نمايد، 

ھرمتجاوزی ميتواند خود را در Bھور .تمام امکانات جنگی آنرا فراھم ميکند

  .بعد برھند حمله نمايد اکمال کند و

برای اقامت حاجيان است  آرزوی من،اعمار پنجاه محل بزرگ ،سومين

  .که حاجيان ما درآن براحتی شب را بگذرانند

.  ميخواھم در پانی پت، مقبره سلطان ابراھيم لودی را اعمار کنم-  چھارم

با اين شرط که رو بروی آن مقبره سلطان چغتائی بابر را ھم اعمار کنم، زيرا که 

  ھای قلبی من است که اين چھارآرزو، آرزو. سلطان ابراھيم از دست وی شھيد شد
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    ١ ."آنھارا باخود بگور می برم

از اين عبارت حيران کننده اينطور معلوم ميشود که شيرشاه پاليسی قلبی 

خود را به درباريان بيان کرد و در مدت اندک موفقيت ھای بسياری نصيب او 

ھدف او از تخريب .شيرشاه با زبان درشت مطابق وقت وزمان سخن ميزد. شد

 استفاده Cھور از موقعيت بابر و به دنبال او محمدغوریاينست که اول Bھور 

کردند و برای فتوحات خود به ھند از آنجا  به مثابۀ منبع اکماBت جنگی وتخته 

 در دست  پنجابشيرشاه صرف اينقدر ميخواھد بگويد که. خيز کار گرفتند

ھای دوم در مورد خواست . ھرکسی که باشد، درحقيقت ھند در دست اوست

او دايم در فکر آبادی . وسوم وی بايد گفته شود که شيرشاه خود معماربزرگی بود

او نه تنھا برای ھمان زمان آبادی ميخواست، بلکه از آن برای آينده . وعمران بود

  . نيز فوايدی در نظر داشت

به ارتباط سوال اول ،شيرشاه  برای پشتونھا افکار دور و درازی داشت و 

برای اونقاط  ضعف .  Bھور را درنظرداشت تا درآنجا جابجا شوندبرای آنھا

از آنھا . بخوبی معلوم بود) پشتونخوا" (روه"وقوت مردم ساکن در کوھستانان 

مگر او به اين نکته نيز  .لشکرھايی تنظيم کرده بود که موفق به فتح دھلی شده بود

 نظمی،دشمنی خانوادگی بی ًکامx آگاه بود که درميان قبايل سرحدی بی اتفاقی،

وخون با خون شستن، وجود دارد و با اين چيزھا پادشاھی را نگھداشته نميتواند و 

به ) قبايل(ًواقعا که اينھا. ًحتما مورد حمله و يورش دشمنان قرار خواھد گرفت

جنگجويان يک قوماندان به . صفت عساکراجير، به اين سيستم خيلی وفادار نبودند

  . ر می لغزيدند، اينھا ھميشه به کسی وابسته بودندطرف قوماندان ديگ

 انسان بسيار دانا وآگاه بود و اين را آشکارا می ديد که قبايل شيرشاه

او . درمناطق سرحد به نفع دولت و برای حفاظت کشور قوت بزرگی است

ميگفت که آينده پشتونھا با وادی سند بسته است، گرچه حکومت ھای درحال 

   ٢ .رند بسوی آسيای مرکزی به پيش بروندتمايل دا تغيير،

                                                
 ٢٣٠ اوCف کارو،پشتانه،ترجمه پشتو از جنرال شيرمحمدکريمی،ص - ١
 ٢٣١ ھمان اثر، ص- ٢
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  :طرزحکومت  شيرشاه، بنابرتاريخ داودی

،آن  شاه پرسطوت وپرصولت پشتون را  شيرشاه کار نامه ھای ماندگار

  .پی می گيريم وی بوده ، ًبه استناد تاريخ داودی که مولف آن تقريبا معاصر

ند،قبل از ھمه  بعد از شکستن ھمايون پسر بابر واخراج وی از ھشيرشاه

دزدی وقطاع الطريقی را درتمام قلمرو خود .امنيت را  درکشور تأمين نمود 

جاده ھای طوBنی از آگره تا اقصی نقاط قلمروخود کشيد .درھند ريشه کن ساخت 

امام وموذن  سرايھايی با وسايل رفاھی ومx ودر طول مسيراين جاده ھا کاروان

به احدث شھرھا و قلعه ھای . ا فراھم نمودوخدمتگاران برای مسافرين وکاروانھ

جديد دست زد وسيستم جمع آوری ماليات زمين را با رعايت حال دھقان تنظيم 

نمود ووضع قوانينی در مورد تنظيم سپاه وسواره نظام وکنترول از حضور 

دولت معاش  وغياب سربازانی که ازطرف اقطاعداران ليست داده ميشدند واز

فظت ازمزارع دھقانان حتی درحالت جنگ، اقداماتی بعمل ميگرفتند و نيز محا

آورد که انسان وقتی توجه به اين ھمه کار ھا را در اين مدت اندک حکمروائی او 

  .می بيند، بيدريغ انگشت حيرت بدندان ميگزد

  ھرپادشاه که طاعت حق راکمر ببست         

  دمتش کمرـد خــلق ھم زپی خــ بنـــدن

ه سوری درھند به قدرت رسيد، وی درصدد برآمد تا پس از آنکه شيرشا

قبل از . ريشه ھای ظلم ،زورگوئی،فساد ، فسق وبی عدالتی را درھند خشک نمايد

ھمه وی تxش نمود تا مواد مورد نيازاوليه  مردم  به پيمانه زياد در بازارھا 

 شيرشاه برخی. امنيت راه ھا ومصئونيت جانی افراد تامين گردد. فراھم شود

قوانين را از روی کتب دانشمندان ھندی در عرصه ھای مختلف منجمله در 

عرصه ھای زراعت وسيستم ماليات زمين، و استخدام سربازان وکنترول 

شيرشاه ميگفت پادشاه بايد روشی را در پيش گيرد . معاشات شان وضع نمود

. باشدد که برای کارمندان دولت  وزيردستان ونظاميان سرمشق وبدان عمل نماي

اعمال . ھرطاعتی که از سوی رعيت عملی گردد بايد پادشاه ھم در آن سھم بگيرد
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پادشاه بايد شکرگزار باشد که خدا .ناشايسته جلو فتوحات وپيشرفت را می گيرد

  .وند بندگان خود را تابع اوامر او نموده  وبايد خxف  امر خدا کاری نکند

ات معينی داشت و ھرکار را شيرشاه برای اجرای امور کشور، تقسيم اوق

وقتی دوسوم شب .شيرشاه آدم دين دوست وخداپرستی بود. در وقتش بسر ميرساند

سپری ميشد از خواب بيدار ميگرديد و نماز تھجد ادا ميکرد و بعد از عبادت 

برای چارساعت از امور دولتی وارسی ميکرد و گزارش ھای مربوطه را می 

ادر ميکرد وآنھا مکلف به اجرای دستور او شنيد وبه اراکين دولتی ھدايت ص

سپس اراکين در مورد امور آينده به وی گزارش  ميدادند ودراين خصوص . بودند

صبح  خود را برای ادای . نيز او نظريات وھدايات Bزم خود را صادر مينمود

نماز آماده ميکرد و بعد از ادای نماز دعای معمول بقای سلطنت شاه از سوی 

ظف خوانده ميشد وسپس رجال نظامی واراکين دولتی به سxمی روحانی مو

حاجب ،نام ھريکی از امراء ورجال  را  .وادای احترام او حضورمی يافتند

ميخواند وشخص بحضور شاه پيش ميشد و بعد از ادای مراتب احترام باز 

  .ميگشت ونوبت ديگری ميرسيد تا آحرين فرد حضور يابنده اين کار انجام ميشد 

ک ساعت بعد از طلوع آفتاب، نماز اشراق ادا ميکرد وسپس در مورد  ي

مشکxت سپاھيان ازاميران وجنراBن  می پرسيد وبه سخنان وعرايض  کسانی 

به آنانی که برای گرفتن جاگير و يا اقطاعی  که مشکلی داشتند گوش ميداد و

که کدام بعد از امراء وسپاھيان می پرسيد . عريضه کرده بودند ،غور ميکرد

    ١مظلومی ھست که شکايتی داشته باشد تا  در حق وی عدالت  تطبيق گردد؟

  

   :تامين امنيت

  راه ھا را ز دزد ايمن دار       گر توخواھی زملک آبادان

شيرشاه به فحوای  بيت باB نه تنھا در تمام متصرفات خود عده يی قوای 

 امنيت راه ھا وآسايش مسلح برای امنيت منطقه موظف کرده بود، بلکه برای

برای مسافرين وکاروانھا نيز ) رباط(مسافرين در ھردو کروه فاصله  يک سرای 

                                                
 ٣٢٥للطيف طالبی،چاپ دوم، ص تاريخ داودی،ترجمه پشتو از عبدا- ١
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شھر ستارگاون  کرده بود تا پنجاب بنيادوی از قلعه ايکه خود در. ده بود اعمارکر

واقع درکنار بحر بنگال، جاده ای کشيد که در طول جاده حد بحد سرايھا و رباطھا 

 احداث کرد  دکن در سرحدبرھانپور تا اگرهاده  ديگری ازشھر ج. نيز ساخته بود

جاده  راه ديگر . بودجودھپور و چتورگرھهجاده سومی از شھرآگره تا . بود

طھا برای مسافرين ساخته  بود که در طول مسيرآن سرايھا ورباCھور تا ملتان

ه ھای در طول جاد) مسافرخانه(  رباط١٧٠٠ًبدستورشيرشاه مجموعا . شده بود 

 مسافر رو ساخته شده بود که در ھريکی اطاقھای مجھز با چپرکت خواب وديگر

در دروازه ھرسرای سقاوی . امکانات رفاھی برای مسافرين مدنظرگرفته شده بود

برای پائيدن مسافرين .موظف بود که برای مسافرين آب نوشيدنی تقديم ميکرد

آب گرم ، چپرکت،مواد ھندو ، برھمنی را موظف کرده بود که آب سرد يا 

شيرشاه حکم کرده بود که تمام . خوراکه وکاه ودانه برای اسپان مسافرين بدھد

امکانات رھايشی از طرف دولت بطور مجانی دراختيار مسافرين گذاشته شود 

   ١ .ودر بدل اين خدمات از مسافرين پول کرفته نشود

از ،در ھرسرای يک مسجد ويک چاه  آب شيرشاه سوریبه دستور 

خشت پخته اعمار شده بود ويک نفرسقاو ويک نفرموذن ويک نفر مx امام 

ھمچنان در ھرسرای يک منتطم وچند نفر محافط  گماشته شده . موظف ساخته بود

در ھرسرای دو اسپ .  بود وبرای شان مددمعاش از طرف دولت پرداخته ميشد

ک سرای تا سرای زين کرده آماده می بود تا پوسته ونامه ھا وخبرھا را از ي

 اسپ يدکی موظف ٣٤٠٠برای امور پوسته رسانی . ديگر بسرعت برسانند

  . وآماده کرده بود که روزانه خبرھای وBيات  را به وی ميرساندند

شيرشاه امر کرده بود که در دوطرف مسيرجاده ھا درختان ميوه دارکه 

وا در سايه آن ھبرگ زياد داشته باشند غرس کنند  تا مسافران در موسم گرمی 

نمايند ودرصورتی که خواسته باشند استراحت کنند واز ميوه درختان طی طريق  

در ختان بھره ببرند ونيز ھنگام استراحت ،اسپان شان  در سايه درختان توقف 

  . داشته باشند

                                                
 ٣٣٦ ھمان اثر،ص - ١
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شيرشاه  به عمال خود ميگفت که در ھر حالت بايد به  وضع مسافرين 

رگز به مال ودارائی سوداگران دست درازی ھ. وسوداگران وتجار توجه شود

وی  از تمام .زيرا سوداگران وتجار منبع خوبی برای گرفتن زکات بودند.نشود

 می آمد از دھلی  سوداگری به بنگالھرگاه از . سوداگران وتجار زکات ميگرفت 

 به عمال خود دستور داده بود که مواد مورد شيرشاه .وی نيز زکات گرفته ميشد

 نقد خريداری شود  طبخ سرکار بايد مطابق نرخ بازار در بدل پولضرورت م

  :بان می آورد که واين بيت را بز

  بزرگان مسافر بجان پرورند

  که نام نکوشان به عالم برند

 برای جلوگيری از رھزنی ودزدی، قوانين سختی وضع نمود وبه شيرشاه

آن معلوم شده نتواند، حکام خود دستور داد که ھرگاه حادثه دزدی رخ دھد که دزد 

بايد تمام ملکان واربابان چھارطرف محل واقعه  مورد بازخواست قرارگيرند 

وھرگاه اين ملکان محل دزدی را  .وتاوان مال دزدی شده  از آنھا گرفته شود

 نشان بدھند، در آنصورت تاوان بايد از ملک ھمان محل گرفته شود که دزد و

. ای دزد مطابق احکام شريعت جزا داده شودوبر.رھزن در آن محل زندگی ميکند

شيرشاه عقيده داشت که اکثرملکان بادزدان ورھزنان ھمدست ھستند ودزدی 

پس اگر آنھا با دزد ورھزن ھمدست نباشند .ورھزنی با اجازه آنھا صورت ميگيرد

ھرگاه حادثه قتل صورت بگيرد . ميتوانند دزد را درقريه  وقلعه خود راه ندھند

وم نباشد، مثل فرمول دزد ملکان چھارطرف حادثه گرفتار وبه زندان وقاتل معل

برای شان مھلت داده شود که قاتل را پيدا کنند ودرصورتی که  انداخته شوند و

وھرگاه ملکان  . قاتل  قصاص شود گردند و قاتل را نشان دادند ملکھا از بند رھا

اين قوانين شيرشاه . سندقاتل را نشان ندھند ،در آنصورت تمام ملکان به قتل بر

سبب گرديد که در دوره فرمانفرمائی شيرشاه  وجانشين او اسxم خان درھند 

   ١. يا بحد اقل تقليل يابد دزدی و قتل يا ھيچ صورت نگيرد و

  

                                                
 ٣٣٩، ٣٣٨ ھمان اثر، صص - ١
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  :عدالت گستری

  ازعدلشيرشاه در تحقق عدالت بسيارجدی بود وميگفت که در تمام اديان 

. ده و کار خوب وپسنديده بحساب آمده استعريف  وتوصيف شتعدالت وانصاف و

ھرگاه سايه . به نظراو،ھيچ طاعت وعبادتی با عدالت برابری کرده نميتواند

عدالت پادشاه از سرمردم گم شود،ھمبستگی  ازمردم وآبادی از کشور رخت 

زورمندان برمردم فقير ستم ميکنند واگر ھرکس دست به خود سری .  برمی بندد

 ھيچکس نبايد بخاطرمال دنيا از زور و. ملکت از ھم ميپاشدوظلم دراز کند، م

می بايد از آه دل مظلومان ھم ترس . قوت مxزمين ونوکران خود کار بگيرد

  .داشته باشد

که در مورد عدالت شيرشاه آقای صمد در مقاله خود راجع به شيرشاه 

 شاه ،روزی پسر شير: ن آنxين به نشر رسيده مينويسد جرم- درپورتال افغان

 برفيلی سوار وازميان کوچه ھای آگره ميگذشت، ناگاه چشمش از پشت عادلخان

فيل به خانم جوان بقالی  افتاد که درگوشه حويلی سروجانش را می شست، 

بسوی زن انداخت طوريکه آن خانم از ديدن  شھزاده از پشت فيل شاخه گلی را

ش قصه کرد و شوھر را به شوھر خانم موضوع خجالت خود. شھزاده شرمنده شد

ًنيز که از عدالت گستری شاه باخبر بود فورا بحضور شاه رفته جريان را عرض 

شيرشاه امر نمود تا عارض برای گرفتن انتقام از شھزاده برپشت فيل . نمود

بنشيند وخانم شھزاده درھمان حالتی که زن عارض قرار داشت  قرار داده شود 

ذر آوردند وزراء و اراکين دربار ع.  کنداپشت فيل آن صحنه را تماش وعارض از

که اين کار به حيثيت شھزاده و شخص شاه لطمه ميزند، شيرشاه نپذيرفت و گفت 

عارض وقتی ديد که شاه براجرای حکم خود مصمم . بايد حکم من عملی گردد

است، به شاه عرض نمود که خانم شھزاده خواھر من است و من نميخواھم 

من به حقوق خود رسيدم وخواھش ميکنم .  خجالت شود خواھر من نيز اذيت و

  شيرشاه عذرعارض را که مدعی بود . پادشاه خواھرمرا از اين جزا عفو نمايد
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١.قبول کرد و از تطبيق آن جزا به عروس خود صرف نظرنمود
  

  ًشيرشاه معموB اظھار ميداشت که بھترين صفت يک پادشاه تأمين عدالت 

  ًبعدا عxقۀ او به عدالت . م شاھان بزرگ انجام داده انداست واين کاريست که تما

٢ .ضرب المثل خاص وعام شد
  

، در آثارخود در دورۀ اکبربه اين حقيقت افتخارمينمايد که در بدايونی

وی دراين زمينه از شيرشاه با . دورۀ سلطان عادل يعنی شيرشاه تولد شده است

توسعه ی و عدالت به طوردر دورۀ ا:کلمات ذيل توصيف وتعريف نموده است

يافته بود که اگرشخص معمری با ظرف طI درھرجا ميخوابيد،ھيچ دزد 

يسندۀ اين منتخب خدا را شکرگزارم که نو. را بدزددويارھزن جرئت نميکرد آن

خداوند او را در پناه لطف  ).م١٥٤٠(نيز در دورۀ ھمين شاه عادل متولد شده ام

  ٣ .وکرم خود نگھدارد

 کتاب خودمتذکر ميشود که،ازفصل چھارم آغازصديقی در اقتدار حسين 

قابل شيرشاه به نسبت عده نويسندگانی که در م مورخين قرون وسطی به شمول آن

د خوشبين نيستند دراين موضوع ھم عقيده اند که شيرشاه ز ھنيان ااخراج گورکان

ايجاد صلح وشگوفائی درامپراتوری بشمول . يک شخص عادل وخيرخواه بود

  او به شمارسيس پروژه ھايی برای بھبوداجتماعی واقتصادی از امتيازاتتا

   .ميروند

 است که  اولين شخصیپروفيسورقانونگو،  نويسندگان معاصرۀرمزدر 

پروفيسور .  به طبع رسانيد١٩٢١درسال  »شيرشاه«رساله ای را تحت عنوان 

ساحه ھای  قانونگو دراين اثر عxوه برشرح زندگی وموفقيت ھای شيرشاه در

تجزيه قرار داده و او را  سياسی واداری،نظريات مذھبی او را نيز مورد تحليل و

   جIل الدين از در تعقيب يک سياست مترقی مذھبی درمقابل مردمان غيرمسلمان

                                                
  څوقصی پورتال افغان جرمن آنIينی داکترنثار صمد،دشيرشاه سور- ١
تhاريخ شيرشhاھی،  (١٣٢صديقی ،سلطنت افغانھا درھنhد، ترجمhه دری از پوھانhد امhين ، ص - ٢

 )١٢٦، تاريخ داودی،ص ١١٠ورق 
 )،٤٧٣بدايونی،ص (١٣٢اثر، ص صديقی ،ھمان - ٣
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١ . پيشقدم معرفی کرده استاکبر
  

 از آنجا که مقام يدار باشد وپادشاه بايد زيادتر از مردم ب  به عقيده شيرشاه،

 لندتر از ديگران است، بايد  امورجزئی مملکت را به چشم کم نبيند وبراو ب

 او ميگفت که، من ھميشه از احوال فرمان. اراکين دولت  بيش از حد اعتماد نکند

يا انجام ميدادند ، من آن اعمال و  روايان باخبر بودم وھرچه که آنھا ميگفتند و

ھای آنھا ايسه ميکردم ھيچيک از کار اجراآت را در ترازوی تجربه وعقل باھم مق

که  بزرگان به سبب  جاه و جxل مقامات  خود يا   زيرادرنظرم عادBنه نمی آمد،

بخاطرشھرت و بزرگی نام خاندان خود،امور دولت را به اراکين زير دست خود 

می سپردند وخود به عيش و نوش می پرداختند و اين اراکين ھم برای کسب 

واين [يب خود دست به رشوت خوری وفساد دراز ميکردندثروت و پرکردن ج

اکنون که خداوند بمن قدرت  داده است، وظيفه ] امر سبب سقوط دولتھا ميگرديد

. دارم تا  از احوال رعيت، خود را با خبرسازم و از حق و حقيقت  حمايت کنم

مور شيرشاه معتقد بود که  وزيران و وکيxن رشوت خور و فاسد نبايد در رأس ا

دولت جای داشته باشند، زيرا که  رشوت گيرنده بدتر و زشت تراز رشوت دھنده 

افراد رشوت خور اشخاص . است ونبايد چنين اشخاص در رأس امور قراربگيرند

طرفداری از دولت توقعی بيھوده  صاحب غرضی اند واز آنھا انتظار صداقت و

  .وعبث  است

ليدن وبخت باوی ياربود، بنابرآن از آنجا که نھال دولت شيرشاه در حال با

ًبه حال رعيت اعم ازسوداگران واھل کسبه  توجه خاص داشت و شخصا از حال 

مردم کم بضاعت  وتنگدست  خود را باخبر ميساخت و اگر کسی  ازدست ظالمی 

بعد دستور ميداد تا حق مظلوم از  شکايت ميکرد  خود را  از قضيه آگاه مينمود و

وخاطرخواھی ھيچکسی را رتحقق چنين عدالتی رعايت حال د. ته شودظالم گرف

نميکرد، ولو اگراين ظالم پسرخودش يا يکی از اميران و يا از اقوام و وابستگان 

شيرشاه . نزديکش ھم ميبود، بايد جزای خود را مطابق حکم شريعت می ديد

عقيده داشت که ازظالم و زورآور ھيچکس ديگر دشمن سلطنت نيست ، به دو 

                                                
 )p٤١٧.١٩٢١.Shershah and His Times,Calcutta (١٤١صديقی ،ھمان اثر، ص - ١
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يکی اينکه ظلم وستم باعث از دست دادن دولت ونعمت ودرميان مردم دنيا  :لدلي

دوم اينکه ظلم . سبب  بدنامی پادشاه و در آخرت ھم سبب پشيمانی  ظالم ميگردد

سبب بربادی مملکت، خرابی رعيت وباعث کاھش محصوCت وتوليدات  زراعتی 

  .ميشود

 الناس  برای عده يی از پادشاھان که  در مقايسه با عوام: شيرشاه ميگفت

مxزمين خود قدر و منزلت و رتبه ميدھد ،بخاطر آنست که ميخواھد احکام 

وفرامين خود را توسط آنھا به منصه اجرا گذارد، پس اگر اينھا ھم دست به اعمال 

ناروا بزنند وشأن وشوکت فرامين شاھانه را زيرپا کنند وحق ولی نعمت خود را 

 مردم درازنمايند تا سبب خرابی رعيت  و زوال فراموش ودست تعدی بحقوق

دولت و بدنامی پادشاه گردند، پس  جزا دادن به چنين کسان واجب  است تا   

ديگران از آن عبرت  بگيرند و دست  ستم درحق ديگران دراز نکنند وجلو بروز 

   ١. فتنه ھا گرفته شود

  

  :توجه بحال سربازان ونظاميان

 نظاميان  از عزت و احترام بيشتری برخوردرعھد شيرشاه  سربازان و

در روشنائی قوانينی که وضع شده بود، نظاميان از حقوق ومکلفيت .  دار گرديدند

ھای خود در برابرمردم آگاه گرديدند و موظف بودند برطبق قانون با مردم رفتار 

شيرشاه  در انتخاب افرادی که داوطلب خدمت بودند شرايطی داشت و خود . کنند

د از مشاھده سرو وضع داوطلب سربازی يک سلسله پرسشھا از وی ميکرد و بع

و ھرگاه . اگر مورد پسندش قراميگرفت استخدام ومعاش وی را نيزتعيين مينمود

ليندی به : "داوطلب خدمت پشتون می بود خطاب به وی  بزبان پشتو ميگفت 

ت ومھارت ھرگاه شخص چلۀ کمان را باسرع!) چلۀ کمان را کش کن!"(یږراکا

ميکشيد معاش وی را بيشتر از ديگران تعيين ميکرد ومی افزود من پشتونھا را 

  .  دوست دارم 

  ھزار پياده نظام مسلح با ٢٥ ھزار سواره نظام و١٥٠اردوی شيرشاه تا 

                                                
 ٣٢٩-٣٢٧،٣٢٨ ھمان اثر،صفحات - ١
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 .١تفنگ وتيروکمان ميرسيد ودر بعضی از سفرھای جنگی ازاين ھم بيشتر بود

شيرشاه . تعداد دقيق اسپھای او معلوم نبودفيل داشت، اما   زنجير٥٠٠٠شيرشاه 

را "داغ کردن اسپان"برای معلوم کردن تعداد سواره نظام حاضر خدمت ، قانون 

ھدف اين قانون در عين معلوم کردن شمار سربازان، جلوگيری از . وضع کرد

درعھد (درگذشته . سوء استفاده اقطاعداران وجاگيرداران واميران نظامی نيزبود

ھريکی ازاين  اميران و اقطاعداران تعدادی افراد را در ) راھيم لودی،سلطان اب

حقوق ومعاش  زمره سربازان تحت فرمان خود به دولت مرکزی ليست ميدادند و

خدمت کمتر از افراد معاش  حاضر ولی افراد شان را از خزينه دولت ميگرفتند،

مل آورد ، ھرگاه دولت ميخواست که ازحاضری سپاه کنترول بع. بود بگير

مينمود وھمينکه از نظر  اقطاعدار يک تعداد افراد را برای يک روز حاضر

ميگذشتند، افراد غير نظامی دوباره پی کار خود ميرفتند و اقطاعدار مفتشين 

. معاشات افراد خود را مطابق سرجمع  از خزانه ميگرفت ودر جيب خود ميزد

ان واميران پی برده بود وبرای شيرشاه به اين گونه سوء استفاده ھای اقطاعدار

را وضع نمود و اسپان افراد اردو را داغ " قانون داغ"آنکه جلو آنرا بگيرد، 

ميکرد وھنگام توزيع معاشات اسپ داغ شده را با صاحب آن از نظرمی گذشتاند 

بدين صورت از سوء استفاده . بعد معاش وی را بخود سرباز تاديه ميکرد و

   ٢ .ن ممانعت بعمل می آورداقطاعداران وجاگيردارا

 ازقول مشتاقی در بارۀ معاش عساکر دردورۀ داکتراقتدار حسين صديقی

ًنزديک به شيرشاه اظھار ميدارد که يک سوارمعموB دوبدره را بحيث معاش 

 بروايت تاريخ  . روپيه بود١٢ماھوار خويش بدست می آورد ،يک بدره معادل 

را برای ھرسوار وپنج تنگه را برای  تنگه ٢٣، سلطان ابراھيم لودیداودی

٣.نمود مقرر پياده به حيث معاش ماھوار عسکر
  

 ١٥٤٠/ھجری٩٤٧که بعد از اخراج مغولھا درسال  بھترين جنراBن شيرشاه

قطب خان ميxدی در صحنۀ سياسی بيشترديده شده اند،عبارت بودند از
                                                

 ١٦٦مقايسه شود با صديقی ،سلطنت افغانھا درھند، ص- ١
 ٣٣٤ -٣٣٣، ٣٣٠ ھمان اثر، صفحات، - ٢
 ١٧٠ صديقی ،سلطنت افغانھا درھند، ص- ٣
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  نيازی،،اعظم ھمايون)بعد شيرشاه(سرشکه غIم فريدخان نايب،خواص خان

 ،١جيلوسور،غازی خان سور، برمزيدکورجIل خان پسر ، شجاعت خان

سرمست خان برادرکوچک جIل خان جيلو وحاجی خان خسر برۀ خواص خان 

 برای قشون .که با حمايت ووفاداری آنھا شيرشاه مخالفين خود را شکست داد

خود شھرت شکست ناپذيری را تأمين نمود که شکوه وجxل آن برعxوۀ 

 موفقيت ھای  مولف درمورد.معاصرين برای بازماندگان نيز مايۀ تعجب بود

 شيرشاه واعيان او در ساحات مختلف فرھنگی،اداری ونظامی به تفصيل بحث

  .کرده است

  :توجه به حال دھقانان

يکی ديگر ازمسايلی که سخت مورد توجه شيرشاه سوری  بود، توجه به 

 مزارع دھقانان ھنگام عبورلشکريان از ًمعموB .حال دھقانان وکشاورزان بود

نزديک روستاھا در زيرسم اسپان لشکر پايمال ميگرديد و يا ھنگام اعمار قشله 

شيرشاه .ھای عسکری و يا توسعه شھربخشی از اراضی دھقانان ضايع ميشد

دستور داده بود که  نمی بايد در چنين حاBتی  به زراعت وکشت مردم ضرری 

ين امر جارچيان را موظف ميکرد تا در شھر جار بزنند برای تحقق ا.برسد 

وبگويند که ھيچکسی از افراد لشکر حق ندارد ھنگام عبور خود بزراعت و کشت 

ياچند سوار نظامی را ميگماشت تا مانع عبور نظاميان از . مردم  آسيب بزند

داخل مزارع دھقانان گردند وگاه گاھی خود براسپ می نشست وازتحقق 

 که خان اعظم مظفرخانمولف تاريخ داودی از قول . د کنترول مينموددساتيرخو

از ھمرکابان شيرشاه بود روايت ميکند که من گاه گاھی ھمراه شيرشاه می بودم 

ومی ديدم که ھنگام گذشتن از راھی بسوی کشتزارھای اطراف نگاه ميکرد واگر 

تان خود چشمش به سپاھی می افتاد که به مزرعه يی ضررميرساند، با دس

  دوگوشش را قطع وبرگردن وی آويزان ميکرد واو را درميان اردو ميگشتاند تا 

                                                
قی، اشhhhاره ميکنhhhد کhhhه  گمhhhان عمhhhومی آنhhhست کhhhه  برمزيhhhد کhhhور، يکhhhی ازاز جنhhhراCن صhhhدي- ١

بhه خhشونت .ھندوبود،اما بدايونی ميگويد که او يکی از جنراCن مسلمان بود که يک چشم داشت
 )١٨٩پاورقی ص."(برمزيد کور که دجال اين امت وحجاج روزگارخود بود:"مشھور بود
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  .سبب عبرت ديگران گردد

سياست وی چنين بود که اگرسربازی  درنزديک مزرعه يی خيمه برمی 

افراشت خود متوجه بود که کسی  ديگری به کشت وزراعت اھالی ضررنرساند 

برين خود به مراقبت ونظارت کشت ومزرعه تا ضرر به پای او تمام نگردد وبنا

درجاھای که دولت مجبور به کشيدن جاده وراھی می شد واز اين . می پرداخت

ناحيه به زمين ھای زراعتی خساره ميرسيد، اشخاص امين را موظف مينمود تا 

خساره زمين و کشت دھقان را تخمين نمايند و سپس قيمت آنرا  به صاحبش 

  .بپردازند

ی در جنگھا با مخالفين نيز سعی ميکرد به زراعت وکشتمندی شيرشاه حت

اھالی منطقه دشمن صدمه نرسد وميگفت، اھالی گناھی ندارند و اگر من برآنھا 

غالب شوم از من اطاعت ميکنند، ولی خرابی زراعت ومزرعه شان سبب خرابی 

به . دنداقتصاد شان مگردد وچند سال را در برميگيرد تا دوباره به حال اول برگر

ھمين خاطر وقتی سربازان شيرشاه  قلعه يی را در محاصره ميگرفتند اھالی محل 

    ١ .تمام مواد مورد ضرورت سپاھيان وی را خود تھيه وحاضرميکردند

  

  :ماليات بندی بر زمين

خود داشت و برای  در قلمرو) ،تيولاقط���اع( ھزار پرگنه١٣٠شيرشاه 

در ھريک ازاين پرگنه . گماشت نی میوارسی امور اين مناطق از مرکزمامورا

ھا يک نفرکوتوال،يک نفر امين، يکنفرخزانه دار، يک نفرکاتب برای نوشتن 

بزبان ھندی ويک نفرکاتب برای نوشتن بزبان فارسی موظف بودند تا مقدار 

   ٢ .ماليات ونام افراد ماليه دھنده را در دفتر ثبت و راجستر کنند

  سال زمينھای زير کشت  جريب شوند واز شيرشاه دستور داده بود که ھر

قبل از . روی جريب ماليه جمع آوری گردد تا کسی از رعيت اضافه ستانی نکند

بدستور شيرشاه در ھرمنطقه يک . شيرشاه سيستم جريب کردن زمينھا مروج نبود

                                                
 ٣٤١-٣٤٠ ھمان اثر، صص- ١
 ٣٤٤-  ٣٣١ن اثر،صص ھما- ٢
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موظف بود که در مورد وضعيت موجود ) مفسرقانون"(قانون گو"نفر بنام 

عxوه برقانون گو، درسر ھرقطعه .ات جمع آوری ميکرد وگذشته زمينھا اطxع

منصف .  ويک نفرمنصف منصفان گماشته شده بود"شقدار"زمين يک نفربنام 

کسی بر رعيت  سازد  تا منصفان وظيفه داشت که از احوال رعيت خود را باخبر

وھرگاه درميان مامورين دولت مناقشه يی رخ . ظلم وبه مال دولت خيانت نکند

زمينداران از دادن ماليات  کسی ازھرو .، مناقشه را حل وفصل مينمودميداد

ميداد تا شر او به  سرپيچی يا انکار ميکرد، منصف منصفان وی را تنبيه و جزا

   .ديگران سرايت نکند

شيرشاه بعد ازھر دوسال يکبار مامورين را تبديل ميکرد تا اگر ظلمی 

اگر رشوت خورده باشد  يابد وظلمش نجات  درحق رعيت کرده باشد، رعيت از

من با تجربه دريافته ام که : شيرشاه ميگفت  .دستش از رشوت خوری کوتاه گردد

برد نھفته است در وظايف  وظيفه تحصيل ماليات  امکان خورد و ھمانگونه که در

ازاين جھت من  .ديگر نھفته نيست ونميتوان از آن وظايف منفعت بدست آورد

 صاحب تجربه باشند برای تحصيل ماليات ميگمارم  تا خدمتگاران سابق را که

که از سوی اقطاعدار موظف به جمع آوری ماليات ميشوند (بجای کسی ديگری 

 بعد آنھا را ھردو ، آنھا از آن منفعت ببرند و)واز دھقانان اضافه ستانی ميکنند

سال  از آن وظايف تبديل ميکنم وبجای شان خدمتگاران ديگری ميفرستم تا 

قع ادر و. دينصورت در حکومت من به ھمه خدمتگاران فايده رسانده باشمب

شيرشاه يک نوع اصxحات ارضی به سبک خود پياده کرده بود که دست 

 را از يخن دھقانان کوتاه جاگيرداران وماموران وصول ماليات اقطاعداران و

  . داشتپادشاھی شاه جھان مغول نيز ادامه دگفته ميشود اين شيوه تا عھ. کند

در دورۀ شيرشاه واسxمشاه،وظيفۀ تامين صلح وامنيت در قراء وقصبات از 

اھل شکايت رنجش وزمينۀ  لدا مقدمھا سعی داشتند تا. بودمسئوليت ھای مقدمھا

  :عباس سروانی ميگويدتاريخ شيرشاھی لف مؤ. ورندقراء را فراھم نيا

به غرض   رادر دورۀ شيرشاه واسxمشاه،مقدمھا ھرنوع احتياط Bزم" 

آنھا متوجه بودند تا مبادا . حفظ سرحدات قراء مربوط شان به خرج ميدادند
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وانست که ميت رسانند،امریا دشمنان آنھا آسيبی به مسافران بي دزدان، رھزنان و

١ ».نجامدبه تعجيز وحتی مرگ آنھا بيا
  

اسxم شاه برای اينکه شقدار ھا را در زمينه از بين بردن مجرمين به 

يت بيشتر وادارد، آنھا رامانند، مقدمھا درمقابل ھرجرمی که در ساحه تحت فعال

٢ .ادارۀ شان به وقوع می پيوست مسئول می پنداشت
  

  

 ويکصد ميگويد که شيرشاه به تعداد  مولف تاريخ داودیصديقی از قول 

پرگنه را بشکل خالصه نگاھداشته بود وبرای ادارۀ ھرکدام آن يک نفر ھزار سی 

  . قرر کرده بودشقدار م

لف واقعات مشتاقی رقم پرگنه ھا را بيشتر قيدکرده گفته است که در اما مؤ

پرگنه وجود  )يک مليون وسيصدھزار( صد ھزار ١٣امپراتوری سوری به تعداد 

دراينجا مولف .داشت که  شيرشاه در ھر کدام آن يک نفرشقدار را مقررکرده بود

يرا در پرگنه ھای مربوط به اعيان که به به پرگنه ھای خالصه اشاره مينمايد، ز

 می شکل اقطاع دراختيار آنھا قرارداشت،شقدار ھا وعاملھا توسط ايشان مقرر

   ٣ .گرديدند

  

  : وروحانيون به مريضان ، بيوه زنان توجه

  خصلت سخاوتمند وجوانمردی  داشت وھمه روزه به مردم فقيرشيرشاه

ھيچ فقير و  درويش .  نقد خيرات ميدادآنھايی که نزد او مراجعه ميکردند پول و

شيرشاه مطبخ بزرگی داشت . وامام وخواستگری  از درگاه وی نا اميد برنميگشت

وی دستور داده بود که . که ھر روز ھزاران نفر ازخوان کرم وی نان ميخوردند

ھرکسی از سپاھی تا رعيت، اگر به نان ضرورت داشته باشد ميتواند از مطبخ او 

   و شيرشاه در قرارگاه ھای لشکر خود برای افراد فقير. ا بدست بياوردنان خود ر

                                                
 ب، ٥٠،واقعات مشتاقی، ورق١١٣بحوالۀ تاريخ شيرشاھی،ورق (٢٠١صديقی، ھمان ، ص - ١
 ٢٠٢صديقی، ھمان ، ص - ٢
 ٢٠١صديقی، ھمان ، پاورقی ص - ٣
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   ١ .مستمند لنگرھايی درست کرده بود که ھر روز برای شان غذای پخته داده ميشد

اشخاص  شيرشاه  به مريضان،  مردمان نابينا وريش سفيدان وبيوه زنھا و

رد تا ازمحتاجی  معيوب که توان کارکردن نداشتند معاش وپول نقد تاديه ميک

چيزی که امروز در کشورھای متمدن غرب مروج (ونفقه خود بدر شده بتوانند

شيرشاه ميدانست که روحانيون ومx امامان ومxزمين  در عھد سلطان .) است

ابراھيم لودی برای کارمندان دولت رشوه می دادند تا بيشتر از استحقاق برای 

روحانيون  ه در معاش مxامامان وشان معاش حواله گردد،بدين لحاظ شيرشا

. تغيير وارد کرد  و به ھريک ايشان به اندازه کافی معاش ويا جاگير تعيين نمود

دستور داد که فرامينی عنوانی واليان ) وزيردربار(شيرشاه به صدرخان 

وحکمرانان اياBت بنويسد وبرای امضاء حاضر کند، سپس فرامين را امضا 

 يا پاکتی ميگذاشت ومھر مينمود وتوسط افراد قابل ميکرد وھريک را در کيسه

وقتی  اين فرامين به دست حاکم و يا . اعتماد به مناطق  اطراف ميفرستاد

اقطاعدار منطقه ميرسيد،حکمران آنرا باز مينمود ومطابق فرمان به روحانيون 

 برای پادشاه Bزم: شيرشاه ميگفت. ومx امامان وعلمای محل زمين وجاگير ميداد

است تا به روحانيون ومxامامان وعلماء دينی معاش وحقوق کافی بدھد ، زيراکه 

رونق وشکوه شھرھا از برکت روحانيون وامامان وعلماء است که به تدريس 

مسافران وافراد محتاج که به شاه . وآموزش علوم به شاگردان  مصروف اند

نھا مايه  حفاظت دين ، آ.رسيده نميتوانند از پيشوايان دينی فيض برده ميتوانند

خدای بزرگ اگر بخواھد به کسی   . گسترش علم ،حامی مسافرين و مساکين  اند

به نصيب  او  رتبه ومقام عالی نصيب کند، ھمنشينی اشخاص عالم و دانشمند را

   ٢ .ميکند، تا نيک نامی دنيا وآخرت را کمائی کند

ت از بلندای  شيرشاه ھر صبح وق: روايت معروفی است که گفته ميشود

را تماشا ميکرد و از ھرخانه ايکه دود بلند نميشد کس ميفرستاد  قصر خود شھر

تا احوال بياورد که چرا از آن خانه دود باB نمی شود؟ آيا صاحب خانه فقير است 

                                                
 ٣٤٢ ص تاريخ داودی، - ١
 ٣٤٣ ھمان اثر، ص - ٢
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در . گندم ندارد تا چيزی پخته کند و يا اينکه بجای رفته و درخانه نيست وآرد و

و مسکين می بود، شيرشاه امر ميکرد تا صورتی که صاحب خانه حاضر

  .احتياجات او را پوره کنند

  

  :قوم پروری شيرشاه 

بنابرين در زمان حکومت . قوم دوستی يکی از ارکان پشتونولی است

شيرشاه  اقوام پشتون بسيار زياد به دور او جمع شده بودند ودر خدمت گاری 

به ديدار ) پشتونخوا( روه ًعxوتا ھرگاه يک پشتون از کوھسار . آماده بودند

زر می بخشيد و برايش  شيرشاه می آمد، بيشتر از تقاضای او  به وی پول و

ميگفت اين زر و اين پول حق  توست  از ثروت ھندوستان که بمن رسيده و اين 

مقدار برای تو تعيين شده  وميتوانی ھرسال اينجا بيائی وآن را بگيری وبه وطن 

اد قبيله سوری که در روه زندگی ميکردند، به تعداد وبرای افر. خود بازگردی

زر نقد از طرف شيرشاه فرستاده ميشد ،به  اعضای  ھرخانواده ھرسال پول نقد و

 و وری ھيچ خانواده فقير پيدا نميشد س جھت در زمان شيرشاه درميان قبيلۀھمين

د در مقايسه باعھ .تجارت وسوداگری زدنداکثر افراد قبيله  سوری دست به 

 دستور سلطان بھلول لودی وسلطان سکندر لودی ، درعھد شيرشاه سوری  دود و

xطين لودی به يک پشتون پشتونولی بيشتر رعايت ميشد، چناکه اگر در عھد س

گاھی پول يا زر بخشش داده ميشد، در زمان شيرشاه اين پول نقد يا زر ھرساله 

   ١ .برايش تاديه ميشد

  

  :دانشمندھندیشيرشاه از نظريک  حکومتطرز
  

 يکی از پژوھشگران دانشمند ھندی در مورد به داکتراقتدار حسين صديقی

قدرت رسيدن و سلطنت کردن پشتونھا در ھندکتابی نوشته که از لحاظ منابع 

تحقيقی ودريافت نکات دقيق واستنتاج خود در ميان تمام اثارمؤلفان ھندی وافغانی 

سلطنت افغانھا " وی دراين کتاب که  . ًاگر بی نظير نباشد، حتما کم نظير است

                                                
 ٣٤٤ ھمان اثر،ص- ١
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عنوان دارد، پس از شرح کارنامه ھای شاھان لودی به خصوصيات "درھند

 وجانشينانش پرداخته و درفصل  شيرشاه سوریحکومتداری ودرايت سياسی

 اطxعات جالبی ارائه کرده اسIمشاهپسرش  سوم کتابش  درمورد شيرشاه و

بخش ھای ازاين . متأخرين نميتوان يافتاست که نظير آنرا در تاريخ ھای 

  :اطxعات را با اندک اختصار در زيراقتباس ميکنم

بطوريقين ميتوان گفت که قدرت وعظمت دورۀ حکومت :صديقی مينويسد

ًوی به شخصيت ونيرومندی او مستقيما رابطه داشت، به شخصييت منوری که در 

شيرشاه وپسرش (فعاليت ھردوی آنھا. آثارمعاصر دری منعکس شده است

ھردو پادشاه عادل ودر استقرار . برزندگی مردم اثرات عميق گذاشت) اسxمشاه

صلح وشگوفائی برای مردم خود موفق بودند، زيرا آنجا که اشراف را به اطاعت 

شيرشاه در . ًواداشته بودند خودشان شخصا ازامور اداری کشور وارسی مينمودند

نعنات مربوط به سxطين ھندی وھمچنان اوايل تا اندازه زيادی تحت تاثيرع

داستانھای دری دربارۀ حکومت  ومحاربات وجوان مردی شاھان قرارگرفته بود 

   ١.که البته در قسمت ايجاد شخصيت وی سھم ارزنده داشت

 پيروی ميکرد، نميخواست سلطان عIء الدين خلجیوی درحالی که از 

باساس نظريات وی . دھدچون او در برخورد مسائل از خود شدت عمل نشان

پادشاه بايد در قسمت تأمين صلح وشکوفائی وھمچنان استقرارعدالت کامل برای 

عباس سروانی، تاريخ (ھمه بدون ھيچگونه تبعيض صاحب قدرت و زورباشد

  ).١١٢- ١١٠شيرشاھی،اوراق

اما مطابق اين نظريه تا وقتيکه مامورين دولتی با اعمال عادBنه شان 

پxنھای طرح شده پادشاه نشده بودند، امکان نداشت برای رسيدن مجبور به تطبيق 

شيرشاه اعمال وحرکات اشراف خود را تحت کنترول در .به اين ھدف موفق شود

تاريخ .(آورد،  مردم  تشويق شدند تا از ستم مامورين ظالم نزدشاه شکايت نمايند

                                                
روايت ميکند )٤٩ورق (ل مشتاقی  مولف در پاورقی ھمين صفحه از قو١٠١ھمان اثر،ص - ١

با قطب خان سرافسرکشته شده قشون بنگال مھمترين معرف ) شيرشاه(پيش آمد شيرخان:که 
شيرخان چون او را کشته ديد،ازاسپ فرود آمد وسراو را «:مشتاقی ميگويد. اين حقيقت است

 ».ا درکارکردرا تجھيز وتکفين کرد وھمان قضيه سکندر ودار بزانونھاد وآب در ديده کرد او
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ا واحد ھای عxوه برآن به اشرافی که در دفاترمرکزی وي) الف٨٦شيرشاھی؛رق

وBيات مقررميشدند قدرت بيحد  و سرکارھا، اداری ديگر چون پرگنه ھا،

به اين ترتيب شاه با حفظ زمام امور اداری در دست خود . وحصرداده نميشد

را توسط فرامينی که صادرمينمود بصورت منظم به ) مقطع ھا(حکمرانان وBيات

  )١١٢-١١١قاوراشاھی،تاريخ شير.(تطبيق قوانين ومقررات جديد واميداشت

استعداد شخصی،حس وظيفه شناسی وزحمت کشی وی باعث گرديد تا 

انحراف از جادۀ عدالت و . فعاليت دستگاه حکومت بصورت منظم ادامه يابد

. وفاداری باعث تاثر سلطان وحتی منجربه معزول شدن مامور مربوطه می گرديد

راطاعت از اوامر شاه درچنين شرايطی اشراف احساس ميکردند که تنھا در اث

  به ّحسين خان بنیوسعی  زياد ميتوانند اعتماد شاه را بخود جلب نمايند،چنانچه 

دراين دوره به ھيچ يک از اشراف مربوط به دورۀ لوديھا :  گفته بودملوخان

علم در مورد شورش . برنميخوريم که درمقابل شيرشاه به مبارزه برخاسته باشد

شت که وی از نو واردان بوده وھيچوقت دوست نداشت  ميانه بايد اظھار داخان

ّاخيرالذکر وی را بعد از فرارملوخان از مالوه باخود . درخدمت شيرشاه باشد

اما از آنجائی که . ھمراه داشت  وحکومت سرکار ميان دوآب را به وی سپرد

 به شورش برخاست، اما ١٥٤٥قناعت وی را فراھم کرده نتوانست، لذا درسال 

١. وی را از بين برد خواص خان يکی از غxمانبھگونت
  

شيرشاه با داشتن استعداد کافی و تجربۀ طوBنی در امور اداری واحساس 

وی بعد . ًوظيفه شناسی توانست شخصا فعاليت دستگاه اداری را کنترول کند

ازوضو ونماز صبح وزراء وعھده داران و کارکنان خويش را به اطاق مجلس 

 انجام امور روز مره می پرداخت و راپور مفصل امور مربوط فرا ميخواند و به

بعد از آن شاه از کارکنان خويش . به وBيات وشعبات مرکزی را می شنيد

دراين . ميخواست تا اوامری را که عنوانی وزراء صادر ميشوند، تعميل نمايند

 شدبعد از آنکه شاه ازاين کارفارغ می . زمينه ھيچکس حق اظھارنظر را نداشت

                                                
 ٩٤،بحوالۀ تاريخ شيرشاھی،ورق ١٠٤ -١٠٣صديقی،سلطنت افغانھا درھند، ص - ١
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تصاميم شاه . به عرايضی گوش ميداد که از مناطق مختلف مواصلت ورزيده بود

١ .در زمينه به زبان دری ابxغ ميگرديد
  

  ًصديقی ميگويدکه،اشراف در صورت عدم اطاعت از اوامر شاھی شديدا 

دراثرھمين مواظبت شاه، سھل انگاری در اداره ھا از بين . مجازات می شدند

 که مبادا در نتيجه اعمال بی مxحظه شان از جھت عجله در آنھا درين مورد.رفت

اجرای امور ويا تمايل برای قدرت طلبی زمينه تأثر شاه را فراھم کرده باشند از 

 مقطع وBيت بنگال به نسبت آنکه بدون ترکخضرخان . احتياط تمام کار ميگرفتند

ه اش معزول  ازدواج کرده بود از وظيفسلطان محموداجازه پادشاه با دختر 

شيرشاه با اطxع ازاين . اين عمل باعث شد تا وی اعxم استقxل نمايد. گرديد

بزودی مقطع مذکور .را به عزم بنگال ترک گفت» روھتاس« تصميم مقطع،

 :بعد از آن شيرشاه اشراف ديگر را نيز اخطار داد. دستگيروزندانی گرديد

ای کاری مبادرت ورزد، ھريک ازاشراف درصورتيکه بدون اجازۀ من به اجر"

٢)٥٠واقعات مشتاقی، ورق."(به ھمين ترتيب مجازات خواھد شد
  

يکی از ھمکاران سابقۀ شيرشاه به علت آنکه مغول » برمزيد«ھمچنان

ًھای باقيمانده در آگره را بعد از فرارھمايون از آنجا به قتل رسانده بود،شديدا 

ا را از آگره  دستور داده بود، سرزنش شد، زيرا شاه تنھا تعقيب وخارج کردن آنھ

اما بعد به پاس خدمات سابقه اش وی را مورد عفو قرار داد و با مسندعالی 

تاريخ .(خواص خان موظف شد تا ھمايون وپيروانش را بجانب Bھور تعقيب نمايد

  )٨٦شيرشاھی،ورق 

                                                
،درادامhhhه ايhhhن پhhhاورقی مولhhhف مhhhی افزايhhhد ١٠٨و٩٦-٩٥صhhhديقی،تاريخ شيرشhhhاھی،اوراق - ١
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دنداز اشراف بزرگ ملوخان بودند که حتی درمقابله با شيرشاه نيز طرفhدار وی که باھم برادر بو

ًبعhداز .شيرشاه سکندرخان را بعد از انکه ملوخان ونصيرخان فرار نمودنhد محبhوس نمhود .بودند

آنکه شيرشاه مالوه راتhرک گفhت نhصيرخان برشhجاعت خhان حملhه نمhود وملوخhان در مقابلhه بhا 
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نيز به دليل رفتار خشونت "سمبھل"نصيرخان فوجدار غيرافغان سرکار

م ،به يک رتبه تنزيل مجازات شد، زيرا وی تفريق مردم گنھکار آميزش با مرد

 به مسند عالی عيسی خان سروانیازبيگناه را کرده نميتوانست،ازھين جھت 

   ١ .حيث آمر اول درھمان سرکار مقررشد

 شخصی صادق بود وبحيث يک قوماندان ورزيده عيسی خان سروانی

 صفات فوق وی را برای شيرشاه با درنظرداشت. وشخص دانسته شھرت داشت

تطبيق پxنھا ومطيع ساختن عناصر متمرد و باBخره ايجاد صلح وامنيت شخص 

تدابيری اتخاذ نمود تا » سمبھل«عيسی خان بعد از ورود به . مناسب يافت

برای اين . زمينداران ياغی را به اطاعت از حکومت مرکزی مجبور سازد

 از آن بحيث مخفيگاه شورشيان منظور وی جنگxت انبوھی را که زمينداران

درمقابل قشون شاه استفاده ميکردند،از بين برد و زمينه را برای توسعۀ زراعت 

ھمچنان درنتيجه اين تدبير سرکھا از دستبرد قطاع الطريقان .فراھم ساخت

٢ .مصئون شد وتجارت رونق گرفت
  

، بطورنا به ھنگام درحادثۀ انفجار گدام ١٥٤٥اگرچه شيرشاه درسال 

  باروت در کالنجرفوت کرد،اما پسرش اسxمشاه سيستم اداری او را حفظ نمود و 

٣.قدمھای مھمی درقسمت تعديل واصxح آن ھر وقتيکه ايجاب ميکرد برداشت
  

بصورت مختصر شيرشاه سلطنتی راتاسيس نمود که  : صديقی می نويسد

ھا نميشد تأثر وی از اشراف اگر باعث قتل آن. براشراف واشرافيت تفوق داشت

اين نظريه از مطالعه غيرانتقادی . حد اقل مقام ومنزلت آنھا را پائين می آورد

تاريخ شيرشاھی وافسانۀ شاھان، منبع ميگيرد وعباس خان سروانی وشيخ 

وتأليف آثار شانرا سالھای بعد از بودند ) پشتون(ًکبيرمولفين آثارفوق اصx افغان

  .زگشت آن وجود نداشت نوشته اندسقوط سلطنت افغانھا که اميدی برای با

                                                
 ١٠٥صديقی ، صديقی، سلطنت افغانھا درھند، ص - ١
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.  دراين وقت قدرت مغولھا درتمام ھند شمالی بخوبی استحکام يافته بود

نويسندگان فوق برای تسکين احساسات شان به بزرگ جلوه دادن حکومت افغانھا 

ودر تصاوير زيبای که ازآن دوره ترسيم کردند نشان دادند که افغانھا . اقدام کردند

 ادعای مساوات با پادشاه را داشتند وپادشاھان افغان چه خورد چه بزرگ

 درحالی که .١ه باشندنميتوانستند احترام بيش از حد را از افغانھا انتظار داشت

شاه ميتوانست مطابق ميل خود اقطاع . حقايق تاريخی چيزديگری را نشان ميدھد

بنابران . حقوق ملکيت بر اراضی به شاه تعلق داشت. اشراف خود را تبديل نمايد

ھيچکس نميتوانست . درقسمت اعطاء ويا استرداد اقطاع ھا اختيار کامل داشت

درمقابل تنزيل رتبه و يا تبديلی اقطاع خويش مقاومت نشان بدھد، بنابران پيشرفت 

 ١٥٣٩بطورمثال در سال . آنھا به خلوص نيت شان درمقابل پادشاه  مربوط بود

اختيار داشت، اما بعد از  وجداردر، وBيت بھار را به صفت فشجاعت خان،

تبديل شد،از گواليارشيرشاه او را با خود  گوالياربه آگره  ازھمايونبيرون شدن 

 برد، اما درھمانجا نيز مراتب تأثرات شاه را فراھم آورد، زيرا به دليل مالوهبه 

. سھل انگاری او بود که ملوخان موفق شد درھنگام شب از کمپ شاھی فرارنمايد

وتنھا . از دست دادتيجه وی وظيفۀ خود را بحيث مقطع وBيت مالوه نيز در ن

يا وساتواس بمنظورنگھداری چھار ھزار سوار برايش باقی اقطاع ھای ھند

زيرا با تعداد . اما بزودی توانست دوباره اعتماد شاه را بخود جلب نمايد. ماندند

.  را شکست دھدننصيرخان وملوخاقليلی از پيروان خود توانست قشون بزرگ 

شيرشاه ازاين خدمت وی مسرورگشت وامتيازداشتن ھزار سوار و امور اقطاع 

را در برميگرفت بدست مندپورو» ساتواس«و»  اوجين«وسيعی که سرکارھای 

 امور حکومت مالوه نيز به مسندعالی حاجی خانعxوه برآن به عوض . آورد

٢ .سپرده شدشجاعت خان 
  

را که شيرشاه درمقابل اشراف خود اتخاذ سياستی :صديقی می افزايد

 آنھا در بارۀ تمام .مطابق خواست شاه درخدمت او باشندنمود، باعث شد تا آنھا 

                                                
 ١٠٨صديقی ،ھمان اثر،ص - ١
 )٨٥بحوالۀ تاريخ شيرشاھی، ورق(١٠٩صديقی ،ھمان اثر،ص - ٢
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مشکxتی که به آن مواجه ميشدند، پادشاه را قبل از آنکه توسط جاسوسان خود 

اطxع حاصل کند ،درجريان قرارميدادند و آنرا مطابق ميل خودشان حل وفصل 

ازھمين جھت ھنگامی که خواص خان وھيبت خان نيازی در بارۀ . نميکردند

ًديگرمشاجره نمودند،اول الذکرفورا از عضی موضوعات اداری در Bھور بايکب

موضوع پادشاه را مطلع ساخت وخواھش نمود تا يکی از آنھا را به مرکز 

  ، عيسی خانشيرشاه خواص خان. ردبخواھد، زيرا ھمکاری بين آنھا امکان ندا

 را بمرکز خواست و امور مربوطه به تمام سرکارھای ړنيازی وھيبت خان کاک

حيدرخان و رمبارک خان سو.  نيازی سپردھيبت خانبه   رادريای ستلجآنطرف 

اول الذکرکنترول سرزمين .  ھم به حيث زيردستان وی درھمانجا باقيماندندړکاک

 جواله مکھی، نگرکوت،«را بدست گرفت واخير الذکر در  )شتونخواپ(روه

 بحيث ھيبت خان نيازی با تمام قدرت حکومت ميکرد وجمووارتفاعات » ديدمول

   ١ .مطقع بزرگ امتياز نگھداشتن سی ھزار سوار را بدست آورد

  راملتان نيازی ھدايت داده شد تا سرزمين ھيبت خان به ١٥٤٢در سال 

 فتح به ملتان،بانزديک شدن وی  . سرکردۀ بلوچ بيرون آوردفتح خان از تصرف 

شيرشاه ازاين فتح . او را از بين بردھيبت خان آرزوی مصالحه نمود، اما خان

حکومت خود را به يکی  بحدی مسرورگشت که به ھيبت خان نيازی اجازه داد تا

از افسران خود بگذارد و در اسکان مردم دراين ناحيه که براثر ظلم واستبداد فتح 

ھيبت خان امور . ديده بود، ھمت گماردخان بلوچ غيرمسکون وBمزروع گر

را برعھده ديپالپورًاداری اين ناحيه را به يکی از زيردستان خود که قبx حکومت 

داشت سپرد واو ھم به برقراری صلح وامنيت دراين ناحيه پرداخت و به اين 

وی . درمدت کوتاھی به يک ناحيه سرسبز وپيشرفته مبدل گرديدملتانترتيب 

ادشاه يک ربع توليدات زراعتی رابحيث سھميه دولت جمع کرد مطابق اوامر پ

ودر بدل خدمات فوق به ھيبت خان لقب بزرگ اعظم ھمايون وداشتن سراپردۀ 

٢ .سرخ اعطاء شد
  

                                                
 ١١٠صديقی ،ھمان اثر،ص- ١
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بصورت مختصر بايد گفت که دراين دوره آنعده از اشراف که بيشتر 

تماد شاه را به آنھا ھمچنان درمقابل اع. مطيع بودند طبقۀ حاکمه را تشکيل ميداند

خودجلب نموده به سرکردگی قشون بزرگ در فتوحات سھم ميگرفتند ويا به 

تطبيق اصxحات اداری در سرزمين ھای مفتوحه گماشته ميشدند با آنکه دساتير 

وقوانين شيرشاه قدرت مامورين را محدود ساخته بود وھيچکدام آنھا در مورد 

آنان با تمام قدرت در تحت . نستندتطبيق اوامر وی سھل انگاری کرده نمی توا

از ھمين جھت بود که صلح، امنيت وشگوفائی .رھنمائی او فعاليت مينمودند

١ .درتمام قلمرو او حکمفرمابود
  

  

  :اصIحات ووضع مقررات

شيرشاه بی دليل مؤسس يک سيستم اداری جديد پنداشته نشده است ، بدون 

درحقيقت فعاليت ھای او واسxم .دشک او يک اداره کنندۀ با استعداد وآزموده بو

 مجدد يک سلسله تسھيxت به بود از وارد آوردن اصxحات واحياءشاه عبارت 

  ھردوی .٢نان که از دير زمان عملی نميشدندنفع طبقۀ فرودست جامعه يعنی دھقا

ًآنھا دراجرای اموراداری ووارسی ازتطبيق  دساتير دولتی شخصا دلچسپی 

ن رامجبور مينمودند تا باجرای امور درکمال صداقت مامورين شا. ميگرفتند

ھمچنان آنھا با تقليد ازسxطين قديمه به شکوه وجxل مقام . مبادرت ورزند

درنتيجه يک دورۀ کوتاه صلح وآرامش آغاز يافت وشکوفائی  .سلطنت افزودند

  . بار ديگراحياء گرديدسکندر لودیدورۀ 

او . دلچسپی زياد نشان می دادبه آداب معاشرت وآراستگی دربارشيرشاه 

ھر روز صبح به دربارمی آمد،اعضای مجلس اعيان امپراتوری مجبور بودند با 

سواران درحالی که يونيفورم . سواران شاه به غرض ادای احترام حاضر باشند

نظامی ومشبک برتن داشتند با شمشيرھای آخته با درنظرداشت رتبه وموقعيت 

  .نداز مقابل او ميگذشت  يکايک
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برای اين .اين تشريفات ھروقت حتی درميدان جنگ نيز عملی ميشد

اعيان مرکزھر روزصبح آمادگی ميگرفتند وبمجرد آنکه سايبان شيرشاه  منظور

ملوخان حکمران معزول مالوه به اندازه  .بجانب وی حرکت ميکردند نمايان ميشد

يان اشراف ای تحت تاثيرشمشيرھا ونيزه ھای درخشان يونيفروم زيبای نظام

از  نامناسب دانست و وسواران قرارگرفته بود که خود را برای خدمت شيرشاه

١.دربار وی فرارکرد
  

قدرت نمائی وصxحيت شيرشاه در حقيقت با نظريات وی در بارۀ 

سلطنت ارتباط می يافت که ازعنعنات قديمۀ ھندی واقتضای سياسی عصرالھام 

بنابرآن چنانچه عصرايجاب  رد واين امردر مردم ايجاد ترس ميک. ميگرفت

  .گرديد مينمود سلسله مراتب اطاعت ونظم درامور دفترداری ايجاد

وارد آوردن اصxحات اداری نيز ثمرۀ نظريات اين مرد منور دربارۀ 

عIء الدين وی اصxحات وقوانين خود را براساساتی که توسط . سلطنت بود

يشتر جنبۀ بشردوستانه داد واز رفتار  بميان آمده بود طرح کرد،اما آنھا را بخلجی

شيرشاه برای اينکه ازامور کشور . زشت درمقابل مامورين جلوگيری بعمل آورد

برای اين مقصد درتمام شھرھا . باخبرباشد، سيستم فعال جاسوسی را بميان آورد

چون وBيات دورافتاده . ونواحی دورافتاده امپراتوری جاسوسانی گماشته شدند

بنابرين اعضای .  يک شبکۀ منظم سرکھا بامرکز ارتباط يافته بودوشھرھا توسط

سازمان جاسوسی به سھولت وسرعت اطxعات Bزم رادر مورد فعاليت ھای 

بطورمثال جاسوسان بنگال در يک مدت کوتاه . اشراف واعيان به وی ميرساندند

 و ھمچنان ظاھر شدن وی در سلطان محمود با دخترخضرخاناو را از عروسی 

 درمالوه بصورت مسندعالی شجاعت خان ھمچنان . محضرعام، باخبرساختند

علت آن عريضۀ شکايت آميز عساکری بود که برای کمک . ناگھانی دستگيرشد

   .با او به مالوه رفته بودند

در سيستم مالياتی وسازمان نظامی ھند شمالی نيز تغييرات واصxحات 

که در وقت سلطان عxءالدين خلجی سيستم داغ کردن اسپ ھا . عمده وارد آورد
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قابل . ١رواج داشت،برای جلوگيری از تقلب اعيان واشراف بارديگر احياء گرديد

ذکراست که ھيچ يک ازاشراف جرئت نکردند دراجرای اين دساتير با وی از 

 با ١٥٨٠ مجدد آن درسال در قسمت احياءاکبرلی که درمخالفت پيش ايند،درحا

  .واجه شدشورش ھای دامنه داری م

اصxحات وتغييرات درسيستم عايداتی ومالياتی نيز مؤفقانه انجام يافت 

ازقدرت مقدم ھا وعاملين . ودر بھبود وضع اقتصادی دھقانان مؤثر واقع شد

زارعان تشويق شدند تا اراضی جديد را تحت آبياری و زراعت در  کاسته شد و

 خدمتگاران خود را شيرشاه به حدی بر دھقانان مھربانی داشت که. آورند

 ٥٢واقعات مشتاقی،ورق .(ًدرصورت ظلم وتعدی به آنھا شديدا مجازات مينمود

   .ھمچنان زمينداران سرکش نيز در چندين سرکار سرزنش شدند).الف

شيرشاه اصxحاتی را نيز در امور اداری به وجود آورد که يکطرف مانع 

ر امکانات شکنجه زارعين دست آزاد اعيان در اقطاع آنھا گرديد واز جانب ديگ

ھمچنين . را از بين برد،زيرا شکوفائی امپراتوری به پيشرفت زراعت متکی بود

زميندارانی که به شورش يا راھزنی  دست ميزدند وحاضر به پرداخت ماليات 

در نتيجه درمدت کوتاھی رفاه . دولت نميشدند، با زوربه اطاعت وادار ميشدند

٢. وسعادت مردم تأمين گرديد
 

شيرشاه درعوايد به جود آورد و برقدرت ونفوذ اعيان اولين تغييری که 

موظف در سرزمين ھای مختلف مؤثرواقع  شد، وادار کردن ھمه به پيروی از 

اين سيستم عبارت از حمع آوری . يک سيستم واحد در جمع آوری ماليات  بود

راحساسات نيک علت اين تغيير د. عوايد براساس اندازه گيری در ھمه مناطق بود

شيرشاه دھقانان را ستون فقرات .وبشردوستانه شيرشاه در برابر دھقانان نھفته بود

ھيچکس،اعم از . ومنبع بزرگ قدرت وشگوفائی امپراتوری خويش ميدانست

اعيان بزرگ وخدمتگاران کوچک را يارای زورگوئی به زارعين ومزارع شان 

نيز از مزارع اطراف کمپ ھای اعيان مکلف بودند تادر جريان لشکرکشی .نبود
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شان مراقبت نمايند وھرگاه شخصی برای استفاده حيوانات خود به مزارع 

  .ضررميرساند ، مورد توبيخ وسرزنش در محضرعام قرارميگرفت

گفته ميشود،شيرشاه ساربانی را ديد که بتۀ مشنگ را دردست گرفته ودانه 

وقتی . حاضر نمايندش ه حضورًھای آنرا ميخورد، شاه فورا امرنمود تا او را ب

 چرا  اوامر سلطنت را اطاعت ننموده است؟: حاضر شد، شاه از او سوال کرد

ساربان جواب داد که من اين بته را از مزرعه نکنده ام، بلکه آنرا از شخصی 

ديگری گرفته ام، متھم که او ھم ساربان بود، برای عبرت ديگران مجازات شد و 

١ .کاب چنين جرمی اقدام نکردبعد از آن ھيجکس به ارت
  

قبل از سلطنت شيرشاه اعيان ترجيح می دادند تا از سيستم تقسيم محصول 

بيشتر را بدست می آوردند،  و پيروی نمايند،زيرا دراين صورت توليدات بھتر

ولی از طريق . ودھقانان ھم سعی به خرج ميدادند تا اندازۀ حاصxت افزايش يابد

اعتی، اعيان به يک مقدار ثابت عايد که توسط دولت اندازه گيری اراضی  زر

شيرشاه گرفتن ھرنوع محصول . مشخص ميگرديد، دسترسی داشته ميتوانستند

اضافی را ممنوع قرار داد وامر نمود تا اراضی زراعتی را ھمه ساله اندازه 

دراين صورت ھيچکس حق نداشت تا از مقدارثابت . وعوايد را تثبيت نمايند

اين سيستم به استثنای سرزمين ملتان که بعد . ٢.از دھقانان اخذ نمايدچيزی بيشتر

از سقوط لنگه ھا توسط سرکردگان بلوچ B مزروع باقی مانده بود، درتمام 

  .امپراتوری سوريان تطبيق ميگرديد

 اظھار ميدارند که شيرشاه يک ربع توليدات داکتر قانونگو وداکتر قريشی

اخذ ميکرد، حاBنکه ديگران با آنھا اختxف زراعتی را بعنوان سھم دولت 

نظرداشته ميگويند که سھم دولت از محصول زراعتی در دورۀ سوريھا يک ثلث 

  .محصوBت بود

  ،اظھار ميدارد که شيرشاه يک ثلث توليدات ابوالفضل می افزايد،صديقی

  اين . زراعتی سه نوع نبات را اندازه گيری و به حيث سھم دولت تعيين نمود
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دازه گيری با درنظرداشت حاصلخيزی خاک، دراراضی زراعتی به صورت ان

ت مختلف اندازه گيری نباتا) جدول(عxوه برآن تھيه وترتيب .جداگانه تطبيق ميشد

از آنجائی که حاصلخيزی . ١امتيازات دورۀ شيرشاه استدرھند برای اولين بار از

 مقدار حاصxت خاک از يک منطقه تا منطقۀ ديگر فرق ميکرد،لذا حدوسطی

سالھای خوب، متوسط ويا خراب در گذشته را برای يک زمين معين تثبيت 

تھيه اين . تعيين می نمودند) ماليات(نموده،يک ثلث آنرا بحيث محصول دولتی 

 زارعين به وجود جدول تسھيxتی را برای مامورين وصول عوايد دولتی و

  .  نقد تبديل شده ميتوانستزيرا براساس قيمتھای بازار به زودی به پولآورد،

عوايد تثبيت شده توسط شيرشاه، درحال :"مؤلف آئين اکبری ميگويد

به غرض . به اساس پائين ترين اندازه آن در تمام وBيات رايج است حاضر،

وی  ."فراھم آوری تسھيxت برای زارعين ومامورين به پول نقد اخذ ميشد

حصول تثبيت شده ھر وBيت را برای ھمچنان جدولی را ارائه ميکند که اندازۀ م

از آن چنين بر می . فصول ربيع وخريف نشان ميدھد وبه دورۀ شيرشاه تعلق دارد

٢ .آيد که دولت در اکثر وBيات حاصلخيز يک ثلث محصول را اخذ ميکرد
  

بايد تذکرداد که اندازۀ ماليات در تمام مناطق يک سان نبود،آئين اکبری 

،ماليات در بعضی مناطق سرکار کبرپادشاه مغولیانشان ميدھد که در دورۀ 

  . يک برھفت و يک برھشت اندازۀ حاصxت بوده استاجمير

دراين مورد بايد نقش  رجال و اميران دولت شيرشاه را که در اجرای 

 که کنترول ړحميدخان کاک. موفقانۀ اين سيستم تxش ورزيده اند، فراموش نکرد

  را عھدهوت،جوCموکھی،ديداورال وجمونگرکجدی سرزمين ھای کوھستانی  

 نيز در سرکار  مسند عالی عيسی خان سروانی.دار بود، اين سيستم راعملی نمود

سمبھل زمينداران شورشی راچنان تنبيه نمود که بعد از آن ھرگز جرأت مخالفت 

وی تمام جنگxت انبوه راکه زمينداران برای مقاصدی . در مقابل دولت را نکردند

ی، شورش وغيره از آن استفاده ميکردند، قطع کرد وماليات دولت را چون دزد
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 پرک نيازی شقدار قنوجھمچنان . براساس سيستم اندازه گيری تحصيل نمود

باقطع کردن جنگxت، تمام زمينداران شورشی را به اطاعت از دولت مرکزی 

١ .واداشت ومجبور نمود تا ماليات را بدون ھرگونه بھانه بپردازند
  

نتيجه تحقق اين سياست،اراضی زراعتی افزايش يافت وھند بيک در

،دراين مورد )عزيزکوکه(خان اعظمچنانچه .سرزمين وسيع وسرسبزمبدل گرديد

 شيرشاه افغان که بدون شک از جمله مIئکه نبود و تنھا :" نوشت جھانگيربه

اداره کننده بود چنان حکومت ثابت ومستقر را تأسيس نمود که خاطرات او 

او ھندوستان را به باغی تبديل نمود که شاھان ايران . ھنوز ھم زنده است

از اساسات او ) اکبر(حضرت عرش آشيانی. وتوران آرزوی ديدن آنرا داشتند

  "٢ .بدون وارد آوردن تغييرات برای پنجاه سال استفاده نمود

   اطxعات دلچسپی در مورد پيشرفت و توسعۀ زراعت در مالوه شيخ کبير

 ارائه نموده وادی نربده واسکان مجدد مردم در شيرشاهاز فتح آن توسط بعد 

بعد سرکار (»نربده«مؤلف اظھار ميدارد که يک تعداد زياد مناطق ساحلی . است

از مدتھا بدون استفاده و درحالت ويرانی قرار داشت، شيرشاه با ) ھنديا وساتواس

 از ھرگونه  مالياتی ،اين دادن آن اراضی به مردم ومعاف کردن شان تا سه سال 

ناحيه را مسکون نمود و درنتيجه بعد از مدت اندک  اين منطقه به يک ناحيۀ 

اين ناحيه تا دورۀ اسxمشاه چنان انکشاف نمود که . شگوفان و پرنفوس مبدل شد

. برای يکی از اعيان بزرگ بمنظور نگھداری شش ھزار سوار تخصيص داده شد

 را که ويران وغير مسکون بود بار سرونجمين  سرزشيرشاهبه ھمين ترتيب 

دھقانان را از مناطق مختلف تشويق نمود تا در آن . ديگر از نفوس مردم پرساخت

٣ .سکونت کنند و در عمران آن  سعی  ورزند
  

اکنون از بررسی ومدارک موجود ميتوان چنين نتيجه :مينويسدصديقی 

ودراين . شمالی حکمفرما بودگرفت که در دورۀ افغانھا صلح وشگوفائی درھند 

                                                
 )١١٥-١١٤،تاريخ شيرشاھی،ص١٢٨،ص٣آئين اکبری،جلد ( ٢٢٩، ص  صديقی،ھمان اثر- ١
 بحوالhhhۀجIل حhhhصاری،مکتوبات خhhhان جھhhhان وگواليارنامhhhه، (٢٣٠ صhhhديقی،ھمان اثhhhر، ص - ٢

 ) الف١٨ورق
 )٤٢٥،ص١ب،آئين اکبری،ج١٢٦بحوالۀ افسانۀ شاھان،ورق (٢٣٠ صديقی،ھمان اثر، ص - ٣



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٥٨ 

مورد که سيستم دولت دراين دوره بصورت منظم جريان داشت ھيچگونه اختxف 

ًحتی مردم طبقات پائين جامعه سطح حيات نسبتا خوب . نظری وجود ندارد

وچون دولت درمقابل غربا از مھربانی وترحم کار ميگرفت، لذا حتی . داشتند

برای پائين . ت بخشی را سپری مينمودندچوپانان وباغبانھا نيز حيات رضاي

ً وقتا فوتا اقداماتی درفضای مسالمت آميز نگھداشتن قيمتھای مواد ضروری ً

 منسوجات نخی سلطان سکندر وسلطان ابراھيمدر دورۀ ھای . صورت ميگرفت

عIء الدين وساير مواد در مقايسه با تمام دوره  به استثنای سالھای اخير دورۀ 

  .، اين اھداف با اعمال زور برآورده شد، ارزان تر است، که درآن خلجی

سياست شيرشاه در مورد فراھم آوری مصئونيت وسار تسھيxت برای 

دھقانان از طريق احداث سرکھا وارتباط دادن مناطق مختلف امپراتوری به 

اين سياست توسط اسxمشاه نيز . ساختمان اقتصادی ھند شمالی شکل جديدی داد

 سيستم دولتی را فلج نمود،قحطی عادلشاه ومرج در دورۀ جگر ھرادامه يافت،م

 خسارات زياد را آگره، بيانه، ودھلیشديد به وقوع پيوست وسرزمين ھای 

از  از آنجائی که برای دوسال متواتر اين ھرج ومرج ادامه يافت لذا. متحمل شدند

تھيه کفن اثرقحطی وقلت موادخوراکی تعداد مردگان چنان زياد بود که امکان 

مردم غريب در اول به خوردن خار وعلوفه خشک .   کردن ايشان ميسرنبوددفنو

دھقانان . وپوست گاو پرداختند ودر اخير به خوردن مرده ھا وآدمخوری پرداختند

١. يا برھزنی  روی آورده بودند يا تلف شدند و
  

  

 نمود واز ھيچگونه شيرشاه روش خيرخواھانه را درمقابل مردم اخيتار

بعد ازآنکه نظم وامنيت را درشھرھا . رامی آنھا دريغ نورزيدمساعی به غرض آ

وی ازروی تجارب خود مقدم . برقرار کرد،برای ھمين منظورمتوجه روستاھا شد

ھا رامسئول تمام جنايات ميدانست و فکر ميکرد که جنايات يا در اثر )ملک(ھا

آنھا مجبور ساخته شدند تا درنتيجه . د و يا دراثرغفلت آنھا صورت ميگيرموافقت

                                                
ونی، جلhد اول،ص ي ب،بدا٩٦ الف،و٢١ی،ورقواقعات  مشتاق (٢٣١ صديقی،ھمان اثر، ص - ١

٤٢٨٠٤٢٩( 



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٥٩ 

به پاسبانی شديد از سرحدات وقراء وقصبات مربوطۀ شان بپردازند و از وقوع 

١ .بنابران دريک مدت کم قتل و راھزنی از بين رفت.جنايات جلوگيری نمايند
  

برای . از بين بردن فقروگرسنگی درتمام امپراتوری ھم ازاھداف او بود

. مام شھرھا وقصبات معاش مقرر کرده بودتمام اشخاص محتاج و معيوب در ت

يک مقدار پول را که معادل پنجصد تول طx بود روز مره به محتاجان تقسيم 

درشھرھای دھلی دو مطبخ بزرگ وجود داشت که دريکی برای فقرا ودر . مينمود

بنابران در ھردو مطبخ . ورين دولت طعام تھيه ميشدمديگری برای حرم و ما

ًعxوتا برای آرامی مسافرين به اعمارسرايھا وسرکھا،  .اشتھميشه غذا وجود د

٢ .وغرس اشجار در دوکنار جاده ھا، مبادرت ورزيد
  

 که تحت تاثير اقدامات بشردوستانه ١٦يکی از شعرای ھندی در قرن 

وعدالت پسندی وشکوه وجxل دربار وی قرارگرفته بود از شيرشاه توصيف 

ھلی است که تمام جھان را از فيوض خويش شيرشاه آن سلطان د«:نموده ميگويد

تاج وتخت برای اوطوری شايسته است که تمام . چون آفتاب بھره مند ميگرداند

وی که به قبيلۀ . شاھان روی زمين در مقابلش سرتعظيم فرودمی آورند

 منطقۀ ٩سورمتعلق است،مردی است نيرومند، قھرمان دانا ودارای مھارت در 

 وی سر احترام و درھفت قاره جھان ھمه درمقابلش ھمه قھرمانان در مقابل

وی تمام سلطنت خويش را در اثرتوانائی شمشير . سرتعظيم فرود می آورند

وی در دست خود انگشتر . خويش مانند اسکندر ذوالقرنين بدست آورده است

او .سليمانی دارد و با استفاده از آن سخاوتمندانه به تمام جھان ھديه ميدھد

   ٣ .نيرومند جھان است مانند ستونی عالم را استوارنگه ميداردفرمانروای 

بدايونی درضمن تائيد اين حقيقت که وی به آسايش مردم بدون درنظر 

گرفتن طبقه ونژاد دلچسپی زياد داشت،اظھارميدارد که وی ھدايت داده بود که از 

 از  که چھارماه مسافرت را ايجاب مينمايد وھمچنانبنگال الی روھتاس غربی

 در ھرکروه راه يک سرای، يک مسجد، ويک چاه آب از خشت آگره تا مندو
                                                

 )٢١٥ب، تاريخ داودی،ص٤٩واقعات مشتاقی، ورق(١٧٤صديقی ،ھمان اثر، ص - ١
 )١١٣،تاريخ شيرشاھی،ورق ٥٧ب،٤٩واقعات مشتاقی،ورق(١٢٧صديقی ،ھمان اثر، ص - ٢
 ١٢٨صديقی ،ھمان اثر، ص - ٣



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٦٠ 

پخته اعمار گردد و درھريک آن يک نفرامام ويک نفرموذن بشمول يک 

يکنفرمسلمان ويک نفرھندو به غرض توزيع آب برای مسافرين مؤظف شده 

يۀ در ھردو طرف راه ھا درختان زيادی غرس شده بود تا مسافرين در سا. بودند

آثار اين فعاليت ھای با وجود گذشت زمان دراکثرمناطق حتی اکنون . آن سفرکنند

   ١ .نيز بمشاھده ميرسد

ھمچنان مقطع ھا نيز با پيروی از شاه دارای مطبخ ھا بودند که در آنھا 

 به غرض کمک به مردم مسندعالی خواص خان. برای مردم فقير نان تھيه ميشد

٢ .  ميشد، پول زياد تاحد اسراف صرف ميکردمحتاج در ھرناحيه ايکه مقرر
  

 وغير راجپوت راچپوتشيرشاه سياست مصالحتی را درمقابل زمينداران 

 ادامه داد واز حمايت ھاريبحتی بعد بعد از قدرت يافتن نيز در داخل وخارج 

  .وھمکاری آنھا در اداره وکنترول سرزمينھای مفتوحه استفاده نمود

از سياست شيرشاه يکی اين :"حق نوشته است کهًپروفيسر قانونگوکامx ب

  بود که اشخاص اداری را از داخل وBيت استخدام مينمود واز خدمات ھندوان 

ومسلمانان محلی و وارد در امور اداری ھردو استفاده ميکرد تا تغييراداری در 

٣ .اراضی مفتوحه بصورت تدريجی و به آسانی صورت گيرد
  

 قسمت وفاداری آنعده از اشراف که به خدمت ناگفته نبايد گذاشت که در

موجوديت . گماشته می شدند بايد ھيچگونه شک وترديدی وجود نميداشت

ًآنکه حقيقت فوق را به اثبات ميرساند، ضمنا نشان ران مقتدر عxوه برازميند

ميدھد که حکمرانان مسلمان مخالفت با عناصرزميندارمقتدر را به صxح 

برعکس آنھا به ھمکاری ايشان در اداره . پنداشتندحکومت خود درھند نمی 

زمينداران کوچک بصفت ميانجی در بين دولت ودھاقين . سلطنت احتياج داشتند

فعاليت داشتند،درحالی که زمينداران بزرگ که سرزمينھای وسيع را دراختيار 

داشتند امتياز داشتن رعايا را نيز داشتند وبنابريان به پرداخت خراج ساBنه 

طوری که تذکر يافت اين . ھمچنان تھيه قشون درھنگام ضرورت مکلف بودندو
                                                

 )٣٧٤و٤٧٢بدايونی،صص  (١٢٧صديقی ،ھمان اثر، ص - ١
 )Shershah and His Time:p٢٢٢ (١٤٥صديقی ،ھمان اثر، ص - ٢
 ) ب٥٩ الف و٥٧واقعات مشتاقی،اوراق (١٢٨صديقی ،ھمان اثر، ص - ٣



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٦١ 

نوع سرکردگان در دورۀ لوديان جزء طبقۀ اشراف بشمارميرفتند ومجبور بودند 

شيرشاه در ارتباط به . تعداد معينی از قشون  برای خدمت سلطان نگھدارند

ل نمود بلکه دراين راجپوتان وساير بزرگ زادگان نه تنھا سياست لوديان را دنبا

زمينه قدمی فراتر نھاد، اما بايد گفت که وی درمقابل آنھائی که از در مخالفت 

 .پيش می آمدند از منتھای شدت کار ميگرفت
١

  

  

  : نبود متعصبیشيرشاه، شخص

" رايسين"در بارۀ اين که گفته ميشودشيرشاه متعصب بود و بعد از فتح 

که شيرشاه،مرد داکتراقتدار صديقی ميګويدراجپوتھای پورانمل را قتل عام کرد، 

موجوديت عساکر ھندو ومسلمان در قشون شيرشاه واشراف او . متعصبی نبود

بيانگر اين حقيقت است که در قسمت استخدام مامورين حکومتی وسربازان تنھا 

  مسلمان بودن شرط نبود، بلکه به استعداد وميزان وفاداری  افراد نيز اھميت داده 

   ٢.ميشد

بدون ترديد شيرشاه در تمام مناطق قلمرو خود درمقابل آنھای که در برابر 

اقتدار او حايل واقع ميشدند به اقدامات جدی متوسل ميشد،دراين مورد به 

ملحوظات دينی توجه نميکرد وشدت عمل او ھندو ومسلمان بشمول افغانھا ھرسه 

دی کشته وشاه بنابرھمين علت بودکه که خان خانان لو.  را در برميگرفت

محمدفرملی درقفس آھنين انداخته شد، زيرا آنان قبل از آنکه شيرشاه به سلطنت 

 عقده ھای متحدين شيرشاه وقتی .٣رخدمت کورگانيان قرارگرفته بودندبرسد، د

                                                
 ١٤٦صديقی، ھمان اثر؛ ص- ١
 ،تھيه غذای بدون گوشت  در دعوتھا توسط اشhراف بيhانگراين ١٣٦صديقی ،ھمان اثر، ص - ٢

بتعhhداد زيhhاد در قhhشون شيرشhhاه نhhزد اشhhراف خhhدمت واقعيhhت اسhhت کhhه افhhسران وسhhواران ھنhhدو 
 .ميکردند

مولف افسانۀ شاھان شيخ کبيردر بارۀ حبس شاه . ١٥٠ اقتدار حسين صديقی ،ھمان اثر، ص - ٣
شاه محمدفرملی پسرميا معروف فرملی ومقطع :محمدفرملی در قفس آھنين ميگويدکه 

دولی تا ھنگام سقوط سلطان سرکارقنوج بودکه درمقابل سلطان ابراھيم لودی شورش نمو
ً باوی وفادار ماند،بعدا وی درخدمت بابر شاه شامل گرديد درحالی که پدرش ١٥٢٦ابراھيم در 

بابر شاه امور مربوط به سرکار . از مخالفين سرسخت حکومت کورگانيان بشمارميرفت



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٦٢ 

 عملی مروارسوقيات نظامی شيرشاه درمقابل ١٥٤٢برآورده شد که درنوامبرسال 

، جيتمل وبيرم ديو پسران ١٥٤٤ال بعد از تصرف مروار  درماه می س. شد

دوباره سرزمينھای شان رابا امتيازات زياد بدست آوردند وبا افسران شيرشاه که 

بودند، ھمکاری  درمناطق مختلف تحت حکومت مسندعالی خواص خان مقرر

بنابرين اطxق کلمۀ متعصب مذھبی برشيرشاه توسط اسناد تاريخی تائيد . نمودند

وعات مذھبی ھيچگاه نظريات سياسی او را تحت شعاع ًنشده است وضمنا موض

  .قرار نداده است

ازمظاھر عمده دورۀ او يکی ھم انکشاف فرھنگ جديدی است که ھندوھا 

اعتماد امپراتوری  رداشراف ھندو نجبای مو. تومسلمانان را باھم متحد نگھداش

ان اشراف مسلمان افسران ھندو را استخدام ميکردند وبرعکس افسر .بودند

١.مسلمان درخدمت اشراف ھندو بودند
  

خxصه بايد اظھار داشت که شيرشاه واسxم شاه ھردو سياست مصاله 

وھمکاری را با زمينداران و راجاھای که بين سرحدات امپراتوری شان امرار 

  شيرشاه تنھا با کسانی که رقبای سياسی وی پنداشته . حيات داشتند تعقيب مينمودند

 اعتماد نبودند عداوت ميورزيد، درغير آن  بصورت عمومی ميشدند و يا قابل

انوادگی بردبار شيرشاه درمقابل تمام مردم بدون درنظرگرفتن نژاد ويا روابط خ

درحقيقت وی ھميشه . از حکومت سخاوتمندانه وی مستفيد ميشدندبود وتمام آنھا

 آنرا نيز او در ضمن آرزومندی و استعداد. متوجه رفاه وآسايش دولت ومردم بود

داشت که آرزوی ھای سياسی خود را استحکام بخشيده و پروژه ھای انکشاف 

اجتماعی واقتصادی را تدوير نمايد وبنابران در اکثرموارد به مقايسۀ جxل الدين 

                                                                                                    
درش را به شاه محمدفرملی سپرد، جائی که وی بيش از يک مرتبه درمقابل پ) Saran(سرن

با نظرداشت ھمين اعمال او بود که شيرشاه در ضمن تصرف . جنگيد واو را شکست داد 
سرزمين ھای کورگانيه در شرق او را نيز محبوس نموده در قفس آھنين انداخت اما بعد در اثر 

نظام الدين ،فرشته ونعمت هللا حبش شاه محمد را به .شفاعت شھزاده جIل دوباره او را آزاد کرد
ه لفظی وی با سلطان عادل شاه سورمربوط دانسته ودراين مورد توضيحات بيشتر ارائه مشاجر
 )٣٩٢،تاريخ خان جھانی،ورق ٢٣٣، فرشته،ص ١٢٠طبقات اکبری، ورق. (نميدارند

 ١٥٤ صديقی، ھمان اثر، ص - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٦٣ 

يگانه تفاوت بين شيرشاه واکبر اين بود که اول الذکر تنھا . اکبر پيشقدم بوده است

ود بوده وھيچگاه درمسايل مذھبی اشخاص متوجه رھبری موقتی امپراتوری خ

مداخله نکرد، ھمگان در دورۀ او از امتيازات زياد برخوردار بودند، برعکس اين 

آرزومندی اکبر که ميخواست عxوه برھبری سياسی، رھبری مذھبی را نيز در 

.  عليه او براه افتدعث گرديد تا موجی از مخالفت ھاامپراتوری بدست آورد، با

لمان اين مداخله او را در امور دينی تحمل نکردند و باBخره درمقابل علمای مس

  مولف آئين اکبری ابوالفضلوی احساس نفرت نمودند تا حدی که به گفتۀ 

١ .سرزمين زيبای ھند برای او مملو ازغبار مخالفت گرديد
  

کومت خود  شيرشاه موافقت پيشوايان و دانشمندان ھندو را نيز با ح

دربارۀ شيرشاه " بھانوکاره" که دراينجا اشارۀ صديقی ميگويد.دحاصل کرده بو

دريکی از اشعارش قابل تذکراست،زيرا اين شعر احساسات احترام آميز شاعر 

 نزدما ھيچ عمل بزرگان :زبان سانسکريت را دربارۀ شاه برسراقتدار نشان ميدھد

مردمان دانا وخردمند که آثار متعددی نوشته اند ضايع شدنی نيست،بگذار 

بدخواه،برقسمت کوچکی از آثار متعدد شان آنھم به علت نفھميدن مفھوم واقعی 

آن خرده گيری کنند، زيراعيبی ندارد اگر درميان ھزاران اسپ بادپای که 

٢ .شيرشاه تربيت کرده است، دو يا سه  اسپ معيوب نيز يافت شود
  

ن مذھبی تا جائی که به موقف شيرشاه درمقابل علما،سادات و پيشوايا

ارتباط دارد، وی تمام امxک شانرا که در دوره ھای گذشته دارا بودند به آنھا 

او تحقيقاتی در مورد اين اشخاص انجام داد وبعد از جمع آوری .مسترد نمود

برخی . ميدانستحقايق وبررسی دقيق، آنھا را مستحق معاش و اراضی زراعتی 

ولتی در دورۀ سلطان ابراھيم  اشخاص که دراثرسھل انگاری عمال دديگر اين

لودی وھمايون بدون استحقاق زمين گرفته بودند، از داشتن اين امتيازات محروم 

قابل تذکراست که شيرشاه باقضاوت آزاد خود به آن عده از برھمن ھا نيز . کرد

. که دانشمند بودند ويا مصدر خدمتی برای مملکت شده بودند زمين اعطا نمود
                                                

 ١٥٨ صديقی، ھمان اثر، ص - ١
Cت در دورۀ بحوالhhhhhhhhۀ دکترتاراچنhhhhhhhhد،جمعيت وايhhhhhhhhا (١٢٩ صhhhhhhhhديقی ،ھمhhhhhhhhان اثhhhhhhhhر، ص - ٢

 )٨١،ص١٩٦١مغول،



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٦٤ 

 اين عمل در دوره ھای قبلی نيز صورت گرفته بود، اما در البته بايد گفت که

يکی از داستانھای جالب که در آثار دری قرون . دورۀ شيرشاه بيشتر توسعه يافت

ی می اندازدکه شيرشاه نر بعمل آمده است، براين حقيقت روشوسطی از آن تذک

 مسافران اين امتياز حتی به. ھا مانند مسلمانھا زمين انعام ميدادبرای برھمن

ودارای شخصيت نيک  شدند ومردمان عادی که با شاه در عرض راه مواجه می

١ .پنداشته ميشدند، نيز داده ميشد
  

  

  :يادگارھای تاريخی شيرشاه در ھند

دردھلی وديگری " پورانه قلعه  "يادگارھای واقعی شيرشاه سوری يکی 

می اوCف کارو.  ايستاده استھلميجاست که درپشت رودخانه " قلعه روھتاس"

برای آنکه از دل شيرشاه باخبر شويم وبه عمق معنويت وروح اوپی ببريم، : گويد

اين قلعه بر يک . بھتراست که قلعه سرحدی روھتاس را ازنزديک ببينيم

برجھا . برجستکی سنگی درچند ميلی شمال رودخانه جيھلم موقعيت دارد

 که در پشت آن کوه ھای وباروھای اين قلعه مثل ديوارچين فراخ و بزرگ است

از لحاظ استحکمات نظامی ، دروازه ھای . نمک  وکوه ھای پيرپنجال افتاده اند

مگر زيبائی  . بزرگ ومحکم وھمچنان خندق ھای اطراف ان بسيار عميق است 

برجھای قلعه روھتاس ديدنی و يکی با .را ندارد) پورانه قلعه( دھلیقلعه قديمی 

  لعه بحدی بزرگ است که دو فرقه در آن گنجايش محيط ق.ديگری ارتباط دارد

دارد و ناممکن به نظرمی آيد که يک چنين قلعۀ بزرگ و باعظمتی در مدت کم 

   ٢. حاکميت شيرشاه  به اتمام رسيده باشد

شيرشاه سوری در جاده ايکه به  خراسان :مولف تاريخ داودی مينگارد که 

تيله (اين قلعه که نزديک . نمودمنتھی ميشد، قلعه بزرگی بنام روھتاس اعمار 

 شمرده ميشد ،از رودخانه کشمير وگھکرونقطه حاکمی برمنطقۀ ) بالناته جوگی

 کروه فاصله داشت وھيچ جھانگردی نظير ٦٠روھتاس چھار کروه واز Bھور 

                                                
 )١٣٨تاريخ داودی، ص (١٣٠صديقی ،ھمان اثر، ص - ١
 ٢٣١ کارو،ھمان منبع، ص - ٢
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دراين قلعه سی ھزار سربازتحت سرپرستی  ھيبت  .آن را تا امروز نديده است

  .ندخان نيازی آماده خدمت بود

اين جانب عباس شيروانی، که مولف :" درمورد اين قلعه مينويسد عباس سروانی 

در وقت :تحفه اکبرشاھی استم از حکايتگران آثار شيرخان چنين شنيده ام که 

سنگ پيدا نمی شد سپاھيان قلعه به شيرخان عرض )  روھتاس(اعمار اين قلعه

دا ھم شود بايد پول بسيار کردند ونوشتند که اينجا سنگ پيدا نميشود واگر پي

شيرخان بجواب شان نوشت که بخاطرپرداخت . پرداخت و بسيارگران تمام ميشود

پول دستور من تغيير نميخورد، در بدل ھر سنگ زر بدھيد و قلعه را بسازيد ونام 

   ١ ." بگذاريدروھتاس کوچکآنرا 

  

    

  قلعه روھتاس

                                                
 ٣٣٣، ٣٣٧ تاريخ داودی، صص- ١
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  )پورانه قلعه(قلعه قديمی دردھلی

 که دارالخxفه و از شيرشاه ،شھر دھلی را:"بقول مولف تاريخ داودی 

رودخانه جمنا دور واقع شده بود، ويران وبجای آن درکنار رودجمنا شھری بنا 

که در آن قلعه يی مثل کوھی استواروبسيار عظيم با يک مسجد  کرد ودستورداد

Bجورد وشنگرف فراوان   که در آنھاقصرشاھی ومسجد جامعبزودی . بسازند

ر  قلعه يی  که در داخل شھر شروع کرده بکار رفته است ساخته شد، مگر اعما

 شيرشاه .بود ھنوزبه پايه  تکميل نرسيده بود که شيرشاه چشم ازجھان فروبست

 را که دارالسلطنه حکمروايان ھندو بود، نيزدوباره سازی نمود و از شھر قنوج

پاکرد و درآنجايی  که وی جنگيده وفتح کرده بود  خشت پخته قلعه يی عظيمی بر

از عمرانات ديگر شيرشاه دوقلعه . نھاد" شيرگرھه"اد نمود و نام آنرا شھری آب

   ١. ناميده ميشوند "شيرکوه"است که بنام ) بھرکھندر(برفراز کوه

شيرشاه نه تنھا در تمام متصرفات خود عده يی افراد مسلح با تفنگ برای 

امنيت منطقه موظف کرده بود، بلکه برای امنيت راه ھا وآسايش مسافرين 

وی در منطقه . نيز اعمارکرده بود ) رباط(درفاصله ھردوکروه  يک سرای 

                                                
 ٣٣٨ تاريخ داودی ،ص - ١
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واقع درکنار بحر  " ستارگاون"شھر  کرده بود تا پنجاب از قلعه ايکه خود بنياد

، جاده ای کشيد که در طول جاده حدبحد سرايھا ورباطھا نيز ساخته بنگال

جاده سومی . ث کرد بودجاده  ديگری از اگره تا برھانپور در سرحد دکن احدا.بود

  راه ديگر جادۀ  Bھور تا  .از شھرآگره تا جودھپور وچتورگرھه امتداد داشت

  

     

  سوری شيرمندل ازبناھای شيرشاه       مسجد شيرشاھی درقلعه کھنه دھلی  

  .ھمايون ازبام ھمين بنا افتاد ومرد         افغانی درھند ازشھکارھای معماری
  

. ول مسيرآن سرايھا و رباطھا برای مسافرين ساخته شده بودملتان بود که در ط

در طول جاده ھای مسافر ) مسافرخانه(  رباط١٧٠٠ًبدستورشيرشاه مجموعا 

کاروان رو ساخته شده بودکه در ھريکی اطاقھا مجھز با چپرکت خواب 

در دروازه . وديگرامکانات استراحت برای مسافرين مدنظرگرفته شده بود

برای پائيدن . وجود داشت که برای مسافرين آب تھيه ميکردھرسرای سقاوی

مسافرين ھندو ، برھمنی را موظف کرده بود که آب سرديا آب گرم ، چپرکت، 

شيرشاه حکم کرده بود که . مواد خوراکه و کاه ودانه برای اسپان مسافرين بدھند



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٦٨ 

شته تمام امکانات رھايشی از طرف دولت بطور مجانی دراختيار مسافرين گذا

    ١ .شود و از مسافرين پول اخذ نشود

  

  :شيرشاه نمونه خوب قابليت 

 پادشاھی شيرشاه سوری درھند تصويريا نمونه خوبی است :ميگويدکارو

يک رھبربزرگ درميان شان پيدا شد، . از قابليت ھا وکمزوری ھای قبايل پشتون

ک ساخت وتمام خود جمع کرد وقبايل جداگانه را با ھم نزدي وروم را به دتمام ق

دشمنی ھا وخانه جنگيھا را به يکسو انداخت ، به شأن وشوکت رسيد، 

مگروقتی آن رھبربزرگ ازميان رفت، تمام آرزوھا واميدھای او ھم با او از 

در نبود آن . ھميشه درميان پشتونھا چنين شده و چنين ميشود. ميان رفت

وی تبارزميکند، شخصيتی که باورعمومی را بدست آورده، حسادت ھای قبيل

ًکشيدگی ھا شروع ميشود و آنچه را بدست آورده اند، تماما بزودی تباه وبرباد 

تنھا ھمين قدر کافی خواھد بود گفته شود که برادرکشی سبب شد که . ميگردد

  .گروه ھای مختلفی بوجود آيند که سبب سقوط خاندان سوری شدند

اريخ افغانستان مرور کوتاھی برت(ون، درکتاب خودڅجنرال عتيق پا

  :مينويسد) وقضيۀ پشتونستان

شيرشاه سوری از شخصيت ھای بزرک تاريخ ھندوافغانستان محسوب 

ُدر عرصۀ تجارت، زراعت ، پست، . برغربا ودھقانان بسيار مھربان بود. ميشود

ُپسته خانه را با ١٧٠٠. تعميرراه ھا و کاروان سراھا خدمات زيادی کرد

سيستم مالی وادارۀ پوليس را تنظيم . ه رسان ايجادکردُاسپ وتعداد زياد پست٤٠٠٠

به امور رعايا ولشکر رسيدگی زيادی ميکرد وبين ھندو ومسلمان فرق . نمود

از آثار بزرگ تاريخی که او از خود برجای گذاشته، ميتوان قلعۀ . نميگذاشت

 ُرھتاس در پنجاب، قلعۀ مستحکم در دھلی کھنه، مسجد جامع دھلی وغيره را نام

سيستم اداری واصxحی که . اساس سيستم اداری او از قريه شروع ميگرديد. برد

ًاو درعھد خود  بوجود آورد، بعدا اکبرامپراتورمغولی ھند از آن استفاده کرده 

                                                
 ٣٣٧ ھمان اثر، ص- ١
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مولف در ". ُوآنرا ادامه داد که امپراتوری عظيم مغل کبير براساس آنھا بناگرديد

دBور خان  پسر دولت " (ن لودیخان خانا"ود آنجا که از کتاب خ٣٥٤صفحۀ 

دBور خان لودی از : نام ميبرد، در پاورقی ھمان صفحه مينويسد) خان لودی

که درجنگ پانی پت به نفع بابر عليه . ًقوماندانان بزرگ بابر وبعدا ھمايون بود

. سلطان ابراھيم لودی شرکت کرده واز طرف ھمايون لقب خان خانان گرفته بود

بود که توسط خواص خان،يکی " مونيگر"وری وی حکمراندر زمان شيرشاه س

ازسرداران لشکر شيرشاه گرفتار ونزد شيرشاه سوری برده شد و به سبب خيانتی 

دBورخان  پدر. اوجاری گرديد که نسبت به قوم خود کرده بود حکم سنگسار بر

دولت خان لودی حاکم سابق پنجاب يکی از عاملين بزرگ سقوط سلطنت افغانھا 

بابر  . ھند بود که بروايتی بعد از تسخير دھلی توسط بابر، به امر وی اعدام شددر

استدBل کرده بود که کسی که به مردم خودخيانت کند به من ھيچگاھی صداقت و 

بدين ترتيب پدر وپسر ھردو . خدمت نخواھد کرد کرد و بنابرين  او را اعدام نمود

١.يدندبه شکل عادBنه پاداش خيانتھای خود را د
 

  من از :"ملک محمدجيسی،از معاصرين شيرشاه دراين باره اظھارميدارد

عدالت او در روی زمين تذکرميدھم،دردورۀ او ھيچکس جرأت نميکرد که حتی 

نوشيروان را عادل می پندارند،درحالی که وی دراين مورد . مورچه را آزار بدھد

ر راه افتاده می بود کسی حتی اگر زيورھای طx نيز د ." با شيرشاه مساوی نبود

در دورۀ اوگاو وپلنگ ھردو دريک راه مسافرت کرده .جرئت گرفتن آنرا نداشت

ً وی به دربار خود شخصا شير را از آب جدا ميکرد .واز يک منبع آب مينوشيدند

وی با کمال تقوی، عدالت وصميميت فرمان ميداد ونزد وی ضعيف وقوی بيک 

  "٢. نظرديده ميشد

از مرگ درايالت بيھار درمحل سھسرام به خاک سپرده شيرشاه بعد 

در .اين ھمان محلی است که وی در آن بزرگ شده وبه شھرت رسيده بود.شد

                                                
 ٣٥٥ص ٢٠٠٩ ،مرور کوتاھی برتاريخ افغانستان وقضيۀ پشتونستانجنرال عتيق پاسون،- ١
 )١٢ملک محمد جيسی پد مواتی،ترجمه انگليسی،ص (١٣٢ھمان اثر، ص صديقی ،- ٢
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وسط  يک طاBب بزرگ  بر روی يک صخره بزرگ سنگی قبر او ايستاده 

   ١. اين سمبول عظمت وبزرگی اوست.است

  

  مقبره شيرشاه سوری در ساھسرام دربيھارھند
درنيمه  ) سليم شا( فوت به امر ودستورپسرش ١٢٢يرشاه  با بلندی مقبره شکوھمندش

.  ميIدی در ھندشمالی درايالت سھسرام که تيول پدری وی بودساخته شده١۶قرن

 سلطنت شيرشاه سوری ازسوی معماران چيره دست ھندی بروی يک  مقبره بشکل تاج

مروز بحيث يکی از تخته سنگ عظيم در وسط يک تاCب  طرح و اعمار گرديده است وا

اين خبرمسرتبار توسط . (عجايب ھفتگانه ھنرمعماری  ھند شناخته ميشود

دکتورعبدالخالق رشيد، سابق استاد پوھنتون کابل،واکنون استاد درپوھنتون جواھر لعل 

   ). مارچ در رسانه ھای انترنتی پشتوبه نشررسيد٩نھرو بروز

                              

                                                
 ٢٣٢ کارو،ھمان اثر،ص- ١
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  :،اسIمشاههجانشين شيرشا

فقيه وشاه که مردی اديب شاه پسرش شاه سليم ملقب به اسxمپس از شير

بر داشت،وھمچون پدرش در مملکت داری بی نظير و در عدل وانصاف شھرت 

 .بر تخت دھلی جلوس کرد ومدت ھشت سال با کمال عدل وانصاف حکومت نمود

حمايت ديگر پسر بزرگ شيرشاه،عادلخان از ھمان آغاز سلطنت اسxمشاه، 

اگرچه برخی . بزرگان وبخصوص حمايت  قبيله نيازی را بدست آورده بود

که او يک پادشاه بسيار با انضباط و  ديگرھم از اسxمشاه رويگردان شدند، زيرا

  .وخاطرخواھی ھيچکسی را نميکرد با دسپلين بود ولحاظ 

  

به نظرلوسين بوات ،پس از شيرشاه پسرکوچکش جxل خان ملقب به 

او مردی اديب وفقيه وھمچون پدرش در .سxمشاه بر تخت دھلی جلوس کرد ا

مملکت داری بی نظير و در عدل وانصاف شھرت داشت ومدت نه سال با کمال 

  اما در مقابل برادر بزرگ خود عادلخان  از .١عدل وانصاف حکومت نمود

 او انصاف کارنگرف ودرحالی که وی را بجای خود برتخت سلظنت قرار داد و

را به پادشاھی تبريک گفت ، مگر دوماه بعد ) اسxمشاه(دوباره برادر کوچک 

ذوBنه طxئی را  بدست غازی خان محلی فرستاد تا  بقصد زندانی کردن برادر

خواص خان يکی . موضوع فرارکرد  با اطxع از افگند، اما برادر در پای برادر

ادرسعی کرده بود واکنون شاھد از جنراBن اسxمشاه که برای نزديک کردن دوبر

بود به دفاع ازبرادرش عادلخان برخاست و  آن ذوBنه را  بی انصافی اسxمشاه

 محلی انداخت وخود به حمايت از عادلخان سر به طغيان خاندرپای  غازی

 نتيجه عادلخان و در ميان دوبرادر در اطراف دھلی جنگی رخداد و.  برداشت

پس از اين حادثه اسxمشاه بربعضی . يی رفتندخواص خان شکست خوردند وبسو

برادرزادۀ اميران خود بدگمان گرديده تعدادی را زندانی وبعضی رانابود کرد و

محمودخان  پسر عادلخان را پانسی کشيد وطايفه نيازی خيل را که خود 

                                                
 ١٩۴ تاريخ مغول وتيموريان، تاليف لوسين بوات، ترجمه محمودبھفروز، ص - ١
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 سربه بغاوت برداشته ،از سوی اسxمشاهخودجنراBن واميران بخاطرقلع وقمع 

شدت سرکوب نمود وتا قلعه روھتاس که در سرحد قلمــرو سوريان بودند،نيز ب

   ١. قرار داشت آنھا را تعقيب نمود وتلفات فراوانی برآنھا تحمل کرد

  

  :طرزحکومت  اسIم شاه

قضاوت ورد مطالعه وھای صديقی را متحليل دراين مورد نيز ماديدگاه و

ه روش پدر خود شيرشاه اسxمشاه درطرز ادار: مينويسداو.يمھميدخواننده قرار 

 آنرا بيش از پيش شکل مرکزی داد و رتبه ھای  ودر مواردیرا تعقيب ميکرد

جديد به ميان آورد وخواجه گان موظف شدند تا فعاليت ھای اشراف  ومامورين 

در قسمت نگھداشت عساکر و وسايل حربی را حتی درمناطق خارج از مرکز 

تشکيxت سازمان نظامی واشرافيت را به اين ترتيب وی  .تحت نظرداشته باشند

ھمچنان اقطاع ھای اشراف در بعضی مناطق مھم برای . بارديگر تنظيم نمود

قشون خالصه تخصيص داده شد ودر عوض معاش اشراف بصورت پول نقد 

، اشرافيت را بيش از پيش بيروکراتيک مشاهبا اين اصxحات اسx. پرداخته ميشد

٢.ساخت
  

بعد از بقدرت رسيدن به اين اسxمشاه  :يدگومي یدرجای ديگرصديقی 

  شراف ورجال ا ، عادلخانکه در صورت موجوديت برادر بزرگش  د افتافکر

صورت او  دراين او را بقدرت برسانند وند وبگيرمبادا طرف او را  دارسابقه 

 قتل فکردر او نابرين ب داننخواھد توانست به آرزوھای خود جامۀ عمل بپوش

سوری امپراتوری  جنگھای داخلی در باعث بروزتاد واين امر افش بزرگبرادر

  .گرديد

 با تمام قوا برای از بين مسندعالی خواص خان ومسندعالی عيسی خان

اشراف بزرگ از جمله بنابر روايت طبقات اکبری . بردن اسxمشاه آمادگی گرفتند

. تاز آگره ضمن يک پيغام حمايت کامل خود را از وی ابxغ داشقطب خان 
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دريک حالت متشنج  .بارمعنويات اسxمشاه را خراب ساختمواصلت اين اخ

روحی، اسxمشاه تصميم گرفت تا به جانب ناحيه چنار رفته ودر آنجا برای نبرد 

نايب وديگراشراف که بروفاداری آنھا  او به قطب خان. قطعی آمادگی بگيرد

ان را در مرکز برای مشکوک بود اجازه داد به عادلخان بپيوندند، زيرا وجودش

مانع رفتن  تا تشويق نمود فکر ميکرد، اما عيسی خان حاجب او را خود خطرناک

 او به اسxمشاه گفت .قطب خان وديگران گرديده  وبا شورشيان اعxن جنگ بدھد

سوار وافسر که  ھزارده   شدن بروفاداری ديگران بايد برکه درصورت مشکوک

١ .متکی گردد  خيل خدمت ميکردند،صهدر دوران حيات پدر در اردوی خا
  

 زور  برای جنگ واه با قشون برادربزرگش عادلخانبزودی سپاه اسxمش

 دست راست سپاه شاھی از درآغاز جنگ جناح چپ و.آزمائی با ھم روبرو شدند

ه براثر حمله اما در جنگ نھائی اسxمشا قشون عادلشاه دچارشکست شدند،

. ٢يد، بطوريکه اخيرالذکر مجبور به فرارشد فاتح گردبرمرکز قشون عادلخان

تا خواص خان وعيسی خان نيازی ھم به جانب  ًوی ضمنا باعث گرديد فرار

 ھزارسوار را برای تعقيب ١٢اسxمشاه قشونی مرکب از  . فرارنمايندميوات

ما آنھا باشکست دادن قشون شاھی ا. واص خان وعيسی خان نيازی گماشتخ

 فراھم نموده ونزد راجای آن ناحيه پناھنده  کماونن را بهزمينه فرارشا، توانستند

 بعدھا آنھا گاه وبيگاه قلمرو اسxمشاه را ً مورد تاخت وتاز قرارميدادند و. شوند

ند تا دھقانان دست از زراعت زمين ھای خود بردارند وبگذارند تا دباعث ميگردي

  .آن نواحی Bمزروع وخاره باقی بمانند

رارخواص خان وعيسی خان نيازی موقعيتی بدست آورد اما اسxمشاه با ف

 درمقابل اشراف قديمه تxفی نموده واز آن بمنظور تا بتواند شکست خود را

وی به منظور انتقال خزاين . خويش در امور دولتی استفاده نمايد تطبيق نظريات

                                                
 ١١٣ -١١٢ صديقی،سلطنت افغانھا درھند، ص- ١
- ٤٦(خواص خان وعيسی خان نيازی بعد از شکست خوردن به ميوات رفتند"گفته ميشود که- ٢
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بhhاقی مانhhد "کمhhاون"،عادلخhhان سhhوری بعhhد ازشکhhست از دسhhت بhhرادر خhhود بhhا خhhواص خhhان در

 )،سلطنت افغانھا درھند١١٨ پاورقی صفحه.(ودرھمانجا درگذشت
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ا زيرا وی تصميم گرفته بود ت پيشرفت نمود، چنار به جانب آگرهز  اگوالياربه 

 لوسوريج خانجIلدر عرض راه وی . ود قرار دھد را پايتخت خگواليار

نظام الدين قتل آنھا را به علت ھمنوائی  .وبرادرش خداد را شکست داده بقتل آورد

اين نظرتوسط بعضی از . او با شورش خواص خان وعادلخان مربوط ميداند

ميگويد که در اول   شاھان  مولف افسانۀ.تائيد گرديده استنويسندگان ديگر ھم 

ه دخيل تنھا جxل خان به قتل رسيد وبعد برادرش ھنگامی که در توطئه قتل شا

مشتاقی عxوه می  .)١٣٨افسانه شاھان،ورق .(ددانسته شد، محکوم به مرگ گردي

او ميگويد که اسxمشاه . کند که در قسمت قتل آنھا دBيل ديگری نيز وجود داشت

 .ارتقا داد که در خدمت داشت به رتبه ھای بلندترتمام قشون شش ھزارنفری را 

باعث  اين امر. سواران به رتبه ھای افسری وافسران  به  رتبۀ امير ترفيع نمودند

توھين  تأثر سازمان قديمۀ نظامی واشراف شيرشاه که آنرا برای خويش تحقير و

١.در نتيجه شاه نيز از آنھا متأثر گشت می پنداشتند،گرديد و
  

تاقی دراين مورد معقولتر به نظر می آيد، زيرا اگر علت آن دBيل مش

لو وقطب خان نايب بايد يجxل خان ج موافق بودن باشورش عادلخان می بود،

به ھرصورت قتل آنھا اشراف . ًفورا بعد از شکست شورشيان به قتل ميرسيدند

قديمه را که حيات خود را درمقابل طبيعت کينه جوی پادشاه غيرمصئون 

نزد »کماون« نايب از دامان سلسله جبالقطب خان. انستند عصبانی ساختميد

تا  وی از طرف شاه موظف شده بود.  در Bھور پناھنده شداعظم ھمايون نيازی

 برادرکوچک اعظم ھمايون سيدخاناز آنجائيکه . خواص خان را تعقيب کند

ن به اساس  بنابري،و نميخواست با وی برخورد نمايد )يرغمل بود(درحضور شاه 

 تن ١٣اسxمشاه، قطب خان را با  .فرمان شاھی قطب خان را به دربارفرستاد

تنھا  دراين مورد  نظام الدين.فرستاد ازاشراف مھم بحيث محبوس به قلعۀ گواليار

اما  .تذکر ميدھد جنرال مشھوربرمزيد  وشھبازخان لوھانی داماد شيرشاهاز

 .ميدھد تذکار  را نيز نيازیزين خان،بھارخان وشمس خانمشتاقی اسمای 
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 به پای فيلھا بستند واشراف ميکند که اين اشراف را قبل از اعداممشتاقی عxوه 

١ . برآن فيل سوارکردند تا در شھر بگردانندرا ديگر
  

خان  اسxمشاه بااز بين بردن تمام موانع از سرراھش، باBخره شجاعت

ول الذکراطاعت نمود درحاليکه ا.واعظم ھمايون نيازی را به دربار احضار نمود

از آنجائی که .ذير به تعويق انداختابنابر بعضی مع اخيرالذکر اين مxقات را

ائی معقول دانسته نشد،بنابرآن به وی اجازه داده شد ھسرزنش شجاعت خان به تن

در قلعه روھتاس نيز . روھتاس شرقی گرديدخودش متوجه  تا به مالوه بازگردد و

ود داشت که اسxمشاه ميخواست آنرابه گواليار انتقال دھد، خزاين شيرشاه وج

اما سيدخان نيازی .ھا دست يابندسيد مبادا روزی شورشھاان برآنزيرا می تر

 تا اسxمشاه به دھلی بازگردد و فرار وی باعث گرديد و بطرف Bھورگريخت

  .برای از بين بردن نيازيھا آمادگی بگيرد

مردم نيازی نداد ولی آنھا با تصميم گرچه شاه فرصت آمادگی را به 

با اين وجود  .ندممانعت کنپيشروی قشون دولتی  جلوآمدند تا ازقھرمانانه تا امباله 

 شاه نيازی ھا توانستند مسندعالی خواص خان وعيسی خان نيازی را در مقابله با

 بزودی دربين شان  يکجا شدند اماھااگرچه آنھا با نيازي.طرف دار خودگرداند

عادلخان پادشاه شود،اما اعظم خواص خان به اين نظربود که  .تxف بروز کرداخ

رضايتی  جاه طلبی وی باعث نا .ھمايون ميخواست خود قدرت را بدست گيرد

بالنتيجه  .بنابرياين از صف اتحاد با اعظم ھمايون بريد خواص خان گرديد و

  وری سوريھا رانده به آنسوی آمپرات نيازيھا در مقابله باشاه شکست خوردند و

٢.بوقوع پيوست١٥٤٨ -٤٩شدند،البته اضمحxل نھائی آنھا درسال
  

 گرديد،اما چون اخيرالذکر شجاعت خان سوربعد از آن اسxمشاه متوجه 

ولی اين  او ترتيب دھد مرتکب گناھی نشده بودبنابرين خواست تاسوء قصدی عليه

اسxمشاه  . خود نجات يافتتوطئه کارگرنيفتاد ونامبرده توسط حاملين تخت روان

رجال بزرگ  وخود دراين موضوع چند تن از اشراف مسئوليت  برای پوشاندن
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ًخود را نزد او فرستاد تا احوال صحتمندی او را به پادشاه بياورند وضمنا خودش 

شجاعتخان در جواب شاه پيغام .ھم آرزومندی خود را برای ديدار او ابراز داشت

پدرشما ھستم ودرخدمت او ھيچوقت در بارۀ  خدمتگارانمن از «:ذيل را فرستاد

مرگ وزندگی خود انديشه نداشته ام وطوريکه به ھمه معلوم است من ازجمله 

 من از . نفری ميباشم که در افراشتن بيرق عظمت پدرت سھم ارزنده داشتيم٣٥

شما را  .اين خطر نجات يافتم روزی خود را درخدمت شما قربانی خواھم کرد

سمت احوال پرسی از شفقت شما در ق.  که زحمت مIقات مرا تحمل کنيدنشايد

  »١ .من درحقيقت افتخار بزرگی برايم ميباشد

 بطرف مالوه گريخت واز آنجا گواليار بعد از صحت يابی از شجاعتخان

بعد از چندسال در .  رانده شدسواره درگجراتبن بازھم توسط پادشاه به ناحيه

 ميxدی مورد عفو اسxم شاه قرار١٥٤٨ن درسال اثرتوصيۀ پسرش دولت خا

 سرنگپور و تنھا امور مربوط به سرکارمالوهدراين دفعه به عوض تمام  .گرفت

  ).١٧٦طبقات اکبری،ص ( به وی سپرده شدسينرأي

  ميxدی از کارھای زشت اسxمشاه بشمار١٥٥١قتل خواص خان درسال 

 سرکار  دانشمندان افغان دراز  ميگويد که تاج خان کرBنیبدايونی .ميرود

 خاصی در مورد از بين بردن خواص خان را مروااو ا مقررشد و"سمبھل"

چه خواص خان . ،اما تاج خان دراين مورد بکلی ناکام شده بوددريافت کرد

باBخره فرمان شيرشاه راکه در آن وعدۀ مصئونيت به وی داده شده بود به 

علت اين .يوستن به اسxمشاه ترک گفترا به قصد پ" کماون"اونشان داد وسپس 

تصميم اين بود که نامه ای از اسxمشاه دريافت که در آن شاه به خواص خان 

   :نوشته بود

 جنگيدی من ميدانم که تو به ابتکار خود عادلخانتو درمقابل من به نفع « 

 نايب به آن عيسی خان وقطب خاندر آن جنگ شرکت نکردی بلکه توسط 

حاB من گناھان ترا بخشيدم وتو بدون  گدشته گذشت، صورت بھر-دعوت شدی

 بغاوت نموده وبر) ًاحتمx از مارور(رانا ھيچگونه ھراس نزد من آمده ميتوانی،
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 حمله نموده وزنان واطفال مسلمان را محبوس  اجميرپرگنه ھای معينی درسرکار

کدام آنھا ا ھيچمبعضی ازاشراف بغرض مقابله با وی فرستاده شدند ا.ساخته است

١».موفق شده نتوانستند
  

 تذکرميدھد که خواص خان ھيچوقت نميخواست تازمان حيات مشتاقی

تازمان حيات عادلخان،خواص خان ھميشه  زيرا .سxمشاه کنار بيايد اعادلخان با

ًباوی درتماس بود اما وقتی که عادخان از بين رفت او گفت که من شخصا 

 سوگند اسxمشاه عھد خود را که برآن. مارند ارزوی ھيچگونه جاه طلبی را

 بنابرين مرام ما به آخررسيد، خان مرده و حاB عادل، خورده بود نقض کرد

واقعات .(اسxمشاه پسربادار من است وعدم اطاعات از وی خيانت بشمارميرود

کرBنی او را از خيمه اش  Bکن تاج خان)  الف٦٠ب و٥٩مشتاقی،اوراق

با فاميل شيرشاه  درحقيقت خواص خان. ه قتل رسانيددرھنگام شب در بمبھل ب

ًروابط نزديک داشت وميتوانست با ارادت تمام مخصوصا بعد ازقتل عادلخان 

 برای اسxمشاه خدمت نمايد،اماپادشاه بنابر طبيعت کينه جوئی خويش اين جواھر

  .قيمت بھا را از دست داد

ونفرازاشخاص عxيی وخواص خان د  فکر ميکند که قتل شيخبدايونی

سوری محترم ومذھبی نه تنھا به اختتام دورۀ سلطنت او انجاميد بلکه امپرتوری 

٢ .را نيز خاتمه بخشيد
  

  برخxف خشونتی که اسxمشاه درمقابل مامورين بزرگ نشان ميداد، در 

شقدار ھا مسئول بودند تا مصئونيت جان ومال . مقابل عوام خيلی مھربان بود

 ھا مسئول وقوع  پرگنه ھا درشقدار ھا در قريه ھا ومقدم. يندرعايا را تضمين نما

ھرنوع جرم وجنايت بودند،درصورتيکه واقعه سرقت رخ ميداد وشقدار موفق به 

بدريافت سارق نميشد مجبور بود قيمت اموال مسروقه را خود بپردازد، دراين 

٣ .مورد ھيچگونه شکايت شقداران شنيده نميشد
  

                                                
 ١١٧ص صديقی ،ھمان اثر، - ١
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نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٧٨ 

ود حتی در امور کوچک اداری عxقه نشان ميداد اسxمشاه مانند پدر خ

واحکام مربوط به رھنمائی مامورين را در امور دولتی ھر روز جمعه صادر 

ًوی ضمنا به قضات ومفتيھا اجازه نميداد در قسمت تعميل اوامر وتصاميم . ميکرد

اسxمشاه،ھمچنان مجالس خوشگذرانی را تحريم نمود و برای . وی مداخله نمانيد

که اشراف چنين مجالس را ترتيب داده نتوانند اجازه نميداد نزدخود دختران اين

اما برخxف سلطان عxء الدين خلجی تشکيل اجتماعات در .رقاصه داشته باشند

اشراف ميتوانستند بدون اجازه . بين اشراف ونوشيدن شراب را ممنوع قرار نداد

 اما نميتوانستند خيمه ھايی ن روابط خويشاوندی برقرار نمايندشاه در بين خودشا

 آنھا .برنگ سرخ داشته باشند، زيرا اين رنگ مخصوص خيمۀ پادشاه بود

ھمچنان از داشتن فيل به استثنای بعضی فيلھا ضعيف آنھم بغرض نقل ) اشراف(

در مورد ازدياد شکوه وجxل تاج وتخت نيز . وانتقاBت اموال محروم بودند

بزرگ که رتبه ھای داشتن پنج، ده،بيست به اشخاص . اقداماتی صورت گرفت

 خيمه ھای بلند هوسی وھزارسوار را دارا بودند امر شده بود تا در روزھای جمع

در قسمت مرکزی آن چوکی را که باBی آن بوت ھای اسxم شاه . بر افرازند

گذاشته شده بود قرار ميدادند، در مقابل آن اشراف با سرھای خميده بغرض ادای 

بعد از آن امين فرمان شاھی را که حاوی . جاھای معين می نشستنداحترام در

 احکام واصxحات بود وبايد توسط اشراف تطبيق ميشد قرائت مينمود،

درصورتيکه شخصی از فرمان شاھی اطاعت نميکرد موضوع توسط جاسوسان 

  .به شاه رسانده ميشد وشخص مسئول به جزای عبرت انگيز ميرسيد

يرشاه واسxمشاه ھردو در قسمت تامين عدالت بدون بايد تذکر داد که ش

درمقابل قانون تمام مردم چه کوچک . ھيچگونه تبعيض عxقۀ مفرط نشان ميدادند

  .  وچه بزرگ مساوی بودند

از عدالت اسxم شاه توصيف نموده " مدھومالتی"،مؤلف کتابميرمنجان

رديده ودر دورۀ اظھار ميدارد که ھرشخص از عدالت وی بدون امتياز مستفيد گ

١ .اوصلح وامنيت وشگوفائی درتمام مناطق امپراتوری وی حکمفرما بود
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نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٧٩ 

  

  :افغانھا بااسIمشاه سوء رفتار 

تشنه خون افغانان )  اسxمشاه( او:از قول بدايونی مينويسد که صديقی 

جھت آنکه باری . گشت وبيش از پيش تصميم گرفت آنھا را توبيخ ومضمحل نمايد

 اشراف ل ديگری پرداخت ومعاش بيفزايد به اعما افغانھابختیھنوزھم به بد

ت نداشتند جرأنھا  آھيچيک از.  ساخت متوقف يا معطل١٥٤٩را درسال  وعساکر

 که يکی از شاه محمدفرملیباBخره به  تا تقاضای حقوق ومواجب خود را بکنند،

ه اشراف مھذب ودارای اخxق حميده بود،رجوع کردند تا موضع را نزد شا

من ديشب خوابی ديده ام ! اعيحضرتا«:شاه محمد نزد شاه رفت و گفت. مطرح کند

 خاک بود، ديگری د،يکی پرازکه سه خريطه از آسمان برزمين فرومی آي

خاک برسرعساکر،طx درخانه ھای اھل ھنود . کاغذ بودپراز طx وسومی پراز

  ».وکاغذ در خزانۀ شاھی فرود می آيد

 پرداخت معاش وجامگی عساکر راوعدۀ  اسxمشاه اين بيان سبب گرديد تا

موضوع توھين به زنان طايفۀ نيازی  .دھدب گواليار به Cھوربعد از بازگشت از 

نيز دراين   دستگيرشده بودنداعظم ھمايون وسيدخانکه در ھنگام اضمحxل 

دارائی اعظم ھمايون به مردم عادی  ھا و زنان نيازی .قابل نکوھش است مورد

آنھا به نام ھای سيدخان نيازی،اعظم خان نيازی وشھبازخان لوھانی . دداده ش

 از آنھا با نواختن دھل در نزديک مسمی شدند واجازه يافتند تا مانند اعيان قلمرو

ھرشب  ھمچنان آنھا طوريکه از قديم درھند معمول بود.دروازه پذيرائی بعمل آيد

 ،مواصلت آنھا به درباربا . جمعه غرض ادای احترام به دربارحاضرميشدند

به آوازبلند اعxم ميکردند که فxن وفxن نيازی به ) کشيک چيان دروازه(نقيبان

اين کارباعث شد تا تنفراعيان افغان درمقابل ! غرض ادای احترام حاضرميشود

١ .از خوف خشم شاه آنرا ظاھر نمی ساختند اسxمشاه بيشترگردد، اما
  

را که دارای قدرت وشھرت اف افغان اسxمشاه آن عده ازاعيان واشر

 در مورد تطبيق نظريات سياسی خود برھمکاری شان مطمئن نبود بودند و
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نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٨٠ 

مشتعل س گواليار آتشی که در محبتمام آنھا در بقول بدايونی، .مضمحل نمود

از مرگ که )برادرزن اسxمشاه (کمالخان به استثنای سوختند  ساخته شده بود

١.نجات يافت
  

يان افغان چون سخت تحت فشار بودند،برای نجات خود به ھرصورت اع

دراين خصوص حتی حمايت برخی از  ازاين وضع دست به توطئه زدند و

اشراف غير افغان را نيز بدست آوردند، اما اسxم شاه توسط جاسوسان خود از 

ميشد وتوطئه  ی باخبرھرحادثه اتحقق تمام حرکات ودسايس دشمنان خود قبل از 

 -٥٣دوتای ازاين توطئه ھا در سالھای.را در نطفه خنثی ميکردگران وتوطئه ھا 

ناک تراز دو توطئه چيده شد وبا سرعت خنثی گرديد وتوطئه سوم که خطر١٥٥٢

اين  .گرديد  نيز افشاتوسط اشراف مقتدر درباری طرح گرديده بوداولی بود و

را بجای ) اهًبعداعادلش( توطئه قصد داشت با ازميان بردن اسxمشاه،مبارزخان

ند،ووقتی شاه ازآن باخبرشد، تصميم گرفت رھبران توطئه را دريک وی بنشا

کند، ولی چون توطئه گران نيز ازاين راز مطلع  نابود و مجلس دربار دستگير

وبطوردسته جمعی  رفتند نمینزد شاه ائی برای ادای احترام به ھشده بودند، به تن

توانست عليه ھمگی دست بکارشود تا ند وشاه نميشد بارياب میبه حضور شاه 

 و ٢. ميxدی درگواليارفوت کرد١۵۵۴درآنکه شاه مريض گرديد وسرانجام 

 ساله بود به تجويز اميران ورجال دربار برتخت ١٢پسرش فيروزشاه  که 

، مگرسه روز بعد بدست مامای خود مبارزخان کشته )١۵۵٤(سلطنت جلوس کرد

٣ .شد
  

  : سوريھا عھداشراف 

                                                
وی توسط خواھرش ،خانم : ی درمورد نجات کمالخان ميگويد،بدايون١٢٢ھمانجا، ص- ١

و ھنگامی که محبس آتش زده شد خود را در زيرلحاف . اسIمشاه ازاين تصميم شاه اطIع يافت
صبح ھنگامی که اسIمشاه او را ديد با اين نظرکه . مرطوب پنھان نمود واز مرگ نجات يافت

بدايونی،ص .(گرفت وبرتبۀ اشرافيت ارتقا دادخداوند او را نجات داده است مورد عفو قرار
٣٨٠( 
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نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٨١ 

علل متعدد سياسی، طبقۀ حاکمه در دوره سوری ھا در مقايسه با بنابر 

د تا بوبنابر روابط فاميلی شيرشاه برايش ناممکن  . داشت وسيعتر اساسلوديھا

اعضای خانواده ھای ممتاز دورۀ لودی ھا را در آغاز فعاليت ھای نظامی خويش 

غيرافغان را که از آنعده از مردمان  تا افغانھای عادی و او مجبور بود.جذب نمايد

در دورۀ لوديھا  .داخل شدن در خدمت وی مضايقه نميکردند، استخدام نمايد

وديگرخانواده ھای قديمه  رمليھا،ا لوديھا،سروانی ھا،لوھانی ھا، فاکثرامتيازات ر

درحالی که با  .قبايل سور، نيازی وغيره  از آن محروم بودند ھندی گرفته بودند و

 ه قبايل اخيرالذکردر قسمت فوقانی طبقۀ اشراف قرارانتقال قدرت به شيرشا

د توجه قرار داد بلکه افغانھای مور نيازی ھا را او نه تنھا سوريھا و. گرفتند

بنی ھا در ړس .ًبنی را نيز که قبx بکلی فراموش شده بودند از نظردور نداشتړس

ت می  بودند وبه پيمانۀ کوچک به تجار ترپائيندارای مقام زمرۀ افغانھا 

 شيرشاه آنھا را برتبۀ ھای بلندتر ارتقا بخشيد وباين ترتيب سرمايه و. پرداختند

١ .ثروت آنھا ازدياد يافت
  

دلشاه وتا ھنگام سلطان عابنی از اشراف بزرگ بود ړسرمست خان س

تا آنکه دراوايل سلطنت اخيرالذکر توسط  سور، اين موقعيت خود را حفظ نمود،

از اشراف بزرگ ديگر اين قبيله ھم .  بقتل رسيدرملیسکندر فرزند سلطان محمدف

، ادارۀ خزانه روھتاس است که شيرشاه عxوه برامور سرکار اختيارخانيکی 

در دورۀ بازماندگان شيرشاه نيز . ه بودقلعه روھتاس را نيز به او محول نمود

شراف مردمان عادی به رتبه ھای بلند اشرافی ارتقا جستند، زيرا آنھا به مقايسۀ ا

  .دندطبيق پxنھای حکومت انجام داده بوقديمه خدمات مھمی را در قسمت ت

بررسی آثار مربوط به دورۀ مغولھا وافغانھا در ھندوستان نشان ميدھد که 

شيرشاه عxوه برجذب افغانھا، تعداد زيادی از ھنديھا ھای مخالف مغولھا را نيز 

ابل مغولھا در تحت رھبری بخدمت گماشته بود و زمينه مخالفت شان را در مق

بنابران به سلطنت رسيدن شيرشاه باعث به ميان . مدبرانۀ خود فراھم نموده بود

آمدن طبقۀ جديد اشراف گرديد که از مردمان مربوط به طبقات مختلف مذھبی و 
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نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٨٢ 

ًدر حقيقت پيروان اوليۀ شيرشاه بودند که بعدا . قبايل مختلف تشکيل شده بود

 ھای بلند و اقطاع ھای وسيع را در عوض دادن قربانی موقعيت ھای مھم، رتبه

وخدمات خود بدست آورده بودند و تمام آنھا مربوط به قبايل بی اھميت افغان 

  .وخانواده ھای ھندی فاقد امتيازات بودند

درمرحلۀ دوم بعد ازاين مردم،اعضای خانواده ھای صاحب امتياز دورۀ 

درمقابل شيرشاه بازھم در  غرورانه شان،لوديھا قرار داشتند که با وجود موقف م

خدمت او شامل شدند، زيرا سلطان محمودلودی وسلطان بھادرشاه از گجرات در 

چون شيرشاه قدرت را کسب کرد . ١ ًاز بين بردن مغولھا کامx ناکام شده بودند

آنھا اجبارا ًبه او پيوستند و اعتماد او را جلب نمودند و باBخره موقف ھای مھمی 

باين ترتيب شرايط ارتقای اشراف را استعداد .  درحکومت بدست آوردندرا

بالنتيجه تمام اشخاصی که . شخصی ووفاداری شان به مقام سلطنت تشکيل ميداد

در اوايل بدور شيرشاه جمع شده بودند، به مناسبت وفاداری تزلزل ناپذيرشان 

  .بلندترين موقعيت ھا را در امپراتوری وی بدست آوردند

  قيت ھای پيھم شيرشاه باعث شد تا مردم بدور او جمع شوند وچون موف

ازخشونت مغولھا بستوه آمده بودند بنابرين دراين مبارزه قھرمانانه شيرشاه باوی 

اغتشاش عمومی دھاتيان برعليه مغوBن بعد از . اظھار آمادگی واشترک نمودند

 اری معرفی میکه نويسندگان مغول آنھا را مردمی فر)م١٥٤٠(محاربۀ قنوج

موجوديت عساکر ھندو ومسلمان در قشون شيرشاه . نمايند، موئد اين حقيقت است

واشراف او بيانگر اين حقيقت است که در قسمت استخدام مامورين حکومتی 

  وسربازان تنھا مسلمان بودن شرط نبود، بلکه به استعداد وميزان وفاداری  افراد 

                                                
از مطالعه توضhيح عبhاس خhان سhروانی در : ،صديقی می افزايد١٣٤صديقی ،ھمان اثر، ص - ١
مت عروج شيرشاه شايد ايhن نتيجhه بدسhت آيhد کhه شيرشhاه تنھhا از افغانھhا طرفhداری ميکhرد قس

امhا از تحليhل . مغولھhا را بکلhی مhضمحل نمايhد١٥٢٨وتصميم گرفته بود تا با اتحاد آنھا در سال 
 ١٥٣١انتقادی کتاب او وديگhر منhابع برمhی آيhد کhه وی امکhان خhروج مغولھhا را از ھنhدتا سhال 

 بودکه وی بعد ١٥٣٦تنھا بعد از سال .  سلطان محمود لودی فکر کرده نميتوانستيعنی شکست
 .از فتح بنگال   وروھتاس در بيھار بحيث يک شخص مقتدرعرض اندام کرد



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٨٣ 

   ١.نيز اھميت داده ميشد

فغان، نيز بمنظور مساعدت با شيرشاه در قسمت سرکوب اشراف غيرا

. نمودن افغانھای شورشی که به قبايل مختلف مربوط بودند ھميشه وجود داشتند

درحقيقت شيرشاه پادشاه تمام ھنديھا بود وامتياز اشراف دراستعداد شان برای 

نھا اشراف غيرافغان،نيز بمننظورموازنه قدرت با افغا. جلب نظرشاه نھفته بود

شيرشاه اشراف را چنان مورد اعتماد قرارداد که حتی امور . تشويق می شدند

٢.اداری وBيت بزرگ نيز به آنھا سپرده شده بود
  

با به قدرت رسيدن اسxمشاه،تعداد اشراف غيرافغان بصورت قابل 

خود شش ھزارسوار  اسxمشاه در قشون خاصه خيل.مxحظه ئی افزايش يافت

.  يافت وی ھمه را برتبه ھای اميری وافسری ارتقا دادداشت وطوريکه تذکر

ھمچنان مجادله بين مقام سلطنت واشراف قديمه شيرشاه باعث گرديد تا اسxم شاه 

به غرض خنثی ساختن فعاليت اشراف قديمه مردمان عادی را در موقعيت ھای 

  .حساس دولتی قرار بدھد

پايان معلومات کافی در اگرچه دربارۀ تعداد حقيقی اشراف زاده از طبقات 

دست نيست،با آنھم اطxعات متفرق در آثار دورۀ قرون وسطی تعداد آنھا را 

ًخان که اصx يک بافنده بود، بصفت يک شخص  اقبال. خيلی زياد نشان ميدھد

قرار گرفت که بحيث مشاورشيرشاه  عادی درخدمت شاه بود وچنان مورد اعتماد

 ھيمو نيز که در دورۀ شيرشاه وظيفۀ .٣  مقررشدبxتراز اکثراشراف افغانیبرتبۀ 

حاصل  تقرر به حيث يکی ازاشراف بزرگ عز تفتيش بازار را برعھده داشت

توجه  ًعxوتا مردمان عادی اشراف نيز که با خانواده اعيان ارتباط داشتند و.نمود

 اسxمشاه .٤گرفتند شيرشاه راجلب نتوانسته بودند، مورد اعتماد اسxمشاه قرار

                                                
 ،تھيه غذای بدون گوشت  در دعوتھا توسط اشhراف بيhانگراين ١٣٦صديقی ،ھمان اثر، ص - ١

زيhhاد در قhhشون شيرشhhاه نhhزد اشhhراف خhhدمت واقعيhhت اسhhت کhhه افhhسران وسhhواران ھنhhدو بتعhhداد 
 .ميکردند

 )٩٥ الف و٥٨مشتاقی ،اوراق(١٣٧ صديقی، ھمان اثر، ص - ٢
 )٤١١بحوالۀ بدايونی، ص(١٣٨ صديقی، ھمان اثر، ص - ٣
 )٣٨٩بحوالۀ بدايونی، ص(١٣٨ صديقی، ھمان اثر، ص - ٤
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آنھا را با نظرداشت  خارجی مھربان بود و پدر خود درمقابل مھاجرين نيز مانند

   .استعداد شان به خدمتات دولتی ميگماشت

در بارۀ دورۀ سلطنت او معرف ورود عده زيادی از  تذکرات بدايونی

گرچه مردمان  .جذب آنھا در جامعه مسلمان ھند ميباشد ممالک اسxمی و

واده ھای بزرگ نيز به نزد اسxمشاه معتبر بودند، اما غيرافغان مربوط به خان

چون نويسندگان افغان به توضيح احوال اشراف غير افغان دل چسپی نشان 

آنچه  .ًلذا ندرتا به اسمای اين چنين اشراف در آثار شان برميخوريم، نميدھند

يبۀ کت. واضح است اينست که آنھا مراتب مناسبی را در دستگاه اداری دارا بودند

 ميxدی ١٥٤٨ درسال سيد يحيیآنھا بنام  بھار شريف نشان ميدھد که يکی از

 ابوالفضل در مورد خواجه بھلول که به محمد  ھمچنان تذکر.١مقطع بيھاربود

برسياست  جxل الدين اکبر نيز قرارگرفته بود مورد اعتماد مشھور بوده و

  .اسxمشاه در برابر اشراف روشنی می اندازد

ربوط ميشود، وی افراد خود را که به سلطان محمدعادل شاه متا جائی 

وی رتبه ھای بزرگ را  .از بين بردارند تشويق نمود تا ھواخواھان اسxمشاه را

يکی از اشخاصی که در  .معلوم داشتند سپرد  اصليت مشکوک ونا کهبه آنھائی

 لقب ده ھزارسوار وگرفتناميردورۀ گذشته به او موسيقی می آموخت، برتبۀ 

بزرگترين مقام را در امپراتوری سوری   ھيموھمچنان .مجاھدخان ارتقا نمود

تقويت قشون شاھی درمقابل  با استفاده از قدرتی که داشت بمنظور و بدست آورد

تھريل برادر زادۀ  .ورفقای خود را بوظايف مھمی گماشت شورشيان دوستان

به ھمين ترتيب سلطان  .بھگونداس به موقعيت ھای عمده ارتقا يافتند و ھيمو

تقويت قوای خود  ابراھيم سور که در مقابل عادلشاه ادعای سلطنت داشت بمنظور

 محدود سوارخود به او می پيوست اشخاص عادی را حتی در صورتيکه با تعداد

البته اين دوره از نظرسياسی بحرانی  .به رتبه ھای امير وخان ارتقا ميداد

                                                
 )٤٩٣-٤٩١بحوالۀ بدايونی، ص (١٣٩ صديقی، ھمان اثر، ص - ١
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 ميxدی ١٥٥٥امپراتوری سوری را در سال  قوط بحدی که باBخره زمينۀ س.بود

١ .فراھم نمود
  

  

  : سوری وسقوط دولتسلطنت عادلشاه

  بايی  به خانم خود بی بی خ داودی، اسxمشاه قبل از مرگش بروايت تاري

ميخواھی  است و کرده بود که اگر پسرت برتوعزيز پيشنھاد) مادر فيروزخان(

 برادرت برتو برادرت را اعدام کنند واگرسلطنت کند، اجازه بده تا امرکنم که 

ولی خانمش باعذر . گران تر از فرزند است دست از زندگی فرزندت بشوی

 بعد از فوت اسxمشاه مبارزخان  روزمگر سه .والحاح اين پيشنھاد را رد نمود

برادرزن اسxمشاه  وارد خانه خواھرخود شد وبسوی فيروزخان رفت تا او 

انم اسxمشاه فرزندش  را در آغوش گرفت وبا گريه وزاری رابقتل برساند ولی خ

به برادرخودگفت او پادشاھی نميخواھد اجازه بده تا ازاين شھر وديار بجای 

نامعلومی برويم مگر مبارزخان با بيرحمی فيروز نوجوان را از آغوش مادرش 

دل بيرون آورد وبقتل رسانيد وبعد خطبه بنام خود خواند و لقب سلطان محمدعا

وسپس ازميان  )چی عدالتی که با کشتن خواھرزاده آغازشده بود؟(برخود گذاشت 

اختيار دار امور مملکت  اميران واراکين دولتی ونظامی سه کس را انتخاب و

نموده به ديگر امراء رجال نطامی گفت ھرکه ازاين سه نفر اطاعت ميکند بماند 

ص مورد  اين سه نفراشخا.اينھا اطاعت کند، رخصت است وھر که نميخواھد از

) سوری(بھارخان سروانی، ابراھيم خان سور:عبارت از عادلشاه اعتماد 

وی منصب وزارت را به .  بودندوکشميرخان برادرکوچک خواص خان

 و خزانه شاھی را مساويانه تقسيم کرد و .انی دادھکشميرخان ودولت خان لو

از اھل ميوات را که " ھيمو "ھمچنان يکی از ھندوھا بنام. دراختيار آنان گذاشت

به  . جمله مقربين خود انتخاب نمودز ازکنترول بازارھا دراختيار وی بود، ني

رجال نظامی از سلطان محمدعادل ناراضی شدند  ھمين دليل بسياری از اميران و

  گرديدند واين امر سبب ھرج ومرج در نظام اردو  واز وظايف خويش طرد

                                                
 )٤١١بحوالۀ بدايونی، ص(١٣٨ی، ھمان اثر، ص  صديق- ١
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  .گرديد

 که در قلعه روھتاس جديد در رأس لشکری سوریاحمدخان دراين وقت 

 لشاه، ازاينکه فيروزخان با رسيدن نامه عادبودگھکران  قرار داشت ومشغول فتح

سال اسxمشاه توسط وی بقتل رسيده بود، سر بشورش برداشت وھمراه  پسرخورد

با لشکر خود وديگر امراء وافراد مھم Bھور بخاطرانتقام از خون فيروزخان 

بخاطر سلوک بد عادلشاه . ارش نمود مدھلی وآگرهک اسxمشاه  بسوی  نموحق

حتی . رجال مقتدر نظامی ازوی رويگردان وھريک بسمتی رفتند تمام اميران و

 شاه محمدخان فرملی سکندرخان پسرباری يکی از پسران ھمين رجال نظامی ، 

ر محمدشاه از ين آميزی بجواب عادلشاه که حکم کرده بود جاگيتوھ با لھجه تند و

جا يناکنون سخن بد:  داده شود، گفت بنیړس خان سرمستبه  وی گرفته شود و

 بنی سگ فروش تعلق ميگرد؟ ړاگير از ماگرفته ميشود وبه يک سکشيده که ج

بدين بھانه وی  ووقتی سرمست خان خواست دست برشانه سکندرخان بگذارد و

  بدرکرد وشميشيراز نيام و خان را به عقب زد کند، او دست سرمست را دستگير

ضربتی برشانه سرمست خان حواله نمود که از اثر زخم آن ضربه سرمست خان 

سپس سکندرخان چند تن ديگر از رجال دربار عادلشاه را کشته بسوی . درگذشت

 و مگر عادلشاه از ترس بدرون حرمسرای خود فرار نمود ،شاه حمله بردلعاد

 دويد وديوانه وار ھرکه بجلوش می آمد راکندرخان از عقب او بدرون حرامسس

پسرغازيخان   ابراھيم خان سورکشت وسرانجام بعد ازدوساعت زد وخورد ، می

  که شوھرخواھر عادلشاه ميشد با شمشير برسکندرخان فرملی حمله نمود وسور

  .پا در آمد او وارد کرد وديگران او را مورد ضربه قراردادند تا از ضربتی بر

وضاع روز بروز بدتر شده رفت ودر تمام قلمرو شيرشاه بعد ازاين ا

ھرکه قدرت وسپاه بيشتر داشت، منطقه يی  بغاوت سربلند نمود و سوری فتنه و

سخن تا آنجا خراب . خود را پادشاه ميخواند را در تصرف خود در می آورد و

يکی . شد که دراطراف دھلی دريک وقت سه پادشاه کوس پاد شاھی مينواختند

ونفر ) عادلشاه خواھر شوھر( سورشاه بود،ديگری سلطان ابراھيم شاهعادل

و   حاکم پنجاب بود که او ھم شوھر خواھر عادلشاه ميشد سومی  احمدخان سور

 به  رابامشورت  تاتار خان کانسی وحسين خان سلطانی تمام منطقه Cھور



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٨٧ 

رخود تصرف خود در آورد وخود را پادشاه اعIن نمود ونام سلطان سکندر ب

  . گذاشت

برادر عليه يکديگر لشکرکشی کردند ودر نزديکی ھای دھلی  دو اين

لشکر سلطان سکندر از ده ھزار نفر . شدند برو قوتھای ھردو برادر باھم رو

در آغاز . نفر ميرسيد مگر لشکر سلطان ابراھيم به ھفتاد ھزار، تجاوز نميکرد

 و ذارد وی در منطقه Bھورسلطان سکندر به برادرش پيغام صلح  فرستاد که بگ

مگر برادراين . سوری خود بربخش ھای ديگر قلمرو پنجاب حکومت کند و

باBخره وقتی جنگ آغاز شده ، ابراھيم خان با ھفتاد ھزار  پيشنھاد را نپذيرفت و

يث برنده ر به حبھل فرارکرد وسلطان سکند بسوی سن وردسپاه خود شکست خو

   ١ . گرديدآگرهجنگ  وارد 

لت صفوی، به  که بعد ازمساعدت دوھمايون پسر بابرھمين زمان در 

 وقندھار را اشغال و به دولت صفوی ايران بخشيده بود، بعد از افغانستان برگشته 

ميxدی توانست تا پشاور پيش  ١۵۵۴سرکوبی برادران خود درافغانستان درسال 

 او. کرد يت استفاده راروی کند  وبه کابل باز گردد، از اين بی اتفاقی افغانھا نھا

 به اتفاق ١۵۵۵ھمايون درسال . دوباره برھند حمله نموده وBھور را متصرف شد

بيرم خان، حاکم قندھار ويکی از مستبدترين سرداران خود لشکری تدارک ديد و 

لشکراو سند را عبور کرد و روھتاس، قلعه . برقلمرو سوريان ھند حمله ورشد

سپس شمال پنجاب ،  .اتارھا ساخته بود، تسخيرنمودايکه شيرشاه دربرابرھجوم ت

سکندرشاه سوری باشنيدن اين خبر . Bھور وسرھند به تصرف ھمايون درآمد

اما نتوانست جلو پيشروی  ناخوش آيند با لشکری بسوی Bھور حرکت نمود

بيرم خان پس از گذشتن از ستلج سپاه . ھمايون را بگيرد و عقب نشينی کرد

نبرد ديگری در سرھند درگرفت که ١۵۵۵درمی . کست داداسکندرشاه را ش

   ٢. اسکندرشاه درآن مغلوب و از معرکه بدر رفت وھمايون وارد دھلی شد

                                                
 ٢٨٠ -٢٦٨ تاريخ داودی، ص - ١
 ١٩۴ تاريخ مغول وتيموريان، تاليف لوسين بوات، ص - ٢
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رکت  ابراھيم که به سنبھل رفته بود با لشکری تازه برای تصرف کالپی ح

راھيم خان سور بسوی کالپی ، وزيرخود آمدن ابخبرعادلشاه با شنيدن .کرد

 پنجصد فيل بجنگ ابراھيم فرستاد ودرنتيجه ابراھيم از ھيمو را با" ھيمو"

مگر درھمين وقت  ھيمو وی را تعقيب نمود. شکست خورده بسوی بيانی رفت

با لشکری بزرگ بسوی  بشورش برداشت و  حاکم بنگال  نيز سرمحمدخان سور

سور را برای دفع محمدخان  عادلشاه ھيمو. جونپور وکالپی وآگره پيش می آمد

با محمدخان سور نمود،  در جنگی که  ھيمو .اخواند وبسوی اگره فرستادفر

  کردند واو بدست سپاه ھيمو  را در ميدان نبرد رھاسورمحمدخان لشکريان بنگال 

بدست سپاه ھمايون کشته شد وعادلشاه نيزتوسط   بعدھا ھيمو ١ .دستگير وکشته شد

ت رسيده بود وخود را محمدخان سور که بعد از مرگ پدر در بنگال بقدر پسر

   ٢ . )قمری٩٦٨(   می ناميد در يک جنگ روياروی کشته شدبھادرشاهبنام 

خان درقلعۀ  آخرين مقاومت افغانھا توسط لشکر ھمايون بسرکردگی بيرم

ھمايون بار ديگرسلطان ھند گرديد، مگر ھفت ماه . در ھم شکسته شد  نيزه بيان

عجيب .  خود بزير افتاد وجان داد از بالکن کتابخانه١۵۵۶ جنوری ٢۴بعد در

 .  سال زندگی کرد۴٨است که ھمايون نيز مانند پدرش بابر فقط 

 بعد از ١۵۵۶اسکندرشاه سوری که به بنگال گريخته بود، درسال 

 سردارنامی عادلشاه  سالۀ ھمايون برھيمو١٣کبر فرزند پيروزی سپاه جxل لدين ا

   ٣ .ن فروبستسوری ، به بيھار رفت ودرانجا چشم از جھا

بيرم خان در سرزمينھای ھند با استبداد بی سابقه ای مردم را تنبيه و مخالفان 

اما درھمين وقت درافغانستان قبايل پشتون  .دولت مغولی را سرکوب ميکرد

برھبری پير روشان، قيام وسيع وبسيار خطرناکی را برضد دولت مغولی ھند 

  .يريمگی می پ سيراين قيام را .جاميدًسازمان دادند که تقريبا يک قرن بطول ان

                                                
 ٣١٣ تاريخ داودی،ص - ١
 ٣١٨ تاريخ داودی، ص- ٢
، بھادرخhhان، افغhhان ديگhhری بhhود کhhه حکومhhت مhhالوا را ١٩۶ تhhاريخ مغhhول وتيموريhhان،  ص- ٣

 از نفوذ ١۵٧۶در بنگال رجالی از خاندان لودی افغان تا سال. ر پادشاه داشتدرآغاز سلطنت اکب
  )١٩٨ھمان اثر،ص . (واقتدارچشمگيری برخوردار بودند
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  مپنجفصل 

  

   رودکابل قبايل پشتون در دلتایھایجنبش

  )م١٦٩٠-١٥٥٦(برضد مغوCن ھند

 

  

  :مقدمه

آھنگ فيوداليزم بين قبايل پشتون سبب اختxفات  ھم   سيرنامتوازن و نا

يکی . وھمين دشمنيھا پای مغولھای کورگانی را به ھندباز نمود شديد قومى شد، 

خانخانی در چھارچوب مناسبات قبيلوی وماقبل فيودالی  از خصلت ھای نظام ھای 

خانوادگی است،بنابرآن درپايان ربع اول قرن  ورقابت ھای درون " اودرزادگی"،

ابراھيم لودی امپراطور ھند، به دربار  شانزدھم ميxدی، يکی ازوابستگان سلطان 

تصرف تاج وتخت دھلی  برای   راتانُبابر پادشاه کابلسکابل رجوع کرد و 

پرورانيد، خود را  ُبابرھم که چنين آرزوی را ازسالھا قبل بدل می . تحريص نمود

مقيم  ُبابر برای آنکه خود را از مقابله با قبايل . برای حمله برھند آماده نمود

ًخاطر جمع کره باشد قبx با دختر شاه خيبرو پشاوردردوسوی رودکابل تا 

رئيس قبيله يوسفزائی ،ازدواج نموده بود واينک با ) بی بی مبارکه(  منصور 

   . برھند حمله کرد خاطر جمع واطمينان 

، سلطان ابراھيم پانی پتُ    به ھرحال بابر برھند حمله کرد و درميدان 

  لودی را که در جنگ شمشير ميزد مغلوب و نابود کرد وخود بجای او برتخت 
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ُاما پيروزی بابربرھند بزودی جانش را از ). م١۵٢٦=ق٩٣٢رجب (دھلی نشست

١.وپس از او ھمايون پسرش برتخت دھلی تکيه زد) م١۵٢٩(اوگرفت
  

در عھد ھمايون، افغانھا که با سقوط دولت لودی، عظمت تاريخی خود را 

از دست داده بودند، در صدد استرداد آن عظمت برآمدند و يکی از سپاھيان دلير 

نيروھای پراکنده افغان را ) بعد مشھور به شيرشاه سوری(افغان بنام فريد خان

ُم برقوای مغولی ھمايون پسر بابر حمله کرد و ھمايون ١۵٤٠تنظيم نمود ودر

ستارۀ اقبال .  تعلق گرفتشيرشاه سوری به  سلطنت دھلیراشکست داد و

شيرشاه سوری خوش درخشيدولی دولت مستعجل بود، زيرا پنج سال بعد او در 

  ربيع اBول١٠روز(جربر اثر حادثۀ ناگوار آتش سوزی جان سپردقلعه کالن

   ٢ ).م١۵٤۵ می٢٢=٩۵٢

ھمايون که . اخxف شيرشاه توانستند فقط ده سال دولت او را تداوم دھند

برای استمداد از دربار صفوی به ايران رفته بود، بعد ازمساعدت دولت صفوی ، 

يران بخشيد وخود برضد قندھار را در عوض اين مساعدت به دولت صفوی ا

ھمايون بعد از سرکوبی برادران خوددرافغانستان . برادران خود بسوی کابل کشيد

   ٣ .ميxدی دوباره برتخت دھلی قرار گيرد١۵۵۵توانست درسال 

ازآن پس امپراتوران مغولی ھند، براى تطميع خانھاى قبايل با دادن 

از جانبى ھم . پشتون دامن زدندجاگيرھا و اقطاعات، تضاد قومی را درميان قبايل 

خصلت قبيلوی تقاضا ميکرد تا اراضى عمومى و مشترک متعلق به قبيله را 

قبx درميان قبايل پشتون بخصوص . رئيس قبيله به مالکيت شخصى خود درآورد

مطابق » ويش«که متعلق به قبيله بزرگ يوسفزائى بود، سيستم  سوات دروادى

ر اساس آن اراضى تقسيم در ميان افراد قبيله پس  معمول بود که بشيخ ملىدفتر 

ًبايستى مجددا   سال مى ١٠ سال و ٧از ھر پنج سال و در بعضى جاھا بعد از 

                                                
 ١٩٨٧پشاور٣١١افغانستان در مسير تاريخ، ص :  غبار- ١
 ٢٠١- ١٩٩ حبيبی ، تاريخ مختصر افغانستان،چاپ پشاور، ص - ٢
 ،٥٠، کابل،ص ١٣٤٩، طبع ١ ج حبيبی،تاريخ مختصر افغانستان، - ٣
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 اما اشراف و رؤساى قبايل که بھترين اراضى را معموB در  ١ .تقسيم بندى گردد

 ًدست داشتند، از اين سيستم راضى نبودند و ميل داشتند، آن اراضى دايما در

تملک ايشان قرار داشته باشد، در حاليکه افراد قبيله، حفظ و بقاى اين سيستم را 

شاھان وعمال مغولی ھند درجھت حل اين اختxفات اقدامى . آرزو داشتند

ًطبعا اقشار پائين جامعه که از اين روش ناراضى بودند، درجستجوى  نميکردند و

 از طرف مردم بر ضد دولت اين است که جنبش نوينى. راه حل اين مشکل بودند

فيودالى ھند و فئوداBن قبايلى در نيمه قرن شانزدھم ميxدى براه افتاد و سلسله 

در رأس جنبش قرار گرفت و در سايه مذھب و پير روشان روشانى برھبرى 

  . پيرى و مرشدى بر ضد استبداد فئودالى به مبارزه پرداخت

نى، در واقع حلقه مھم از محققان خاطر نشان ساخته اند که نھضت روشا

سلسله مبارزات آزادى خواھى افغانان بعد از سقوط دولت لودى و سورى افغان 

ای نبود، لذا براى  ً شخصا رئيس قبيلهيزيد روشانباى که از آنجاي. در ھند است

رسيدن به اين آرمان بزرگ ملى، از تصوف و عرفان بحيث يک سxح برنده و 

مردم را بمبارزه ) کورگانى ھند(تيxگران خارجى قاطع کار گرفت و بر ضد اس

   ٢ .برانگيخت

ھاى عرفانى و  ً در قرون وسطى، مخالفت با استبداد مسلط، غالبا در سلک

 ٣ .وتصوف بروز ميکرد) باطنيت(» ميستى سيزم«در لباس دين و مذھب و

بنابرين نھضت روشانى اگر از لحاظ شکل، عرفانى و تصوفى بود، مگر از لحاظ 

، که قبايل ساکن ٤خواھى و رھائى بخش بود حتوى و مضمون يک نھضت آزادىم

ھاى استبدادى وقت وبرعليه دستگاه حاکمه   درمصب رودکابل را بر ضد قدرت

   ساله در جنوب ھندوکش از غزنه تا پشاور ٨٠فيودالى به مبارزه خستگى ناپذير 

                                                
، د روشان ياد، )متن پشتو( چاپ پشاور ٤٤-٤٢ محمدآصف خان، تاريخ رياست سوات ،ص - ١

 ٢٠٩ص 
، ص ١٣٥٣ اسIنوف، د روشانيانو ملى نھضت، ترجمه محمد اکبر معتمد، طبع پشتو تولنه، - ٢

 الف بقلم محمد صديق روھى 
 بعد ب١٢٦ تاريخ ايران، ترجمه کشاورز، ص - ٣
  دروشانيا نو نھضت ص اول- دروشان ياد مقاله محمد صديق روھى - ٤



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٩٢ 

  ١ .بسيچ کرد

 لنينيزم، در - ھاى مارکسيزمبرخى از محققين شوروى در زيرتاثير انديشه

اند که اين نھضت از يک جھت ماھيت ملى  مورد ماھـيـت نھضت روشانى گفته 

چنانکه ھنگام جنگ با  .ًداشت و از جھت ديگر يک جنبش کامx طبقاتى بود

مخالفين، دارائى اشراف مخالف را ميگرفت و بعد آنرا بين افرادى که در اين 

کن  بدينسان نھضت در صدد ريشه. م ميکردنھضت شرکت جسته بودند، تقسي

   ٢. ھاى کوچک دھقانى بود ساختن ملکيتھاى عمده فيودالى و ايجاد و تکثير ملکيت

  

 درحاليکه يکى از خصوصيات جنگ ھاى مذھبى، اعxم جھاد وکسب 

غنايم و تقسيم آن ميان مجاھدان است و ھيچ ربطى با انديشه ھاى طبقاتى و 

وبه ھمين دليل دولت بابرى ھند با پول و اسلحه در سايه  .انقxب اجتماعى ندارد

اتحاد با روحانيون و فيوداBن محلى، اين شورش را سرکوب کرد و از ھمه بيشتر 

) مؤلف کتاب مخزن اBسxم و تذکره اBبرار و اBشرار (مI درويزه ننگر ھارى

، جد بزرگ مسکونه کنر که بقول شيخ محمدعبده، ٣سيدعلى ترمذى (پير باباو 

در اين سرکوبى ھموطنان خود سھم بزرگى ) سيدجمال الدين افغانى بوده است

تبليغاتى داشتند و بررھبرجنبش حکم کفر و الحاد صادر نمودند و آخوند درويزه 

  ٤ .ناميد» پير تاريک«او را 

  خواھانه قبايل پشتون وساير اقوام بدرقه   مبارزات آزادى جنبش روشانى با

العمل و مبارزات مردم را شديد   شديد دولت بابرى ھند نيزعکسو روش ميشد

  .ترميساخت

                                                
 و نيز ديده شود مقاله محترم عطائى د ٣١٣ د روشان ياد، مقاله محترم غوث شھامت، ص- ١

  ٢٢٧رھمان اثر ص 
 و نيز  ٣١١ مقايسه شودبا د روشان ياد، ص ٣١٢-٣١١ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ص-  ٢

  ٥٠٧ص ) متن پشتو( تاريخ رياست سوات -٦نھضت، ص دروشانيانو ملى 
نوآوران جھان «معروفى،افغان، افغانى، افغانستانى، بحواله شيخ محمدعبده هللا  انجنيرخليل ا- ٣

 ، ٦٩ش، ص ١٣٩٥ترجمه على اکبرکسمائى، چاپ » اسIم
 ۵، دروشانيانو ملی نھضت، ص٣١١، دروشان ياد، ص٣١١ غبار، ص- ٤
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   :جنبش قبايل برھبری پيرروشان

بايزيد انصارى  پسر شيخ عبدهللا (  در اواسط قرن شانزدھم پير روشان 

از اھل ) ھجرى٩٣٢الدين انصارى متولد انصارى از اخIف شيخ سراج

 .  دولت بابرى گرديدجات و جنبش مخالف  مرکز دستهوزيرستان

بايزيد ازايام جوانى به سير و سياحت نفس پرداخت و تا قندھار و ھند و 

و با دانشمندان و اھل نظر در آميخت و علوم . ماوراء النھر تا سمرقند سفرکرد

بايزيد انصارى مردى متفکر و صاحب . مروجه عربى و دينى را کسب کرد

» خيرالبيان«: مذھبى متعدد چونطريقه مخصوص تصوف بود و داراى تصانيف 

مکتوبات «و » مقصود المؤمنين«و» فخر الطالبين«و» صراط التوحيد«و 

   ١ .ھاى پشتو و درى و عربى ميباشد و غيره در زبان»  روشانى 

ھايش در قندھار به چشم سر ديد که سپاھيان بيرم وى در يکى از مسافرت

به آسيا بسته و ھمى چرخاند، خان والى دولت مغولى ھند، زنى را از گيسوان  

 اين احساس ٢.چنان متأثر شد که تا زنده بود، اين خاطره تلخ را فراموش نکرد

شريف که براى ھرفرد غيور بx شک در حين ديدن ستمکاريھا روانسوز پيدا 

تذکرة اBنصار در اين . ميشود، باBخره علت اساسى نھضت روشانى گرديد

 و ستم خود رابر افغانان بغايت رسانيدند تا حکام مغل ظلم« :خصوص مينويسد

جائى که روزى يکى از اين ستم کاران يکنفر زن افغان را ماخوذ داشت و موى 

با آن چون پله سنگ بدوران آمدى، آن زن نيز . سراو را باسنگ آسيا فرو بست

 » ٣....گشتى و فرياد برآوردى 

شدن  ش از گم  با ھمراھان ديگرانصاریبايزيدًظاھرا در ھمين سفر 

 شان نشد  خان شکايت برد، ولى توجھى به شکايت اشتران کاروان تجارتى به بيرم

و بنابر آن از تجارت دست کشيد و پس از مشاھده ظلم و تعدى حکام و امراى 
                                                

 و نيز ديده شود دروشانى ياد مقاله پوھاند حبيبhى ٥يانو ملى نھضت، ص دروشان:  اسIنوف- ١
 . بقلم پوھاند حبيبى٧و مولينا خادم، مقدمه خيرالبيان ص 

 ٢٢١ ،٢٢٠ تاريخ مختصر افغانستان ، ص - ٢
 الدين خادم، ابراھيم عطائى و پوھاند حبيبى وغيره  دروشان ياد،مقاCت قيام- ٣
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گورگانى ھند در افغانستان در صدد برآمد تا مردم را از سلطه اجنبى و بيگانه 

و بزرگ قبيله خود نبود، لھذا از راه تصوف ولى چون او رئيس قوم . نجات بخشد

در لباس دين خواست مردم را بر عليه زورگوئى و استبداد دستگاه حاکمه مغولى 

» صراط التوحيد«و محلى برانگيزد، لھذا پس از رياضت پنج ساله که به نوشتن 

قه گان طري نايل آمد، و بعد از آنکه مريدان و پيروان فداکار فراوانى يافت، نمايند

 معروف به پير بابا و سيدعلى ترمذىخود را براى تبليغ بدربار ھند و نزد 

 ١ . فرستادغزنه و قندھار و ھمچنان به آخوند در ويزه ننگرھارىشاگردش 

و آخوند در ) سيدعلى ترمذى(العمل شديد مذھبى پير بابا اينجاست که با عکس

  .ب ديگر روبرو شد نشينان دھلى از جان ويزه از يکسو و مخالفت علنى تخت

بينى  پيرروشان که چنين عکس العمل را پيش) م١٥٥٧بعد ازسال (

ميکرد، دست به تشکيxت ابتدائى زد، دستجات مسلح از پيروان خودتھيه ديد 

چون اودرلباس تصوف ومذھب دست . اى براى ناتوانان قوم تاسيس کرد وخزانه

رفت و قبيله بزرگ باين کارھا ميزد، بيشتر طرف استقبال مردم قرارميگ

 بگفته آخوند .٢ساBنه را بخزانه با يزيد پذيرفتزائى ھم تاديه عشر وخراج  يوسف

درويزه، با يزيد ادعا داشت که، لشکر فراھم مى آورم تا ھندوستان را فتح و 

  ٣ .خزانه اکبر پادشاه دھلى از آن ماست. مسخر کنم، ھر که اسپى دارد بشتابد

 احساساتى بر ضد دولت بابرى ھند اعxن جھاد بايزيد با چنين تصميم و

پسر (ميرزا محمد حکيم حاکم بابرى کابل . کرد داد و بزودى تا پشاور نفوذ

توانست بايزيد را دستگير نمايد، ولى بايزيد در صحبت با ) ھمايون نواسه بابر

تمام اتھامات جانب مقابل را رد کرد و بر ) قاضى القضات کابل (قاضى خان

آباد  جIلً تبليغاتى خود پيروز و ازحبس رھايى يافت و از کابل مجددا به مخالفان

آباد حمله  رفته با چند ھزار سوار و پياده بر جxل» تيرا«برگشت و از آنجا به 

  ٤ ) م١٥٧١- ٧٢=  ھـ ٩٧٩(نمود 

                                                
 ٣٧، تاريخ رياست سوات، ص ٣١٣ريخ، ص  افغانستان در مسير تا- ١
 ٣١٣ آخنددرويزه،مخزن اسIم، ص - ٢
  ٣١٤-٣١٣، غبار در مسير تاريخ، ص ٢٧٤ دروشان ياد، مقاله پوھاند حبيبى ص - ٣
 ١٠، مقدمه خيرالبيان،  حبيبى ص ٣٤١ دروشان ياد، مقاله پوھاند رشاد، ص - ٤
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ھا، قبx  بايزيدروشان که توسط تبليغات خود مردم را بر ضد سلطه بابرى

، نميتواند عامل سقوط آباد جIلدانست که ھجوم او بر تحريک کرده بود، مي

 گردد، ولى ميخواست عمx بمردم مبارزه بخاطر ھندوستانامپراتورى مقتدر 

محسن ھمينطور ھم شد، . آزادى را بياموزاند، ولو خودش درين راه قربان شود

 بحکم دولت کورگانى ھند براى سرکوبى جنبش روشانى برخاست خان والى کابل

قواى روشانى تار و مار .  بسختى شکست دادتوراغه شينوارايزيد را در نبرد و ب

ولى درين . ھاى صعب العبور عقب نشست ھا و دره گرديد و خودش نيز به کوه

 در شنغرکاC پانى ھھا از تشنگى و کوفتگى جنگ مريض شد و سرانجام در  دره

   ١ . م وفات کرد١٥٧٢=  عـ ٩٨٠سال 

با ) سيدعلی ترمذی، جد سيدجمال الدين افغان(ابا در مورد دشمنی پيرب

با ) سيدعلی ترمذی(  يادآور ميشود که پيربابا پوھاند حبيبیپير روشان ،مرحوم

ُخاندان بابری ھند پيوندخونی ونسبی داشت وشاھان بابری ھند وی را برای خنثی  ُ

پشتونخوا کردن مبارزات قبايل پشتون تحت رھبری پير روشان در کوھسار

  .ستاده بودندفر

سيدعلی ولد قنبرعلی ولد سيد احمدنور ولدسيد يوسف « : مينويسدحبيبی

نام داشت که اين محمد از خواھر زادگان تيمورلنگ بود نور ولد محمد نور

 به  ترمذواخxف وی بدربار سxطين تيموری ربطی داشتند، وپدر سيدعلی از

ُقندز  ھجری ٩٦٢ در حدود سيدعلی. فت به ھند رُھمايون بن بابرآمد، واز آنجا با ُ

وی چون با دودمان تيموری خويشی .  آمد اتک وخيبراز ھند به اراضی بين

وربطی داشت و درآن اوقات ھمين سرزمين، مايۀ درد سردايمی امپرطوری 

وی .  بدين سرزمين خالی از مقاصد سياسی نبود سيدعلیدھلی بود، بنابران آمدن

 وصلت دولت زائی شعبۀ يوسفزائین بزرگ به مجرد ورود با دختری از ملکا

 نيز پيش می برد و ًنمود و با بسط نفوذ روحانی ضمنا مقاصد سياسی خود را

ميخواست از راه روحانيت مخالفان دربار دھلی را دراين سرزمين بدنام وناکام 

سيدعلی مريدان خونگرم . ومردم را به اطاعت ازدربار دھلی متمايل سازد

                                                
 ٣١٣، ص  ، غبار٨ اسIنوف، دروشانيانو ملى نھضت، ص - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٩٦ 

مدت سی سال در پشتونخوا پادشاه بی تاج وتختی  بود واز ومخلصی يافت وتا 

ًدربار دھلی نيز مادتا ومعنا تقويه وتائيد ميشد پاچا «مرکز سياسی وروحانی وی .ً

  . ھق از جھان رفت٩٩١که ھم درآنجا درسال بونيربود در کوھسار» کلی

حبيبی می افزايد که اين سيد ومريدانش تمام ھمت خود رابه تکفير 

به انواع وسايل پروپاگند ووعظ   بايزيد روشان صرف کردند واو راوناکامی

   .بد اعتقادی متھم نمودند وخطابه ونوشتن کتب به الحاد وبيدينی و

بدينسان معلوم ميشود که در محيط پيدايش پير روشان، تصوف وطريقت 

ًوپيری ومريدی چه روح قوی ونفوذ کاملی داشت؟ بنابرآن اگر بايزيد اساسا مرد 

 زاديخواه وجنگجوئی بود، برحسب تقاضای محيط مجبور بود که، متاع خود راآ

با سxحی که مخالفان سياسی او در دست  مطابق خواست بازاريان عرضه کند و

بنابرين بايزيد تصوف  .داشتند، وعليه او استعمال ميکردند، خود را مجھز بسازد

 ن مفاخر تاريخی ورياضت وطريقت را با مسلک سياسی خود که بدست آورد و

ُبنای مرکز سياسی دراين ديار بود خلط نمود ومرکب  تجديد شاھی افغانی و

   ١ .عجيبی را که جنبه روحی ومادی داشت بوجود آورد

 اگر از لحاظ شکل، عرفانى و تصوفى بود، نھضت روشانى   بنابرين 

ائى بخش بود، خواھى و رھ مگر از لحاظ محتوى و مضمون يک نھضت آزادى

ھاى استبدادى وقت وبرعليه   رودکابل را بر ضد قدرته قبايل ساکن دردلتایک

دستگاه حاکمه فيودالى بابريان ھند به مبارزه خستگى ناپذير در جنوب ھندوکش 

   . بسيچ کرد پشاور تا غزنهاز

  

 :ادامۀ جنبش بوسيلۀ پسران پير روشان

ن، جنبش حکومت کورگانى ھند فکر مينمود که با نابودى بايزيد روشا

مردم ھم خاموش خواھد شد، ولى برعکس طغيان مردم بيشتر گرديد و بزودى 

 ھزار پياده و پنج ھزار سوار بدور پسرانش، شيخ عمر و نورالدين و ٢٥

  برپشاور حمله بردند . خيرالدين حلقه زدند و آماده پيکار با دولت مغولی ھند گشتند

                                                
 ٢٢٣ -٢٢٢ حبيبی، تاريخ مختصر، ص - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٩٧ 

   ١. تندرا کش) حامد خان بخارى(و حاکم بابرى پشاور 

. مامور سرکوبى اين شورش گشت) جIالدين اکبر(قواى مغولی ھند 

 در اين جنگھا که مومند وغورياخيل، و يوسف زائى، اپريدى و اورکزىمردمان 

بعدھا قشون ھند، به . مدت دو سال طول کشيد، درصف مبارزين قرارداشتند

 برآمد  جنبشن، به تعقيب و سرکوبى رھبراخان کوکه کورمان سنگ وزينقيادت 

 را گروگان گرفتند، مگر پسران بايزيد ورکزائىقبايل افريدى و يى از   وعده

ھا را   اما دولت ھند بھر حيله و نيرنگى بود، مناسبات يوسفزائى .٢ بدست نيامدند

حمزه خان با شيخ عمر پسر بزرگ و جانشين پير روشان تيره ساخت، تا آنجا که 

 با شمشير و قلم بر ضد رويزه ننگرھارىمI دو ) يوسف زايى (اکوزائى

  . روشانيان برخاستند

در يکى دو برخورد مسلح اولى روشانيان بر مخالفين پيروز شدند، ولى 

 از شيخ عمر وخيرالدين و نورالدين موفق شد، و خان  حمزهدر برخورد سومى 

 پسر خورد الدين جIلکشته شدند و )  م١٥٨١= ( ھـ ٩٨٩ در ھا دCزکدست 

 فرستاده شد، مگر مورد تفقد اکبر پادشاه ساله بود دستگيرو به نزد ١٤زيد که باي

دان پدر خود بازگشت و مبارزه ضد قرار گرفت و چندى بعد دوباره نزد مري

  ٣. ورگانى را از سر گرفتک

الدين و مبارزين بر غزنى حمله کردند  جxل)  م١٥٩٨( ھـ ١٠٠٧در سال 

=  ھـ ١٠٠٩(جام دررف گرفتند، ولى سرانو گويا براى مدتى غزنى را بتص

الدين  که با قواى ھندى غزنين بعمل آوردند، جxل  شديديدر جنگ)  م١٦٠٠

٤. زخمى و کشته شد
 

 بجاى عم خود برھبرى الدين، احداد پسر شيخ عمر  جIلپس از مرگ

احداد برکابل حمله کرد و با )  م١٦١١=  ھـ ١٠٢٠(در سال . مبارزين پرداخت

ھاى  جنگ در کوچه.  حکمران جھانگير درآويختمعزالملک بخشىدى و قواى ھن

                                                
 ٣١٣ افغانستان در مسير تاريخ، ص - ١
 ٩-٨ ھمانجا و نيز اسIنوف، اثر قبل الذکر ص - ٢
 ٣١٤ص : ، غبار٩ و اسIنوف، ص ٣١٣ و ٢١٠، ٨٢ دروشان ياد ص - ٣
 ٩، اسIنوف، ص ٥٩ تاريخ مختصر افغانستان، ص - ٤



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٩٨ 

  ١ عقب نشست لوگر بهاحدادکابل بشدت جريان يافت، مگر پس از تلفات طرفين، 

 با ھجوم سپاه بابرى مقابل گشت و چرخ لوگردر )  م١٦١٥( ھـ ١٠٢٤در سال . 

    ٢ . رفت و بعد از مدتى برگشتقندھارسه ھزار نفر تلفات داد و به 

 با  پوزه قندھارسر ميxدى جنگ سختى در ١٦١٩= ق١٠٢٩در سال

انجام داد، قواى بابرى شکست خوردند و پنج ھزار اسپ ) بابرى(سپاه مغول 

   ٣. بطور غنيمت به دست شورشيان افتاد

 »لواغر«کوھسار  ميxدى، قواى احداد در١٦٢٥=  ھـ ١٠٣٥درسال 

. رفت و سرانجام احداد کشته شدمورد حمله قواى دولت بابرى ھند قرار گ

دختراحداد که نميخواست بدست دشمن دستگير شود، از برج قلعه خود را بزير 

الدين که زن فھميده و   دختر جxل"عIئى"تاب نمود و جان سپرد و زن احداد پر

نيکو صورتى بود، و در پيشبرد نھضت روشانى با شوھرش خيلى کمک مينمود، 

  .٤ فرارکردتيراسر خود عبدالقادر به پس از مرگ شوھرش، با پ

 ميxدى عبدالقادر برھبرى مبارزين قبايل ١٦٢٧= ھـ ١٠٣٧درسال  

 ولى دراثر مخالفتى که بين اقوام مختلف  رامحاصره کردپشاورمختلف پشتون، 

 که دراين مومند، داؤدزى، گگيانو، يوسفزائى، لوديان و ختکيعنى : پشتون

مده بودند، بزودى محاصره و ازناحيه يوسف زائى جنگ برھبرى عبدالقادر گرد آ

ردند و پشاور  بابرى ھند برمبارزين غلبه حاصل کو گگيان شکسته شد و قواى

   ٥. افتاد شاه جھانبدست سپاھيان

خان  سعيدتوسط ) عxئى (عبدالقادر و مادرش) م١٦٣٣( ھـ ١٠٤٣در 

ل بعد يعنى در دستگير و بدربار ھند فرستاده شدند و دو ساحاکم شاه جھان 

 ًعبدالقادر، ظاھرا به سبب نوشيدن زھر از جھان چشم ) م١٦٣٥( ھـ ١٠٤٥

                                                
 ٣١٤ غبار، در مسير تاريخ ،ص - ١
 ١٠، اسIنوف ص ١٩٢ تاريخ مختصر افغانستان ، ص - ٢
  ٦٠-٥٩، تاريخ مختصر افغانستان ص ٨٦-٨٥ ھمانجاو نيز دروشان ياد ص - ٣
 ١٠، اسIنوف ص ٨٧ دروشان ياد ص - ٣١٤غبار، ھمان اثر،ص  - ٤
 ١١، اسIنوف ص ٣١٤ ص - غبار- ٥



نھا درھندسلطنت پشتو  ٢٩٩ 

   ١ .پوشيد

رأس قبايل  آخرين فرد از اين خاندان بود که در الدين کريم داد پسر جIل

 که در خدمت دولت ھند قرار گرفته ورکزايى و اپريدىبنگش بر ضد خانان قوم 

قبايل بنگش از سپاه شاه )  ميxدى١٦٣٧(ھـ  ١٠٤٧بودند، برخاست ولى در سال 

الھداد پسر ھمچنين . ًجھان شکست خوردند و خود کريمداد اسير و بعدا کشته شد

 که در تمام معرکه ھاى پدر بزرگش شرکت داشت و دسته جات ملى جIل الدين

   ٢ .را رھبرى ميکرد، نيز دستگير و به ھند نفى گرديد

دم تحت رھبرى روشانيان براى مدت  ساله مر٩٠باين صورت مبارزات 

  .  سال خاموش گرديد٣٠ًتقريبا 

  

 نبوغی فوق العاده بايزيد«: مينويسدپير روشان در باره الفنستون

آئين او درميان بردرانيان بسرعت گسترش يافت، چنانکه توانست سپاھی .داشت

سپاھيان اما سرانجام از . منظم فراھم آورد وبه مقابله با سپاھيان مغول بپردازد

فرزندانش کوشيدند . و پس از درماندگی وناتوانی درگذشت مغول شکست خورد

اکنون . فرقۀ روشانيه را ماندگار سازند وتا مدتی ھم موفق بودنداما پراکنده شدند

در رود سند دوصخره سياه است که گويند پيکرھای سنگ شده جxل الدين وکمال 

. ن آخوند درويزه به رود افکنده شدنداست که به فرما» پيرتاريک«الدين پسران 

 معروفند که نزديک گردابھايی  جIليه وکماليهاين صخره ھا ھنوز به نام ھای

آنان درنگاه برخی ازمردم به اشکالی .  قراردارندرودکابل وسنددرمحل اتصال 

درمی آيند که ميتوانند با تماس به قايقھا آنھا را پارچه پارچه سازند، ھمچنان که 

   ٣ ».بسياری را تا کنون گرفته اندروح 

و " ُآخند چاCک ختک" ميxدى دو نفر مبارز ديگر يعنى ١٦٦٦درسال 

م آزادى برافراشتند و با قشون  برھبرى مبارزين پرچ"باکوخان يوسفزائى"

ھاى سختى نمودند، اما اين فداکارى و جنبش ھم بشدت سرکوب   رزمرنگ زيباو
                                                

  ٣١٤، غبار ص ١١، اسIنوف، ص ٢٣٠حبيبى، ھمان، ص  - ١
 ٢٣٠ حبيبى، ھمان، ص- ٢
 ٢٠٨ الفنستون، بيان سلطنت کابل، ص - ٣



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٠٠ 

از سرزمين اپريدى با  مومند» ايملخان«برھبرى ھمچين قيام ديگر مردم . گرديد

و با ھمه  براه افتاد انى ھندک برضد دولت گورکټخوشحال خان خھمکارى 

 ١٦٦٨=  ھـ ١٠٧٧ در  کابل محمد امينھاى که نمودند و بر والى بابرى فداکارى

   ١ .م غلبه کردند ولى در آخر سرکوب شدند

 

 نھابرای استقIل پشتوک ټقيام  خوشحال خان خ
  

  دافغان په ننګ مى وټـرله توره

 ننګيالى دزمانى خوشال خټک يم

  

 مغول چنگيزخان بعد از تھاجم :مقدمه[

 وتخريب وتباھی  تمام آثار مدنی وفرھنگی تيمورلنگو

افغانستان قبل ازتھاجم ، نوبت يورش ھمسايگان طماع 

 صفويان فارس وازبکان شيبانیتازه بقدرت رسيده 

اين .  رسيدطين مغولی ھندسI وماوراء النھر

ھمسايگان خطۀ افغانستان را مثل گوسالۀ بزکشی در زير سم حمxت يورشگرانه 

تسلط يافتند وازبکان ھرات وسيستان وقندھارصفويان بر. خود تکه تکه کردند

کابل وباميان  دست يافتند و سxطين مغولی ھند بربلخ وبدخشانشيبانی بر

ختند وچون ھريک ازاين دول در خارج از  سلطۀ خود را قايم ساوتخارستان

مرزھای افغانستان، از خود مراکزی داشتند، بنابرين در فکر عمران خرابی ھای 

  . وارده از دورۀ سلطۀ مغوBن چنگيزی نبودند

اقوام ساکن درافغانستان برای مدت دو نيم قرن ،از سه سمت مورد فشار 

ح مقاومت را در مردم زنده وستم ملی قرار داشتند واين فشارھا سرانجام رو

 با -) ١٦٧٢تا ١٥٥٦از (جنبش پشتونھا تحت رھبری پير روشن. وتقويت نمود

 در شرق کشور برای سه نسل دوام نمود ودرھمين دوره رھبران آزادی -وقفه ھا

                                                
 ٢٠٦ ، حبيبی، ص٣١٤-٣١٣ غبار، افغانستان درمسير تاريخ ،ص - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٠١ 

 ظھور پير روشان و خوشحالخان ختک وايمل خانخواه واستقxل طلبی چون 

درھمين . عمال دشمن را به کاسۀ سر آب دادندنمودند که از جان گذشتند و بارھا 

دوره شعر پشتو نضج و پختگی يافت واز مميزات ادبيات پشتو در اين 

ک و  تنفر شديد نسبت به سلطۀ ټودن اشعارحماسی توسط خوشحالخان خدوره،سر

در زير به شناسائی ھمين چھرۀ سترگ  .بيگانگان وشاھان بابری ھنداست

  ]٢٠١٠/ ٥/ ١٣سيستانی . اخته ميشود سياسی پشتون پرد–فرھنگی 

خوشحال  فرھنگی پشتتون، -در ميان رجال وشخصيت ھای نامدارسياسی 

ھم از لحاظ شعر و ادب و ھم از جھت  قلم وشمشير ) م١٦٩١-١٦١٣ (خان خټک

اوسردار وبزرگ قوم . ،  رھبری بزرگ و سياستمداری شجاع و پر شھامت بود

 .  بشمار ميرودرنگ زيب اوخټک و پيشتاز قيام ضد پادشاھى

خوشحالخان، درعين حالى که مرد سياست وشمشير بود، شاعرى انقxبى 

و توانا نيز بود و براى و حدت افغانھا وتشويق آنھا براى حصول آزادى و ترک 

مناصب حکومت مغول با زبان قلم اشعار آبدارى نوشته و به ھرپيش آمد 

فته  وبروشنى تمام واقعيات زندگى اجتماعی  وفردی بازبان شعر و قلم  پاسخ گ

 .عصر و محيط خود را در شعر منعکس ساخته است 

(=  ھـ ١٠٥٠خان در  شدن پدرش شھباز خوشحال خان بعد از کشته 

با )  م١٦٦٠(=  ھـ ١٠٦٩برھبرى قوم خټک برگزيده شد و تا )   م١٦٤١

ی  ھمکارى  و امنيت راه ھای کاروان رو بسوشاه جھانحکومت ھند درعصر 

  .کابل را تأمين ميکرد

، مرد  زيب پسر شاه جھان اورنگ: نويسد که ميرمحمدصديق فرھنگ مى

متعصبى بود که ميخواست احکام شريعت را طوريکه خودش دريافته بود در 

درين ضمن وى تمام ماليات ھای غيرشرعى و از جمله . کشور اجرا نمايد

الرغم دستور  خان على الاما چون خوشح. راه  را ملغى ساخت) ماليات(محصول 

دوام داد، حاکم پشاور او را بازداشت نمود ) حق العبور(شاه به اخذ محصول راه 

 محبوس راجپوتانه واقع در "رنتمبور"و به امر پادشاه براى دو سال در زندان 

ھرچند خوشحال خان پس از رھايى از زندان دوباره مورد التفات دربار قرار . شد



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٠٢ 

واين يکى . حرمتى را ھرگزفراموش نکرد ين بى گرفت، اما خاطره ا

   ١ .ھاى مخالفت اوبا دولت مغولى بود ازانگيزه

خان باحکومت مغولی ھند تيره شد بقيه ايام  پس از آنکه روابط خوشحال

عمرش ، درکشاکش ومبارزه برضد مغول اعظم اورنگزيب گذشت و بسياری از 

زاديخواھی برمی انگيخت وبه اشعارش ھم ميھنان او را به دفاع از آزادی وآ

آثار او خود معرف کامل او . فراميخواند) که يگانه وسيله پيروزی است( اتحاد

  .وکارنامه اوست

 ماه  ين ميxدی چند١٨٠٨الفنستون،محقق وسياستمدار انگليس که درسال 

» بيان سلطنت کابل« کتابی زير نام   ١٨١٥در پشاورتوقف داشت وسپس در

د پارچه شعر حماسی خوشحال خټک ، نيات وآرزوھای قلبی نوشت، باترجمه چن

خوشحال خان : الفنستون  ميگويد که. او را به بھترين شکل معرفی کرده است

 و آثارش به پيمانه معتنابھی معرف ملت دارد] بابا[مقامی واCتر ازرحمان 

اشعارش بسيار ساده وروان وسھل الوصول است، اما بيشتراز روح تسليم . اوست

سپس . ناپذير او الھام گرفته و درآنھا احساسات واBی آزادگی بازتاب يافته است

  .وی يکی از اشعار او رانقل ميکند که بسيار دBنگيز است

وی شعر ذيل را ھنگامی سروده که برخی ازمتحدانش به پيروزی ھای 

درخشان دست يافتند و مست از نشۀ پيروزی، ھريک جداگانه بردشمن تاختند 

در آن وقت او به . نجام به دليل عدم اتفاق و نفاق ذات البينی شکست خوردندوسرا

مگر ا به جنگ در برابر مغول برانگيزد، منطقه يوسفزيان رفت وکوشيد آنان ر

. يوسفزائيان به سخنان او گوش ندادند که در اين شعر آنان را نکوھش کرده است

 به کين توزی وپيمان شکنی اورنگزيبدراين شعر از پيروزی افغانان يادشده و 

تقبيح گرديده است وبه افغانان  توصيه قانع کننده يی دارد که يگانه راه چاره شان 

  :نبرد ويگانه راه زنده ماندن شان اتحاد واتفاق است

  بيا بشنو اين داستان،

  که بيانگر نيک وبد است،

                                                
 ٦٧ ميرمحمدصديق فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج ا ،ص - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٠٣ 

  که ھم عبرت است وھم نصيحت، 

  که دانايان به آن راه ميروند،

  شحال پسر شھبازخانم،من خو

  .شمشيرزن ومبارز

  شھبازخان پسر يحيی خان بود،

  .جوانی بی ھمال

  بود،» اړاکو«يی خان ازيح

  .شاه شمشيرزنان بود

  ھم مردانه شمشيرميزد، 

  .ھم تيراندازی سخت کمان بود

  دشمنی که برابرش به پا می خاست،

  .بی درنگ راھی گورستان بود

  ،)ودنانده ب(ھم شمشير داشت وھم ديگ

  .ھم مردی داشت، وھم احسان

  ھمنشينانش، ھمه شيرمردان بودند،

  .ھمه باھمت وبخشنده

  مردمانی درھمه کارھا راست، 

  .آغشته به خون خويش به خاک رفتند

  چون ھمه سرداران بودند،

  جمعيت قبيله افزون گشت،

  .وبيشتر جوانان Cيق بودند

  از ھجرت ھزار وبيست  ودوبود،

  .مکه من به جھان آمد

سپس از مرگ پدر ياد ميکند واز اينکه او پس از پدر خان قبيله شد وسه (

. ک از اوفرمان ميبردند وبا شکوه تر ازنياکانش می زيستټقوم خھزار تن از 

پس ياد . سپس از دسترخوانش ميگويد که ھزاران تن برسفره اش می نشستند



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٠٤ 

 پسر را دشنام روزگار نگونبختی ميکند وسخت به نکوھش مغول می  پردازد و

  .)ميدھد که به اميد ترقی به دشمنان ميھن پيوسته است

  من دشمن اورنگ زيب شاھم

  سر به کوه وبيابان نھاده،

  در پی نام وننگ پشتونانم، 

  .اما آنان دنبال مغIن را گرفته اند

  چون سگ پرسه ميزند

  .در پيرامون مغوCن به بوی آش ونان

  .به اميدترقی جاه، در پی من اند

  دست من به آنان نمی رسد،

  .ولی روان خويش را تباه نميکنم

خوشحالخان دراين قصيده مانند يک شاعر واB با : ميگويدالفنستون

دBوری وروحيه ميھن دوستی مبارزاتش را بيان ميکند که چگونه موفق شده 

  . است سپاه امپراتورمغول رانابود کند

فتد، او را به ھند می  ختک باری به چنگ اورنگ زيب می اخوشحالخان

 زندان بزرگ دولتی آن -Gwaliarبرند وسه سال دردژ کوھستانی گواليار

در زندان شکوائيه ای می سرايد .  در حجره ای تاريک زندانی  ميشود-روزگار

  :ًکه در آن پس از شرح بدبختی ھای خود و کشورش با روحيه  نيرومند ميگويد

يھا، نخست افغانم وبعد خوشحال سپاس پروردگاررا، که با ھمه بدبخت« 

اشعاربسياری می . رھا ميشود و به ميھنش باز ميگردد سرانجام  از بند. »خټک

سرايد وبه تاليف کتابی در تاريخ افغانان از اسارت بابل تا روزگار خويش،می 

   ١ .پردازد

ھاى متواتر،   چه در دوران حبس خود و چه در ايام جنگخوشحالخان

شتون ھا و بيدارى حس آزادى خواھى و مبارزه طلبى آنھا بخاطر وحدت ملى پ

ھاى دولت مغولی ھند، اشعار و آثار گرانبھاى ادبى  در برابرظلم و زورگوئى

                                                
 ١٩٤-١٩١ترجمه آصف فکرت، ، ص) بيان سلطنت کابل(  الفنستون، افغانان- ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٠٥ 

فت وبراى بيدارى و اتحاد رابداع کرد و در دستى شمشير و با دست ديگر قلم گ

 . قوم خود تxش فراوان ورزيد

 اشعار وطنی زيادی سروده  در بارۀ بيداری ووحدت قوم خودخوشحالخان

 :است واز بی اتفاقی قوم خود شکايت وگيله دارد

 اتفاق ور سره  نشته ډير ارمان دي        مغل ښه دهپښتون ترکار د ھر يو

 زوړخوشحال به دوباره شى پدا ځوان     ومىــکه توفيق د اتفاق پښتانه م

 ندارند،اگر افغانھا ھرکار پشتون از مغول بھتراست ولی افسوس که اتفاق:ترجمه(

  )باھم اتحاد پيدا کنند، خوشحالخان دوباره جوان خواھد شد

 به کميت مردان اھميت نميدھد، بلکه برکيفيت آنان يعنی  خوشحال خان

 :مردان غيرتمند بيشتر توجه ميکند ومی گويد

 چې دستار تړى ھزار دى          ددستار سړى په شمار دى

بندند به ھزاران تن  ميرسند ولی بدرد نميخورند،اما انانی که دستار می : ترجمه(

  )انی که مردانگی دارند و بدرد ميخوراند، انگشت شمار اندآن

اما مساعى خوشحالخان  براى تشکيل اتحاديه يی از قبايل مختلف پشتون 

 ھاى خان خانى  بغرض  مقابله و مبارزه بر ضد دولت مغولى ھند، به علت رقابت

خان  از ھمين سبب ديوان خوشحال. وى به ناکامى پايان گرفتو بى اتفاقى فبيل

اتفاقى آنان وحتى تمردو سرکشى و  خټک پر از مذمت و شکايت از قبايل و بى

  . نافرمانى پسرانش از خود او است

اگرچه قيام خوشحالخان برضد حکومت مغولى ھند ناکام وبا شکست 

 ملى وسياسى افغانھا نقش روبروگرديد، اما در پروسه بيدارى و پيدايش شعور

   . برجسته بازى کرد و آھنگ زوال دولت مغولى ھند را سرعت بخشيد

  

  :در آنوايملخان مومند خوشحالخان خټک قيام صافيھا ونقش 
  

م بعضى از ١٦٧٠نويسد که، در سال  فرھنگ مىميرمحمد صديق 

. ردنداندازى ک سپاھيان دولت مغولى درکنر به عفت دخترى از قبيله صافى دست

. ھا سپاھيان مذکور را به قتل رسانيدند و عليه دولت دست بشورش زدند صافى



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٠٦ 

 و به تعقيب خان مومند ايملچون نيروى دولتى براى سرکوبى آنان عازم کنر شد، 

و به اين . به شورشيان پيوستند] درياخان اپريدىبشمول  [خان خټک خوشحالاو 

ھا  در ضمن اين جنگ. ديدھا به قيام عمومى مبدل گر صورت شورش صافى

 حمله برده غنايم زيادى بدست قلعه نوشارخان به اتفاق افريدى ھا بر خوشحال

خان بر ضد سلطه مغوBن ھند با مبارزين ديگر  از اين به بعد خوشحال. آوردند

پشتون پيوسته، شمشير و قلمش را بکار گرفت و اشعار حماسى و وطنى 

  :  چنانکه گويد١. وده استبرانگيزى در اين ارتباط سر ھيجان

  C تراوســه ئى ماغـــزه په قIر ندى

 چاچى ماسره وھلى سر په سنگ دى

سنگ  بر تاھنوزمغزش آرام نيست،کسيکه بامن درآويخته، سرش را: ترجمه(

  :ودرجای ديگری ميگويد.)کوبيده است

 له توره        ړ می وتګدافغان په نن

  ک يمټزمانی خوشحال خ يالی دګ نن

عمال کرده و به شتون است را به معنا ومفھوم  پافغاناينجا خوشحالخان،کلمۀ در

کمر بسته بود وبا ھمراھی دفاع از پشتونھای صافی ومومند در کنر وننگرھار

  . با سپاھيان مغولی جنگيده استايملخان مومند

 طرفدار سرسخت يک حکومت ملى و وسيع پشتونھا از خوشحالخان

پس از تيره شدن روابط خوشحال خان با .  بوده استنقندھار تا اتک و اباسي

اورنگ زيب،  وی بفکر آزادی واستقxل  پشتونھا از زيرسلطه مغول ھا شد 

افريدى، مثل ايملخان مومند وتصميم گرفت برای برآوردن اين مامول با رھبران 

 به مذاکره نشست وپس از موافقت سران افريدى ومومند، درفش ودرياخان

ساير قبايل افغانى با . ان برضديت حکومت مغولى را برا فراشتشورش وطغي

وبنابر محاسبات ديگری )م١٦٧٢-١٦٦٧از(اين جنبش پيوستند ومدت پنجسال 

و جنگ ھاى شديدى با نيروھاى مغول سرگرم پيکار شدند ) م١٦٧٤ تا ١٦٦٩(از

ً مغولى ھند شخصا براى سرکوبى شورش رنگ زيب پادشاهاو. نمودند

                                                
 ٦٧ان در پنج قرن اخير، ج ا ص   افغانست- ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٠٧ 

در جنگ شرکت جست ومدت سه سال درحسن ابدال برای سرکوبی خوشحالخان 

تا آنکه اورنگزيب بعد از حضور در پنج نبرد با  قبايل پشتون باقی ماند،

» گنداب«و» نوشھر«و» دوآبه«و» تھتر«خوشحالخان وايمل خان درمحال

ًوکشتار تقريبا يکصد ھزار نفر از طرفين مگر نتوانست شورش را » خاپس«و

 بنابرين امپراتور از اين جنگ دوامدار خسته شده به دھلی بازگشت  خاموش کند ،

 جنگی سرلشکر اورنگزيب ،)يا اصغرخان(وايمل خان در لغمان با آغرخان

در اين . سخت نمود که نزديک بود درآن جنگ بدست شورشيان پشتون کشته شود

 ١٦٧٢ او درسال .شھزاده معظم بھادرشاه درکابل و پشاور حکومت ميکردوقت 

 را که در رأس سپاھی از خوست به کابل می آمد نامردانه سردارپردلخان

البته نيروھاى منظم دولت ھند برترى نظامى خود را بر . فروگرفت ونابود نمود

نيروھاى غير منظم و تعليم نديده قبايل نشان دادند و مبارزين پشتون تلفات 

   ١ .سنگينى را متحمل شدند

  :ارتھا را در شعر ذيل خود چنين بيان ميکندخوشحالخان اين جنگھا وشت

  باز اين بھار از کجا آمد؟

  که ھرطرف را گلستان کرد،

  ارغوان، ضميران، سوسن، ريحان، ياسمن، نسترن، نرگس، کلنار،

  گلھای بھاری ھمه رنگ ھست،

  چرا رخسار Cله رنگين تراست؟

  دوشيزگان گلھا راچنگ چنگ به گريبان ميريزند، 

  ستار ميسازند،وجوانان زيب د

  مغنی کمان برچغانه نھاده،

  .نغمه ای در پرده می نوازد

  !ساقی بيا جامی پر به من ده

  .تاسرشار شوم وعربده آغاز کنم

  گلگون کرده اند،] باحنا[جوانان افغان دستھا را

                                                
 ١٢٢،پشاور،ص ٢٠٠٦ سيستانی،ظھورافغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی، چاپ - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٠٨ 

  .چنانکه شاھين چنگال به خون صيدآغشته ميکند

  شمشيرھای سپيد را به خون آغشته اند،

  .ار در بھار می شگفدچنانکه Cله ز

   ايمل خان و دريا خان، ھردو زنده باشند،

  .ھيچ کوتاھی نکردند

  بارھا درۀ خيبر را باخون گلگون ساختند،

  .روان شد» کريه«چنانکه رودی از خون در 

  کوه ھای راست قامت،

  . به جنبش آمدند-  گفتی از زلزله-بارھا

  اکنون در پنجمين سال،

  ی آيد،ھنوز چکاچک شمشير به گوش م

  در اين راه تباه شدم،

  ُمن مردارم يا اينان؟

  .برای سپاه بارھا فرياد زدم، اما اينان کرانند

  نه مIمت رامی شنوند و نه شکايت را

  . چون حال يوسفزيان را می دانم

  .بگريزم» دمغار«بھتر که به

  سگ ختک از يوسفزی بھتراست

  .گرچه ختک ھم سگ برتری ندارد

  »قندھار« تا ھمه پشتونھا، از اتک

  .در حفظ ننگ وشرف متحد شده اند

   ببين ھرسو چه نبردھا شد؟

  اما چرا يوسفزيان را عارنيست؟

   پشت کوه ھا بود،"تھتره"نخستين نبرد در

  .چھل ھزار مغول تار ومار شدند

  خواھران ودختران شان اسير دست پشتونھا شدند

  .قطارھای اسپ، شتر وفيل به غنيمت گرفته شد



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٠٩ 

  بود،» دواب« با ميرحسين در دومين جنگ

  .که سرش چون سرمار بشکست

  بود،» نوشارکوت« سپس جنگ 

  .که من خمار از سرمغول پراندم

  سپس جوات سنگ وشجاعت خان آمدند،

  .دمار از روزگار شان برآورد» گنداب«که ايمل در

  ششمين جنگ با مکرم خان وشمشيرخان بود،

  .تارومارشان کرد» خاپشی«ايمل در

  م فاتح ومظفربوده ايم،تا بودي

  .از اين پس ھم تکيه برکردگارداريم

  يک سال است که اورنگزيب در برابرما فرودآمده است،

  حيران و پريشان ودل افگار،

  ًھمه بزرگانش به نبرد آمده اند،

  شمارکشتۀ سپاھش را که ميداند؟

  خزانۀ ھندوستان تھی،

  .وسکه ھای زرسرخ دردل کوه ھا فرورفته است

  ]سال[ ھيجده ھرگز در

  .کسی فکرچنين کاری را نميکرد

  *از نيت بد پدر را آزرد

  .)مظور شاه جھان است که خلع وزندانی شد(*

  ديگرکه به او باور دارد؟

  ّکه ھم بدنيت است وھم بدعھد، ھم مکار

  چاره ای نيست،

  .يا مغول نابود گردد، يا پشتون خوارشود

  اگرگردش گردون ھمين سان بماند

  ا، نوبت کاراستبه خواست خد

  آسمان پيوسته به يک رنگ نيست



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣١٠ 

  گه کار به گل است وگه خار

  در چنين فرصتی که گاه نام وننگ است

  بنگر که اين پشتونھای بی ننگ چه کردند؟

  .ھر فکر ديگری از نادانی است

  .جز باشمشير راه رھائی نيست

  پشتونھا درشمشيرزدن بھتراز مغوCن اند،

  .می بودندکاش به دانش نيز ھوشيار 

  اگر اولسھا با ھم متحد شوند،

  .شاھان دربرابرشان روی برخاک می نھند

  جھل يا علم،_ نفاق يا اتفاق

  .ھرچه باشد کار با خداست

  اين زمان که زمان دفاع از ننگ وناموس است،

  اين پشتونھای بی ننگ ببينيد چه ميکنند؟

  در زمانيکه لشکر مغول درننگرھار غنوده اند ،

  افريدی ومھمند وشنواری چه ميکنند؟ببينيدکه 

  .تنھا من درانديشه نام وننگم

  يوسفزی فارغ بال گرم کشت وکاراست،

  با چنين بی ننگی و بی غيرتی،

  .فرجام کار، خود آشکاراست

 مرا مرگ بھتراز آن زندگی،

  .که روزگار به عزت نسپرم

 دراين جھان پايدار نخواھم بود،

   ١ .اما ياد خوشحال ختک خواھدماند

آخرين قوه :"ھمين روايت راکمی کوتاه تر بيان کرده مينويسدغبار

مبارزين زير رھبری شاعر مشھور وسردار جنگی خوشحالخان جمع شدند و از 

                                                
 ١٩٧-١٩۵ الفنستون، بيان سلطنت کابل، ترجمه محمدآصف فکرت، ص - ١



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣١١ 

 بار دست وپنجه نرم کردند و دراين ن با قشون اورنگزيب چندي١٦٧٠تا ١٦٦٨

دند و اردوی چھل ھزاری دشمن را تار ومار نمو" تاتره "قوه مبارز در جنگ 

و " نوشھره"نگ ھای ھمچنين درج. قوماندان ھندی را کشتند" دو آبه"در جنگ

وپسران مگر بازھم شکست خورده . قشون دشمن را کوفتند"  خاپس"و" گنداب"

  کاظم خان شيدا و- ونواسه ھايش) عبدالقادر واشرف خان(خوشحال خان

   ١ ". در ھندوستان تبعيد شدند وھمدرانجا جان سپردند-عليخان

داکتر عبدالرحمن زمانی در مورد مبازات مردم مومند با حکومت مغول 

   او دھغه د کړوسي"  اکبر شاھنشاه جxل الدين"ُمومندو دمغلو د :مينويسد

اورنگزيب د قواوو مخالفت ھم کړې او د ھغو په وړاندې يې د افريدو، شينوارو 

يمل خان مومنداو  دمومندو مشر ا  پدې جگړو کې  .او صافو ټينگ مxتړ کړيدئ 

 دمغل شھنشاه اکبر يو اعتباري او وتلې    .دريا خان افريدې وو" مشر   دافريدو

 ھم په ھمدې جگړو کې ووژل  "راجابيربل"ملگرې، درباري او وزير اعظم 

 دھغې داخلي نھه کسيزې مشورتي ډلې   د شاھنشاه اکبر  راجا بيربل سنگھـ  .شو

 دسانسکريټ دا لغت د نھو    نامه ياديده ،په  navaratnaغړې وو چې د نوارتنا 

    .غمو معنى لري 

د ايمل خان مېړانه او توره    نامتو شاعر خوشال خان خټک  دپښتو ژبې

ارمغان خوشال په   ارواښاد سيد رسول رسا د .پخپلو شعرونو کې ستايلې ده 

جرنيل پخپله خوشال خان  سريزه کې وايي، چې د خيبر په جنگ کې د پښتنو پټ

باندې حمله   دواړو د نوښار په کوټخوشال خان او ايمل خانوروسته له دې  ، و

جگړه  وکړه او دغه کx يې ونيوله او ھم د نوښار د جگړې نه دمخه د صوابۍ په

   :کې مغلو ماتې خوړلې وه، چې خوشال خان يې په دې ډول يادونه کوي

          دويم جنگ دمير حسين په دوابه کې 

  ده سر لکه د مارــــچـــې يې وټکي

        وښار د کوټ جنگ وو  له پسه د نبيا

  لو خپل خمارــچې مې وکيښ تر مغ

                                                
 ٣١٥، ص ١ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ج- ١
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 کال کې د پښتنو او مغلو تر ١٦٧٣کې په مومندو په گنداب            کله چې د 

 اود مغلو د ايمل خان مومند ھغې کې د پښتنو د لښکرو مشر  منځ جگړه ونښته ،

په دې جگړه کې د مغلو د  .  جسونت سنگه وواو لښکر مشران شجاعت خان

    .سنگھـ په تښته ځان خxص کړ لښکر مشر شجاعت خان ووژل شو او جسوانت

خوشال خان دغه جنگ په دې ډول . په دې جگړه کې ايمل خان لويه فتحه وکړه

   :يادوي

  بيا له پسه جسونت سنگھـ شجاعت خان وو

  ـــــارچې ايمل يــې پـــه گنداب ويوســت د مـــ

کال کې د مومندو دغره په عxقه کې د خاپښ په دره کې د  ١٦٧٣           په 

پدې جگړه کې ھم د پښتنو د لښکر . شوې    بله جگړه  مغلو او پښتنو تر منځ 

وو او د مغلو د لښکر مشران   او دريا خان افريدي  ايمل خان مومند مشران 

په . ، مکرم خان وويشتل شو وو، مغلو ماتې وخوړهخان او شمشېر خان مکرم

  "١. ته روان شوباجوړپرھاره يې خوړلي وو،  داسې حال کې چې دوه

 ھق١٠٨٣درسال: ُلوسين بوات محقق تاريخ مغوBن ھند مينويسد که

.  رفتار ناخوشايند فوجدارجxل آباد علت اصلی وخامت اوضاع شد١٦٧٢/

ب وغارت  شد محمدامين خان، حکمران کابل در گردنۀ خطرناک خيبر مغلو

وخوشحال خان خټک بصورت يکی ازسرکردگان  دشمن درآمد، قيام عمومی 

قبايل افغان،سستی وسھل انگاری محبت خان حکمران جديد افغانستان، اورنگ 

 سپاه بزرگی ھمراه توپخانه ١٦٧٣/ھق١٠٨٣زيب را وادار کرد درچھارم شعبان 

داراين سپاه ھرگونه ، سرشجاعت خان. ای نيرومند به افغانستان گسيل دارد

. وجاسوان سينگه دستياری او راعھده دار بود. امکاناتی را در اختيار داشت

بيست ويکم /ھق١٠٨٣لشکرکشی به شکست انجاميد وافغانھا دردھم ذيقعده سال 

 با استفاده از تاريکی شبی بسيارتيره وبارانی برسپاه خسته ١٦٧۴فبروری 

ف درحال بارش، درگردنۀ قره پا به وفرسوده ودرعذاب از باران وسرما وبر

در اين عمليات غافلگيرانه ھزاران نفر از قوای مغول از . دشمن شبيخون زدند

                                                
 دعوت نت/دريمه برخه، په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزېعبدالرحمن زمانی،- ١
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 خود رھبری اورنگ زيبپس از اين حادثه . جمله شجاعت خان کشته شدند

بيست /ھق١٠٨۵عمليات را برعھده گرفت ودر بيست وپنجم ربيع اBول سال

 اردو زد ويکسال ونيم ين راولپندی وپشاورحسن ابدال بم در ١٦٧۴وششم جون 

سپاه انبوه ومجھز به توپخانه نيرومند وبرخوردار از رھبری . در آنجا ماند

که با شتاب از دکن فراخوانده شده بود، حمله آغرخان سردارانی با تجربه چون 

بسختی شکست خورد ولی بارھا انتقام اين " خاپس"سپاه مغول در . را آغاز کرد

از ادامۀ جنگ با قبايل پشتون چنان خسته شد [  گرفت و اورنگ زيبشکست را

در .  به دھلی باز گشت١٦٧٦شانزدھم مارچ / ھق١٠٨٧در دوم محرم سال ] که

. به فرماندھی سپاه افغانستان گمارده شدشھزاده معظم پانزدھم اکتوبر /ھفتم شعبان

د که چندی پس نامی به شجاعت ورشادت مشھور بواميرخان در ميان سردارانش 

م دراين مقام باقی ١٦٨٧- ١٦٧٧از آن حکمران افغانستان شد ومدت بيست سال از

استواربود، ھمواره " تفرقه بينداز وحکومت کن"متکی براميرخان سياست . ماند

ميان قبايل افغان نفاق می انداخت به طوری که آنان نمی توانستند بر عليه او 

داران خوشحال خان خټک چند سالی مقاومت دست به ھيچ اقدامی بزنند وفقط ھوا

  ١ .کردند

درکابل در  يکی از توطئه ھای ثمربخش اميرخان حکمران مغولی ھند

 اين بود که وقتی او به کابل شورش ايمل خان ودريا خان وخوشحال خانمورد 

 در مورد رسيد، نامه ای به سران ورؤسای قبايل مومند واپريدی نوشت واز آنھا

سران به اتفاق ھم جواب .  معلومات خواستخانايمل کرکتر روش حکومت و

بسيارمتين ومناسبی در مورد شخصيت و رفتار عدالت خواھانۀ ايملخان به 

اميرخان دوباره به سران قبايل نوشت که اگرايملخان يک چنين . اميرخان نوشتند

مرد غازی وعادل وسخاوت پيشه است، پس چرا اراضی تحت تصرف خود را 

ان ومشران ھمرزم خود تقسيم نميکند؟ اين پيشنھاد اميرخان که بين سر

بمنظورايجاد تفرقه ميان ھواداران ايمل خان وخوشحال خان تحريريافته بود، 

اثری فوری  ومخرب داشت وسران اقوام به ايملخان گوشزد کردند که چرا به 

                                                
 ١٢٤-١٢٣ لوسين بوات،تاريخ مغول وتيموريان ، ص - ١
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ين آنھا تقسيم اراصی ايکه بزور شمشير آنھا از دولت مغولی تصرف کرده اند، ب

ما درشرايط جنگ با دشمن استيم، اکنون زمان : تقسيم نميشود؟ ايمل خان گفت

اينکارھا نيست، مگرسران قبايل بر تقسيم اراضی تحت سيطره ايمل خان 

 ھم از روی اجباربه آنھا گفت ھرطور دلتان ميخواھد، ايمل خانپافشاری کردند، 

سای قبايل ھريک از سران ورؤا پرواضح بود که ام.به تقسيم اراضی به پردازيد

اما قبل از .تصرف کنند آرزوداشتند تا بھترين اراضی را برای قوم وقبيله خود

ھمه سران قوم مومند دست بر روی بھترين اراضی گذاشتند وآن را برای خود 

اينجاست . خواستند، وايمل خان ھم بنابرخصلت قبيلوی به آن رضايت نشان داد

 از اطراف ايمل خان پراکنده ين تقسيمات ناراضی شدهکه سايرقبايل پشتون از ا

 وتير دشمن يعنی امير خان به ھدف خورد واميرخان موفق به ناکامی قيام شدند

فقط يک قوۀ کوچک در تيرا . ايمل خان وخوشحال خان ودريا خان اپريدی گرديد

توانست درياخان اپريدی را با شکست روبروکند ودرياخان ھم که دراين جنگ 

   ١ .می شده بود، به منطقۀخوست عقب نشينی کرد ودر ھمانجا درگذشتزخ

 در مدت جنگ با اورنگ زيب و ايمل خان می گويد که پوھاند حبيبی

   ٢ . بضرب سکه پرداختايملشاهپسرش عالمگير، بنام 

  متاسفانه آثار وکتبی که از مبارزات ايمل خان مومند ورشادتھای جنگی 

جوانان  دراين غربت سراميسر نيست، من اميدوارم تااو وھمرزمانش بحث ميراند

 صولت افغانی، حيات افغانی ،تاريخ خان جھانی ، تاريخ :ما با توجه به کتبی چون

خورشيد جھان، تواريخ حافظ رحمت خانی، تاريخ شيرشاھی ، تاريخ سلطانی ، 

ُتاريخ مبارکشاھی، تاريخ محمود شاھی ، تزک افغانی، فتوح سxطين، طبقات 

ُاکبری،آئين اکبری، رقعات عالمگير، تزک جھانگير، نسب نامه افغانی ،تاريخ  ُ

افغانه، کليد افغانی، شکرستان افغانی، بھارستان افغانی، مآثر اBمراء و تذکرة 

) پتانز(ابرار واBشرار آخوند درويزۀ ننگرھاری، تاريخ مرصع وتاريخ پشتونھا

 دلير وکم نظير پشتون را آنطور وغيره ، دست ھمت بکمر زنند وحق اين مبارز

                                                
  ببعد۶٣ش، ص ١٣٨۵ ايملخان، نوشته ميراجان سيال،چاپ - ١
 ٩۶-۶٣، ايملخان، نوشته ميراجان سيال، ص٢٠٧ تاريخ مختصر افغانستان، ص - ٢
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 که سزاوراست به خوانندگان و عxقمندان تاريخ مبارزات قبايل پشتون در دو

  .سوی خط ديورند معرفی کنند

اين قيام با نام خوشحال خان بستگی دارد، :"فرھنگ اعتراف ميکند که

ھرچند مانند حرکت روشانی دوام وگسترش نداشت، اما بجای خود جنبش مھمی 

 وميتواند مرحلۀ ديگری  در روند ھمکاری پشتونھا در سطح باBتر قبيله بود

ھرچند خوشحالخان در مرحله نخست به اثر آزردگی شخصی عليه . محسوب شود

دولت قيام کرد، اما مقاومت صافيھا در برابر تعرض عمال دولت بيگانه 

ی در بين وھمکاری مومندھا وافريدی ھا با آنان از پيدايش وگسترش حس ھمبستگ

. قبايل پشتون که طليعۀ اقدام دسته جمعی برای تشکيل دولت بود،نمايندگی ميکرد

خوشحالخان مناسب ترين شخص برای رھبری اين حرکت بود، زيرا عxوه 

برصفات شخصی شجاعت واستواری در تعقيب مرام ازنظر مقام اجتماعی ھم 

.  پادشاھی می دانستخان وخان زاده ورئيس قبيله بود وخانی وامارت را تالی

 امير در مرحله اول وقتی که پادشاه يا:" چنانچه در دستار نامه دراين باره ميگويد

   ١ ." جلوس ميکند، برسرپادشاه تاج وبرسرامير دستار گذاشته ميشودبرتخت 

خان، آن مبارزسترگ ونامدار و شاعر زبردست زبان  به ھرحال خوشحال

در وطن خود ) ١٦٩١(=  ھـ ٢٨/٤/١١٠٠ سالگى بتاريخ ٧٨پشتو به عمر 

مرا در « :کوھستان ختک، چشم از جھان فرو بست و آخرين وصيتش اين بودکه

   ٢».جاى دفن کنيد که گرد سم اسپان دشمن بر خاکم نيفتد

خواھى مردم پشتون که در شرق افغانستان بر  بدين ترتيب مبارزات آزادى

ايل قرن شانزدھم آغاز يافته بود، ھا از او ضد استيxى دولت بابرى ھند، با وقفه

گرچه مبارزات طوBنى پشتونھا درشرق . تا اواخر قرن ھفدھم ميxدى ادامه يافت

قندھار و (کشور به شکست مواجه شدند ولى در طرف ديگر، در غرب افغانستان 

مبارزات پشتونھا در آغاز قرن ھژدھم توانست شکست مجاھدات ) ھرات

  . شرق افغانستان را تxفى نمايدپشتونھاى مصب رودکابل در 

                                                
 ٦٨ فرھنگ، ھمان اثر، ص - ١
 ٣٤-٢٨ ،ص ١٣٣٤ن ختک کيست؟،  معصومه عصمتی، خوشحالخا٣١٥ غبار، ص - ٢
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بادريغ که  فرزندان خوشحالخان ختک وايمل خان مومند ودريا خان 

اپريدی ،با وجوديکه خون شجاعت پدران شان درتن شان جاری است، و در 

مبارزه ازمرگ خودھراسی ندارند، مگر عوض اينکه در فکرآزادی واستقxل 

، دستگاه استخارات نظامی ISIستور خود از چنگ استعمار پنجابی ھا باشند، بد

پاکستان ھر روز با عمليات انتحاری اقوام خود را درپشاور وافغانستان نابود 

اگر جوانان پشتون که درصفوف . ميکنند و دشمنان پشتونھا را شاد می سازند

طالبان خود را برای عمليات انتحاری راجستر ميکنند، خود را برای آزادی از 

ا راجسترکنند، بدون ترديد بزودی شاھد آزادی را در آغوش زيرسلطه پنجابيھ

ومثل ساير ملل آزاد از عزت وشأن درخور احترام برخوردار  خواھند کشيد

 .  خواھندگرديد
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  مفصل شش

  

  فشارھای انگليس براميرعبدالرحمن خان

  بخاطرامضای معاھدۀ ديورند

  

  

  

  :فشارھای انگليس برامير

غبار ميگويد که،انگليسھا برای تضعيف مردم ودولت افغانستان از ھيج 

انگليس ھا معدوم دسيسه وتوطئه ئی دريغ نمی ورزيدند تا مقاومت در برابر 

گردد، به ھمين سبب بود که حکومت ھند برتانوی از يک طرف پشاور 
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را آشيانۀ فساد برای توليد اغتشاش برای افغانستان ساخته بود کاکرستان و تيرا و

سردارنورمحمدخان پسرسردار ولی محمدخان Cتی، سردار (و گماشته گان خود 

خان نواسۀ سردارمحمدشريف  مدبازمح پيرمحمدخان برادر زادۀ Cتی، سردار

را ) خان، سردار محمدحسن خان نواسۀ وزير فتح خان، سعدوی کروخيل وغيره

ًبا پول واسلحه واشتھارات وقتا فوقتا در داخل حدود شرقی افغانستان ميفرستاد تا  ً

چنانکه . با تحريک و توليد شورش  دولت مرکزی را مشغول وضعيف نگھدارند

از .  را به مقابل امير رھبری ميکردشينواريھاھا شورش سردار نورمحمدخان سال

طرف ديگر انگليسھا فيوالھای گريزنده از مرکز را در داخل افغانستان تحريک 

 را از حکومت سردار محمدايوب خانباBخره انگليسھا . به اغتشاش ميکردند

حت ايران محبوس خواستند و درBھور مقيم ساختند و امير عبدالرحمن  خان را ت

١.تھديد ھميشه گی قرار دادند
  

اين جريانات را امير عبدالرحمن خان ميدانست  و بنابرين گاه گاھی در 

مجالس دربار بطورآشکار و بی پرده از بيوفايی و غداری انگليس ودشمنی او با 

 در اولين مxقات ١٨٨٥امير در . اسxم صحبت مينمود و مردم را تشجيع ميکرد

شاور حمايت ميکند  که دولت انگليس دشمنان مرا در پفتخود با ويسرای ھند گ

 اميرتوسط احمدخان سفير ١٨٨٧ھکذا در . وآنھا برضد من مردم را می شورانند

که شورشيان پناھندۀ  افغانستان در ھند به حکومت انگليس ياد داشتی تقديم کرد

ط سرحد  به افغانستان سپرده شوند واB عساکر افغانستان در ماورای خکاکرستان

  .آنان را تعقيب خواھند نمود

فشار انگليس ھا تنھا از ناحيه حمايت رقبای امير در حواشی سرحد ودامن 

زدن به شورشھا مردم کاکرستان و شينوارنبود بلکه خود نيز با مانورھای نظامی 

  .در حاشيۀ سرحدات جنوبی وشرقی باعث نگرانی امير ميگرديد

 من در بلخ ١٨٩٠درسال : ريخ ميگويد اميرعبدالرحمن خان درتاج التوا

Cرد  بودم که اطxع يافتم ، ويسرای ھند ده دادیقلعه  نظامی ومصروف ساختن 

 مصروف جابجائی عساکر ھند در مناطق سرحدی می باشد وميخواھد Cنسدون

                                                
١
  ٦٨٢، ص ١ غبار،افغانستان درمسيرتاريخ،ج- 
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راه آھن ھندوستان را به قندھار وصل نمايد وحتی بعضی ھا ميگفتند که وی 

اين اخبار سبب تشويش من . ابل را دوباره اشغال نمايددرنظر دارد قندھار و ک

.  به کابل مراجعت کردم١٨٩٠گرديد ومن پس از تنظيم امور ترکستان درتابستان 

وسردار نورمحمد خان نايب الحکومۀ قندھار را که مانع کشيدن خط آھن در داخل 

ه به کابل مملکت من نشده بود ودر بارۀ آن اطxعی ھم بمن نداده بود معزول نمود

امير می افزايد که حکومت ھند عxوه برفراھم کردن نگرانی برای . احضار کردم

من، توپھا واسلحه ايکه از ھند خريداری نموده بودم نيز مانع ورود آن به 

افزون براين اموال تجارتی تاجران افغان را که در آن آھن . افغانستان شدند

حکومت ھندوستان در موقع . ت کردندوفوBد ومس وغيره شامل بودند نيز ممانع

 به شورش برخاسته بود و اين شورش ھزاره جاتبسيارنازکی،يعنی ھنگامی که 

ھر روز دامنه دارتر ميگرديد وخوف شورش عمومی در مملکت باعث پريشانی 

من شده بود، درچنين موقعی کمکی که از ھندوستان بمن رسيد اولتيماتومی بود 

 ھندوستان نميتواند به جھت وعده ھای مبھم و دولت«: به اين مضمون که

نامعلوم شما برای دعوت نمودن سفارت انگليس به کابل، انتظار بکشد، لھذا 

جھت محافظت ) ده ھزارنفری(Cرد رابرتس سپھساCرھندوستان با لشکرزيادی

پذيرفتن ده ھزارنفرسربازی که بايد : امير می افزايد" .او به کابل فرستاده ميشود

 را مثل مھمان خود پذيرائی نمايم، کار خيلی صعبی بود، چون می بايستی آنھا

لھذا چون ديدم که دولت . صدھزار نفرسرباز را جھت پذيرائی آنھاحاضرنمايم

ھندوستان در صدد فراھم آوردن اشکاBت می باشد، بدون آنکه احدی از مامورين 

 مراسله ای به دولت من غير ازمنشی ھای مخصوص از ارادۀ من مطلع شوند،

، صدراعظم دولت بريتانيای عظما نوشته به توسط يک Cرد سالزبریعنوان 

١ ."نفردوست خود به انگلستان فرستادم
  

من دراين وقت مشغول جنگ با ھزاره : اميربه ھمين ارتباط متذکر ميشود

ھا بودم و ميدانستم که مردم افغانستان از جنرال رابرتس خاطرۀ خوشی ندارند 

سيدم که آمدن جنرال رابرتس با لشکر زياد برايم درد سرآفرين شود و ومی تر

                                                
١
  ٤٠١، ص٢ تاج التواريخ، ج- 
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ازطرفی  چون شخص نظامی است و با شخص نظامی به توافق رسيدن خالی از 

اشکال نيست، پس بھتر دانستم که برای انجام مذاکرات سرحدی با شخص 

را نوشتم ًفورا مراسله يی به ويس] بجواب التيماتوم ويسرا. [دپلوماتی مواجه باشم

يکی از مستخدمين "(Sir Salter Pyne"سرسالتر پاينو در آن تذکر دادم که 

به مxقات شما می آيد تا در باب سفارت مذکور ) انگليسی در ماشين خانه کابل

ترتيبات Bزم را صورت بدھد و درعين حال از فرمانفرما خواھش نمودم تا نقشه 

مقصود من از ارسال . م بفرستدای را که خطوط سرحدی را مشخص ميکند براي

اين مراسله اين بود که حکومت ھندوستان  را نگذارم دراين باب اقدامات بزرگی 

١ .به عمل بياورد
  

در نقشه ای که فرمانفرما برای من فرستاد ، وCيت : امير ادامه ميدھد

وزيری و چمن نو و استانسۀ راه آھن آنجا و چغائی و بلند خيل ومومند و اسمار 

چترال و تمام وCياتی که بين آنھا واقع است، ھمه راجزء ھندوستان مشخص و 

 لھذا مکتوب مفصلی به فرمانفرما نوشته در باب طوايف سرحدی .نموده بودند

اين طوايف سرحدی  : "اظھارات مآل انديشی نمودم که خxصۀ آن قرار ذيل است

من ميتوانم آنھا را  معروفند، اگر جزو مملکت من بشوند، ياغيستانکه به اسم 

وادارم به مخالفت دشمن انگلستان وافغانستان به اسم جھاد، و در تحت بيرق 

بجنگند، واين مردم که ) يعنی خودم(حکمرانی که مرد مسلمان وھمدين آنھا باشد

بالفطره شجاع وجنگی ومسلمانان متعصب می باشند، لشکری بسيار قوی خواھند 

ًمن متدرجا . تان يا افغانستان حمله بياورد بجنگندبود تا با ھردولتی که به ھندوس

آنھا را رعايای آرام ومطيعی خواھم ساخت، وليکن ھرگاه شما آنھا را از مملکت 

من منطقع نمائيد به جھت شما يا من، آنھا ھيچ فايده  نخواھند داشت و شما بايد 

اخت وتاراج ھميشه با آنھا مشغول با اشکاBت بوده باشيد و آنھا ھميشه مشغول ت

   ...خواھند بود

از جدانمودن اين طوايف سرحدی از : امير دراخير نامه متذکر شده بود که

من که ھم دين وھم ملت من می باشند، شما شأن مرا در انظار مردم و رعايای 

                                                
١
  ٤١٦-٤١٥، ص٢ تاج التواريخ، ج- 
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خودم کسر می نمائيد و مرا ضعيف ميکنيد وضعف من به جھت دولت شما ضرر 

ً دولت ھندوستان مامورين مرا عنفا وبه تھديد .دارد، ولی نصيحت مرا نپذيرفتند

از [آنھا گفتند که اگر تا فxن ساعت . اخراج نمودندبلندخيل  و وانه و ژوب از 

چون . ًحرکت ننمايئد، شما را مجبورا بيرون خواھيم نمود] محال مذکور

نميخواستم با دولت انگليس بجنگم و دشمن شوم، به تمام مامورين خود، دستور 

١."ًکه بعد از وصول اين اطxع فورا از محال مذکور حرکت نماينددادم 
  

  

وبلند  مناطق قبايلی وزيرستان  امير عبدالرحمن خان،چنانکه مxحظه شد،

ُخيل و کرم و افريدی و باجور و سوات و بنير ودير و چپIس و چترال تا درۀ  ُ

 مناطق مردمان  دراين.ًعموما  بنام ياغيستان ياد شده اند) نورستان(کافرستان

سلحشور وجنگجو وشجاعی بود وباش دارند که به آزادی وخود مختاری خود 

سخت عxقمند اند وبه ھيچ صورتی حاضر نميگردند ازقدرت ھای  بيگانه 

اينان به علت وجود کوه ھای صعب العبور وقلت زمين ھای . اطاعت کنند

ستان سرباز ميزدند زراعتی اغلب از پرداخت ماليات وخراج به دولت ھای افغان

وخود از کاروانھای تجارتی ايکه از ھند از طريق پيشاور وخيبر به کابل  ويا 

برعکس رفت وآمد ميکردند، باج ميگرفتند و با ھمين باج گرفتن ھا امرار حيات 

امير عبدالرحمن خان درمکاتبات خود با حکومت ھند برتانوی باشندگان . ميکردند

 می ناميد وادعا ميکرد که آنھا از نظر دين وتبار "ياغيستان" اين مناطق را 

وزبان وقوميت به افغانستان تعلق دارند، اگرچه از دولت افغانستان اطاعت 

  . چندانی ندارند و دولت افغانستان ھم از وجود آنھا کدام منفعتی بدست نمی آورد

يت اما انگليسھا به اين تقاضای امير توجھی ننمودند وامير نيز بمنظور تقو

سلطۀ خويش در صدد بر آمد تا نقاط دارای اھميت سوق الجيشی را زير ادارۀ 

جنرال غIم بنابرين به جنرال فعال وھميشه آماده نبرد خود، . خود در آورد

، ١٨٨٧نامبرده درسال .  ھدايت داد تا مناطق مورد نظر را قبضه نمايدحيدرخان

جxل آباد تا محل چوکی با وجود مخالفت قوم صافی در کنر،جاده ای را از 

                                                
١
  ٤١٨ -٤١٧، ص ٢ تاج التواريخ، ج- 
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قسمت عليای درۀ کنر و . احداث نمود ومقاومت صافی ھا را در ھم شکست

 ناميده ميشد و در جنوب وشرق کافرستاناراضی مجاور آن در شمال وغرب که 

 بکلی خارج دايرۀ حکومت امير قرار داشت و توسط  باجور وصوات وديريعنی 

يش از آنکه سرحد شرقی را با امير ميخواست پ .رؤسای محلی اداره ميشد

انگليسھا تعيين کند، اين مناطق را اشغال نمايد، اما رؤسای محلی به اين امر 

موافقت نداشتند زيرا انگليسھا نيز با استفاده از نفاق افگنی در بين شھزادگان 

 ، منطقۀ مذکور را بدست آورده بودند و در تxش آن بودند تا مناطقی را که چترال

  .ه چترال واقع اند زير ادارۀ خود در آورنددر سر را

خان نشين  ١٨٩٢دراين رقابت سه جانبه، اميرموفق گرديد در سال 

 را که در بخش وسطی درۀ رودخانه کنر واقع است بدست آورد و با اسمار

استفاده از رقابت ھای خانھای باجور ميخواست به آن منطقه نيز نفوذ نمايد، اما 

ز نگھداشتن راه چترال به اين منطقه چشم داشتند، به انگليسھا که برای با

 اخطار دادند که سعی او برای تسخيرباجور از طرف سپھساCرغIم حيدرخان

١.حکومت ھند به عنوان يک عمل خصمانه تلقی خواھد شد
  

چنين ) تاج التواريخ( امير عبدالرحمن خان در کتاب خاطرات خود

م، نسبت  به من ١٨٨٧مران اسمار درسال  ، حکتيمورميرزاشاه" ...  : مينويسد

تعھد اطاعت نموده خود را و مملکت خود را تحت حفاظت من درآورد تا از بيم 

 ، مطمئن گردد و چون مشاراليه را حمراء خان باجوریحمله دشمن قوی خود 

غxم حيدرخان ،  يک نفر از غxم ھای او مقتول نمود، سپھساBر من جنرال 

زيادی تغيير  م، اسمار را تصرف نمود و اين امراسباب ١٨٩١درماه دسامبر سال 

طمع  دولت ھندوستان گرديد، زيرا که آنھا به تمام اين محاBت ياغيستان ، چشم 

تمام اين وCيات يعنی چترال وباجور وسوات و بنير و چپIس و وزيری . داشتند

که من اسمار جزو ياغيستان می باشند و دولت ھندوستان ، اصرارھا نمودند  ، 

ُ ولی چون نقطه مذکور در دروازۀ محxت مملکت من يعنی کنر ، را تخليه نمايم 

وجxل آباد می باشد، و مشرف بر راھھای پامير و چترال  و لمغان و کافرستان 

                                                
١
  ٤٠٢افغانستان در پنج قرن اخير، ص - 
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معتنای مملکت خودم برای نگھداشتن ھرات و  می باشد، نگھداشتن اين دروازه 

  . من ميباشد Bزم بود ملکت قندھار و بلخ که درسه گوشه ديگر م

نمايم  را ھم تخليه چغايی ستان اصرار کردند که و به ھمين قسم دولت ھندو

 ھم مامورين سرحدی کافرستان و تمام ياغستان وبلوچستان و سمت چمنو در 

ًھندوستان دايما مداخله می نمودند و چيزی که اسباب تعجب من بود اينست که  

فتند ما بيشتر از اين وBياتی را که درسمت دولت ھندوستان ميگ يکطرف 

نداريم ، چون مايليم افغانستان دولت قوی و مستقلی بوده  افغانستان بوده باشد Bزم 

] مملکت[خوجک را تونل زده راه آھن خود را داخل کوه باشد و از طرف ديگر، 

دولت وخبر افواھی ھم بود که من می زدند  من نمودند، مثل اينکه کارد به جگر 

من و چه بی اجازۀ من تا قندھار  انگليس ميخواھد راه آھن خود را چه به اجازۀ 

پارلمان ھم مطرح مذاکره بود و  بياورند و اين خبر در ھرجا منتشر و در مجلس 

ل متعلقه به مسائ  در اين باب ، وکxء من خxصه تمام روزنامه جات را در

١" .xً اطxع ميدادندافغانستان برای من ميفرستادند و مرا متص
  

 راه توطئه چينی ميخواستند تا به ھروسيله ای ممکن ،چه ازانگليس ھا 

 مناطق  را مجبور سازند تاعبدالرحمن خان  امير،فشارھای نظامیچه از طريق و

آنرا بحيث دومين و سازند  را بطور دايم از افغانستان جدا »ياغيستان«قبايلی 

سيطرۀ  زيراز طريق افغانستان  احتمالی روسيه امنيتی ھند در برابر حملۀ سپر

. وبا ھمين نيت وھدف دست به توطئه چينی وسبوتاژ ميزدند قرار دھندخود 

روابط امير با حکومت ھند برتانوی روز بروز خراب ترشده رفت، زيرا بنابرين 

سرحدات افغانستان مغشوش ساخته  و  انگليسھا ، اوضاع را به نفع خود در طول 

 به ١٨٩٢ون ريزيھای بسياری بين مردم سرحد گرديدند تا آنکه در سال باعث خ

  .قطع روابط انجاميد

امير عبدالرحمن خان گرچه در قيد تعھدات قبـلی :" غبار ميگويد که 

در ميدان سياست باخته بود،اما بازھم  خويش با انگليس استقxل خارجی کشور را 

خويش  ، کمک ھای مادی و تبليغی در برابر پيشروی انگليس ھا خاموش نمانده 

                                                
 ٢٦٢-٢٦١ص، ٣،مقايسه شود باسراج التواريخ،ج٤٢١ -٤٢٠، ص٢ تاج التواريخ ،ج- ١
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درمقابل دولت انگلستان حق ترانزيت افغانستان را سلب کرده و .  را افزايش داد

افغانستان دراروپا خريداری کرده و درين مقطع زمانی به  يک مقدار تسليحات که 

موضوع باعث آن شد  ھمين .بنادرھـند برتانوی مواصلت کرده بود، توقيف نمود

١ ."قطع گردد١٨٩٢افغانستان و انگلستان در سال که مناسبات 
  

حکومت جات،در جريان جنگ ھزاره « :فرھنگ ھم دراين موردمينويسد 

ھند عبوراسلحه ومھماتی را که امير از اروپا خريداری کرده بود از خاک ھند 

متوقف ساخت ومعلوم بودکه مقصد آن وارد نمودن فشار برامير ومنصرف 

٢».مناطق سرحد می باشدساختن او از نفوذ در 
  

 دولت ١٨٩٣غبار، البته به استناد سراج التواريخ،مينويسد که درسال 

اميرعبدالرحمن  انگليس سپاه بزرگی به استقامت سرحد افغانستان سوق نمود و به 

قشون  خان ياد داشتی فرستاد که بايد ھيئت سياسی جنرال رابرتس را با يک فرقه 

اميرعبدالرحمن خان که چنين ديد به اردوی . بال کندمعيتی او درجxل آباد استق

بزودی صد ھزارعسکر در . صادر کرد) آماده باش" (تيارسی"افغانستان امر  

کمندھای اسپان سواری و . به شوق جھاد با دشمن به جنبش افتادند داخل قشله ھا 

ۀ حيوان بيرون شھر کابل و در چمن حضوری درجوار تپ باربر به تعداد ھزارھا 

حکومت . اخور بستند و منتظر امر حرکت ماندند مرنجان وميدان سياه سنگ 

وجرئت سوقيات در داخل افغانستان را  انگليس که مقاومت امير را جدی ديد 

مارتيمورديورند که بيشتراز پانزده  نداشت، فقط با فرستادن ھيئت سياسی 

اين ھمان . پيش کشيدسياسی را  نفرنبودند کفايت کرد و در عوض سرنيزه مبارزه 

برابر زمامداران  طرز مبارزه مجربی بود که ھميشه دولت انگليس را در 

    ٣  .افغانستان مظفر ساخته بود

واقعيت اينست که دولت انگليس پس از فراغ «: سيد قاسم رشتيا مينويسد

 ١٨٩٢ازکار تحديد سرحدات شمالی افغانستان با دولت تزاری روسيه در سال 

 مزيد سرحد غربی خود که متصل افغانستان است افتاده پxنی را بفکرتقويهء
                                                

 ٦٨٧ غبار،در مسيرتاريخ ، ص- ١
٢
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طرح نمود که عxوه از معابرسوق الجيشی که دراثر معاھده گندمک از افغانستان 

بدست آورده بود، يک کمربند امنيتی ديگر برای دفاع ھند درعxقهء قبايل آزاد 

طريق افغانستان سرحدافغانستان ايجاد نمايد تا در صورت خطر حملهء روس از 

برای اجرای اين مطلب Bزم بود تا دست . خط اول دفاعی ھند را تشکيل بدھد

ازينرو . افغانستان را ازين منطقه کوتاه ساخته نفوذ آنرا دربين قبايل از بين ببرد

شروع به بھانه جويی نموده ھرقسم شورش وقيام قبايل را که وقتا فوقتا عليه 

ميداد، بمداخxت دولت افغانستان نسبت داده صدای سلطهء استعماری انگليس رخ 

اعتراض بلند ميکرد، تاجائيکه روابط دو دولت شکل بحرانی بخود گرفت، 

وانگليسھا برای توليد فشاربيشتر صدور امتعۀ ضروری را بافغانستان ممنوع 

 قراردادند وبه اينھم اکتفا ننموده تھديد کردند که يک قوهء ده ھزارنفری بقوماندانی

جنرال رابرتس مشھور برای پيشقدمی بطرف جxل آباد آماده است، مگر اينکه 

امير اعزام ھيات سياسی رابرای مذاکره و حل مسايل و منازعات سرحدی قبول 

   ١».نمايد

بدين سان ديده ميشود که امير از مدتھا قبل وبه انواع دسايس وتوطئه ھای 

 برای قبول معاھدۀ ديورند برامير انگليس تحت فشار قرارگرفته بود تا زمينه را

فراھم کند وچون  امير درعين جنگ باشورشيان ھزاره که گفته ميشد دست 

انگليس ھا بوسيلۀ ھواداران سردارايوب در اين شورشھا دخيل است، توانائی 

مقابله با انگليس   را نداشت، به ناچار به آمدن ھيئت انگليس به سرکردگی 

  .  تا غرض عقد معاھده به کابل بيايدسرتيمرديورند موافقت کرد

عxوه براين، دولت روس، در باب وBيت روشان وشغنان : "امير ميگويد

به جھت قطع وفصل تمام ھمين . ، مشغول فراھم آوردن اشکاBت برای من بود

مناقشات وزحمات بود که سفارتی را به رياست سرمارتيموردوراند به کابل 

جھت سxمتی و محافظت خود به من اعتماد نموده مشاراليه به . دعوت نمودم 

به ھمراھی معاونين خود کلنل اليس که يکی از اجزاء اداره  عازم کابل گرديد و 

                                                
/ ٣٤ سhhيد قاسhhم رشhhتيا، حقhhايقی چنhhد در مhhورود خhhط ديورنhhد؛ مجلhhۀ آئينhhۀ افغانhhستان،شماره - ١

 بحوالۀ داکتر سيد خليل هللا ھاشميان
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ماتريس اسميت و مستر کxرک که يکی از اجزاء  نظامی ھندوستان بود و کاپيتان 

بود و دکتر فن، حکيم باشی فرمانفرما و  وزارت امورخارجه دولت ھندوستان 

سپتامبر ١٩اجزاء ھندی به تاريخ  مستر دانالد و چند نفر از محاسبين و منشي ھا و 

در ورودسفارت مذکور به  م از پيشاور به طرف کابل حرکت نمودند و ١٩٩٣

= اندکی(اندکی  من . کابل جنرال من غxم حيدر خان از آنھا استقبال نمود

باشد، به  و متصل کابل می را که عمارت مسکونی پسرم حبيب هللا بود ) چھلستون

ًبعد از مجلس رسمی اول ، فورا مشغول مذاکرات . جھت منزل آنھا تعيين نمودم

چون سر مار تيمور دوراند، شخص سياسی دان بسيار زيرکی بود وزبان . گرديدم 

    ١ ...."ھم خوب ميدانست ، تمام مذاکرات زود اصxح شد فارسی را 

 

   :١٨٩٣معاھدۀ ديورند در

انگليسی نخست مسئله سرحد شمال شرقی افغانستان با روسيه را ھيئت 

ًپيش کشيد واظھارداشت که چون دو دولت روس وانگليس قبx به موافقه رسيده 

دراين قسمت سرحد شمالی افغانستان شناخته شود، ) آموی عليا(اندکه رودخانۀ پنج

. د، تخليه کندامير بايد مناطقی را که در  شمال رودخانۀ پنج درتصرف خود دار

امير اظھارداشت درصورتی که روسھا مناطق درواز واقع درسمت چپ رودخانه 

ديورند اين شرط را پذيرفت و . آمو را به افغانستان تسليم کنند آنرا قبول ميکند

روسھا سه سال بعد .  تسجيل يافت١٩٩٣ نومبر ١٢موضوع توسط موافقتنامه 

افات درواز، روشان وشغنان  مواضع تنگی، کوفا، واھان از مض١٨٩٦در

سپس ھيئت . ٢ًبدخشان که قبI غصب کرده بودند به افغانستان مسترد نمودند

نتيجه مذاکرات که با . موضوع تعيين سرحد بين افغانستان وھند را مطرح ساخت

 نومبر در مورد ١٢کندی وبدگمانی پيش ميرفت سرانجام به موافقنامه مورخ 

 از واخان تا سرحد ايران انجاميد که بنام خط شرقی وجنوبی افغانستان سرحد

 بموجب اين موافقت نامه امير از مناطق صوات،باجور،. ديورند شھرت يافت

                                                
 ٢٦٢-٢٦١، ص٣،مقايسه شود باسراج التواريخ،ج٤٢١ -٤٢٠، ص٢ تاج التواريخ ،ج- ١
٢
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چترال، وزيرستان وچمن صرف نظرکرد و در مقابل تصديق انگلس را در مورد 

 درۀ کنر تا اسمار وعIقه برمل در وزيرستان جزء افغانستان می باشداينکه 

رفين موافقت نمودند تا حد بخشی در خود محل توسط ھيئت ھای ط. بدست آورد

 در برابر اين گذشت ھای امير، حکومت انگليس حاضر. مختلط صورت بگيرد

  . لک روپيه درسال باB ببرد١٨ لک به ١٢گرديد کمک خود به امير را از 

  :متن معاھده 

 از آن جا كه بعضي مسأله ھا به نسبت سرحد افغانستان به طرف«  

و چنان كه ھم جناب اميرصاحب وھم دولت عاليه ھند  ھندوستان بر پا شده اند 

اتفاق دوستانه دارند و خواھش تقرر و تعيين  خواھش انفصال اين را به طريق 

كه در آينده ھيچ اختxف راي و  حدود دايره تسلط واقتدارخود شان را دارند تا 

و قوع نيابد، پس به   ھم پيمان خيال در امر مزبور بين اين دو دولت ھم عھد و

   : وسيله اين نوشته معاھده حسب ذيل نموده شد 

حد شرقي و جنوبي مملكت جناب امير صاحب از واخان تا سرحد « -١ 

خطی كه در نقشه كشيده شده و آن نقشه ھمراه عھد نامه ملحق  ايراني به درازاي 

   . است خواھد رفت 

 طرف اين خط که به جانب افغانستان  دولت عاليه ھند در ملك ھاي آن-٢ 

ھيچوقت مداخله و دست درازي نخواھند كرد و جناب امير صاحب  واقع ميباشند 

بيرون اين خط به طرف ھندوستان واقع ميباشند ھيچوقت  نيز در ملك ھايي كه 

   . نمود مداخله و دست درازي نخواھند 

ر صاحب، اسمار و پس دولت بھيه بريتانيه متعھد ميشوند كه جناب امي-٣ 

تا چنگ در قبضه خود بدارند و طرف ديگر جناب امير  وادي باBي آن را 

ھيچوقت در سوات و باجور و چترال معه وادي  صاحب متعھد ميشوند كه او 

دولت بھيه بريتانيه نيز . نخواھند كرد ارنوي يا باشگل مداخلت و دست اندازي 

مفصل كه به جناب امير صاحب  نقشه متعھد ميشوند كه ملك برمل را چنانكه در 

نموده شود و جناب امير  از قبل داده شده نوشته شد به جناب امير صاحب واگذار 

 ميباشد و نيز  صاحب دست بردار از ادعاي خود به باقي ملت وزيري و داور 
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   . دستبردار از ادعاي خود به چاگي ميباشد

اده و نشان كاري آن ھر بندي بعد از اين به تفصيل نھ اين خط سرحد -۴ 

مطلوب باشد به توسط بريتش و افغاني كمشنران كرده خواھد شد و  جاي ممكن و 

مذكور اين خواھد بود، كه به  اتفاق يكديگر بيك سرحد  مراد و مقصد كمشنران 

اBمكان بعينه مطابق حد بنديی كه در نقشه كه  موافقت نمايند و آن سرحد حتي 

ليكن محليه حقوق موجوده دھات كه  .  است بايد بشودھمراه اين معاھده ملحق

   . بقرب سرحدي ميباشند در مد نظر داشته شود

 به نسبت مساله چمن جناب امير صاحب از اغراض خود بر چھاوني -۵ 

دستبردار ميباشند و حقوق خود را كه درآب سركي تلري به ذريعه  جديد انگريزي 

بر اين حصه سرحد خط . نيه تسليم مينمايندبه دولت بريتا خريد حاصل نموده اند 

خط سرحد بندي از سركوه سلسله خواجه : خواھد شد حدبندي به حسب ذيل كشيده 

ملك انگريزي ميباشد اين طور ميرود كه  عمران نزديك پشا كوتل كه در حد 

چشمه شير اوبه عدل مابين .ميگذرد مرغه چمن و چشمه شيراوبه را افغانستان 

بعد از . لشکردند ميگذرد ن نو و تھانه افغانی مشھور درانجا بنام قلعه مرغه چم

ميرود وبطرف جنوب  اين خط حد عدل مابين ريلوي ستيشن و كوھچه بميان بxك 

ملک انگريزی  شود وتھانه گواشه را در يگشته شامل سلسله کوه خواجه عمران م

بتعلق  رود ميگذارد و راه را بطرف شوراوک ازجانب مغرب وجنوب گواشه مي

دولت بھيه بريتانيه ھيچ مداخلت تا به فاصله نصف از راه . افغانستان ميگذرد

   . نخواھند نمود مذبور 

بوره اين عھد نامه را دولت عاليه ھند  و جناب امير صاحب ز شرايط م-۶ 

كامل و خاطرخواه فيصله جميع ]سند[طورتصور ميكنند كه اين يك   افغانستان اين 

خيال كه در بين ايشان به نسبت سرحد مذكور بوده اند،  اي و اصل اختxف ر

جناب امير صاحب بر ذمه خود مي گيرند كه  و ھم دولت عاليه ھند و ھم . ميباشد

آن نوع اختxفات كه بر آن در آينده  انفصال ھر اختxفات فقرات جزيي به مثال 

به . د نمودو فكر خواھن افسرھاي مقرره جھت عxمت نھي خط حد بندي غور 

اسباب شك و  طريق دوستانه نموده خواھد شد تا كه براي آينده حتي اBمكان جميع 

   . شبھه و غلط فھمي مابين دو دولت برداشته و دور كرده شود 
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چون كه دولت عاليه ھند از نيك نيتي جناب امير صاحب به نسبت  -٧ 

ارند و خواھش دارند كه تشفي و اطمينان خاطر به طور كمال د دولت بھيه بريتانيا 

لھذا دولت مومي اليه . مختاري و استقxل و قوت ببينند افغانستان را در حالت خود 

صاحب در باب خريدن و آوردن اسباب جنگ در  ھيچ ايراد و اعتراض بر امير 

موصوف چيزي معاونت و امداد به عطيه  ملك خود نخواھند كرد و خود دولت 

اظھار اعتراف خود شان نسبت به  xوه بر اين جھت ع. اسباب جنگ خواھند نمود

معامله ظاھر ساخته اند  طريقه دوستانه كه جناب امير صاحب در اين گفتگو و 

لك روپيه كه  دولت عاليه ھند قرارمي دھند كه بر آن وجه عطيه ساBنه دوازده 

لمرقوم ا . آBن به جناب ممدوح داده ميشود، شش لك روپيه ساBنه مزيد نموده شود

  " ١ .ھجری قمری١٣١١جمادی اBول٢مطابق ١٨٩٣ماه نومبر١٢

درباب وBيت واخان كه جزء مملكت : "        امير درتاج التواريخ نيز مينويسد

من گرديده بود، قراردادم كه تحت محافظت دولت انگليس باشد، چرا كه وBيت  

و از اين جھت خيلي كابل بسيار دور و از مملكت من فرد افتاده بود  مذكور از 

   . مذ كوررا به خوبي مستحكم نمايم مشكل بود كه وBيت 

قرار داده شد که خط مذکور را از ] با ھندبرتانوی[در باب خط سرحدی 

کشيده مشخص کنند و از آنجا ھم تا کوه ملک  چترال و گردنه بروغيل تا پشاور 

سمار وطايفۀ مومند Cل و کافرستان وا واخان به اين قسم که . سياه معين نمايند

و من ادعای حقوق خود را  پوره ، قدری از وزيرستان جزء مملکت من گرديد 

ُوبلند خيل و کرم و  در باب استانسيه راه آھن چمن نو و چغايی وباقی وزيرستان 

ھر دو   .افريدی و باجور و سوات و بنير ودير و چپIس و چترال ترک نمودم

اب سرحداتی که معين شده بود، خودم و اجزاء سفارت طغرا قرارداد نامه را در ب

چون افغانستان : مھر و امضاء نموديم و در قرارداد نامه مذکور نيز ذکر شده بود 

ًدوستی ادعای ھای خود را درباب بعضی از وBيات چنانکه قبx مذکور  به طور 

لک  ١٢نمود، لھذا به عوض اين ھمراھی وجه اعانه که سالی  شده است قطع 

  لک روپيه ١٨به حال می پرداخت، بعد از اين سالی  روپيه دولت ھندوستان تا 

                                                
 ۶٩٠، ص ١ غبار، ھمان اثر،ج - ١
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   ١."خواھد داد

  

باب المقدمه، نطقی در حضور اھل مجلس به جھت من:" يدامير خود ميگو

نمودم وتمام قراردادھايی را که داده شده بود، به جھت اطxع ملت و اھل مملکت 

Bنمودم که روابط  حمد خداوند را.  بيان کردمًخود و کسانی که حاضر بودند، اجما

دوستانه را که بين اين دو دولت حاصل بود،محکم وآنھا را بيشتر از پيش 

نيزاز سرماتيموردورند و اجزاء سفارت، اظھار  و. باھمديگرموافقت عطا فرمود

  » ٢ .امتنان نمودم که گفت وگوھا را  از روی عاقلی قطع و فصل نمودند

به تمام وکxء ومامورين دولت من که « : ر بعد مينويسد امير چند سط

ًحاضر بودند، سوادی از خطابه  نماينده ھای ملت  که تماما مھر نموده بودند، داده 

شد و درخطابۀ مذکور نماينده ھای مزبور اظھار رضائيت نموده قرادادھا واتفاق 

ان، خيلی اظھار نامه ھا را قبول نموده، از دوستی بين دولت انگليس وافغانست

  .شعف ومسرت نموده بودند

من مجددا ًبرخاسته خطابۀ مذکور را به جھت اجزاء سفارت وساير "

آنروز به منشی باشی حکم ندادم که خود را پنھان . حضار مجلس قرائت نمودم

نمايد، بلکه به او حکم کردم که اين سه فقره نطق ھا را بنويسد و روز بعد 

  " ٣.ينھا چاپ شده در تمام مملکت منتشر ساختمنسخه از ا) دوھزار(٢٠٠٠

پس اينکه گفته ميشود قرارداد خط ديورند بدون نظر وموافقت ملت 

صورت گرفته و از لحاظ حقوقی بی اعتبار است ، يک گفتۀ مفت است، زيرا با 

معلوم ميگردد که ) ٣جلد(توجه به متن تاج التواريخ وھمچنان سراج التواريخ 

حتوای قرارداد ديورند توسط يک رسالۀ کوچک بزبانھای پشتو امير ملت را از م

  .ودری مطلع ساخته بود 

اميراز حصول اين توافق  وامضاء معاھده خط ديورند اظھار رضايت 

نمود که باBخره تعھد دوستی دولت انگليس را کمائی کرده است و منبعد ميتواند 

                                                
 ٢٦٢-٢٦١، ص٣،مقايسه شود باسراج التواريخ،ج٤٢١ -٤٢٠، ص٢ تاج التواريخ ،ج- ١
 ٤٢١، ص ٢ تاج التواريخ،ج- ٢
٣
  ٤٢٢، ص٢ تاج التواريخ ،ج- 
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 نمايد و انگليس ھم اسلحه ومھمات مورد ضرورت خود را از انگليس خريداری

برای نشان دادن  دوستی خود با امير مدد معاش ساBنۀ او را ازدوازده لک روپيه 

١ .به ھژده لک روپيه باB برد
  

امير خود اعتراف ميکند که او اين مسئله را در يک مجلس بزرگ در 

قصر سxم خانه به اطxع عموم اراکين کشوری ونظامی  مملکت رسانده 

داد گرفته  قت رجال صاحب رسوخ ملت را در تائيد  اين قراروامضاء ومواف

  .است

  :پيامدھای سياسی معاھدۀ ديورند

، پنج ١٨٩٣پس از امضای معاھدۀ ديورند  با اميرعبدالرحمن خان در

اما .قبايلی بطور مستقيم در زير سلطه حکومت ھندبرتانوی قرار گرفت منطقه 

 مردمان آنسوی خط ديورند ديگر آزاد بر خxف اين تصور انگليس که قبايل 

برضد  درد سر حکومت ھند برتانوی نخواھند گرديد، به مبارزات خود  باعث 

دست به اسلحه بردند و . انگليس دوام دادند و به انگليسھا سرتسليم فرود نياوردند

 جنگ :مناطق مختلف  قبايل جنگ ھای سختی با عمال انگليسی کردند ، مانند در 

از  ًاجور ،جنگ مIکند ،جنگ وزيری وجنگ افريدی تماما بعد چترال، جنگ ب 

برتانوی  معاھده ديورند رخ دادند وخسارت جانی ومالی فراوان به حکومت ھند 

    ٢.وارد نمودند

آنھائی که درجنگ سوم افغان وانگليس کمر دشمن  مردم  وزيرستان يعنی 

نامه ای به والی امير در ديورند آگاه شدند،  را شکستند،ھمينکه از عقد قرارداد 

:" در نامه آمده بود که. فرستادند" خواه وازه "پکتيا نوشتند وتوسط نماينده خود به 

باستدعای ) امير(حضرت واB بعضی از ھواخواھان دولت انگليس گويند که 

انگليس اعطا کرده  را به دولت " وانه"ديورند که درکابل رفته بود، سرزمين 

دارند واز  د مردم وزيری از اطاعت پذيری دولت مذکور ابا اگر راست  باش. است

 سردار اميدوارند که از صدق وکذب اين امر آگاه کند تا فکری بکار خويش کرده  

                                                
 ٤٢١،ص٢اريخ،ج تاج تو- ١
 ٤٢٣، ص٢ تاج التواريخ،ج- ٢
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   ١.و راھی که صواب باشد در پيش گيرند 

وقتيکه امير از اين مکاتبه مطلع شد، به سردار گل محمدخان والی پکتيا و 

به مردم وزيری بگوئيد که غير از :" ين نوشتواقعه نگارچن نورمحمدخان 

( مواضع مسکونۀ قوم وزير و دوری و مسعود دوموضع مرغه وپرمل ديگر 

اند، زيرا که مردم و طوايف مذکوره   متعلق بدولت انگليس ) يعنی تمام وزيرستان

ساخته، ھرچند به ايشان   سال است که حضرت واC را رنجيده خاطر ١۴از 

وھر   دينی وقومی کرد، گوش به گفتار سعادت آثارش نداده  اظھار خودی وھم

قدر اندرز و نصيحت نمود نشنيدند،پس ناچار ملک ايشان را بدولت انگليس 

وحضرت واC بدون از مردم پرمل  حاC خود ميدانند وکار ايشان . واگذارشد

 در امورديگر مردم که آنسوی ومرغه وغيره که اين طرف خط  فاصل واقع اند، 

  »٢.خط باشند مداخلت نمی کند

 با مواصلت اين نامه بدست بزرگان وزيرستان، مبارزه با انگليسھا در 

قرارگرفت وھر روز درد سر فراوانی برای انگليسھا ايجاد  سرلوحه مردم قبايل 

که مقاومت مردم و قبايل وزيرستان راعليه  حکومت ھند برتانوی  .ميگرديد

به کابل فرستاد و تقاضا نمود که  ھئيتی به نزد امير قرارداد ديورند مشاھده کرد،

ونقشه حد بخشی چاپ  برای آرام ساختن مردم وزيرستان معاھده ديورند توضيح 

امير چنين . دريابند و درتمام سرحدات منتشرگردد تا عموم مردم مکلفيت خود را 

  :کرد و اعxناتی در سرتاسر کشوربدين مضمون منتشر ساخت

ه کميشن دولت انگليس درکابل آمده بودند و رئيس آن فارن وقتی ک در " 

قرارداده شد که خط  فاصل از حدود درواز وشغنان و  سکرترديورند بود،چنين 

واخان در سرکافرستان وچترال رفته به  ميگذرد و از ١٨٩٢واخان طبق نقشه 

از آنجا کنر وباجور واقع اند و  صندک ميرسد واز انجا به سرحد جبال کنر که بين 

به کوتل لوارگی وحدود  به جبال مردم مومند که بين مومند و باجورافتاده ميرود و 

افريدی را از مردم  آشگاسعلی ميرسد و ازآنجا به حدود سپيدکوه باB شده ومردم 

                                                
 ٢٣٩ -٢٣٨، ص٣، مقايسه شود با سراج التواريخ،چاپ ايران، ج۶٩٣، ص ١ غبار ،ج- ١
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سرحد  تا به .شينوارجدا ميکند و بربلند ترين قله سپيدکوه نشان نصب ميگردد

وميرود به سرحد خوست و داور و از انجا  جاجی وچمکنی وخوستی و باتوری 

سرحد مردم برمل و وزيری وغيره که برمل را به افغانستان ميگذارد واز آنجا  به 

تروه وکاکرستان وجبال آن که دربين مردم سليمان خيل وکاکرو وزيری  ميرود به 

آنجا درچمن جديد تا حدود نوشکی ميرود، واز نوشکی تا  تقسيم ميشوند و از 

گرمی تا زمستان آينده معطل است، زيرا کارکنان  ی وکوه ملک سياه، بواسطه چاگ

وکافرستان وکنر وباجور ومومند را  از  انگليس تصميم دارند که واخان وچترال 

ديانت ارتسام افغانستان بدانند  پس تمام طوايف واقوام سکنه مملکت . ھم جدا کنند

اقوامی که دوطرف  مگر . دی نيستکه در اين امر زياد وکم را جای گفت و شني

وجبال ھيزم  خط فاصل متوطن اند اينقدرحق دارند که درباب اراضی موروثی 

آنرا  دار ومراتع علفزار مواشی خود مذاکره ومکالمه نمايند ومامورين اين دولت 

و در وقوع امر بزرگ خودم با دولت برتانيه گفت وشنيد . تصفيه خواھند کرد

 از رفع منازعات و قناعت اقوام، نصب عxيم سرحدی بعمل نمود و بعد خواھم 

بود حقيقت ابتدای کار تقسيم وتعيين در بين دولتين که خبرداده شد  اين . خواھد آمد

  " ١.فقط. ونوشته شده تغيير و تبديلی  واقع نخواھد شد و دراين باب ھرچه گفته 

 ودر جنوب ً تقريبا دوسال  در شرق- کارحد بخشی، طبق معاھده ديورند

کشيد وباBخره تمام شد و نقشه ھا امضا گرديد، البته با مشاجرات  افغانستان طول 

سپھساBرغxم حيدرخان چرخی والی ( نمايندگان افغانی کم وزيادی که بين 

ننگرھار،سردار شيرين دلخان والی پکتيا، سردارگل  وقوماندان نظامی وBيت 

حاکم ) وکيل دورۀ سيزدھم شورای ملیپدر سردار حبيب هللا ھلمند(محمدخان 

پدر جنرال محمدانور جان سرياور ( نورزائی فراھی ارگون و محمدعمرخان 

   . ونمايندگان انگليسی واقع ميشد) ظاھرشاه

  

  :عکس العمل اميردر برابر  انگليس ھا

 بقول غبار،امير عبدالرحمن خان بعد از امضای معاھده ديورند، وقتی 

                                                
 ٩٧١ ص٣جچاپ کابل،، سراج التواريخ،۶٩٣، ص ١ غبار،ج- ١
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او توسط پول واسلحه . ًرا ديد، مجددا درصدد فعاليت برآمداوضاع مردم و کشور 

وتبليغ واعزام گماشته گان خود در سرحدات آزاد، به مردم مجاھد کمک نمود و 

او به نشر رساBت تبليغی جھاد پرداخت وھم به . آتش مقاومت را دامن زد

ًمامورين موظف حدبخشی  دستور العملی صادر ومواضع عمده را دقيقا مشخص 

امير حد بندی . کرد و نام برد و تاکيد کرد که انگليس بيشتر از آن تجاوز نکند

طبق معاھده ديورند تعيين شده بود، مورد ترديد قرارداد  حصه غربی خيبر را که 

که در جبھه شرق به مقابل دسايس انگليس  و پيشنھادات سپھساBر چرخی را 

اين حرکات . متوجه گرديد مقاومت ميکرد پذيرفت و ھم به تامين نورستان 

و نوشته ھای  ًاميرمجددا مردمان سرحدات شرق کشور را متوجه امير ساخت 

متعددی راجع به قبول اطاعت او ومقاومت در برابرانگليس از مناطق متعدد 

سرحدات به نزد امير رسيد و بعدھا رھبران بزرگ جھاد، مxنجم الدين صاحب  

 عناوين مختلفی بکابل آمدند و اغلب با ھدايات  ومxپيونده وزيری وغيره به ھده 

از ديگر طرف . برگشتند وسالھا علم جھاد را برافراشته نگھداشتند و کمک ھايی 

اسلحه ومھمات جنگی و حتی نعل اسپ وکلچه ھای خشکيده  امير به ذخيره کردن 

   .١پرداخت 

ا  انگليسھا برای جلب نظر اقوام سرحدی بھانه ھای جستجو ميکردند ت

سعی ميکردند که دراصxح اين  اقوام دو طرف سرحد را بجان ھم اندازند وبعد 

انگليسھا . نشان بدھند فتنه ھا بيشتر خود شان را مرجع صلح وخير خواھی مردم 

مچينی نموده و  درسرحد ننگرھار مردم  را تحريک به حفر نھر جديدی درموضع 

وسعی   انگيزی نيز دوام داربود اين فتنه. آتش عداوت را بين مردم بر افروختند

امير  کرد بين افغانھای دوطرف حدود توسط خائنين  اجير خود زد وخورد توليد و 

عبدالرحمن خان را به دفاع از افغانان عxقه خود مجبور نمايد، تا به تدريج نفوذ 

چنانکه دربين مردم  شينوار و اتمانزائی . ازماورای سرحد کاسته گردد او 

جنگی مشتعل ساخته شد و امير بناچار امرھجوم به متجاوزين  ود، دوطرفه حد

انگليسھا داره ھايی بواسطه دادن پول وتفنگ . کرد آنطرف حدود را صادر 
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ًو به حمله در اين طرف خط  اتصاB  وجباخانه درآنطرف سرحد تشکيل دادند 

 ھموطن شکنی بين برادران پرداخته ميرفتند و در نتيجه کشت وخون و استخوان 

آنطرف حدود را  ايجاد ميکردند، وآنگاه فھرست ھايی از اموال تلف شده مردم 

غرامات  از حکومت افغانستان طالب " وکيل وخيرخواه مردم" ترتيب کرده بحيث

١ .ميشدند
 

ھمچنان انگليسھا قسمتی از مردم توری را وا داشتند تاجوی جديدی در 

ردم  بدفاع برخاستند و زد وخوردھای حفرکردند و م)زمين پتاB ( زمين ديگران

شرق نيز انگليسھا اعxناتی منتشر ساختند که به معاش  در جبھه . بسياری واقع شد

معاش می پردازند بشرط آنکه اطاعت نامه ئی  خوران سرحدی افغانستان دوچند 

اميرعبدالرحمن خان اين اطxعات را از زبان  وقتيکه . بنام دولت انگليس بنويسند

xر ونيز خود مردم مومند وترنکزائی وحليمزائی شنيد ، به غBم حيدرخان سپھسا

انگليس به فسانه و افسون و زرپاشی  که اگر سپھساBرخود درننگرھار نوشت 

ممالک اسIمی کشورھند  دربين ملت  اسIم نفاق نمی انداخت چگونه ميتوانست 

پشاور و ديره  ش آمده را گرفته، از نھرسند که سرحد ذاتی افغانستان است پي

٢  .جات و سند را بگيرد و اراضی افغانستان را بادولت افغانستان تقسيم نمايد
  

ُالبته امير نيز به نوبه خود نشرات گوناگون از قـبيل کـتب و رساBت را 

وحامی شريعت ومجاھد ) سايۀخدا(چاپ نموده ،در آنھا خودش را بحيث ظل هللا  

بين مردم درمناطق  سرحدات آزاد توزيع مينمود و به دينی معرفی ميکرد وآن را 

  .را در آنھا تقويت مينمود ُاين طريق روحيه جھاد و مخالفت با  انگليس 

غبار با توجه به سراج تواريخ مينويسد که ،انگليسھا نامه ھايی به مردم 

فرستاده گفتند که  حليم زائی، ترنگزائی، عيسی خيل، برھان خيل و پندعلی 

افغانستان  ن مردم مومند متعلق به انگليس گرديده است و مردم نبايد به کوھستا

حليم زائيھا به مxنجم الدين صاحب ھده مراجعه کردند واو . ارتباط داشته باشند

توسط سعيد محمدخان، پسر مxخيل وسلطان محمدخان به تبليغات ضد انگليسی  
                                                

 ٦٨٧-٦٨٦، ص ١غبار،افغانستان در مسير تاريخ، ج- ١
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 ١٥٥،ص ٢٠١١تاريخی وموقف حقوقی قرارداد وخط ديورند، مارچ 



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٣٦ 

ھا و رؤسای آزاديخواه پس مx. پيروانش به موعظه مصروف گرديدند مشغول و 

مxنجم . کرده و آتش جنگھای ضد انگليسی را مشتعل ساختند به اتفاق مردم قيام 

سرحد آزاد مرکز گرفته بود در سرتاسر سرحدات  الدين که در بين مردم مومند 

دسته ھای مجاھدين متشکل در . شعار ميداد آزاد افغانستان جھاد عليه انگليس را 

انگليسی پرداختند، تا جائی که حکومت  غيره به حمxت ضد پشاور و ديره جات و

تماس آمده و پيشنھاد کرد  انگليس توسط پشاوری ھا به مx نجم الدين غازی در 

کند ومومندھا  که اگر مx از حمxت دسته جات افغانی برضد انگليس جلوگيری 

داده    به وی را به اطاعت از حکومت انگليس وادارد، تمام ماليات عxقه مومندھا

مx نجم الدين پيشنھاد انگليس را رد کرد وھنوز بيشتر افغانھا را از . خواھد شد

ھمچنين . زائی وسوات تا کاکرستان برضد انگليس ھا برانگيخت يوسف 

ننگرھار امر کرد که اگر بازھيئت انگليسی  نزد مx نجم  سپاھساBر چرخی در 

   .الدين بيآيد، دستگير گردند

نمايندگان مردم بونيربه کابل آمده بدولت افغانستان اظھار ١٨٩٧درسال 

البته معاھده ديورند . غرض طرد انگليسھا استمداد نظامی کردند اطاعت وبه 

ولی در باطن فعاليت او دوام داشت و منجمله مx نجم  دستان امير را بسته بود 

 در عxقه سوات بود به عنوان فرار از کابل الدين صاحب ھده که درکابل آمده 

 امير عبدالرحمن خان به .تشديد گرديد فرستاده شد و درآنجا فعاليت ضدانگليسی 

رھبران مردم سرحدات آزاد افغانستان کمک پولی ودر بعضی حـاBت اسلحه در 

يکی از . ُاختيار مبارزين ملی قرارميداد و ازمبارزه برحق آنھا طرفداری ميکرد

مجاھد مشھور مxنجم اليدن آخنده زاده  رحد بزرگترين دشمنان انگليس در س

 مx   .بود که ازطرف امير تقويت وکمک ميشد" آخوندصاحب ھده"معروف به 

آخوند « نجم الدين عالمی با عمل ومثل مرشـد خود مx عبدالغفور معروف به 

   ١.مجاھد وفداکار ودشمن استعمار انگليس بود مرد » صاحب سوات

   مشھور به مx صاحب ھډه، عالم، عارف و مبارز مx نجم الدين آخندزاده

 فراگرفتن عقايد و فقه در شلگر  ًملى بزرگ، اصx از شلگر غزنى بود که بعد از 

                                                
١
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ھډۀ "ًبراى کسب علوم بيشتر به لوگر، کابل و ننگرھار سفر نموده بعدا در 

  . گزيده است مسکن " ننگرھار

به بابا صاحب سوات مx صاحب ھډه از پيروان مx عبدالغفور معروف 

 تا ١٨٦٣مx صاحب ھډه بين سال ھاى  جنگ ھاى تاريخى ضد انگليسى .  بود

در مناطق آزاد بونير، ملکنډ، چکدره، باجور و مھمند، انگليس ھا را سخت ١٩٠٠

جنگ ھاى چمرکند و جړوبى مx نجم الدين . مضطرب و پريشان ساخته بود

 به کمک قبايل مھمند انگليس ھا ١٨٩٢وى در سال . دارند  آخندزاده شھرت زياد 

 انگليس ١٨٩٣  بعد از امضاى قرارداد سال .  شکست داد" سيکھو ډيرۍ"را در 

ھا بر امير عبدالرحمن خان فشار آوردند تا او را گرفتار کند، اما به نسبت نفوذ 

قبايل، امير عبدالرحمن خان از روياروئى مستقيم و  زياد مx صاحب ھډه در بين 

اميرعبدالرحمن : " سردار محمدرحيم شيون مينويسد که [. خود دارى نمودکشتنش

خان بعد از امضای موافقت نامۀ مشھوربا جنرال ديورند طوری سازماندھی نمود 

از نزد اميرعبدالرحمن خان از ھدۀ ) مxی ھده(که گويا مxنجم الدين آخوندزاده

فرار مxنجم . ده شده استجxل آباد فرارکرده وميان قبايل پشتون سرحدی پناھن

 الدين آخوند زاده که قيام قبايل راعليه انگليسھا به راه انداخته بود و به نوار

سرحدی نزد انگليسھا پناه برده بود، درعين زمان از امير عبدالرحمن خان کمک 

  مريدان معروف و مجاھد مx نجم الدين آخندزاده ]١.مالی وپولی دريافت ميکرد

صاحب جان معروف به پاچاصاحب  ز مx صاحب بابړه، مير عبارت بودند ا

اسxمپور، جناب عبدالشکور معروف به حضرت صاحب بتخاک، حاجى صاحب 

ترنگزى، آخندزاده امير محمد معروف به مx صاحب چکنور، ميا صاحب  

٢.یسرکانى و موBنا محمد اسرائيل باجور
  

 امير بعداز سفر :مينويسد" امير آھنين"،مولف کتاب  انجنيرمارتين

 بسيار مايوس وناراضی ١٨٩٥پسرش سردار نصرهللا خان به انگلستان در سال 

اين سفر به منظور اعزام يک نمانيده افغان به در بار لندن صورت گرفته . بود

                                                
١
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ازآن تاريخ  ببعد که انگليس تقاضای امير را برای ارتباط مستقيم با لندن رد .بود

ھرکس که اين حالت را . نگليسھا تغييرنمودکرد، احساسات اميرنسبت به ا

. دردربار مشاھده ميکرد بايد وضعيت خود را با اوضاع درست ميکرد

احتياط : به برادر اندر خود سردار امين هللا ميگفت) پسرامير(سردارمحمد عمر 

کو که به حضور امير صاجب با بوتھای انگريزی نروی وھيچگونه لباس 

 امير را نامه ھای ويسرای ھند نيز سخت رنجانده ھمچنان! انگريزی بتن نکنی

شريک ١٨٩٧بود که در آن  امير را در شورش مردم اپريدی دراگست سال 

 دانسته بودند وبه امير بطور واضح نوشته بودند که تکراراين شورش ھا به از

در نامه به امير خاطرنشان شده بود تا . دست دادن تاج وتخت امير تمام خواھد شد

١ ."عاليتھای مxنجم الدين آخندزاده را درميان قبايل بگيردجلو ف
  

  

  :برخی نظريات پيرامون معاھدۀ ديورند

اميرعبدالرحمن خان با آن ھمه ھوش وقوتی که :  غبار مينويسد که 

داشت، معاھدۀ ديورند را امضا نمود، معاھده يی که ميتوان آن را دربين معاھدات 

ًنھاد، زيرا دولت انگليس عxقه ھای مسلم وعمx نام » معاھدۀ مxنصرالدين« دول

داخل افغانستان را ملکيت افغانستان  شناخته بود درحالی که  امير، آن خاک ھای 

ًافغانستان را که در زيرسلطۀ انگليس نرفته بودند با تقريبا سه مليون نفوس آن 

  . مال و ملک دشمن شناخت

 استقرارتاج وتخت  فقط به غرض١٨٨٠اميرعبدالرحمن خان در سال 

شخصی خود از استقxل وخاکھای افغانستان در برابر انگليس گذشت و در سال 

دراينجا غبار ( باز برای حفظ تاج وتخت خود عمل سابق را تکرار کرد،١٩٩٣

زيرا امير احساس ميکرد که اگر :) خود جواب اعتراض خودرا ميدھد ومينويسد

ين افغانستان وانگليس مشتعل گردد، به پيشنھاد ديورند تن ندھد وجنگ سوم ب

مردمی که از مظالم چھارده سالۀ او منزجر گرديده در داخل کشور برضد او قيام 

خواھند نمود واين بضرر شخصی او خواھد بود، درحالی که دولت انگليس 

                                                
١
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حاضر نبود يکبار ديگر با ھجوم درافغانستان با شرف وحيات امپراتوری قمار 

دانست که تمام ملت به دفاع از دشمن ديرينه برخواھند مي) انگليس(او . زند

بمقابل  انگليس »  ھزار مرد مسلح٢٥٠« سه ميليون مردم سرحدی. خاست

اردوی افغانستان نيز با دو برابر تعداد خود خواھند . حاضر ميدان خواھند کرد

جنگيد، اما انگليس ميدانست که امير از مردم خود می ترسد و دل  به جنگ 

نمی نھد، پس سياست تھديد وتخويف را به مقابل او پيش گرفت و مظفر شد دشمن 

ًو معاھده يی را باBی او امضا کرد که قبx خودش در انگليسی نوشته و 

. مستخدمين ھندوستانی او در فارسی مخصوصی تحت اللفظ ترجمه کرده بودند

ه بود، ھمچنان نقشه يی را که ارکان حرب انگليس در اطاق خود تھيه نمود

اميربدون آنکه يک کلمه درصورت معاھده افزوده باشد و يا نقشه وخط سرحدی 

تعيين کردۀ انگليسی را تدقيق نموده باشد، فقط در سايۀ تھديد و تلبيس انگليس 

امضا نمود ومسئوليت عظيم تاريخی را برای ھميشه در گردن خود  چشم پت

  »١.گرفت

در » افغانستان«درکتاب خود»فرايزرتايتلر«سفير انگليس درعھدامانی

امير عبدالرحمن خان با اينکه ميل «:رابطه به امير عبدالرحمن خان مينويسد

تحديد سرحدات جنوب وشرقی را داشت،مشتاق بود که تا ھراندازه ايکه امکان 

داشته باشد مسلمانان سرحدی را ھم تحت نفوذ مادی ومعنوی خويش بياورد وبدين 

نيه را مبنی برپيشروی در سرحدات به نظرنارضائيتی اساس تمام اقدامکات برتا

تونل راه » کوژک«احساس امير بحدی شديد بود که ھنگامی که درکوه . می ديد

اين تونل به مثابۀ خنجری است که در دل من فرو « :آھن کنده ميشد گفته بود

برای اينکه پاسخی به اين اقدامات داده باشد، وظيفه داران پست » .برده ميشود

درۀ «و» توری«سرحدی  خويش را در وزيرستان امر پيشروی داد وعxقه ھای 

 را تحت تھديد قرار داد وافريديھا را در حوزۀ نظارت خود در آورد و »کرم

ارتباط خود را با قبايل مھمند مستحکم ساخت واگر موانع بعمل نمی آمد، دامنه 

. ر را تھديد ميکردقلمرو او درچند سال تاسرحدات اداری ھند ميرسيد وپشاو

                                                
١
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 به با باجور و ديردرشمال غرب نظرحکومت ھند را مبنی براستقرار تعلق 

 روابط خيلی ١٨٩٣تا اينکه در   را اشغال کرداسمارنظراستحسان نمی ديد و

کشيدگی پيدا کرد طوريکه برای ازالۀ آن تعيين يک نوع سرحد Bبدی وفوری 

 معاھده ديورند بين ١٩٩٣در در نتيجه بعد از چندھفته مذاکرات . گرديد

ھردو طرف ضمانت کردند .سرمورتيمرديورند واميرعبدالرحمن خان امضاء شد

که درخاک ھای يگ ديگر در ماورای خط مداخلت نکنند وھردو طرف معاھده 

.... را حل رضايت بخش کامل اختxفات وارده در سرحد قبولدار شدند

 خان موضوع عدم مداخله را اميرعبدالرحمن خان وجانشين وی اميرحبيب هللا

درنظرپادشاھان افغانستان معنی مداخله ھمان  مداخله . چندان احترام نميکردند

مسلح بوده و بدين ملحوظ ايشان ھميشه گماشتگان خويش را به آنطرف خط 

. ديورند ميفرستادند تا نفوذ افغانی را درتمام خاک ھای قبايلی برقرار نگھدارند

لی را از حصص ھندی خط بکابل فراميخواندند  وبا ايشان ھکذا جرگه ھای قباي

حفظ نفوذ افغانی . بحيث مھمان رفتار ميکردند وبه آنھا تحفه ھای خوبی ميدادند

در ميان قبايلی ھای آزاد سرحدی اصل بزرگ سياست امير بود وبدين وسيله از 

يک طرف خويشتن را درمقابل شورش مسلح برعليه دولت حفظ ميکرد واز 

  »١.نب ديگر از تعرض احتمالی برتانيه جلوگيری بعمل می آوردجا

با توجه به نوشتۀ سفير انگليس ديده ميشود که امير تا چه حد به داشتن 

مناطق قبايلی احساس دلچسپی وھمبستگی  داشته وتا آنجا که برايش مقدور بوده 

 حتی از لشکرکشی برای تصرف مناطق مذکور دريغ نورزيده است، ولی وقتی

خود را با مخالفت ھای جدی انگليس روبرو ديده است، بناچار تن به امضای 

  .معاھده ديورند داده است

 سپس سفيرمذکور ازمعايب اين معاھده يادکرده واز امضای آن توسط 

خط ديورند شايد در موقعش بھترين خطی بوده « :اميراظھار حيرت نموده ميگويد

از نقطه نظر .  مراتب بيشتر استباشد، ولی معايبش نسبت به محاسنش به

اتنوگرافی ونظامی وجغرافيائی غير منطقی است، زيرا از وسط يکی از حوزه 

                                                
 ش١٣٣٠ حمل ٨احمدعلی کھزاد، سرمقالۀ روزنامۀ انيس، - ١
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ھای آبی عمده رودسند ميگذرد ونه تنھا ملتی را بدو حصه تقسيم ميکند، بلکه 

جای حيرت است که .حتی از وسط قبيله ھا ميگذرد وآنھا را از ھم مجزا ميسازد

خان چنين سرحدی را قبول کرده است؟ امکان دارد  که با چطور اميرعبدالرحمن 

ديورند که خط را روی نقشه مقابل امير !)؟(وجود تشريحات دقيق وروشن

چيزيکه .  واز منتھای غرور بلی گفته باشديد امير خوب ملتفت نشده باشدميکش

محقق است اينست که با وجود امضای معاھده امير بعضی جزئيات خط را در 

. نقشه قبول نداشت وبدين علت بعضی حصص خط تا حال ناکشيده  ماندملحقات 

  »١. ديورند Bين بصورت صحيح ودرست تعيين نشد

شکی نيست که امير در امور نقشه وفھم دقيق آن مثل يک شخص فنی 

برداشتی نداشت، ولی با آنھم وی تا آنجاکه عقلش ميرسيده بربعضی نقاط نقشه 

وحتی بعد از آن که ويسرا نقشه را برای . ته بوداعتراض کرده  وآنرا نپذيرف

تطبيق در ساحه فرستاده بود، امير اولين کسی بود که برآن نقشه ھا اعتراض کرد 

نمود واصل نقشه ھا را مطالبه کرد وبعد برای ھيئت دوآنرا واپس به ويسرا مستر

ک اين را ني« :دبه مامورين موظف چنين تذکر داتعيين سرحدات خود فرستاد و

بايد دانست که مواضعی را که انکليس به کار داشتند اگرچه از افغانستان دانسته 

از خود نمی پنداشتند به نيرنگ ھفت ميل وکسر را از خاک افغانستان داخل خاک 

مقبوضۀ خويش کرده يکصد و پنجاه و يک ميل و کسری را ازخاک خويش که 

 افغانستان گذاشته در ظاھر شما در بين جانبين واقع وموقع فتنه وبی فايده بود به

٢» .را خاموش ساخته و در باطن مدعای خويش را حاصل کردند
  

بدين ترتيب به نظرميرسد که امير قرارداد ديورند را چشم پت امضا 

نکرده وحتی بار اين مسئوليت تاريخی را با رجال وصاحب منصبان بزرگ 

بعد  روز  ، امير يکچنانکه پس ازامضای قرار داد ديورند. شريک کرده است

 ماه نومبر، موضوع را در طی يک مجلس ديگر در تاBر سxمخانۀ ١٣درتاريخ 

ارگ به اطxع رجال کشوری ونظامی دولت خود رسانيد وموافقت وامضاء آنھا 

                                                
 ش١٣٣٠ حمل ٨احمدعلی کھزاد، سرمقالۀ روزنامۀ انيس، - ١
٢
  ٣٧٥، ٣لتواريخ، ج، سراج ا١٤٠ داکترھاشميان،ص - 
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را نيز گرفت تا مسئوليت اين تصميم بزرگ ملی تنھا متوجه  امير نباشد وديگر 

درجلسۀ عمومی تمام  صاحب . شريک گردندارکان دولت او ھم دراين مسئوليت 

منصبان لشکری ورؤسای دواير کشور وسران وبزرگان اقوام مختلف ونيز دونفر 

  . پسرھای بزرگ امير، حضور داشتند

استاد ھاشميان درپايان مقالۀ داکتر روستار تره کی تبصره ای دارد ودر 

واريخ، از طبع مرحوم فيض محمدکاتب در جلد سوم سراج الت: آن نوشته ميکند

وتوزيع رساله يی به امر امير صاحب، مشتمل برمحتويات قرارداد ديورند به ھمه 

تبصره ھا و يادداشتھای . مامورين ملکی ونظامی در وBيات کشور اطxع ميدھد

مؤرخين بعد نيز در برابر ياد داشتھای روزمرۀ فيض محمد کاتب ارزش واھميت 

استثنای مرحوم غبار، سراج التواريخ را مطالعه اينھا به . خود را از دست ميدھند

جلد سوم سراج التواريخ شاھد زندۀ اين واقعيت است که امير .... نکرده  

١. ًعبدالرحمن  قرار داد و نقشۀ ديورند را شخصا امضاء و تصديق نموده است
  

برخی از نويسندگان وتحليل گران افغان، از اينکه امير عبدالرحمن خان 

عاھدۀ ديورند، بخشی ازخاک کشورو قبايل پشتون را به انگليسھا با امضای م

واگذار کرده، برامير سخت می تازند وتا سرحد خيانت ملی او را محکوم ميکنند 

وبرامير ايراد ميگيرند که چرا با انگليسھا نه جنگيد؟ و چرا بخاطر رسيدن به 

  ھدۀ گندمک داد؟تخت کابل تن به ذلت قبول شرايط انگليسھا مبنی برتائيد معا

  

  :داکترعبدهللا کاظم  استنتاج

نظريات وتحليل ھای صاحب نظران افغان درکتاب تازۀ داکتر ھاشميان 

تحقيقی پيرامون سوابق تاريخی و موقف حقوقی قرارداد خط "تحت عنوان 

 صفحه تتبع و ١٦٦ در٢٠١١اين کتاب که در سال . بسياردلچسپ  است" ديورند

 ، مجموعه ايست از مقاBت صاحب نظران افغان در در امريکا چاپ شده است

 صفحه از جلد ٣٢استاد ھاشميان در پايان اين کتاب در حدود . مورد خط ديورند

                                                
١
، امريکhا، ٢٠١١ داکترھاشميان، تحقيقی پيرامون سوابق تاريخی وحقوق خط ديورنhد، چhاپ - 

  ١٢٠ص
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سوم سراج التواريخ را که به موضوع معاھدۀ خط ديورند و تعيين ھيئت ھای 

افغانی برای عxمه گذاری سرحدات جنوبی و شرقی کشور ارتباط دارد، کاپی 

و در پايان کتاب خويش ضميمه نموده است که برای قضاوت خوانندگان گرفته 

خدمت بزرگی انجام داده است، زيرا کتاب سراج التواريخ نزد ھمه افغانھا موجود 

  . نيست

، در تقريظی که برکتاب دانشمند افغان جناب داکتر سيدعبدهللا کاظم

  :که ادعا ميکننداستادھاشميان نگاشته، به پرسش ھای چند صاحب نظر افغان  

اميرمعاھده را امضا نکرده، ويا اينکه نقشه ھای منضمه  به امضای  " 

  . امير نرسيده است

   "چشم پت" امل نداشته وبه اصطxح امير از محتوای معاھده آگاھی ک" 

  . آنرا امضا کرده است

  .بين دو دولت را" سرحد"را نشان ميدھد، نه " حدودنفوذ"معاھده " 

  را از جريان امضای  معاھده آگاه نساخته است،امير مردم " 

  پاسخ ."اين معاھده يک جانبه وبا فشار باBی امير تحميل گرديده است" 

  .ھای مناسبی داده است

آقای داکترکاظم پس از نقل  چند مورد از سراج التواريخ که  در پايان 

 گزيده ھا، آن کتاب استاد ھاشميان ضميمه شده، استنتاجی نموده که بعد از نقل آن

  .استنتاج دراينجا بازتاب خواھد يافت

فيض محمد کاتب در سراج التواريخ در باره تعيين ھيئت افغانی برای 

چون دراين اوقات شروع وافتتاح :" ... حدبخشی سرحدات شرقی  مينويسد که

بکار تصفيه وتعيين حدود سرحديۀ واقع بين دولتين ميشود و ازاين امر چندی قبل 

 رسالۀ کوچکی که به افغانی وپارسی طبع ونشر و به عموم مردم بذريعۀ

افغانستان خبر داده شده بود و حاB از تعين کسانی برای اين کار شرف انتخاب 

يافته و مامور شده اند، آگاھی داده می نگارد که غxم حيدرخان سپھساBر اول 

ند و ھرکدام وسردار گل محمدخان وسردار شيرين دلخان مامور امر مذکور شد

را با دستورالعمل ومنشور رفت که با اعيان وبزرگان ھرموضعی که بقرب 

سرحد واقع است و از سھول وجبال و اوديه و قفار و صحاری و براری وھامون 
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وکشت زار ومراتع وانھار نيک آگاه بوده علم و معرفت داشته باشند و از روی 

ا بداند باخود ھمراه گرفته ھرکدام نقشه امضا يافته حدود داخله وفاصله وخارجه ر

در مواضع ومقام ماموربھای خويش رفته با امنای دولت انگليس که از راه انجام 

واھتمام نمودن اين کار پيش می ايند طريق تقسيم وتعين حدود برگرفته خطوط و 

نقاط فاصله را معين کنند ودستور العملی که به امر دولت تفويض ھرسه تن 

ًست جدا جھت اطxع و استحضار خواطر انام ازخواص وعوام و مامورين شده ا

اقوام مرقوم ومرسول گشت که ھمگنان از صورت ومعنی تقسيم حدود کما ينبغی 

تا . دانش بھم رسانده از حدود ومواضع متعلقۀ افغانستان نيک مستحضر شوند

ز طوايف وقبايل واقوام واشخاصی که  در سرحد وقرب آن موطن ومسکن دارند ا

حوادث روزگار مرفه الحال بوده اراضی وعقار ودشت وکھسار وچراگاه 

ومرغزار خود را به وجه شايسته بشناسند ورعايای طرفين از خطی که دولتين 

درميان قرارداده عxيم وفاصله برافراشته استوارمی سازند از يکسو بديگرسوی 

  »١فقط. تجاوز ننمايند

ند اين قدر حق دارند که در باب اقوامی که در دوطرف خط فاصل متوطن"

اراضی موروثی وجبال ھيمه دار و اوديه ومراتع علف زار دواب ومواشی خود 

مذاکره ومکالمه نمايند وعزت مندان مذکوره فوق که از طرف اين دولت 

ماموراند تصفيه آنرا خواھند کرد واگر امر بزرگی روی دھد، قرارداده شده است 

گفت وشنود نموده برامری که امضا شود کارگذراران که خودم با دولت برطانيه 

اين دولت را ھدايت و آگاه کنم  وھم چنين کارکنان آن دولت را خود او رھنمونی 

خواھد کرد و آنگاه که رفع مرافعات کوچک از ميان شده دفع منازعات بروی 

روز آمد وھرقوم بحد خود راضی وقانع گشت به امضای امنای ھر دو دولت تعين 

اين بود حقيقت ابتدای کار تقسيم و . ط فاصل ونصب عxيم بروی کار خواھد آمدخ

 تعين حدود بين دولتين که خبر داده شد و دراين باب ھرچه گفته و نوشته شد تغيير 

                                                
١
، ھاشhميان،تحقيقی پيرامhون سhوابق تhاريخی وحقhوق ٢٦١ -٢٦٠، ص ٣سhراج اتhواريخ، چ- 

  ١٣٠خط ديورند، ص 
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١." فقط.وتبديلی واقع نخواھد شد
  

طوريکه از ھدايت امير درمتن فوق برمی آيد برای اقوامی که در 

درجای ديگری : حق مذاکره ومکالمه داده شده استدوطرف خط قرار دارند 

با ھمه اين اقوام که تعين حد وخط و نقاط فاصله  :"ازسراج التواريخ آمده است که

درميان می آيد تعلق به دولت افغانستان دارند که به قرار نقشۀ ممضی بھا ديگری 

 را در آنھا حق دخل وتصرف نيست و آنانی غير از طوايف مسکونۀ مواضع 

مسطوره اند و تعلق به دولت انگليس دارند نيز از راه اتحاد ملت و قوميت عزيز 

دولت افغانستان  اند که در روز حاجت شريک ھم خواھند بود و ديگری ايشان را 

در راه دين و ازھم جدا نتوانند نمود چنانچه درسالھای گذشته که تعين حدود در 

 نشده بود دولت افغانستان آن مردم را بين دولتين افغانستان وانگليس قرار داده

اندرز ونصيحت بسيار فرمود که شايد خير ومنفعت دنيا وآخرت خود را دانسته 

طريق ) اطيعواهللا واطيعوالرسول واولی اBمر منکم(به مضمون صدق مشحون 

اطاعت اختيار کرده از جھالت وسرکشی برکنار باشند و ليکن به گوش قبول جا 

٢..." خط ونقاط فاصله دربين دولتين تعيين وتقرر پذيرفتندادند تا اينکه
  

در مورد منازعه بين ھيئت ھای دوطرف برای تطبيق نقشه چنين 

شش قطعه نقشۀ چاپی متضمن برمواضع ونقاط وخط فاصل سرحدی :" ميخوانيم

را نايب السلطنه ھند ارسال داشته ونوشته است که چون در امور تعيين حدود 

ھای مامور خدمت تقسيم سرحد در بعضی از مواضع ) شنرکمي(مابين کميشن

اختxف واقع ميشود اين نقشه ھا را از اصل نقشه زمان انعقاد معاھده که در کابل 

حضور واB و ديورند بر آن دست خط کرده ايد نقل برداشته فرستاده  شد که يک 

ره مقاوله بی قطعه به ھريک از افسران دولت افغانستان داده شود تا نزاع  و مذاک

سببی که در بين افسران وقوع می يابد رفع شود وچون ويسرا نقشۀ اصل را 

تغيير داده به طبع رسانيده بود وحضرت واB در ذيل عبارت مذکور نامه ويسرای 

با اصل ) ويسرا(به سردار شيرين دلخان نوشت که اين نقشه ھای ارسال داشته او

                                                
١
  ١٣١،ھاشميان،ھمان اثر،ص٢٦٢، ص٣ سراج التواريخ، ج- 
٢
  ،١٣٤، ھاشميان، ھمان اثر، ص ٢٧٧، ص ٣تواريخ، ج سراج ال- 
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موجود است مقابله فرموده شد، اختxف نقشۀ زمان معاھده که در کابل حاضر و

بنابرين آن نقشه ھای ارسالی ويسرا را نگاه داشت ونقل اصل . زياد ظاھر گرديد

نقشه زمان معاھده را که ديورند برآن دست خط کرده است صحيح وطبق النعل 

بالنعل برداشته و به ويسرا ارسال داشته شد وچون او تصديق نقشه ارسالی 

ده در نامه خود نگار داده بود که اين نقشۀ مرسولۀ آن مھربان حضرت واB را کر

ودر نقشه ھای ارسالی خود که نقاط سبز و رنگين نشان . صحيح وبی تفاوت است

داده  بودم ازاين سبب بود که خط فاصل سرحد را درھرجا به وضاحت نشان 

 تطبيق ازاين واضح ميشود که امير در مورد:" داکتر کاظم ميگويد " ١...بدھند

  ." نقشه ومقايسۀ اسناد با دقت عمل ميکرد

ھرموضعی که مزارع ومراتع : " مطلب مھم ديگری بيان ميکند که

رعايای اين دولت بان سوی خط فاصل که تعلق دولت انگليس است اتفاق افتد و يا 

از رعايای آن دولت به اين سوی خط فاصل واقع گردد باBی رعايای دولت 

ود وھم چنين اگر چيزی از زمين شخصی به اينسوی خط انگليس فروخته ميش

واقع آيد ومالک آن خواھش مسکن گزيدن در « فاصل و چيزی بان سوی آن

آنسوی نمايد زمين وقلعه واقعه اين سوی خط فاصل او را دولت خريده خودش را 

٢."دھد] اجازه[رفتن به آنسوی 
  

  

 معاھده، بلکه در نقشه از محتوای متون فوق بر می ايد که امير نه تنھا در

حتی وقتی . ھای منضمه با دقت غور وتعمق کرده و برآن مھر تائيد گذاشته است

ويسرا نقشه را تغيير داده و به امير غرض تطبيق ارسال کرده بود،امير آنرا 

چشم "مسترد ونقشۀ اصلی را برای ويسرا فرستاد و اين خود نشان ميدھد که امير 

" در متون فوق بطور واضح و صريح از . ده استاسناد را امضاء نکر" پت

در چند جا ذکر گرديده ھمچنان " تصفيه وتعيين حدود سرحديه واقع بين دولتين

به پشتو ودری  موضوع را به آگاھی عموم مردم " رسالۀ کوچکی" امير با نشر

ازاينکه امير از بعضی اقوام آنطرف خط فاصل بخاطر . افغانستان رسانيده بود
                                                

١
  ١٣٧، داکترھاشميان، ھمان اثر، ص ٣٥٧، ص ٣سراج التواريخ،ج- 
٢
  ، ١٤٧ تقريظ داکتر کاظم، برکتاب داکترھاشميان، ص نه، ھاشميان ص - 
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رنجيده بود، معلوم ميشود که اميرموجوديت آنھا را در داخل قلمرو خود سرکشی 

موجب درد سر وايجاد مشکل دانسته وخواسته از آنھا فاصله بگيرد، چنانکه امير 

مردمان سرکش و تابع "( ياغيستان" ًآن مناطق را در تاج التواريخ، اکثرا بنام 

  .ياد کرده است. ) نشدنی

ان ميکنم آنچه مرحوم پوھاند مير امان الدين گم:استاد کاظم می افزايد

انصاری در جمعی از استادان پوھنتون در زمينه مثال داده است يک توجيه 

شخصی را درنظربگيريد :"  کتاب چنين آمده است٦٣درست است که در صفحه 

ًکه قصدا زيرموترشده اما نمرده، او را به شفاخانه بردند و داکتران تجويز نمودند 

يخواھی زنده بمانی، از يک پا محروم ميشوی، مريض زخمی که اگرم

آنگاه پوھاند ." مرا از مرگ نجات دھيد، ميتوان بايک پاگذاره کرد:ميگويد

وضع اميرعبدالرحمن خان در برابر طلسم انگليس،به : انصاری مرحوم افزود

ديورند گذشت، اما " حد فاصل"او  از .  وضع ھمين مريض زخمی شباھت داشت

١."ستان را نگاه داشتافغان
  

  

   :منبرداشت 

 فکر کرد که او چگونه  می بايد يک لحظهدر مورد امير عبدالرحمن خان

 ١٢شخصيتی بود؟  او درنھايت  يک شھزاده بود که بخاطر تاج و تخت کابل 

سال قبل با عموی خود امير شيرعلی خان در افتاد و از قدرت برافتاد و با 

زار کيلومتر راه  باپای  اسپ باBخره خود را به ھزاران مشکل وپيمودن چند ھ

 سال در خاک روسيه ، رنج محتاجی و آواره گی و ١٢بخارا رسانيد ومدت 

او وقتی از جھاد افغانھا برضد . بيوطنی و دربدری وگرسنگی را ديده بود

انگليسھا مطلع شد بخت خود را در گرفتن قدرت آزمود و با عبور از راه ھای 

اBخره به افغانستان رسيد و سرانجام به ھمان چيزی دست يافت که دشوارگذار ب

به سخن ديگر، امير عبدالرحمن خان از تاريخ . برای کسب آن کمر بسته بود

وی را ميتوان در سطح يک رھبر . کشور درس سياست  را بخوبی ياد گرفته بود

                                                
١
  . تقريظ داکتر کاظم برکتاب جناب داکتر ھاشميان، ص نه- 
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س کسب يا قوماندان جھادی تصور نمود که ھدفش از اشتراک در جنگ با انگلي

سلطنت کابل بود، و وقتی انگليس ھا به او وعدۀ  واگذاری  سلطنت را دادند، 

ديگر او به ھدفش رسيده بود و ضرورتی به جنگ با انگليس ھا نداشت، زيراکه 

  .انگليسھا  خود حاضر به خروج از افغانستان شده بودند

ک را در مورد اينکه چرا امير تن به خواست انگليسھا داد ومعاھدۀ گندم

متاسفانه تن دادن وسر نھادن به شرايط ودستورات تائيد کرد، بايد عرض شود که 

قدرتھای بيگانه در کشورما، حتی يک قرن بعد از امير عبدالرحمن خان، از سوی 

رھبران وليدران احزاب سياسی  که صد برابر آن امير تحصيل و دانش  

 داشتند و دردھه وتخصص وتجربه وحمايت سياسی ممالک خارجی را باخود

دموکراسی در ھر ميتنگ وھر سخنرانی خود ھزاران عضو حزب را برای 

قدرت نمائی بچشم دولت به ميدان ميکشيدند، نيزبخاطر رسيدن به قدرت در ارگ 

کابل، صد برابر تسليم پذيرانه تر از امير عبدالرحمن خان ، درپای قدرت ھای 

 حاميان خارجی خود برفرق ملت خود بيگانه  زانو زدند و سجده کردند و بدستور

بمب و راکت باريدند، صدھا ھزارانسان را کشتند و ميليونھای ديگر را دربدر و 

) ويرانه(ًاز وطن آواره کردند ونتيجتا کابل پايتخت زيبای وطن را به کندوالۀ 

وحشتناکی مبدل ساختند، که اکنون ھربيننده وباشندۀ آن شھر برعاملين آن جنايات 

  . ولعنت ميفرستدنفرين

به نظرمن امير عبدالرحمن خان با شناختی که از دو ابرقدرت استعماری 

انگليس و روسيه و نيزمردم افغانستان داشت، نميتوانست قبل ازتحکيم پايه ھای 

قدرتش وتأمين وحدت دوبارۀ  افغانستان ، برای اعادۀ سرزمين ھای شامل معاھدۀ 

زيرا ھنگام ورود امير به کشور بعد ، گندمک با انگليسھا زور آزمائی کند

ًازتجاوز دوم انگليس ، افغانستان عمI به شش ھفت قسمت جدا از ھم تجزيه 

در قندھار سردار شيرعلی خان،  در ھرات سردار محمد ايوب خان، در . شده بود

کنر سيد محمود پاچا، در ميمنه دCورخان،  در شبرغان ميرحکيم خان، در 

مراد و مير نصرهللا و شاھزاده حسن، در شغنان و روشان بدخشان مير سلطان 

مير يوسف علی  خان و در ھزاره جات بنيادبيگ و سردارعظيم بيگ وپسران 

مختاری  استقIل و خود سردار شيرعليخان ھزاره و بيگ ھا ديگر، دم از
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فراخواندن اين سرکردگان و ميران و اربابان متکی به قبايل و اقوام . ميزدند

محلی که ھيچگونه دلچسپی به قدرت مرکزی بخاطر ھمبستگی ملی سرکش 

  .نداشتند، کار بسيار دشوار و حتی غير ممکنی بود

پس ازرسيدن به قدرت است که اميرعبدالرحمن خان استعداد ودرايت 

وکياست سياسی اش را تبارز ميدھد وبا توسعۀ حاکميت خود در داخل کشور 

ده ھا و بنبادعمرانات شکوھمند و وتأمين امنيت سرتاسری و احداث جا

وواردکردن راه اندازی تکنولوژی اروپائی به کشور بمنظور صنعتی ساختن 

 است که ميتواند نه تنھا امنيت امير مردی آھنينکشور، انگليس متيقن ميشود که 

را دراين کشور قايم کند بلکه ميتواند چون سدی آھنين در برابر پيشروی روسيه 

  .نيز ايستادگی کندبسوی آبھای گرم 

  

  :عوامل بقای افغانستان ازنظر آدمک

لودويک آدمک افغانستان شناس امريکائی موجوديت ملی افغانستان را 

يکی از عواملی که برای آزادی « : مولود عواملی زيرميداند ومی نويسد

افغانستان منحيث يک دولت مستقل خدمت کرده، ھمانا توپوگرافی يا وضع طبيعی 

  . نستناھموار آ

 سھل است :دوجنگ انگليس، انگليسھا رابدين نکته ملتفت نمود که

تجربه . افغانستان را اشغال کرد، اما دشوار است آنرا نگھداشت ويا تخليه کرد

برتانيه در افغانستان شايد برای حکومت روسيه اندرزی بود، زيرا حکومت 

ب منصبان روسيه پxن حمله به ھندوستان را که از طرف عده ای از صاح

سياست مبرم فرمانروايان افغان ، جلوگيری از . روسی طرح شده بود نپذيرفت

انکشاف وسايل ارتباط در افغانستان بدان پيمانه بوده است تا برای عساکر بيگانه 

بتاسی از ھمين انديشه فرمانروايان افغان از تمديد قطار . گان سھولتی ميسرنگردد

دند، زيرا چنين ارتباط استحکامات دفاعی طبيعی آھن به افغانستان ممانعت مينمو

  .مملکت را ضعيف ميساخت

  عامل ديگری که مانع تھاجم نيروی بيگانه ميگرديد ھمانا رقابت بين 
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تصرف وتملک افغانستان توسط يکی از اين دو قدرت يا . روسيه وبرتانيه بود

 در آسيای موقف برتانيه را درھند با خطرمواجه ميکرد ويا باستحکمات روسيه

ھريک ازاين دوقدرت مايل  بودند افغانستان را بحيث . مرکزی صدمه ميزد

 بين دو امپراتوری شان -يا منطقۀ حايل بين دوکشور متخاصم-) Buffer(بفر

ليکن عملی شدن اين آرزو به . بنگرند تا اينکه آنرا تصرف وتملک نمايند

اق به يکی از اين دوقدرت با الح. ھمکاری مستتر فرمانروايان افغان محتاج بود

متجاسر،فرمانروايان افغان ميتوانستند ھرگونه قراری را که بين آن دوقدرت 

  .موجود باشد، برھم زنند

عxوه بر طبيعت ناھموار ورقابت نيروھای بزرگ، فرمانروايان افغان 

که از آن در معامxت خود با ھمسايه ھا استفاده  دارائی ديگری نيز داشتند

يکی ازاين وسايل ھمانا بوجود آمدن مفکوره پان اسxميزم بودکه . ميکردند

درجھان شرق اسxمی ظھورکرد واين موسسه فکری بذات خود مبارزۀ نيرومند 

بايد خاطرنشان . روز افزونی بود در برابر غلبه نيروھای امپرياليستی مسيحی

مان زندگی کرد که در داخل ھند برتانوی وروسيه در آسيای مرکزی ميليونھا مسل

مسلمانھای ھندوستان وآسيای مرکزی طرفدار وھواخواه بالقوه افغانھا . ميکردند

بودند واز بين بردن افغانستان توسط قدرت ھای اروپائی شايد تشنج وبحرانھای 

فرمانروايان افغان حتی الوسع برای . جديد را در ھند وساير نقاط بوجود می آورد

  .وشاھان شان ، حاميان دين اسxم اند تبليغ ميکردند که افغانھا نشا

يک منبع قدرت مشابه ديگر برای فرمانروايان افغان، وجود قبايل وعشاير 

افغان يا پتان درھندوستان بود  که بعضی ازاين عشاير بحالت نيمه آزاد در امتداد 

فرمانروايان افغان سرزمين قبايل سرحد را . سرحدھند وافغان بود وباش داشتند

چون اين سرزمين ھای سرحد را نتوانستند . خود می پنداشتندجزوقلمرو

جزوقلمروخود سازند لذا بدان آرزو بودند که اين ساحه را بصورت منطقۀ 

اما به نظرمن اين .[در آورند تا مانعی در برابر نفوذ برتانيه گردد) Buffer(بيفر

 موضوع برعکس توجيه ادمک،حکومت ھند برتانوی ميخواست برای دوری از

خطر حمله روسيه برھند، دومين کمربند دفاعی را در مناطق قبايلی وکوھستانی 
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سرحدی ايجاد کند، قرارداد ديورند با اميرعبدالرحمن خان با فشاروتقاضای 

  ]انگليس اين ادعا را صحه ميگذارد

به ھمين اساس افغانستان در مقابل آن تقاضاھای : ادمک ادامه ميدھد

 با قبايل افغان برھم زند، مقاومت کرده واندرين منطقه برتاينه که رابطۀ خود را

بصورت پنھان وآشکار از اسلحه نفوذ فرھنگی وسياسی عليه اقدام وتاسيس نفوذ 

  .سياسی برتانيه  استفاده کرد

در تصادمات بين افغانھا وانگليس،قبايل افغانی مقيم دوسوی سرحد 

ن فرصتی که امير با کمک مالی متحدين پربھائی برای افغانستان بودند، زيرا در آ

وامداد نظامی اعxن جھاد ميکرد، ميتوانست عده زيادی ازافغانھای قبايلی راعليه 

  .مھاجمين انگليسی بشوارند

باBخره چيزديگری که به مفاد فرمانروايان افغان بود، فقروغربت 

افغانستان بوده، درحالی که اين سرزمين از نگاه اقتصادی متکی بخود بود، 

طوری که مشاھده ميشود افغانستان زيربار ھيچ مملکت خارجی نرفته وحتی از 

 فرصت ندر آ.ن قرض اجنبی رانمی پذيرفتندنگاه پرنسيپ، فرمانروايان افغا

ميتوانيم چھره اقتصاد متکی بخود را بنگريم که روش استفاده اعانه برتانيه توسط 

نرويان افغان از امداد واعانه از اوايل امر فرما. زمامداران افغان مطالعه کنيم

برتاينه برای خريد اسلحه ومھمات جنگی وماشين ھای که برای ساختنماناين 

وھيچگونه ضرورت به اين امداد برای  .جنگ آBت وابزار بود، استفاده ميکردند

جبران عدم موازنۀ تجارت ويا تھيه آنگونه خدماتی که برای ھستی وبقای 

نروايان افغان مبالغ برعxوه فرما. ساس نگرديده استاحافغانستان حياتی بوده، 

 تھنگفتی ازاين گونه اعانه وامداد را نزد خکومت ھند برتانوی به امان

 در ١٩٠٥بعد از مذاکرات وتائيد معاھده، اميرحبيب هللا درسال .ميگذاشتند

 ونيم لک روپيه شده ٦٢ لک روپيه را از حساب خويش که بالغ بر ٣٢خواست 

باBخره بعد جنگ سوم افغان وانگليس، امان هللا خان اين . برتانيه سپردبود، به 

کرد، زيرا درنظروی چنين اعانه رھبری وی را  اعانه ومددخرچ برتاينه را رد

خxصه اينکه موقعيت . محدود ميساختارندرساحه روابط خارجی صدمه ميزد وآ
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 قبيل تجريد اقتصادی اقتصادی افغانستان چنان نبود که از راه فشار اقتصادی از

  »١.وندادن اعانه ومددخرچ جريحه دارگردد

تاريخ روابط سياسی افغانستان از (آدمک در مقدمه کتاب خويش

به عامل مھم ديگری نيز اشاره کرده مينگارد ) اميرعبدالرحمن حان تا استقxل

افزون برموقعيت جغرافيائی،رقابت بين روسيه وبرتانيه که يکی بخرچ آن «:

 نميتوانست جلورود، وھمچنان مھارت افغانھا درجنگ ھای گورياBئی،ديگر 

مھمترين عامل بقای ملی افغانستان، تردستی ومھارت فرمانروايان سرزمين بوده 

من عقيده دارم که فرمانروايان افغان، يک سياست شعوری را دنبال  .است

ر اواخر ميکردند واين سياستی بودکه بار نخست توسط اميرعبدالرحمن خان د

 پيريزی گرديد ومقدمۀ يک چنين سياست براين انديشه استوار بود که ١٨٩٠

ًھمسايه ھای افغانستان اساسا با اين سرزمين خصومت وعداوت داشته وچشم به 

برای اينکه از سياست متجاوز ھمسايگان . الحاق اراضی اين مرز وبوم دوخته اند

 را بريک پايۀ سياست مبارز اتکا جلوگيری شود، امير عبدالرحمن خان افغانستان

بخود وسياست تجريد مطلق بنانھاد ودر عين زمان از يک سياست متوازنی که 

برای اينکه بدين .فشار يک قدرت را توسط قدرت ديگرعاطل سازد، متکی ساخت

سياست به پيروزی جامه عمل بپوشاند، فرمانروايان افغان محتاط بودند که يکی 

  »٢. يه آن ديگر تحريک نکنندازاين دوھمسايه را عل

 باوجود تعھدات خود با انگليسھا، در دھه دوم عبدالرحمن خان امير

، دست به تحريکاتی برضد ١٨٩٧ و١٨٩٣حکومت خود حد اقل دوبار درسالھای 

انگليس ھا در سرحدات جنوبی وشرقی کشور زد که نشان ميدھد او برای باز پس 

به ھمين جھت . اتی در سر می پرورانيدگيری سرزمين ھای آنسوی خط ديورند ني

اميرتxش ھای بمنظورتقويت  وتزئيد اردوی مسلح تاسقف  يک ميليون نفر 

 وتدارک اسلحه ومھمات و تھيه آذوقه برای دوسال جنگ با قوت ھای خارجی 

                                                
١

افغانستان،از زمان اميرعبدالرحمن خان تا استقIل،  لودويک آدمک، تاريخ روابط سياسی -

  ٨ -٦ترجمه پوھاند علی محمدزھما،چاپ ميوند کتاب فروشی، ص
٢
 لودويک آدمک، تاريخ روايط سياسی افغانستان اززمان اميرعبدالرحمن خان تا -  

  مقدمه٢استقIل،ترجمه علی محمد زھما، چاپ موسسه انتشاراتی ميوند،پشاور، ص 
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  .و اين اشارات  بگمان عالب برای ھمين منظور بوده است. انجام داد

 قرار داريم ٢١ميگذرد وما در قرن  سال ١٢٠اکنون که از آن زمان 

وشرايط ھم از لحاظ سياسی وھم اجتماعی،ھم از لحاظ نظامی وامنيتی واقتصادی 

وفرھنگی با زمان امير عبدالرحمن خان بسيار فرق دارد، اما اوضاع سياسی 

وامنيتی کشور ما براثر اعمال دسايس کشورھای ھمسايه، بخصوص توطئه ھای 

اتی پاکستان ، از بسا جھات شباھت تام با سياستھای سياسی ونظامی واستخبار

  .انگليس به مقابل امير عبدالرحمن خان در زمان امضای معاھدۀ ديورند دارد

  

  پاکستان درمقابل افغانستان،سياست 

  : است١٩انگليس درقرن سياست عين 

قبايل و در مقابل افغانستان  و،  استاستعمارانگليسميراثخوارپاکستان 

در انگليس را بکار می برد که عين ھمان پاليسی مسئلۀ خط ديورند ی آزاد آنسو

 ١٩درقرنکه ھمانگونه .بکار ميبرد آنرا به مقابل اميرعبدالرحمن خان ١٩قرن 

مرزھای افغانستان خطری به ھندبرتانوی می  با انگليس نزديکی روسيه  را

ۀ نگرانی ماي ھند با افغانستان،کشورمقتدرپنداشت، اکنون ھم روابط حسنۀ 

 برصدمات مھلکى که بر عxوه در سه دھه اخير اين کشوراست، وشده پاکستان 

 سپتمبر ١١بعد از زده است، افغانستانقتصادى ونظامی وسياسی وفرھنگی پيکرا

با اخxل  امنيت وثبات سياسی وبرھم زدن امکانات بازسازی واستقرار نظام 

کنار رد ميکند تا عxوه بردموکراسی درکشور، برحکومت افغانستان فشار وا

برسميت شناختن خط ديورند، ازمنابع طبيعى و زدن حضورھند از افغانستان،

  .واقتصادی  و آب رودخانه کابل وکنر امتيازات بيشترى بدست آورد

پاکستان برای نيل به  نيات واھداف خود اکنون از چندين جبھه بر دولت 

وابزاری که پاکستان  ميخواھد به وسايل . افغانستان وحامدکرزی فشار می آورد

  :اھداف سياسی واقتصادی خود دست يابد عبارتند از

حمايت ، تربيت وتجھيزگروه  طالبان منسوب به مIعمر،واعزام شان به -١

  .داخل افغانستان برای عمليات تخريبی
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 حمايت ، تربيت وتجھيز طالبان منسوب به مولوی حقانی، واعزام شان به -٢

  .ان برای عمليات تخريبیداخل افغانست

 حمايت، تربيت  وتجھيز گروه حزب اسIمی برھبری گلبدين حکمتيار، -٣

  واعزام شان به داخل افغانستان برای عمليات تخريبی 

مجلس متحده ( حمايت رھبران شش حزب بنيادگرای اسIمی موسوم به -٤

لی را  در صد مردم مناطق قباي٨٠تحت رھبری موCنا فضل الرحمن،که ) عمل

  .بدنيال خود ميکشند،از جنگ برضد دولت ونيروھای خارجی درافغانستان

پاکستان،در مقامات بلند دولتی )آی اس آی(  جابجائی اجنت ھای مؤثر وفعال-٥

  .، در وزارت دفاع وامنيت ملی و حتی در داخل ارگ رياست جمھوری

    بريکوت،   تطميع بزرگان اقوام ساحل شرقی رودخانه کنردر ولسوالی ھای- ٦ 

ناری، اسمار، دانگام، مروری، سرکانو، خاص کنر و منطقه استرتيژيک يعقوبی  

پاکستان درنظر دارد از طريق دادن امتيازات مادی و . ولسوالی لعل پور ننگرھار

مواجب و معاش به سران اقوام کنر وننگرھار، آنھا را تحت نفوذ خود در آورد 

ت افغانی شان برضد ھند در کشمير ودولت وعند الموقع از نيروی جنگی وشھام

  .افغانستان استفاده نمايد

 تھديد باشندگان ولسواليھای ھم مرز با پاکستان در کنر وننگرھار -٧

ونورستان، از طريق حمIت توپخانه يا فير راکت برمحIت مسکونی مردم  

اقوامی که در ساحل شرقی رودخانه . جھت گرفتن تذکره تابعيت پاکستانی

ساCرزی، مومند، اتمانخيل، باجوری، صافی، : رمسکون اند عبارتند ازکن

: در ولسواليھای سرحدی لعل پور وگوشته ننگرھار اقوام . شينواری وگوجر

  .مومند، صافی وشينواری بودوباش دارند

 تجاوز آشکار برحريم سياسی کشور در وCيات شرقی و برپا کردن پوسته -٨

  .جيشی در داخل خاک افغانستانھای امنيتی در نقاط سوق ال

 منع انتقال اموال تجارتی افغانی از بنادر پاکستان به داخل کشوروعدم اجازۀ -٩

صدورميوه جات تازه افغانی به ھندوستان ،به بھانه ھای مختلف ، ھمه عوامل 

وابزاری اند که به پاکستان امکان ميدھد پای خودرا برگلوی اقتصاد وامنيت 
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بگذارد تا دولت افغانستان مجبور شود بخواست پاکستان تن در وثبات افغانستان 

  .دھد

 دامن زدن به مسايل قومی وزبانی ونژادی ومذھبی بخاطر برھم زدن -١٠

وحدت ملی  وتضعيف روحيه ناسيوناليزم افغانی،رايج کردن کلدار پاکستانی 

 در پاکستانی فرھنگزبان وبجای پول افغانی در وCيات شرقی وجنوبی وترويج 

ادارات دولتی از نوع  فساد اداری ،رشوتخوری ميان شاگردان مکاتب و

واختIس و اختطاف وقاچاق مواد مخدر و آدم ربائی وباج گيری و گسترش 

فحشا ،توسط  اجنتان و گماشتگان پاکستان در جامعه افغانی که روز تا روز 

  .بروخامت اوضاع  می افزايد

را دارد که در برابر اين رايت سياسی ودآيا کرزی ودولت او اين توانائی 

ھمه  فشارھای سياسی ،نظامی واستخباراتی وتجاوزات عملی وراکت پرانی 

و در برابر اضافه طلبی  مقاومت کند برمردم وBيات سرحدی افغانستانپاکستان 

  . بگويد ؟گمان نکنم »نه« کستان ولو به قيمت جانش تمام شودھای پا

با ترساندن امريکا  از طالبان، از امريکا  گاو پاکستان در ده سال گذشته 

شيری ساخته بود که بيش از بيست ميليارد دالر از امريکا باج  گرفت تا اينکه در 

، پاکستان توسط کاندوھای امريکائی در ايبت اباد بن Bدن با کشته شدن٢٠١١می 

رای مشتش نزد امريکاو جھانيان بازگرديد وديگر ازاعتبارش کاسته شد ولی ب

غلبه براين بی اعتباری خود، يکطرف راه ھای اکماBتی نيروھای ناتو را مسدود 

ھزار کانتينر مال التجارۀ افغانی را دربندر کراچی ممنوع ٨نمود واز سوی ديگر 

الخروج نمود، تا ضرب شستی به افغانستان نيز نشان داده باشد وبه نيروھای 

ت شرقی افغانستان توپ و راکت سرحدی خود نيز دستور داد تا برمردم وBي

  .شليک نمايند

به ديورند  راکت وتوپ از آنسوی خط  تا کنون ھزاران ٢٠١١ ماه می از

داخل افغانستان فير شده است، ولی از سوی دولت افغانستان ونيروھای امنيتی 

ناتو و افغان در جلوگيری از اين راکت پرانی ھيچگونه اقدامی صورت نگرفته 

اد مردم وBيات شرقی چون کنر ونورستان وننگرھار باBخره داد وفري. است
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پردازند وھردو بولسی جرگه را وادار ساخت تا به استيضاح وزرای داخله ودفاع 

را به نسبت بی کفايتی سلب اعتماد کند، ولی از آنجای که آنھا علت اين غفلت در 

رئيس (ع کشور وظيفه را نسبت به حريم سياسی کشور برگردن قوماندان اعلی دفا

 انداختند،  کرزی ھم بدون توجه به اين تصميم ولسی جرگه )جمھوری حامدکرزی

ًآن دو وزير را مورد تمجيد وتقدير قرار داده مجددا بمقامات بلندتری ابقا نمود و 

نبود تجھيزات نظامی در دسترس اردوی افغانستان را برای مقابله با پاکستان دليل 

  .  آورد

نی که ضعف وناتوانی دولت افغانستان را درک ميکنند نيروھای پاکستا

واز عدم مقابله دولتمردان افغان در مقابل خود خاطرجمعی دارند،عxوه بر پرتاب 

متناوب راکت برمحxت مسکونی افغانھا، به پيشروی خود به داخل افغانستان 

کرده اند پرداخته ودر نقاط مھم واستراتيژيک پوسته ھای امنيتی وديده بانی ايجاد

وبه مردم محل اخطار داده وميدھند که يا تذکرۀ تابعيت پاکستانی بگيرند ويا مورد 

حمxت راکتی قرارخواھندگرفت، مردم ھم که می بينند دولت کرزی به فرياد 

ًشان گوش نميدھد ، اجبارا تن به قبول خواست پاکستانيھا داده وتذکره پاکستانی 

 ٥٠ سرحدی پاکستان در وBيت کنر از پنج تا گفته ميشود که نيروھای. ميگيرند

کيلومتر به داخل خاک افغانستان در شرق ٥٠کيلومتر ودر برخی نقاط بيشتر از 

پاکستان اين سياست را در . رودخانه کنر پيش آمده ونقاط مھم را اشغال کرده اند

بسياری از ولسواليھای سرحدی از دنگام وسرکانو،تا گوشته ولعل پور عملی 

  و مردم محلی ونيروھای امنيتی وسرحدی افغانستان با چشم سراين تجاوز کرده

وتخطی پاکستان را مشاھده ميکنند،اما دولت کرزی به اين دل خوش کرده که خط 

ديورند يک مسئله ملی وتاريخی است، ھيچکس حق ندارد در بارۀ برسميت 

تان به  اين برخورد ضعيف دولت افغانس. شناختن آن سخنی بر زبان براند

 پيروی نموده ١٩پاکستان جرئت داده است تا از سياست پيشروی انگليس در قرن 

  .به اشغال بخش ھای ديگری ازجغرافيای افغانستان موجوده  بپردازد

 درصدد تثبيت خط ديورند به عنوان خط مرزی در گذشته پاکستان صرف

تن خط ديورند  به برسميت شناخکشور بود، اما امروز پاکستان رسمی  ميان دو 

ميخواھد پاکستان از افغانستان بسيار بيشتراست وقناعت ندارد، بلکه توقعات 
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عxوه بر برسميت شناختن خط ديورند، در گرفتن حقابه بيشتر ازرودخانه ھای 

کابل وکنر واستخراج معادن  وحتی در تعيين مقامات حساس حکومت افغانستان 

پاکستان نميخواھد ھند در صحنه سياسی بگذريم ازاينکه .نقش کليدی داشته باشد

ھمين اکنون بخش ھايی از افغانستان در .ادی  افغانستان حضور داشته باشدواقتص

وBيات شرقی کشوراز طرف نيروھای پاکستانی اشغال شده است واردوی وابسته 

به تنظيمھای جھادی نه تنھا به بخاطر اعادۀ سرزمين ھای آنسوی خط ديورند 

وBيات  ی نخواھند بود که، حتی برای اعادۀ  مناطق اشغال شده درحاضر به قربان

ننگرھاروکنر ونورستان ھم  تن به قربانی نخواھند داد وآنگاه خجالت ابدی برای 

دولت کرزی وآنھايی باقی خواھد ماند که با زور کم وقھر بسيار، مدعی واپس 

، بدون آنکه گرفتن سرزمين ھای آنسوی خط ديورند از تسلط پاکستان استند

  .بخواست انسانھای آنسوی خط ديورند اندک ترين ارزشی قايل باشند

سوی خط ديورند  اقوام آناينست که آيا باشد،  مساله ايکه خيلی مھم می 

ازادعای افغانستان حمايت ميکنند؟ پس از رويداد ولسوالی گوشته و اظھارات 

، دو تن مرزرسمی کرزی مبنی برنشناختن خط ديورند به حيث جمھوری  رييس

سوی خط ديورند، افراسياب ختک و محمودخان اچکزی   آن از رھبران پشتون

 و افغانستان را نه خود را جزو ملت  پاکستان شمردندھای جداگا طی مصاحبه

بنابرين ادعای اعادۀ ارضی بدون خواست مردم  . قلمداد کردنددکشور ھمسايه خو

  .آنسوی خط،يک ادعای بيھوده است

  

  ،بود  بريتانيا» سنگر جھل«ً قبIیقبايل مناطق

  : استپاکستانوحمIت  فشارسنگراکنون 

دوستان و شاگردان شاد روان مير اکبر خيبر؛ جملۀ نغز وپرمغزی روايت 

ميکنند که نظير آن را در ھيچ قاموس سياسی يا جامعه شناسی نميتوان سراغ 

ف در مورد قبايل نوار آن  جملۀ نغز را استاد خيبرمرحوم با تاثر و تاس. کرد

»  سنگر جھل« : بکارمی برد وميگفت " قبايل  آزاد" مرزی خط ديورند يعنی 

   !بريتانيا
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  طالبان ، "اين جملۀ کوتاه و موجز  را من در مقدمۀ رساله يی زيرعنوان  

خواندم که  در سايت آريائی  به نشر رسيده واکنون " طوق لعنتی برگردن اسIم

  . ل دسترسی استنيزدر آن سايت قاب

 آن مقدمه سخنان دلچسپ ديگری نيز داردکه Bزم می بينم دراينجا نيز 

من آنوقت ھا دختر خورد سالی بودم و بعد ھم « :ًمکررا پيشکش خواننده گردد

. جمله چيزی برداشت نکرده بودم و نمی کردم  ًشدم ؛ اصx از اين » دم بخت «

د دلبند خود را از دست دادم و مشقات در سال ھای به اصطxح جھاد که دو فرزن 

به دليل تجربهء . ُعظيمی به سراغم آمد ، گاه گاھی اين جمله مغـز مرا پر ميکرد  

توانستم حدس بزنم که انگريز ھا عxوه . روز گار خيلی به معانی آن نزديک شدم  

ند ؛ وطن تاريخی ما را از پيکر آن جدا بساز اينکه توانسته اند قسمت بس مھم  بر 

ديگر توانستند ؛ پاکستان را به وجود آورند و  به دليل خيانت زبونانهء خيلی ھای 

پxن نگھداشتن مردمان » آزادی قبايل  « به وسيلهء پاکستان تحت بھانهء 

شرايط  قرون اوليه يعنی در حالت  افغانستان در حالت قرون وسطايی و حتی در 

قرار داشت ـ  به راحتی ممکن و   حيوان بشر اوليه را ـ که در برزخ بين انسان و

   . ميسر گردانند 

تا اينجا به نظر من چند مشر خاين قبيله و مxی دين نفھم و دين فروش 

ًکه تمام قبيله و تمام قبايل را به بھای ناچيزی ميفروختند و اصx علت  مجرم بود 

   .مايهء حيات ايشان ھمين تجارت نفرت انگيز بود  وجودی و 

ًه سال اخير مرا تقريبا به طور کامل به مفھوم مقولهء استاد شھيد اما د

بريتانيا ؛ سنگری فوق ستراتيژيک است و آن را » سنگر جھل « رسانيد که  خيبر 

به نظر ميرسد بريتانيايی ھا در جمع کشور  . توان و نبايد دست کم گرفت  نمی 

ار دارند بلکه استعداد ياد تنھا تجارب بسي ھای استعمارگر قديم و جديد دنيا  نه 

مردمان و » پاشنهء آشيل « کشفيات  گرفتن از تجارب و قوهء دراکه باBيی در 

ِمدت به دست آوردن اھداف خود  در  طراحی تاکتيک ھا و استراتيژی ھای دراز 

   .حداقل نيمهء جھان امروز را دارا ھستند 

  نتازی ؛ بريتانيا وقتی در نظر گيريم که از لحاظ  فکر جھانخواری و جھا

  حاکمه و مجاری سياست و مليتاريزم اياBت متحدهء امريکا را رھبری  طبقات 
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آفتاب غروب « ِميتوان گفت که امروز ھم  در قلمرو شيطنت بريتانيا  ميکند ؛ 

اين درست است که يھوديان بنا بر برتری مالی و اقتصادی و علمی  »  ! نمی کند 

معھذا  در مسايل .  فکر يھودی ؛ فکر توانايی است بر امريکا مسلط ميباشند و

طراحی صيھونيزم ؛ ايجاد کشور اسرائيل و تأمين منابع اساسی تغذيه  کليدی چون 

استقامت ھای گوناگون ؛ بازھم بريتانيا بر يھود نقش استادی و  انديشه ای در 

   .دارد  رھبری داشته است و 

تاب عميق و لرزانندهء خxصه ھمانطور که دکتور جان کولمن در ک

نشان ميدھد ؛ حاکمان بريتانيايی منجمله از طريق کاخ جادويی »   ٣٠٠  کميتۀ «

کماکان مقام رياست و رھبری حکومت پنھان جھانی ـ حکومت حقيقی  ی ملکه ؛ 

و کمترين شک ميتوان داشت که رمز دکمه . امروزـ را به دست دارند  ی دنيای 

انه ھای اتومی و ھسته وی اياBت متحدهء امريکا و کنترول زراد خ ھای ريموت 

   !اسرائيل و پاکستان را دراختيار نداشته باشند  خاص الخاص 

موازی و ھم ھدف » پروژه پاکستان « طرح و رھبری و به ثمر رسانيدن 

در اخير نيمهء اول قرن بيستم ؛ فقط  مظھر » پروژه اسرائيل « مضمون  با  و ھم 

   .نظير ديگر بريتانيا ميباشد  ی کمنبوغ استعمار يک 

بر اين بنياد طراحی و به منصهء اجرا گذاشته شد که » پروژهء پاکستان «  

استعمارگران بريتانيايی از مطالعات علمی شرق شناسانه و اسxم شناسانه و به  

و گماشته گان ھمانند او ميان ملل » Bرنس عربستان «تجارب تاريخی  ويژه 

متعصبانه و متحجرانه ؛عجب » اسxم تقريری « ان ؛ دريافتند که مسلم نامنھاد 

برای تداوم استعمار و استراتيژی ھای آن در سرزمين ھای دارای  امکاناتی 

ذخاير طبيعی ؛ کثير ترين نيروی بشری ، پھناور ترين بازار ھای  سرشار ترين 

ا بخش ناچيز لذا می توان ب . محصوBت صنعتی وغيره ؛ فراھم می آورد  فروش 

از جھل دينی مردمان  پول و مصارفات لشکرکشی ھای مستقيم ؛ با استفاده 

جھل دينی   . دست آورد  مسلمان ؛ اھداف را به سرعت و سھولت مافوق تصور به 

اسxم ذخيره  مردمان مسلمان که از قبل ؛ طبقات و محافل حاکم سنتی در جھان 

ضد » اسxم «بدينگونه کشف  !   کنند يکرده اند و از آن به شدت ھم مواظبت م

کشف منابع عظيم طبيعی در  اسxم محمدی ؛ کشف عظيمتر از کشف امريکا و 
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استعمارگران انگليسی طئ دو قرن  اگر .  و امريکای Bتين و اور آسيا بودافريقا

جنوب کرهء زمين ھيچ چيز  لشکرکشی ھای پر ھزينه و پر تلفات در شمال و 

کافی بود که در ثروت خيز  ورده بودند ؛ ھمين اکتشاف برايشان ديگر به دست نيا

ھست که به محض تکيه بر  ترين منطقهء عالم ؛ توھمات و باور ھای سخت جانی 

توده ھای انبوه مالکان اين  آن ھمه چيز را ميتوان صاحب شد ؛ در حاليکه نه تنھا 

 ثنا و عبادات حمد و ثروت ھا و سرزمين ھای بر ضدت نمی شورند که برايت 

   .خود را ھم توجيه مينمايند 

 فيصد ١٠٠٠انگليس ھا به دقت کشف کردند که پس از سرزمين بدوی و   

و قبيلوی نگھداشته شدۀ عربستان ؛ تيپيک ترين منطقۀ اسxم تقريری و  قبيلوی 

نوار قبايلی دو با  خرافات ماورا عربستانی ھم غنی و سرشار گرديده  توھمی که 

   .شرقی ھند است نشين جنوبی و اصطIح مسلمانديورند Cين و نوار به  طرفهء 

؛ با شير مادر » خدای « و » قران« و» اسxم«اينجا چيزھايی به نام 

خدا و جبرئيل و مصطفی « داده ميشود که نه تنھا )  بنی آدم(»بنيادم« مخلوط  به  

ُ جنگل ھا را ھم روده بر ًبه حيرت انداخته است بلکه حيوانات نسبتا با ھوش»   را 

 تازه منطقه ؛ از لحاظ  سوق الجيشی و جغرافيای کوھی ـ جنگلی موقعيت   .  ميکند 

غيرت جاھxنه و وحشيانه درآن به حدی است که از اينجا ؛ تا . مانندی دارد  بی 

ميتوان وفادار ترين و سربه راه ترين عساکر اجير ارزان و حتی رايگان  ابد ھم 

اين امتيازات در قياس با  .  بريتانيا استخدام و استحصال کردراتوریامپ برای 

قياس با ساير مناطق آسيا و  ًکشور ھای اروپايی و غربی ؛ اصx بی نظير و در 

   . افريقا کمنظير بود 

انتليجنت «در نتيجه ؛ استراتيژيست ھای بريتيش ـ امپرياليزم و از جمله 

پردازان چندين قرن گذشتهء  کمان و دين با سپاسگذاری عظيم از حا» سرويس 

خxقيت ؛ مليون ھا خلق خدا را  اين سرزمين ھا و مردمان ؛ که سخت با نبوغ  و 

ھای حرکی ايشان را به شکم و  از کله و مغز فارغ ساخته و فرماندھی ھمه اندام 

محکوم درين مناطق را به  زير شکم متصل کرده بودند ؛ زمام و افسار حاکم و 

حامله گی ؛ به زايمان  با کفايت خويش گرفتند که فقط در کمتر از مدت يک کف 
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انجاميد ؛ موجودی که  خونين عجيب الخلقه ترين موجود روی زمين ـ پاکستان ـ 

   !دنيا ؟ نيم تنه و بدنش دراين سر دنيا بود و نيم ديگرش در آن سر 

 عربی ؛ و رويداد ھا و حوادث ناشی از پيدايش اسرائيل در شرق ميانۀ

در آسيای مرکزی شباھت ھای زايد الوصفی دارد که البته دراز گوش  پاکستان 

کمر به فھم آن قادر نيستند چرا که تسلسل وقايع يعنی سير تاريخ را  ھای راست 

   . توانند  دريافته نمی 

پاکستان طئ شصت سال عمر  به ا صطxح تاريخش ؛ سه جنگ بزرگ 

ان حمله تروريستی عليه ھندوستان  داشته و چند ھا جنگ کوچک و ھزار و ده 

انتقام جسارت ھنديان را بابت نه گفتن شان در برابر خدائی بريتانيا   برابر Bزم 

پيشينهء آن  تان صيانت  قلمروی ًولی غالبا اصل رسالت پاکس . گرفته است 

اکبر  مير  مورد نظر استاد شھيد » سنگر جھل « دوطرفه ديورند Bين يا ھمان (

سواحل آمو دريا و حتی  و توسعهء آن تا دامنه ھای ھندوکش و حتی تا ) خيبر 

   . است  حتی حتی تا وادی فرغانه ؛ کوه ھای قفقاز، چيچينيا وغيره 

جنگ صليبی يا جھاد فی « ًخوشبختانه جريانات جھادی  اخيرا در کتاب 

ً کامx ساده و عام تجزيه بسيار عميق و در عين حال مورد تحليل و » سبيل هللا 

روشنی نشان ميدھد که قرآن و اسxم محمدی ؛  فھم  قرار گرفته است و به 

  "١! مقام  قدرت حاکمه ـ سراغ نميشود ًچيزيست که اصx در پاکستان ، در 

بيشترين سبوتاژھا و تخريبات را در امر احياء  سال اخير ١٢افغانستان در  

اقتصادی و  ن ھا، مکتب ھا و پروژه ھای مجدد و بازسازی جاده ھا ، بيمارستا

افراطيون مناطق قبايلی عنی يسنگرجھل بريتانيای اجتماعی از جانب ھمين 

فراطيون آنسوی خط ديورند دورۀ پره اکثريت ا. آنسوی خط ديورند ديده است

تيک تخريب کاری را برضد امنيت واستقرارثبات درافغانستان و برضد نيروھای 

 ينافغانستان سپری ميکنند و براثر اين تخريبکاريھا،بيشترحامی صلح وثبات در

مکاتب  پسران و دختران افغان در وBيات جنوب وجنوب شرق کشور بر روی  

ترس ازعمليات  انتحاری و سربريدن معلمان و . است شده  فرزندان افغان مسدود

                                                
 "  طالبان ، طوق لعنتی برگردن اسIم،ريائیسايت آ - ١
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 به تب باعث شده است تا والدين کودکان خود راااسيد پاشی برروی دختران مک

 پنج ٢٠١٠بقول آصف ننگ، معين وزارت معارف درسال .  مکاتب نفرستند

ًتقريبا يک نسل . ميليون طفل از رفتن به مکتب وحق آموزش محروم شده بودند

فرزندان مناطق پشتون افغانستان در وBيت ھمجوار با پاکستان از درس وتحصيل 

 طبقۀ بيسواد و تعليم شده اند و خواھی نخواھی در آينده به عنوان يک محروم 

نان  نديده  وغير کار آمد بار دوش جامعه خواھند بود و برای پيدا کردن يک لقمه 

مجبور خواھند بود تا خود را در خدمت افراط گرايان و تروريستان آنسوی خط 

ويرانگری تاسيسات عام المنفعه وطن و کشتار  قرار بدھند و به تخريب و 

  .ورندانسانھای بيگناه خود روی آ

بازسازی  ، برضد ISIيکی از نمونه ھای تروريستی طالبان دست آموز 

، برکارمندان  يک شرکت راه سازی در ١١/ ٥/ ١٩افغانستان حمله مورخ 

 ٢٤ نفر کشته و٣٦در وBيت خوست بود که در آن " وازه جدران"ولسوالی 

 ٧٢که ًقبx گزارش شده بود . نفرکارگران وکارمندان اين شرکت مجروع شدند

نفر از کارکنان اين جاده ناپديد شده اند، اما بگفته معاون والی خوست بعد از پنج 

  . ساعت زد وخورد با شورشيان طالب اين تلفات برکارمندان جاده سازی وارد آمد

نمونۀ ديگر ازدھشت افگنان طالبان وزيرستان شمالی در افغانستان در 

 کابل بانک در شھر جxل آباد بود حمله برمراجعين٢٠١٠ ماه فبروری ٢١تاريخ 

اين مرد .  نفر ديگررا زخمی کرد٩٠ را کشت وانسان بيگناه  نفر٤٠که در آن 

 سال عمر دارد و باشندۀ وزيرستان ٢٥جانی پس از دستگيری اعتراف نمود که  

شمالی می باشد و به او گفته شده بود که ھرکس از مراجعين  اين بانک را بکشی 

  مجرم باBخره محکوم به اعدام گرديد ولی کس نديد که . نميشوی، گنھکار شمرده

   آيا ھمان تروريست اعدام شد يا کسی ديگری را بجای او اعدام کردند؟

"  ISI" بوسيلۀ سنگرجھلدر وضعيتی که حمxت انتحاری سازمان يافته 

 آيا  افغانستان اين ، تا دروازه ھای ارگ رياست جمھوری رسيده استپاکستان

با طفره رفتن از حل معقول ومنطقی خط ديورند با پاکستان نائی را دارد که توا

اگر ميتواند چرا در برابر آتش صدھا  شود؟فيصله کن  و گرم وارد يک جنگ

 ٢٠١١توپ وراکت مخرب نيروھای سرحدی پاکستان که ابتدا ازنيمه ماه جون  

را مورد حمxت تا اواخر جوBی امسال چندين ولسوالی وBيت کنر وننگرھار 
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زمينی وھوائی پيھم خود قرار داد، و اکنون ھم ھمين وBيات زيرضربات قوتھای 

مسلح پاکستان قرارگرفته ودر برخی نقاط چندين کيلومتر بداخل افغانستان پيش 

آمده اند، خاموشی اختيارکرده است وھيچگونه عکس العمل جدی از خود نشان 

  نميدھد؟

به رسانه ھا  واصفی، سخنگوی والی کنرواصف �  بگزارش بی بی سی،

 اصابت راکت ٨۵٠بار ديگر در مناطق مرزی کنر حم�ت آغاز شده، تا حا�  ":گفت

 خانواده نقل مکان کرده ۵٠٠کرده، سه نفر کشته شده، چھار نفر زخمی شده و حدود 

  )٢٠١٣جو�ی ٢٥بی بی سی(."و به مردم خسارات مالی زيادی رسيده است

نظر دارد تا از راه فشار وتطميع عناصرضعيف تنظيمی پاکستان در 
وابسته بخود، در قدم اول دولت افغانستان را وادار به انصراف از امضای پيمان 

با امريکا نمايد ودر قدم دوم افغانستان را مجبور به برسميت شناختن خط امنيتی 
ز ديورند سازد ودر قدم سوم نفوذ وھمکاری روز افزون  کشور ھند را ا

 درغير اينصورت به تخريبات وحمxت وحشيانه توپخانۀ .افغانستان  قطع نمايد

وھم توسط ) طالبان(ھم بوسيلۀ سنگر جھالت خودخود برمردم وBيت شرقی 

بخش ھايی ازجنوب وشرق تا  دادداردوی منظم ومجھز خود تا آنجا ادامه خواھ

ناصر وابسته بخود کشور را از مردم تخليه کرده بخود ملحق کند و از طريق ع

  . اين کشور را دچار تجزيه سازد

برمبنای سياست ھای خام حکومت ما،پيشروی نظاميان پاکستان در خاک 

يکی از » فريدون مومند«ای رسيده است که گفته ميشود،منزل  افغانستان به اندازه

 کيلومتر در عقب تأسيسات جديد نظاميان پاکستانی ٣اعضای پارلمان افغانستان، 

طور که در اعxميه شورای امنيت ملی آمده است، در  ھمان. ار گرفته استقر

ھای پاکستان در قلمرو افغانستان انکشاف  م شماری از پوسته٢٠٠٣/ ١٣٨٢سال 

ھای  ھای گذشته، از تخلف سوال اصلی اين است که چرا در طول سال. يافته است

ان  به تخطی خويش در مرزی پاکستان جلوگيری نشد؟ چرا اجازه داده شد تاپاکست

ھای  سو نظاميان پاکستانی دھات وروستا سرحدات ما ادامه دھد؟ از دو سال به اين

مردم را در وBيات شرقی، براکت ميکوبند ودست به تاسيس پوسته ھای نظامی  

جمھور کرزی و شورای امنيت ملی فقط دوھفته پيش از خود  ميزنند، اما رييس 

  .داد واکنش نشان 
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مردان ما نزد پاکستان   ز آگاھان سياسی ميگويند که چون دولت برخی ا

. دھان پر آب ھستند، بنابراين ناگزير اند تا در برابر تجاوز پاکستانيھا سکوت کنند

گويد، حکومت  میجنرال نورالحق علومی يکی ازآگاھان نظامی افغانستان  

که بيش  ، در حالیداند ھمواره در اختيار داشتن زندان بگرام را حاکميت ملی می

ھا شماری از مناطق مرزی ما را اشغال کرده و  شود که پاکستانی از ده سال می

غفلت . حاکميت ملی ما را زير سوال برده اند، اما حکومت ھمچنان خاموش است

مردان ما سبب شده تا پاکستان برای به دست آوردن مناطق بيشتر افغانستان  دولت

پاکستان بيش از ده سال است که دست به چنين . داز طريق خط ديورند اقدام کن

شان  زند، اما تا اکنون، دولت افغانستان و نيروھای خارجی که ادعای اقدماتی می

حفظ از تماميت ارضی و استقxل افغانستان است، ھيچ اقدام عليه تجاوزات 

ھا خط ديورند را به  ھاست که خارجی به باور علومی، سال .پاکستان نکرده اند

شناسند، اما اگر اين نيروھا حتا در ھمان نقطۀ صفر مرزی ديورند ھم  رسميت می

توانستند وارد خاک ما شوند و تأسيسات خود را  ھا نمی کردند، پاکستانی تمرکز می

جنرال علومی ميگويد، در کنار اينکه نيروھای خارجی ھيچ . در آن جا ايجاد کنند

م نداده اند، حکومت ما نيز خاموشی اختيار اقدامی در برابر اين عمل پاکستان انجا

اين آگاه نظامی .کرده، پس مقصر اصلی در اين مسأله حکومت افغانستان است

افزود، چون دولت مردان ما دھان پر آب پاکستان ھستند، بنابراين ناگزير اند تا 

  .ھا سکوت کند در برابر اقدمات پاکستانی
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  مفصل ھفت

  

  تماعی درمناطق قبايلی اج-اوضاع سياسی 

   بعد از تحميل خط ديورند

  

  

  :ديدگاه يک محقق انگليس ازآنسوی خط قبايل موقعيت 

  

 تاليف )پشتانه"(پټانز"يکی از آثار مھم وبا ارزش تاريخی کتاب 

  .است" اوCف کارو"ومحقق نامور انگليسی  سياستمدار

و ود)  صفحه٧٠٩در( فصل وپنج ضميمه ٢۶اين اثرمھم تاريخی در

تحرير شده است که برای درک تاريخ افغانستان )  صفحه٣٣در(پيشگفتار 

  . وبخصوص تاريخ پشتونھا دراين کشور بسياربا ارزش تلقی ميشود

از الفنستون " بيان سلطنت کابل"اين کتاب ھمان قدر اھميت دارد که کتاب 

ود ، بيش از سی سال از عمر خسراوCف کارو. برای تاريخ کشورما اھميت دارد

را  در ميان قبايل پشتون آنسوی خط ديورند گذشتانده ومدت دوسال ھم به حيث 

 او اثرش را تکميل ١٩۵٧درسال . والی صوبه سرحد ايفای وظيفه کرده است 

 به چاپ رسانده که از آن تاريخ ببعد چندين مرتبه در ١٩۵٨کرده و درسال 

  تجديد چاپ شده  ١٩٩۶ و١٩٨٣ و١٩٧۵ و١٩۶۵پاکستان وانگلستان درسالھای 
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که مولف در مرز ( ١٩٨٠وآخرين مقدمه را مولف با يک موخره جامع درسال 

  برآن )  سالگی قرارداشت وقشون سرخ شوروی افغانستان را اشغال کرده بود٩٠

  .کتاب نوشته است

ًانصافا  کار بزرگی در جھت روشن کردن تاريخ وجامعه " اوCف کارو"

اطxعات تاريخی وجغرافيائی . انجام داده استشناسی وجغرافيای بشری پشتونھا 

 اين محقق دقيق النظر انگليس در مورد تاريخ پشتونھا در آنسوی خط ديورند

برای من خيلی جالب وآموزنده بود و يقين دارم  برای آنانی که تا ) پشتونستان(

کتاب توسط جنرال . کنون اين اثر را نخوانده اند نيز جالب خواھد بود

در پشاور بچاپ ١٩٩٩يمی،  به زبان پشتو ترجمه و درجوBی سال شيرمحمدکر

اطxعاتی که درباره جغرافيای سياسی وبشری  مناطق پشتونخوا . رسيده است 

 به دری گزارش )پټانز"( پشتانه"اينجا از نظرخواننده  ميگذرد، از مقدمه کتاب 

  .می يابد

 پشتونھا زيستن درميان:"درمقدمه جامع وممتع خود مينويسد،اوCف کارو

بسياری وقتھا دل انسان ميخواھد که اين احساس عالی را  .لذت حيران کننده دارد

 صوبه سرحد شمال غربی بايد  قسمی .بدست آورد و به ديگران نيز انتقال بدھد

 با تغييرخشن  اقليم اين .زندگی ميکنند تصويرشود که پشتونھا در آن تصوير

گاه گاھی اين تغييرات اقليمی بر روح . رددتصوير به يک روح زنده مبدل ميگ

وادی پشاور، بھارو ] طاقت فرسای[گرمی. انسان تاثيرناھنجاری ميگذارد

زمستان آنجا، کوه ھای سربفلک کشيده خيبر و وزيرستان، از يکسو زيبائی 

طبيعت را به نمايش ميگذارند واز جانب ديگر پھلوی تلخ وعاری از لذت زندگی 

روح  مردم اين محل بافت  بد، زيبائی وزشتی درجسم ودراين خوب و. آن را

بيشترين اينھا پھلوھای زشت زندگی است که حتی اشک انسان را  .خورده است

  .جاری ميسازد

زندگی پراز ) شمالغربی(مردم سرحد: مينويسد)Ranaldshy(رانالدشی

ين وجود ا مگربا. پنجه نرم ميکنند مشقت دارند وھر روزبا مرگ وزندگی دست و

کاستيھا، حقيقت اينست که مردمان اين منطقه کوھستانی چنان قوت دارند که 
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ماحول منطقه  شرايط زندگی و. انسان را بطورغيرعادی به احساسات می آورند

  سرحد طوری است که با روحانيت محبت دارند وبا عنعنات سخت وفادار وپای 

  .بند اند

مسافری که  .يده استخدا برای ھمين مردم سرسخت آفر اين منطقه را

 نيت سفر به اين منطقه ميکند،ھنگامی که از دماغه مارگيلی ميگذرد و از رود

به صوبۀ سرحد عبور ميکند، قلبش به اوچنين ندا در پل اتک خانه سند از روی 

مثل خانۀ خود بشمار،چون که تودرخانه يک  اينجا را! ای مسافرميدھد که 

  !پشتون مھمان آمده يی

 يا زياتر از صدسال است که پشتونھا برای مردم دنيا وبرای بلی صد سال

بسياری از نويسندگان در باره . خودشان به حيث يک معما Bينحل باقی مانده اند

ايشان وزندگی آنان چيزھای نوشته اند، مگر بازھم برای شناختن پشتون اندک 

شان برمx برای شناختن پشتون کاوش عميق بکار است تا حقايق در مورداي.اند

  .شود

دريک کIم گفته ميتوانم که تاکنون کسی تاريخ پشتونھا را بازنکرده  وتا 

آنجا حوادث خاص قبيلوی ، قصه ھا و داستانھای .ھنوز بسته باقی مانده است

پادشاھان .درتاريخ پشتونھا، داستان مردانگی آنھا ثبت است. خاصی بيان ميشود

خود فتوحات کرده اند و تا دھلی وسپھساCران پشتون درخارج از منطقه 

 آنجا پادشاھی درانيان برقراراست که دوصد سال .امپراتوری درست کرده اند

گرچه پشتونھا در دھليز خراسان وھندوستان قرنھا ايستاده اند . ازعمر آن ميگذرد

واينجا مدنيت ھای بزرگ باھم روبروشده اند وفاتحين باربار از اينجا لشکرکشی 

ود را تا دريای ھند رسانده اند، مگرپشتون ازروستا وزادگاه خود  کرده اند و خ

کس به نظرپشتون اھميت نداده وبه داستان زندگی او . بسختی حفاظت کرده است

تاريخ پشتونھا را به مفھوم مدرن . که چه ميگويد کس گوش فرانداده است

  . وعصری تا کنون نه خود آنھا ونه کسی ديگر نوشته است

چيست؟ اينھا کيھا استند؟ ومبداء " افغان"و" پټان"رق ميان بطورمثال،ف

 سياسی آنھا درطول تاريخ چيست؟ آيا - وريشه اينھا کدام است؟ ساختاراجتماعی 

اينھا توانستند دولت تشکيل بدھند؟ زبان اينھا چيست؟ ادبيات اينھا چگونه است؟ 



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٦٨ 

 ايستادگی کنند؟ اينھا چگونه توانستند در طول تاريخ در مقابل مھاجمان خارجی

اينھا برحوادث واوضاع درگذشته چگونه تاثير وتسلط داشتند و آينده را چگونه 

می بينند؟ از اين قبيل سوالھای زيادی است که جواب ميخواھند وتا کنون به آنھا 

  ....جواب گفته نشده است

مگر . ًکتاب من، اساسا در باره افغانان شرقی ومناطق کوھستانی است

شيرشاه سوری  . اينھا را از افغانان غربی کسی جدا نکرده استپيوند اصلی

 شاعر مبارز قرن ھقدھم اين مردم را خوشحال ختکامپراتورقرن شانزدھم و

  .ناميده اند"  روه"ساکنان

، پشتونھا را از لحاظ لھجه ھای زبان به دوگروه عمده  تقسيم  اوCف کارو

سخن ميزنند وقبايل " پختو"ه لھجه ب) لرپشتانه(وعxوه ميکند که پشتونھای شرقی

" ش" يعنی پشتونھای شرقی  حرف -.سخن ميگويند" پشتو"جنوب غرب به لھجه 

که البته در معنا " شين"را " ش"حرف تلفظ ميکنند وپشتونھای غربی،" خ"را 

در لھجه " ښځه"بطورمثال .ومقصود گويند گان ھيچگونه تفاوتی ديده نميشود

" شزه"ودر لھجه پشتونھای غربی بصورت " هخز" پشتونھای شرقی،بصورت

١.است" زن"تلفظ ميشود که ھردو به معنای 
  

ً می افزايد که اين خط فاصل تقريبا از شرق به استقامت  غرب کارو 

امتداد می يابد و از رودخانۀ سند در اتک از جنوب شروع ميشود واز کوھات 

رد و باز ازجنوب رودخانۀ  را در برميگي درۀ ميرانزی تا درۀ تلعبورميکند و از

درشمال شرقی اين خط به لھجه درشت .کورم تا شاخ  آريوب وشترگردن ميرسد

و ثقيل صحبت ميشود و اين زبان قبايل مسکون درپشاور، دير،سوات، بونير، 

 پشتونھای  جنوب غرب،  .باجور، افريدی، اورکزی،شينوار،بنگش وتوری است

مگر .يھا وغلجی ھا دراين لھجه شامل اندتمام دران. به لھجه نرم سخن ميزنند

  بازھم مردم جxل اباد،خوست، وزيرستان، بنو، ديره جات، وبرخی مناطق ديگر 

  .لھجۀ درشت غلجی دارند

                                                
نيست بلکه تفاوتھای ديگری "ش"و" خ"البته تفاوت ميان زبانھای اين ھردو قبايل تنھا- ١

 يستانیس.وجود دارد نيز "ژ" و" گ:"چون تلفظ
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قبايل پشتون درۀ ژوب وبعضی نقاط  بلوچستان که به کندھار نزديک 

  که زياد تنھا قبيله خټک به دوبخش تقسيم شده . ميباشند به لھجه نرم صحبت ميکنند

يزنند، مگر خټک ھای ترآنھا در جنوب کوھاټ مسکون اند وبه لھجه نرم سخن م

ړه  ومردان از عھد خوشحال خان خټک با قبيله يوسفزی نزديک مسکون در اکو

  . ...سخن ميگويند" پختو"مانده اند وبه 

به مشکل تعريف ) پشتونخوا( از لحاظ جغرافيائی وطن وجايگاه پشتونھا

اين منطقه بشکل نوار باريک . ،  حتی اگر نقشه يی ھم درميان باشدشده ميتواند

بخش اول آن يک . وطويل واقع شده که بصورت دوکمربند موازی ھم افتاده اند

فرورفتگی  وبخش دوم آن بصورت سطح مرتفع وبرامدگی وموازی با رودخانه 

ب سند قرارگرفته است که از جنوب به استقامت شمال وقدری بطرف شمالغر

در پشت آن واقع شده  دورتر بخش جنوبی آن قدری از رودخانه سند .ميxن دارد

درپشت اين سطح مرتفع فxت ايران قرارگرفته که به استثنای کوه ھای .است

  .سليمان آبی  به رودخانه نميدھند

کمربند اول موازی با دريای سند متشکل از واديھا وزمين ھای ھموار 

ربند دوم ايستاده وسلسله کوه ھای سليمان را تشکيل کمربند دوم برسرکم. است 

در بسياری نقاط اين .ميدھد که از قله تريچميرھندوکش بسوی جنوب امتدادمی يابد

کوه بسوی دريای سند دست وپنجه کشيده است وحتی درچندجای رودخانه سند را 

ه قطع کرده و واديھای سرسبزی شبيه خاليگاه ميان پنج انگشت دست ايجاد کرد

پيشترک بسمت  .از اين جمله بزرگترين وادی سرسبز وادی پشاورميباشد. است

جنوب واديھای ديگری ھم ھستند مثل وادی کوھاټ،بنو،مروت وديره جات که 

درشمال پشاورسطح ھمواری وجود . گاھی اين وادی به نام دامان ھم ياد ميشود

له کوه ھای سليمان سلس.ندارد،بجز سطوح مرتفع که تا ھندوکش امتداد می يابند

  .ازشمال شرق بسمت جنوب غرب کشيده شده که شاخه ھای زيادی دارد

است که قله آن سيکارام ) سفيدکوه(از ھمه بزرگترين شاخه سپين غر

اين شاخه  .فيت است ١۵٠٠٠ارتفاع آن . ناميده ميشود ودر شمال کورم واقع است

اين . رند را تشکيل ميدھداز شرق به غرب افتاده وقسمتی از آن بخشی از خط ديو

  در نتيجه . سلسله کوه ھا سقف شرقی فxت ايران را به استقامت ھند تشکيل ميدھد
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  .تاثيرات اقليم ايرانی تا مرزھای سند وحتی Bھور ميرسد

داخل شود، تغييرھوا را ) پشتونستان(به منطقه پشتونخوا  ھرکس از Bھور

 ميلی دريای  سند،در ۴٠رگيله،در چنانکه در ما .بدرستی تشخيص داده ميتواند

 انسان  تغيير ھوا را بخوبی حس کرده ميتواند،در کسيIاشھرتاريخی تاطراف 

  .اينجا بوی خانه خود انسان بمشام ميرسد، اينجا پشتونخوا، سرزمين پشتونھاست 

وقتی انسان در اتک از رودخانه سندعبورکند، آب رودخانه چنان مستی 

دراينجا رودخانه شعبه . جست وخيز امواج خود مينمايدميکند که انسان را محو

اينجا وادی پشاور چنان .ھای مختلفی دارد که ھريک از بين کوه ھا بيرون می آيد

براستی .به نظرمی آيد مثل يک قلعه که ديوارھای آن از کوه ھا تشکيل شده باشد

 ه سند درکه  تنھا  رودخان اين کوه ھا در نقشه بصورت يک دايره معلوم ميشود

  .آنجا قطع شده است

يکی ھمين است که بدون کدام دره : وادی پشاور چھار دروازه  دارد

اين سه . وسه تای ديگرآن از ميان کوه ھا سرميکشد. وفرورفتگی تا پشاور ميرسد

شاخه خيبر روبرو بسمت غرب .  استند خيبر، کوھات وملکندشاخه عبارت از

راه کابل از ھمين دره . اتری فروافتاده استواقع شده است که درپای  کوه ھای ت

راه  از بند گوتی بسمت . شاخه کوھات در جنوبغرب موقعيت دارد. ميگذرد

ملکند درقسمت شمال آن . جنوب دور ميخورد و از ضلع جنوبی آن ميگذرد

دراينجا راه  .  ميرسيم دره زيبای سواتبا گذر ازدرۀ ملکند به. موقعيت دارد

  . ميرسدپامير و چين ميرود وتا دير وچترالز و انبوه به سوی ازميان جنگxت سب

 در ارتفاعات سرچشمه خود چنان بھم نزديک  دو رودخانه کابل وسوات

وقتی که انسان دروادی . ميشوند که امکانات ساختن راه را مشکل ساخته اند

دند  سوات داخل ميشود، می بيند که اين دو رودخانه به پنج کانال از ھم جدا ميگر

را " لنډی سيند"وبعد از فاصله نه چندان زياد دوباره باھم يکجا شده  رودخانه 

آبھای اين ھمه . ميسازند واب ھای اسيای مرکزی را به دريای  سند ميرسانند

مسير . ًکانال ھا خيلی زياد اند که تقريبا به اندازه آبھای دريای سند ميشوند

فقط درشمال ملکند که . فيائی استرودخانه سوات درذات خود يک پديده جغرا

بواسطۀ  يک سلسله کوچک از وادی پشاورجدا ميشود،از شرق بسمت  غرب 
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حرف (Uجريان می يابد، مگرنه مستقيم بلکه جريانش کج وپيج خورده شکل يک 

پس از پنجکوړه بسمت غرب وادی جريان می يابد . را بخود ميگيرد)انگليسی

  .مگر از شرق آن خارج ميگردد

 دراينجا يک تونل از آنجا که طبيعت ناکام شده، انسان چه کرده است؟در 

ملکند گذشته  وآب رودخانه سوات رامھار زده است  تا از آن برای کشاورزی 

درچنين اراضی اقليم و مناظر طبيعی تغيير دادنی . وگرفتن انرژی استفاده شود

در .  تر نيستدر زمستان و در بھار از اين وادی جايی زيباتر ودلکش. است

ًزمستان  شعاع افتاب يکجا با نسيم مxيم که مستقيما از روی کوه ھای پربرف 

دراين وادی .بسوی وادی سرازير ميشود، برای زندگی کردن لذت خاصی دارد

که صخره ھای بلند وپست با رودخانه وجويبارھای پرآب  به ھرطرف ديده 

وخانه ھای به نظرميخورند که تا ميشود، در ميان درختان اينجا وآنجا دھکده ھا 

 جو کشتزارھای سبز گندم وباغ ھای شفتالو و . نھان شده اندنيمه درزير درختھا  پ

 موسم نيشکروفصل جوار. به تبديل شدن طبيعت رنگ وچھره  خاصی می بخشد

چنين به . رنگ ديگری دارد و درھيچ گوشه آسيا چنين جای زيبا وقشنگی نيست

 ه اين وادی نگاه کنی با ھر نگاه زيبائی اين وادی بيشترنظرميرسد که ھرقدر ب

ع زی ھا واقع شده  که يک وقت Bمزردرشمال اين وادی منطقه يوسف. شده ميرود

 مرکز کشتزار و وغيرحاصلخيز بود، مگر با حفر کانالھا اين منطقه ھم سرسبز

 چاه ھا جاوغونديھا آن پشته ھا درکنار کانالھا، در زير. ھای جواری گرديده است

بشکل  ب و کراچی ھای گاوی وبزگران با گاوان قلبه ئی بکارخودوجويھای آ

  .سابق ادامه ميدھند

کوه ھای ختک درجنوب واقع شده، با تپه ھای برھنه از جنگل که منظره 

 منطقه پشاور.  ميلی اينجا واقع است۶٠وادی پشاور در  .جھانی زيبائی  دارد آنھا

روبروی آن تافاصله ای که نظرکار ميکند برف  ود وبشکل بام گنبدی ديده ميش

گاھی که انسان درھوای سرد زمستان از يک  .چون پرده سفيدی ھموارشده است

رودخانه ھای کج وپيچ  و محل به اين منظره نگاه کند،وادی وسيعی که با کانالھا

با دار زيبائی يافته است واينجا وآنجا مثل افراد آدمی ميدرخشد ،سمت شمال آن 

کوه ھای بلند احاطه شده وچنان يک منظره  ميسازد که تا مدتھا از ياد آدمی 
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. نمائی دارد خود" تريچمير"در شمالی ترين بخش اين سلسله قله  بلند  .نميرود

ديده "نانگاپريات" ميلی اين قله سينه فراخ کوه ١٢٠ًدرشمال شرق تقريبا در 

بستان که پشته ھای ھموار اين در فصل تا .ميشود که به اسمان شانه می سايد

وادی پر از کشت زارھای جواری، برنج گندم وجو و نيشکردرحال پخته شدن 

راه ھای رنگ ورخ . اند،گرمی ھوا چنان شدت ميگيرد که ھرگزقابل تحمل نيست

ی اين جا نفرين شده ئباخته ،محxت پرازخاروخاشاک چنان معلوم ميشوند که گو

 دقيقه يا ساعتی سفرخود را به سطح بلنديھا برسانی،مگر وقتی بعد ازچند  .باشد

آنجا دفعتا ھوا طوری گوارا ميگردد که گوئی تابستان را درانگلستان سپری  در

  .ميکنی

تفاوت مھم ديگر اين است که بيشترين بخش ھای کوھستانی راه ھای 

پيچ دارد که در طول سال صعود ونزول از اين راه ھای  پرخم و باريک و

اينگونه راه ھا در وزيرستان وژوب . برای انسان مشکل آفرين استمارپيچ 

ًوقتی انسان از بلنديھا بسمت نشيبھا پائين شود، دفعتا منطقه  مگر نيزوجود دارد،

ولی دراينجا آب کم وخال خال درختھا وباغھا  اينجا وآنجا .فراخ ميگردد ھموارو

اختن اينجا انسان برای شن. به نظرميخورد وکمبودی ھرچيز احساس ميگردد

بسوی منطقه کورم " تل"مجبوراست که از طرف شمال از تپه ھای سوزنده 

چند ساعت بعد انسان بيک چنان منطقه يی ميرسد که بوی جنت از . جنوبی برود

درکنارجوی ھا درختان سبز بيد ديده ميشوند و شرشرآبھا بگوش .آن می آيد

  . استپاراچنارميرسد واينجا منطقه 

ين دو کمربند آن زمين ھای واقع شده اند که آنطرف سرحد در غرب ا

. خوانده ميشود واز لحاظ سياسی اين منطقه توسط خط ديورند از ھم جدا ميشود

 ١۶ ھزار فت  تا ١٠اين منطقه کوھستانی قله  ھای بلند دارد که ارتفاع برخی از 

 در .تکردن برھريکی ازقله ھا کار خيلی دشوار اس وصعود .ھزار فت ميرسد

آنھامی زمستان برف زيادی برآنھا می نشيند ودر تابستان بته ھای وحشی در 

وجود  وسرسبز درميانه اين کوه ھا چنان دره ھای زيبا.وھوای گرمی داردرويد 

  . دارد که با دره ھای کشمير ھمسری ميکند
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دراين منطقه ھفت درۀ مشھور وجود دارد که برای اشغالگران وتجارت 

دوتا از اين اينھا دره ھای خيبروملکند اند که . ی را تشکيل ميدھندراه ھای اساس

که ازشمال به جنوب افتاده اند ]وسه راه[سه دره . ًقبx درمورد آنھا سخن زده شد

بعد دره بنگش يا .گنداب که از وسط منطقه مومند ميگذرد: بدين نامھا يادميشوند

وراه بوBن که از منطقه کويته پيوار که از راه کورم، گومل وتوچی به وزيرستان 

روی ترافيبک جھان بسته است ،  بدون از راه کويته تمام اين راه ھا بر.ميگذرد

مناطق مومند، بنگش وتوچی ھم  .مگر کاروانھای قبايل از آنھا استفاده ميکنند

جاده ھای دارند که از ميدان ھای ھموار داخل دره ھا ميگردد، مگراز افغانستان 

  .اه ملکند تا چترال ميرسد، مگر راه بين المللی نيستر.نمی گذرند

 در پايان مقدمه خود اشاره ميکند که ھيچ يک از فاتحان بر اوCف کار

قبايل اين مناطق حاکميت خود را قايم کرده نتوانسته وسمبول آزادی اين مردم 

ن بنابرين اي.اينست که ھيچ کس نتوانسته از اين مردم تکس وماليه جمع آوری کند

 يک دليل قوی است که اين مردم ھمواره در برابرفاتحانی چون اسکندر،

دراينجا روی ديگر سکۀ قبايل اين .چنگيزخان بشمول تيمورلنگ مقاومت کرده اند

را نشان ميدھد که عشق به آزادی ،اينھا را از ھرقوم فاتح ديگر جدا نگھداشته و 

حتی تا قرن پانزدھم زبان . ه استباقی ماند"نانوشته " و" خوانده نشده"تاريخ اينھا

بنابرين .  پشتو زبان نوشتن نبود  وکدام سند معتبری دراين زمينه در دست نيست 

  .از رويدادھای تاريخی دراين منطقه کدام ريکارد تا اين زمان در دست نيست 

پشتونھا نه مينارھای يادگاری اعمارميکنند ونه کارکردھای کسی را ثبت 

. ن درمناطق پشتونھا يادگارھای تاريخی ومستند وجود نداردبنابري. مينمايند

مؤرخين مجبوراند که برحکايات وقصه ھای نقلی وادبيات شفاھی وروايات 

غيرمستند وبر سکه ھای خانواده ھای حکام اتکا کنند و بر تاريخ آن کسی توجه 

 "افغان"خود را متمرکز کنند که از قلمروشان گذشته باشند ويا برقصه ھای 

  " ١.خود را مصروف کنند" پتان"و

 ٢٠٠٨/ ۶/ ١۵پايان 

                                                
 مقدمه١٦ -٤، ترجمه پشتو از جنرال شيرمحمدکريمی،صص)پشانه( اوCف کارو،پتانز- ١
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   اجتماعی قبايل-ساختار سياسی

  آنسوی خط ديورند

  

  

شکست " اين مقاله فشرده يک گزارش مفصل است تحت عنوان [ 

مولفين اين گزارش ابوبکرصديقی  " بن بست در روابط افغانستان وپاکستان

بين استاد دانشگاه نيويارک و يکی از ژورنارليست دانشمند ،وداکتر بارنت رو

معتبر ترين کارشناسان آمريکايی در امور افغانستان،که رھبری گروه 

اياCت متحده امريکا نيز بدوش » انستيتوت صلح« افغانستان شناسان را در

گزارش کنونی قبل از ھمه، محصول پژوھش ھای موصوف در سالھای . دارد

ه به افغانستان در ماه ھای جوCی و اخير بخصوص در نتيجه سفر نويسند

 و مIقات ھای وی با نخبگان سياسی، فرھنگی و قومی ٢٠٠۶اگست سال 

مولفين  از ھمکاری افراسياب ختک و احمد رشيد . افغانستان تھيه شده است

ژورناليستان معروف پاکستانی و ھمچنان عمر زاخيل وال، رسول امين، حامد 

اين  گزارش از .فغانستان نيز بھره مند شده اندوردک و ھمايون حميدزاده در ا

ترجمه  ودرسايت اسمائی وديگر ٢٠٠۶سوی داکتر ھارون اميرزاده در نومبر 

من آن نوشته را بعد از مطالعه سودمند تشخيص .سايت ھای افغانی گذاشته شد

دادم وآنرافشرده ساخته باعنوان گذاری جديدخدمت خوانندگان تقديم ميکنم تا 

  ]سيستانی. عامترگرددفيض  آن 

  

  :ساختار سياسی 
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 ميليون تخمين زده می ٣۵ الی ٣٠پشتونھای آنسوی خط ديورند در حدود 

 فيصد را ٢۴ الی٢٠پاکستان بين ] ميليونی١٧٥[شوند که در مقايسه کل نفوس

 ميليونی اين ٣٠اما پشتونھا در افغانستان از مجموعه نفوس . تشکيل می دھند

بلوج ھا در اطراف خط ديورند در مناطق . يل می دھند فيصد آنرا تشک۵٠کشور

اين مناطق در طول . مرزی جنوب شرق و ھم چنان در ايران زندگی می کنند

ھزاره ھا در مسير شاھراه تجارت و ارتباطات ميان جنوب آسيا به آسيای مرکزی 

  . و غربی قرار داشت

و ساختار سياسی و رسمی اين منطقه محصول امپراطور سازی ھا 

مقاومت ھا است و اما ساختار معاصر منطقه در سده نزدھم از زمان شروع 

) ١٨٧٩( پيشروی روسھا درآسيای ميانه وآغاز دومين تجاوزانگليس برافغانستان

 .شکل گرفت

 روسھا به سوی آسيای ميانه پيش روی نموده به دريای ١٨٧۶در سال 

تxش ھای . ھد ،رسيدندآمو که اکنون مرز افغانستان  در شمال را تشکيل می د

امير افغانستان که می خواست روابط دوستانه با ھمسايه شمالی خود بر قرار کند، 

 شده و به قيمت خلع امير از قدرت و ١٨٧٩ انگليس در -منجر به جنگ دوم افغان

بود که قدرت ھای اروپايی » بازی بزرگ«اين زمان اوج . اشغال کابل تمام شد

سر تسخير آسيای ميانه افغانستان را به ميدان نبرد تبديل در رقابت با يکديگربر 

بريتانوی ھا امير محمديعقوب خان را مجبور ساختند که معاھده . نموده بودند

 امضا نمايد و اين در حالی بود که ارتش انگليس کابل را ١٨٧٩گندمک را در

 نمودند و اما حکومت ھای بعدی افغانستان اين معاھده را رد. اشغال نموده بودند

  .  آنرا  تحميلی بر امير خواندند

افغانستان در آن وقت  پيرامون باز کشايی سفارت بريتانيا و سپردن حق 

  FATAتسلط بر چندين نواحی مرزی بشمول مناطق خود مختار قبايلی امروزی

معاھده مذکور برای بريتانيا  .  و بخش بلوچستان برای اين کشور توافق نمود

 در برابر تجاوز خارجی و ھم چنان کمک پولی ساBنه و اسلحه حمايت از کابل

برای حکمرانان افغانستان که قادر به دفاع از تماميت ارضی خود باشد،تضمين 

 مرز ھای ١٨٩۶ و١٨٧٠ انگليس در بين سالھای نمايندگان روسيه و. شده بود
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انه شمالی و غربی وجنوب و شرقی افغانستان را با روسيه وچين و ايران نش

  .گذاری کردند

 

  

  برگرفته از سايت لر وبرافغانستان
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يا سياست پيش روی بريتانيا در » Forward policy«   بعد از آنکه 

را در » سرحدات بسته«سياست ] بريتانيا[ انگليس ناکام گرديد،- جنگ اول افغان

» سرحد«برای  بريتانيا  . پيش گرفت تا مرزھا  را به  منطقه حايل  مبدل نمايد

را » حدود پھناور کشور سرحدی، سرزمين درونی و يا دولت حايل« معنای      

 »سرحد  جداساز« مھمترين خصوصيت اين ترتيبات را گذار از   . می دھد

)frontier of separation ( سرحد ارتباط ساز« به“«frontier of contact  ”

بوجود » بقه يیسرحدات سه ط« در نتيجه . در قطب مخالف آن تشکيل می داد

  . آمد

ًنخستين سرحد از کنارمناطق بيرونی مستقيما اداره شونده مثل دريای ھند 

  در NWFPغربی در سده نزدھم و نواحی مسکونی  ايالت سرحد شمال غربی 

سرحد دوم شامل مناطق قبايلی پشتون  ميان . نيمه سده بيستم تشکيل گرديد

ال غربی می شود که بطور مستقيم افغانستان و مناطق مسکونی ايالت سرحد شم

وسرحد سوم شامل کشور ھای تحت . در زير اداره حکومت مرکزی قرار داشت

  . الحمايه مثل نيپال و افغانستان در گوشه بيرونی ساحه نفوذ می شدند

بريتانيا برای تعيين خط ديورند ضرورت به معامله با قبايل مناطق مرزی 

با امير عبدالرحمن خان، پنج ١٨٩٣داد در نتيجه پس از امضای قرار. داشت

 .منطقه قبايلی بطور مستقيم در زير سلطه حکومت ھندبرتانوی قرار گرفتند

  "Frontier Crimes Regulations" بريتانيا يک تشکيxت رسمی بنام

=)(FCR (با آغاز سده . و يا مقررۀ جرايم سرحدی را برای قبايل مرزی ساخت

نايب [ انجام حيثت قانونی را در تحت اوامروايسرابيستم قانون نامه مذکور سر

 بخودگرفت و تا حال به عنوان قانون رسمی در B١٩٠١رد کرزن در ] السلطنه

  .  مناطق قبايل آزاد اجرا می شود

عليه حکمروايی بريتانيا ١٩جنبش ھای مقاومت مردمی در سراسر سده 

ی اين مقاومت ھا در يک زمان. نيز در شکل گيری مرزھا تاثير گذار بودند

خصلت محلی داشته توسط کدام طايفه و يا قبيله عليه بريتانيا صورت می گرفت؛ 

. اما در يک مورد ديگر قبايل حرکت ھای گسترده تر را به راه می انداختند
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ھمچنان در برخی اوقات اين قيام ھا در حد گسترده يکجا با تفاھم ميان مبارزين  

  . مار انگليس صورت می گرفتافغانی و يا ھندی  عليه استع

ُرھبران قبايلی پر جاذبه و يا روحانيون بسياری ھمچو قيام ھا را ھدايت 

اين رھبران از نبرد ھای کوچک گرفته تا جنگ ھای بزرگ بگونه . می کردند

 بريتانيا نسبت ١٩٣٠چنانچه در اواخر . مثال در وزيرستان  اشتراک می نمودند

 ھزار سرباز بيشتر در مناطق وزيرستان ۵٠وستان به ساير مناطق نيم قاره ھند

در برخی موارد بريتانيا از شيوه غير . بمنظور تحکيم قدرت خود جا بجا کرد

برای سرکوب قيام قبايل . مستقيم در مقابله با شورش ھا استفاده می نمود

  که در آن اکثريت قبايل پشتون شرق خط ديورند بگونه نا ھماھنگ ١٨٧٩سال

  ھزار اعضای قبايل که بحيث ماموران کشف در٧٠وده بودند ،  اشتراک نم

  .اردوی بريتانيا خدمت می کردند، استفاده شد

  

  : نظم وبی نظمی در مناطق قبايل آزاد

 کيلو متر مرز ۶٠٠ کيلومتر مربع مساحت دارد ،٢٧٠٠٠مناطق قبايلی که

اری است که از قبايل آزاد دارای ھفت ايجنسی و يا واحد اد. با افغانستان دارد

ُشمال تا جنوب شامل ايجنسی ھای باجور، مومند،خيبر، اورکزی، کرم، 

ُچند ايجنسی ديگر  متصل به آن نواحی پر . وزيرستان شمالی و جنوبی می شوند
نفوس پشاور، کوھات، ديره اسمعيل خان، بنو و تنک نيز شامل تشکيIت قبايلی 

نفوس )  ميليون٣ر١(بايل آزاد مناطق ق١٩٩٨ مطابق به احصايه سال .می شود

دارد ولی مطابق به آمار غير رسمی تا ھفت ميليون  می رسد که اکثريت اھالی 

  ).٢٠٠۴مطابق به معلومات صديقی و ختک(آن را پشتونھا تشکيل می دھند

 پاکستان برای رئيس دولت نقش اجرائيوی ١٩٧٣ مطابق به قانون اساسی 

ًاما اسxم آباد عمx رھبری خود را بر . را در امور رھبری اين مناطق می دھد

اين در حاليست که مردم قبايل سرحد . اين مناطق تا کنون نتوانسته تجربه کند

اين .اراده خود را از طريق نمايندگی شان دراسامبله ملی کشور تمثيل می کنند

ايالت سرحد شمال غربی که مرکز آن شھر ) والی(منطقه  بيشتر توسط گورنر
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حکمران .  و توسط حکومت مرکزی تعيين می شود،  اداره می گرددپشاور است

گورنر ايالتی . ايالتی از قدرت اجرايی و صxحيت زياد برخور دار است

مسئوليت اداره تمام ايجنسی ھا و ھم چنان کار در امور صحت عامه، معارف، 

دگی در حمايت از زراعت، و ارتباطات را بدوش دارد، اما مردم قبايل آزاد  نماين

  .   حسابگيری کنند) والی(اسامبله ايالتی  سرحد شمال غربی ندارند تا از گورنر

 political agent قدرت واقعی در مناطق قبايلی بدست نماينده سياسی يا 

وی در مجموع وظايف قانون گذاری ، تطبيق قانون و مديريت اقتصادی را . است

کی را در دست دارد، ولی نماينده ھر چند وی باBترين مقام مل. به عھده دارد

سياسی در واقع ھم نقش قاضی را بازی می کند و ھم وظيفه ھيئت منصفه، رئيس 

. سياسی،باز رسان زندان، مجری قانون ناحيوی و ھم سارنوالی را در دست دارد

افزون بر آن وی  مسئوليت جمع آوری ماليات را بدون شفافيت  و حساب دھی به 

ھمين سلسله نماينده سياسی امور تمام انکشاف و خدمات و در . عھده دارد

  .اجتماعی را بدوش دارد

( » مقرره جرايم سرحدی«  نماينده سياسی امور جنايی را مطابق به

Frontier Crimes Regulations (FCR( بيش از يک قرن . به پيش می برد

ل آزاد سپری می شود که مقرره جرايم سرحدی بمثابه شxق برای کنترول قباي

ده سياسی می تواند  يک قبيله را با استفاده ازين مقرره نماين. استفا ده می شود

گفته محاصره کند و يا می تواند تمام قبيله را به » غير دوست«و يا » خصم«

وی حتا می تواند تخريب منازل اعضای يک قبيله را . دماينارتکاب جرم جريمه 

  .اضا ھای نماينده سياسی دستور دھدبه عنوان مجازات بخاطر سر پيچی از تق

بد ترين مجازات زمانی صورت می گيرد که به جرم يک فرد در قبيله 

. تمام اعضای قبيله بی آنکه در آن جرم تقصير داشته باشند، مجازات می شوند

قانون برای نماينده سياسی چنان صxحيت داده که می تواند کسی را به زندانی 

که شخص متھم حق استيناف را در دادگاه عالی داشته طوBنی محکوم کند بی آن

نماينده سياسی ھم چنان می تواند يک قضيه اجتماعی و يا جرمی را به . باشد

 در وزيرستان نماينده ٢٠٠۶ - ٢٠٠٣در جريان بحرانات . جرگه ويژه بفرستد

اداره محلی قبايل آزاد .سياسی ھمچو مسائلی  را به جرگه ھای قبايلی رجعت داد
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صار خود گرفته با بھره از سيستم  چنان می تواند سياست محلی را در انحھم

اداره محلی می تواند در . ، رھبر قبيله را انتساب نمايد»نگیلو« و يا» ملکی«

ًبدل جلب حمايت قبايل معموB با دادن مدد معاش  و يا انگيزه ھای اقتصادی به 

  .  ميان قبايل تحکيم ببخشد، نفوذ سياسی خود را در»دست چين  قبايل «  سران

رھبران سياسی اداره قبايلی ميليون ھا دالر را بگونه سری بخاطر خريدن 

وفاداری قبايل به مصرف می رسانند که منجر به فساد گسترده اداری در محxت 

بريتانوی ھا و  ھمچنان حاB جانشينان پاکستانی آن ھمواره عامل فساد . می شود

 را در سنت ھا و عنعنات قبايل عنوان می کنند، ولی اين گسترده در ادارات محلی

ادعا ھا با عادات و رسوم قبايل پشتون که طرفدار تساوی ميان انسانھا اند، در 

مقرره محلی  با قانون اساسی پاکستان که از حقوق اساسی . تضاد قرار دارند

. د استشھروندانش  و احترام به حقوق بشر جھانی حمايت می کند، نيز در تضا

آئين نامه اداری مناطق قبايلی اعضای قبايل را از  شرکت در فعاليت ھای سياسی  

تمام احزاب سياسی ، سازمانھای کمک رسانی، . و اقتصادی محروم می نمايد

اين در حاليست که . سازمانھای جامعه مدنی از کار در مناطق قبايلی منع شده اند

اين مx . ز برای تبليغات داده شده استبرای سازمانھای افراطی اسxمی دست با

ھای افراطی بر اساس قانون عدم مشارکت احزاب سياسی غير مذھبی، انتخابات 

  ).٢٠٠۵کميته حقوق بشر پاکستان( را بردند

  

   اجتماعی قبايل- وضعيت اقتصادی

قبايل آزاد با . ًوضعيت اقتصادی در مناطق مرزی تقريبا وحشت ناک است

 مقايسه به نفوس کل کشور، صرف يک فيصد بودجه  ملی  ٪ نفوس  در٢۴داشتن

عايد سرانه فی نفر درقبايل سرحد يک سوم در آمد ملی .  را بدست می آورد

جنگ ھا در داخل اين مناطق و در افغانستان در سه دھه گذشته .بطور اوسط است

اقتصاد  مناطق قبايلی را از حالت کشاورزی بخور و نمير و مالداری چادر 

ی به وابستگی به تجارت بی نظم کاBھا  بشمول قاچاق مواد مخدر و سxح نشين

ترانزيت کاB ھای . منطقه بر سر شاھراه قاچاق قرار دارد.  تغيير داده است
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بايد آزادانه بدون »  قانون  تجارت ترانزيت افغانستان«افغانستان مطابق به 

شوند، برخxف بسياری پرداخت ماليات از طريق پاکستان به افغانستان  وارد 

ازين کاBھا بگونه غير رسمی دوباره به پاکستان صادر شده و يا به بسيار سادگی 

   فروش  ٢٠٠١مطابق به معلومات بانک جھانی در . درآنجا به فروش می رسند

  . کاB ھای قاچاقی در پاکستان ساBنه به يک بليون دالر می رسد

اری چيزھای  بشمول انسان قاچاق مواد مخدر، قاچاق سxح ھا وبسي

افزون بر آن قاچاق شيوه زندگی . ربايی، يکی از عناصر مھم شبکه جنگ اند

اکثريت مردمان قبايل مرزی ھم پشتون . سنتی مردمان مرزی را تشکيل می دھد

. و ھم بلوچ قسمت اعظم در آمد ھای شانرا از قاچاق سرحدی بدست می آورند

و جنايات ) مواد مخدر(رتباط برای جناياتمناطق مرزی از مدت ھا بحيث پل ا

بازی گران اقتصادی . در منطقه مبدل شده است) تجارت  انتقالی(اقتصادی

فرامليتی از ضعف غير مشروعيت دولت مرکزی سود برده و منافع خود را 

آنھا قسمتی از در آمد ھای خويش را بخاطر حفاظت از منافع . تعقيب می کنند

مليتی، و موازی به آن به نيرو ھای نظامی و سياسی می شان برای گروه ھای فرا

 فرا مليتی بطور فزاينده جدا جنگ بخاطر حفاظت فعاليت ھای اقتصاد. پر دازند

  .ير از برخورد ھای مسلحانه در اطراف مرز ھا استناپذ

سطح فقر . توسعه انسانی در مناطق قبايل آزاد بھتر از افغانستان نيست

روزنامه ( ند فقر نسبت به ديگر مناطق پاکستان است ٪ می رسد که دوچ۶٠به

مطابق به احصائيه رسمی در باب سطح سواد، در مناطق ). ٢٠٠۵داون

 فيصد در ميان زنان ٣ فيصد مردان  وکمتر از۵،٢٩  فيصد است که۴،١٧قبايلی

 ٪ دختران در مکاتب ابتدائی درس ١٩پسران و   ٪۶٨ھم چنان. می رسد

معادل مکاتب متوسطه غرب است درين مناطق وجود کالج که ١٠٢. خوانندمي

اما از جانب ديگر مدارس . دارد که دو يا سه تای آن را دختران تشکيل می دھند

دينی به سرعت گسترش يافته و در حدود سه صد مدرسه صرف در قبايل آزاد 

  نفر ۶٣٠٧داکتران طب درين منطقه وجود دارند که برای ھرنفر ۵٢۴. فعال اند

تر می رسد و در بسياری مناطق دور افتاده حتا يک مرکز صحی وجود يک داک

  . در تمام صوبه سرحد دو و يا سه شفاخانه با وسايل پيچيده طبی وجود دارد. ندارد
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ھيچ سازمان کمک رسانی و يا انجو در نوار مناطق قبايلی کار نمی کنند، 

در .  می باشندتوسعوی فعالدر حاليکه در نقاط ديگر کشور پروژه ھای بزرگ 

مناطق . آمد ملی پاکستان بطور اوسط استآمد سرمايه درمناطق قبايلی نيم از در

قبايلی بيشترين مھاجرين را حتا پيش از حضور مليشه ھای اسxمی داشت، اما با 

سطح . رتش در منطقه صد ھا نفر مجبور به ترک مناطق شان شدندآغاز عمليات ا

احصايه .(   فيصد می رسد١٠٠نزديک به  ٪ و حتا ٨٠ و۶٠بيکاری در بين 

  ).٢٠٠۶حزب عوامی

  

  : ناسيو ناليسم معاصر پشتون

) NWFP(  در صوبه سرحد١٩٣٠ناسيو ناليسم معاصر پشتون  در 

 .ھنگاميکه سربازان بريتانيا يک مظاھره چی غير مسلح را کشتند، ظھور نمود

 د ھا بنام  جنبشخان عبدالغفار خان جرگه قبايل افغان را برگذار کرد که بع

خان متحد حزب کانگرس ھندوستان به غفار. شھرت يافت» خدايی خدمتگاران«

در صوبه سرحد بود که بعد ھا ١٩۴۶ و ١٩٣٧منظور برنده شدن انتخابات سال 

جنبش . ش تشکيل داد تحت رھبری داکترخان برادرجنبش وی حکومت ايالتی را

 زمانی جدا نمود که بعد ١٩۴۶خدايی خدمتگاران راھش را از حزب کانگرس در

ھا بريتانيا برنامه تقسيم ھندوستان و تشکيل دولت پاکستان را توسط يک ھمه 

اين جنبش خواستار طرح شموليت ايجاد يک دولت مستقل . پرسی به راه انداخت

  .بنام پشتونستان بود

 بود که در فقير ايپیمشھور به ميرزا عليخان يکی از رزمندگان پشتون 

 بعھده ١٩٣٧يه استعمار انگليس رھبری مجاھدين پشتون را  در سال مبارزه عل

پس ازآنکه نيم قارهء ھند تقسيم شد و کشور پاکستان بميان آمد، ميرزاعلی . داشت

با حمايت دولت افغانستان علم مخالفت عليه پاکستان برافراشت و ) ايپی فقير(خان 

 چشم از جھان ١٩۶١سال او در . دولت جديدی بنام پشتونستان را اعxم نمود

  . فروبست

 کشور ھای مستقل ھند و پاکستان از ميان ھند ١٩۴٧در اگست 

دولت افغانستان عليه شموليت پاکستان . بريتانوی در نقشه جھان ظھور کردند
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بحيث عضو سازمان ملل متحد به اين دليل مخالفت کرد  تا زمانيکه  مسئله سر 

ل نکند، اين کشور را به رسميت نخواھد را با پاکستان ح» پشتونستان« نوشت 

ھر چند افغانستان اين پيش شرط خود را بعد از يک ماه پس گرفت و در . شناخت

 پاکستان را به رسميت شناخت و بدين ترتيب افغانستان ١٩۴٨نتيجه در فبروری 

گروه . در جمله اولين کشور ھايست که روابط دپلوماتيک با پاکستان برقرار نمود

بعد از تجزيه ھندوستان در مواضع » خدايی خدمتگار«يوناليست پشتون ھای ناس

. اعxم کردند] پاکستان[ميانه رو تری قرار گرفته حمايت شانرا از دولت جديد

بخاطر نام پشتونستان مسلح )  FATA (برخی گروه ھا در مناطق قبايل آزاد

ست ھای پشتون بسياری حکومات مستبد پاکستان تxش کردند تا ناسيونالي. شدند

  .  بودند، سر کوب نمايند» پشتو نستان آزاد« را که مدعی

بعد از ايجاد دولت پاکستان ، سه ايجنسی جديد از بخش ھای بريده شده 

ر مناطق پاکستان بعد ھا سياست کنترول بريتانيا ب .قبايلی ديگر ايجاد گرديدند

پاکستانی . يرون کشيدبازان خود را از مناطق قبايلی بقبايلی را ترک گفته و سر

ھا به زودی توانستند تعداد زيادی از مردم قبايلی دو طرف ديورند را مسلح نموده  

برای کنترول کشمير، يک ايالت بزرگ مسلمان نشين که مھاراجای آنجا در سال 

ھر چند قبايليان .  اتحاد خود با دولت ھندوستان را اعxم نموده بود، بجنگند١٩۴٧

مرکز کشمير " نگرسري"دند ولی آنھا موفق به تسخير کرمارش شکوه مندی 

  .نشدند

 ھند و پاکستان ھر يک بخشھای کشمير را اشغال نموده و ١٩۴٧ از سال 

اختxفات پيرامون خط ديورند به . خط کنترول مرزی را بين خود برقرار کردند

 پس از آنکه ١٩۴٩در سال . زودی جنگ سرد را در معبر خيبر با خود برد

ت پاکستان يک منطقه سرحدی افغانستان را بمباردمان نمود، دولت افغانستان دول

ھيآت رھبری جرگه حمايت از .  يک لويه جرگه عاجل را در کابل دعوت نمود

جرگه موضع دولت افغانستان در مورد اينکه  .داعيه پشتونستان  را اعxم نمود

ند بريتانوی را مورد پاکستان يک دولت تازه تشکيل است نه يک دولت جانشين ھ

ازينرو معاھدات عقد شده با بريتانيا در باب مسائل مرزی ازجمله . تائيد قرار داد

 انگليس، عھد - ميان افغانستان١٩٠۵، توافقنامه سال ١٨٩٣معاھده خط ديورند 
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 ملغا اعxن ١٩٢١ و پيمان نامه انگليس و افغانستان سال١٩١٩نامه راولپندی 

  .نيز ملغا اعxن شد١٨٧٩ گندمک ھم چنان معاھده. شدند

پشتونستان  برای ناسيوناليست ھای پشتون پاکستان و افغانستان معنای 

ھای متفاوتی داشت که از يک کشور مستقل گرفته تا  بحيث يک ايالت خود 

.  مختار در ترکيب دولت پاکستان و تا يک بخش ضميمه افغانستان پنداشته می شد

ی سابق و ھندوستان در چندين دھه گذشته ابزاری مسئله پشتونستان برای شورو

شوروی  می خواست تا مانع . در خدمت اھداف خود شان به حساب می آمد

پيوستن افغانستان به پيمان ھای نظامی با غرب شود و پاکستان را از طريق 

ھندوستان می خواست منابع نظامی پاکستان را با . افغانستان زير فشار قرار بدھد

  .س از مرز ھای بی ثبات غربی منحرف سازدايجاد تر

در سده بيستم حکمرانان افغانستان ازداعيه پشتونستان برای جلب حمايت 

 روابط ١٩۶١در سال . قوم پشتون برای تقويت حکومت خويش سود می بردند

 پاکستان به پائين ترين سطح خود تنزل کرد ،زيرا پاکستان مرز ھای –افغانستان 

. نستان بست و روابط دپلوماتيک خود رابا افغانستان قطع نمودخود را بروی افغا

با قطع شدن مسير تجارتی افغانستان از طريق پاکستان در واقع اقتصاد افغانستان 

  .تا سطح ورشکستگی زير فشار قرار گرفت

،جنبش ھای ١٩٧١بعد از تجزيه پاکستان و ايجاد دولت بنگله ديش در

تھديد  جدی تجزيه طلبی به تماميت  طراف مرزناسيوناليسم پشتون و بلوچ در ا

 -١٩٧٢وبه ھمين دليل در سالھای . ارضی متباقی خاک پاکستان شمرده ميشدند

 جنبش ھای ناسيو ناليستی را سرکوب نموده ذوالفقار علی بوتو حکومت ١٩٧٧

چنانچه محصول اين توسعه چند شفاخانه، . و دست به توسعه در مناطق قبايلی زد

ريکه درين مناطق بود بی آنکه کدام اصxحات مھم سياسی انجام يافته سرک و فاب

بر خxف، ادارۀ بوتو ميراث دوران استعمار را تقويت نموده و نظام . باشد

  .  نمود١٩٧٣سرحدی را شامل قانون اساسی 

تاريخ روابط پاکستان و افغانستان حمايت و پناه دادن به مخالفين يکديگر 

 باعث تلخی روابط و بی اعتمادی ميان دو کشور شان در خاک ھای خويش

 زمانی وخيم تر شد ١٩٧٠اين روابط بخصوص در سال ھای . ھمسايه شده است
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ناليستی  ناسيواز ترس سرکوب جنبش»  مری بلوچ« که به سی ھزار قبايل

اسxم آباد در مقابل . بلوچستان توسط ارتش پاکستان به افغانستان پناھنده شدند

 و تربيت نظامی به اسxم گرايان افغانی نظير احمد شاه مسعود و دامنۀ حمايت

 ١٩٧۵گلبدين حکمتيار وربانی را که دست به تxش قيام عليه حکومت داود در

 بود و اين ١٩٨٠پاکستان ميزبان مجاھدين افغانی در سالھای . زدند، گسترش داد

وان مسلح جار شوروی سابق در کابل به يک  نودر حالی بود که رژيم طرفد

 به رھبری مرتضی بوتو اين گروپ. مربوط به حزب مردم پاکستان، پناه داد

ًرژيم نظامی جنرال ضيا الحق را که در نتيجه يک کودتا عليه پدرش تxش داشت 

. به قدرت رسيده بود وبعد بوتو را اعدام نمود، بی ثبات سازد ذوالفقارعلی بوتو

ک خويش نشان می دھد که اين شيوه پناه دادن مخالفين بر ضد يکديگر در خا

  .بحيث يک استراتيژی ھنوز ھم ميان دو کشور ھمسايه ادامه دارد

پشتونھای ناسيوناليست پاکستان در حال حاضر در دو حزب سياسی بنام 

ًاخيرا اين (.ھای حزب عوامی ملی و حزب پشتونخوا ملی عوامی فعاليت می کنند

اه ھای آنھا  در رابطه با دولت پاکستان و ديدگ)  دوحزب با ھم ايتxف نموده اند

افغانستان و  با موضع گيری نھاد ھای ملکی و نظامی پاکستان و ھم چنان با 

  .ديدگاه ھای احزاب سياسی اسxمی آنکشور متفاوت است

 بدين طرف پشتونھای پاکستان به درجات مختلف در نظام ١٩۴٧ از سال 

ل ارتش و ادارات ملکی در آميخته و اقتصادی و نھاد ھای دولتی اين کشور مث

ًآنھا اکثرا اھداف سياسی خويش . احساسات ناسيوناليستی شان تضعيف شده است

را از راه ھای اتکاء به چھارچوب مبارزه دموکراسی پارلمانی ، اختيارات ايالتی 

ناسيو ناليست ھای پشتون در حال . و روابط دوستانه با افغانستان به پيش می برند

طرح بازسازی دولت فدرال  پاکستان را به پيش کشيده اند که ھدف حاضر 

ايالت سرحد "( FATA"اساسی آن را متحد ساختن تمام پشتونھای قبايل سرحدی

در ايالت ) صوبه سرحد،يعنی بلوچستان شمالی "( NWFP"و) شمال غربی

جدد اين ايالت جديد  بخشی از ساختار  م. تشکيل می دھد" پشتونخوا"جديدی بنام 

فدرالی خواھد بود که در چھارچوب پاکستان دموکراتيک وBيات از قدرت کافی 

  .برخور دار خواھند گرديد
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 بعد از آنکه  ايالتی بنام پشتونخوا در ساختار جديد پاکستان ساخته شود، 

حزب ملی عوامی از شناسايی خط ديورند بحيث مرز بين المللی ميان افغانستان و 

نمود که در  مايد و دولت افغانستان را نيز تشويق خواھدپاکستان حمايت می ن

ناسيوناليست ھای پشتون به اين . حرکت کند]  شناسايی خط ديورند[ھمين راستا

ًنتيجه رسيده اند تا زمانيکه پاکستان ماھيتا يک نظام ديکتاتوری نظامی تمرکزگرا 

درين فاصله اما . واھد ماندباشد، حزب ملی عوامی در موضع فعلی خود باقی خ

ناليست ھای پشتون به توسعه اقتصادی و اصxحات عاجل درمناطق قبايل ناسيو

آنھا مدعی اند مرز ميان افغانستان و پاکستان . فرا می خوانند آزاد،مردم را

صرف در صورتی آرام خواھد شد که موانع در برابر عبور و مرور پشتونھای 

از .  ای باز برطرف گرددھر دو طرف مرز از طريق شناسايی رسمی مرز ھ

ًآنجائيکه تجارت مرزی  و مواصxت عمدتا در دست پشتونھاست، صلح منطقوی 

و سرحدات باز بھبود قابل مxحظه ای در وضعيت اقتصادی مناطق مرزی به 

توافق پيرامون نظام مرزی بر اساس معيار ھای سدۀ بيست و . بار خواھد آورد

  . ای سده نزدھم  در مناطق قبايلی  می گذارديکم نقطه پايان به نظام مرزبندی ھ

 ھزار سرباز در مناطق ٨٠ سپتمبر بدين طرف پاکستان با اعزام١١از 

ًکوھستانی عمx به خود مختاری مناطق قبايلی نقطه پايان گذاشته است، اما اين 

عمليات ھای نظامی با خود اصxحات سياسی و اقتصادی را ھرگز بھمراه نداشته 

 ثبات در مناطق مرزی مستلزم ھمگرايی سياسی قبايل آزاد به آوردن. است

ًتقريبا تمام احزاب سياسی پاکستان اصرار به يک سلسله اصxحات  .پاکستان است

تمام احزاب سياسی حق دارند که ٢٠٠٢مطابق به قانون  .در منطقه می نمايند

فراطی، درقبايل آزاد فعاليت ھای سياسی نموده بر ضد تبليغات سازمانھای ا

اين احزاب فرصت را برای اعضای قبايل بخاطر تبليغ حقوق شان . اشتراک کنند

حزب ملی عوامی يکی ازطرفداران .  در نھاد ھای ملی فراھم خواھند ساخت

اين حزب خواستار بازنگری در . راستين اصxحات در مناطق قبايل آزاد است

مل شدن نمايندگی مناطق اين حزب از شا. سيستم اداری و قضايی اين منطقه است

ايالت سرحد = NWFP(در ساختار قوه مقننه صوبه سرحد) FATA(قبايل آزاد

حزب عوامی ملی پاقشاری می نمايد که در سالھای  .حمايت ميکند) شمال غربی



نھا درھندسلطنت پشتو  ٣٨٧ 

در چند دھه .  در اسامبله پاکستان غربی متحد نمايندگی داشتند١٩٧٠ و١٩۶٠

 مسکونی شان صاحب زمين ھای گذشته بسياری اعضای قبايلی در مناطق

آنھا ھمچنان از خدمات درمانی و آموزش و پرورش در . زراعتی و تجارت شدند

 )٢٠٠۶ گزارش حزب عوامی ملی( مراکز شھری صوبه سرحد برخور دار شدند

از زمان انتشار  ) Frontier Crimes Regulations(مقررۀ جرايم  سرحدی .

 بدون تغيير باقی مانده ١٩٠١ر سال دLord Curzonآن توسط Bرد کرزن   

  .است

 در حال حاضر کميته ھای حقوق بشر و روشنفکران قبايلی خواستار 

حزب ملی عوامی  اھداف ذيل را برای مناطق قبايل آزاد . بازنگری آن ھستند

  :پيشنھاد می کند 

  تطابق قوانين اين مناطق بر اساس معيار ھای جھانی حقوق بشر؛.- ١ 

 صxحيت ھای  قوه مقننه و اداری از رئيس جمھور به  انتقال تمام-٢

  ؛FATAايجينسی ھای قبايل آزاد يا 

 و FATAگسترش صxحيت ھای دادگاه عالی حوزه قوه قضايه به . -٣

  جدايی قضايی منطقوی از قوه اجرائيه؛

  لغو مجازات دسته جمعی و مسئوليت ھای منطقوی؛. -۴

  ايل آزاد؛ گسترش آزادی ھای سياسی و مدنی درقب.-۵

  .تطبيق خلع سxح عمومی وبرنامه بسيج زدايی  در منطقه.-۶

  

  :ترويج افراطيت بمنظورتضعيف ناسيوناليسم پشتون 

 پشتونھای آنطرف مرزديورند مثل ساير گروه ھای اتنيکی منطقه ، نه 

کمتر ونه بيشترتمايل به افراط گرايی دارند، اما استخبارات  و جريانات بنيادگرا 

ند ھای مرزی و موقعيت استراتيژيک شان در گسترش افراطيت بھره از پيو

 .نده وميکنبرداری کرد

جنگ در افغانستان پس از اشغال اين کشور توسط شوروی سابق، فرصت  

ھای طxيی را برای پاکستان مساعد ساخت که از آن برای دست يابی به 

پاکستان . فاده کندآرمانھای ديرينه اش در جھت تضعيف ناسيوناليسم پشتون است
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فعاBنه از پان اسxميسم در ميان افغانھا حمايت نمود و سرمايگذاری ھای بزرگی 

محصول اين سياست . بر سر احزاب بنياد گرای پاکستانی در مناطق مرزی نمود

ھا ظھور نوع جديد اسxميسم پشتون در منطقه است که برخی جلوه ھای آن با 

تان به نمايش گذاشته شد، چنانچه آنھا پيوند ھای بقدرت رسيدن طالبان در افغانس

و ھمبستگی قومی ترجيح می ) قبيله گرايی(پان اسxميسم را نسبت به ترايباليسم

  .دادند

ھرچند پاکستان با يک دھه سرمايه گذاری باBی اسxمگرايان پشتون از 

آنھا يک قدرت مھيب سياسی ساخت که منجر به کاھش تھديد ناسيوناليست ھا 

رديد، ولی در عين حال باعث تحرک عبور و مرور اقليت ھای اتنيکی در دو گ

طرف مرز ديورند نيز گرديد که  آتش عقبی آن اکنون قبل از ھمه متوجه خود 

چنانچه در حال حاضر استراتيژيک . آتش افروزان آن يعنی دولت پاکستان است

ان اسxميسم طالبان ً ملت سازی پاکستانی ھا مستقيما با پ-نگری  و عمليه دولت

سازی که خواھان تغيير کلی دولت ھا و جوامع در پاکستان، افغانستان و کشور 

ھر چند اين واقعيت ھای . ًھای اطراف آنھا اند، کامx در تقابل قرار گرفته است

ًجديد کامx به اھداف برخی ھا در پاکستان مطابقت دارد که طرفدار ايجاد يک 

  .يست متشکل از  پاکستان، افغانستان و آسيای ميانه انداتحاديه کشور ھای اسxم

نظاميان پاکستان بطور آگاھانه جنبش مقاومت افغانستان را در راستای 

ھمچنان آنھا . ناليسم پشتونھا حمايت نمودندمق استراتيژيک و خنثی سازی ناسيوع

را بحيث اين جنبش را با شبکه پان اسxميسم بگونه ای باھم بافتند که خط ديورند 

پاکستان حاB بھای اين سياست خود را در بدل . ًمرز قبايل  عمx از ميان برداشتند

از دست دادن کنترول بر بخش اعظم مناطق سرحدی توسط گروه ھای که خودش 

  .  ايجاد نموده ، می پردازد

ارتباطات نظامی پاکستان با گروه ھای اسxمی افراطی  دوطرف مرز به 

اين روابط فراتر از اتحاد اسxمی . تان نيز تاثير گذاشته استاوضاع داخلی پاکس

در افغانستان و کشمير تقويت و گسترش يافته حتی به ھمکاری ھای سياسی در 

  .عرصه داخلی بشمول انتخابات  مبدل شده است
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وفاداری به «  :  به گفته حقانی نويسنده و مشاور سابق دولت پاکستان

ت ملی پاکستان بگونه ای مبدل شده است که با اسxميسم بحيث اجندای امني

افزايش افسران با ديدگاه ھای اسxميسم، پاکستان بحيث يک دولت اسxمی قبول 

با وجود آن بطور فزاينده اھداف اسxميست ھای فرا مليتی بر اھداف . »شده است

چنانچه اسxميست ھا حضور . استراتيژيک دولت پاکستان غلبه نموده اند

ژيک در نھاد ھای دولتی، نظامی، جامعه مدنی و محيط دانشگاھی را در استراتي

  . اختيار خود دارند

  

  :برخی توصيه ھا

 معتقد اند که " شکست بن بست در روابط افغانستان وپاکستان"نويسندگان

ھيچ برنامه اصxحی بدون متمم استراتيژی توسعه اقتصادی به موفقيت نخواھد :

 در افغانستان با تطبيق بازسازی مشابه در مناطق قبايل تقويت باز سازی. انجاميد

وصل کردن بازسازی افغانستان با قبايل آزاد و ايجاد . آزاد يک امر حياتيست

. فرصت ھای خاص در اطراف خط ديورند، نخستين گام درين راستا خواھد بود

  .افغانستان بيش از ھر وقت ديگر دوستان وحاميان زياد دارد

گونه محرمانه در ميان افغانھا در حال انکشاف است که  يک  انديشه ب

اما صرف رھبری . حاB زمان حل وفصل مشکل خط ديورند فرا رسيده است

سياسی اين کشور می تواند اين مفکوره ھای محرمانه را در سطح رسمی کشيده ، 

حکومت کرزی بايد از شرايط کنونی . تشويق و پيشنھاد به عموم مردم نمايد

 نموده حل بحران ميان افغانستان و پاکستان راکه بسيار زياد ضرر به ھر استفاده

افغانستان بايد از . دو کشور رسانيده است به گفتمان ملی و ھمگانی تبديل نمايد

خود ارادۀ نيک در رابطه به حل معضله خط ديورند با پاکستان نشان داده و 

  .سازش تاريخی انجام دھد

م ھمسايگان منطقه از مرزھای باز برسميت افغانستان، پاکستان و تما

چنين يک مرز نه تنھا حقوق پشتونھا . شناخته شده ميان دو کشور نفع خواھند برد

بحيث شھروند اين و آن کشور را روشن می سازد، بلکه آنھا را قادر می سازدکه 

باھمديگرروابط برقرار کنند، تجارت کنند و ھم چنان اقتصاد و فرھنگ شانرا در 
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حل و فصل مشکل مرزی ميان دو کشور نه . کاری با يکديگر انکشاف دھندھم

رسی و دولت کمک خواھد نمود، بلکه دستتنھا به تقويت دموکراسی در ھر د

درين . رسی افغانستان به بحر را آسان خواھد ساخت دستپاکستان به آسيای ميانه و

 کشور تقويت صورت تنش ھای قومی داخلی کاھش يافته و وحدت ملی در ھر دو

  . خواھد يافت

مقامات سياسی و نظامی بين المللی در افغانستان و ھم چنان کارشناسان 

ًضد تروريسم متفقا به اين نظر اند که کليد موفقيت استراتيژيک بر طالبان، برھم 

ًزدن مرکز رھبری و قومانده آنھا  که عمدتا در کويته و وزيرستان مستقر اند، می 

ر دادن منابع و امکانات در اجرای وظايف امکان ناپزير باشد نه در به ھد

جلوگيری از نفوذ شورشيان با تعويض ساده،کشيدن پای سربازان بر فراز کوه 

حصار سازی منطقه مرزی را بيشتر تجريد نموده و موانع . ھای پوشيده از برف

ف برای دستيابی به اين اھدا .در برابر توسعه اقتصادی آن ايجاد خواھد نمود

دگرگونی ھای دشواری در ھر دو کشور ضرورت است، زيرا تبديل خصومت 

ھای شصت  سال گدشته در  روابط دو کشور، به يک تضمين با اعتبار بين 

  .  المللی نيز نيازمبرم دارد

  ٢٠٠٦ دسمبر پايان
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من  افغ��ان ج��ر  عل��ل رش��د افراطگرائ��ی درمن��اطق قب��ايلی پاک��ستان،سي��ستانی،-٧١

  /آنxين

،پورتال افغان جرمن  سوری واعادۀ عظمت پشتونھا درھند    شيرشاهسيستانی، -٧٢

  آنxين

،افغ��ان ج��رمن  ُ ل��ودی وعل��ل شک��ست وی از ب��ابرسلطان اب��راھيمسي��ستانی، -٧٣

  آنxين،
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  جرمن آنxين
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  ،مقالۀ سليم شھزاده ٢٠٠٧لوموند دپلوماتيک، سپتمبر  - ٨١

 داکترخوشحال روھی،سايت اسمائی ،په پاکستان کې وروستی بحران او - ٨٢

  طالبيزم
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  جرمن آنxين-مقاله آقای صمد،دشيرشاه سوری قصی، افغان- ٨٦
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  ٢٠٠۵ افغان رساله، جنوری -٩٠

، افغان���ستان وت���شکيل دول���ت درھندوس���تان، ف���ارس ، افغ���انړاک داکترح���سن ک���-٩١

  م ١٩٨٨وافغانستان، طبع آفسيت ،جريده وفا،

  ٩٩ مجلۀ آئينۀ افغانستان،شماره -٩١

  ١٣٧٤ شاھنامه فرودسی، چاپ انتشارات اميرکبير، سپھر،تھران -٩٢

  ، تاريخ افغانستان،ترجمۀ مرتضی اسعدیی   سيد جمال الدين افغان-٩٣

ترجم�ه و   مقالۀ تاريخ افغانستان بقلم سيد جمال الدين افغان سايت آزمون ملی،-٩٤

  فصل دوم ،توشيح از مھندس داود عطايی قندھاری

  ١٩٩٩ داکتر جاويد، اوستا، چاپ سويدن-٩٥

زن�دگی اميردوس�ت محم�دخان، ترجم�ه دکتورھاش�ميان،   موھن Bل کشميری،-٩٦

  مريکاا٢٠٠٦  پچا،١ج

  چ����اپ کاب����ل،٢ و١ سراج التواريخ، جلد -٩٧

، س�ايت )بخش چھارم" (افغان، افغانی، افغانستانی"  انجنير خليل هللا معروفی،-٩٨

  ٢٠٠٤فردا،جوBی 

  ١٧٣ ھفته نامۀ اميد، شمارۀ -٩٩

فغان����ستان در مت����ون کھ����ن افغ����ان وا« س����ايت افغ����ان ج����رمن آنxين،مقال����ۀ -١٠٠

  ازنويسنده اين اثر»تاريخی

  ،طبع ھند  تاريخ فرشته، از محمدقاسم بن غxم علی-١٠١

مطلع السعدين ومجمع البحرين، از عبدالرزاق سمرقندی، چاپ تھران -١٠٢

  ش١٣٥٣

  تاريخ گزيده از حمدهللا مستوفی،چاپ قزوينی،تھران-١٠٣

  ٢٠٠٠معصوم ھوتک، پشتنی قبيلی او روايتی شجری، چاپ -١٠٤

ا درھند،ترجمۀ دری از پوھاند حميدهللا اقتدارحسين صديقی، سلطنت افغانھ-١٠٥

  )وفا(،پشاور،از نشرات انجمن نويسندگان آزادافغانستان١٩٩٠امين،چاپ 

، ١٩٥١ افغانستان در لندنپختونستان،ازنشرات سفارتعبدالرحمن پژواک،-١٠٦

  امريکا٢٠١٣ترجمۀ داکترسيدخليل هللا ھاشميان،
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  صفحه چارم پشتی

  ١٩٣٨ :ستانیسيمحمداعظم کانديد اکادميسين 

می اکادمی علوم عل سابق عضو

در زمينه تاريخ وجامعه ،افغانستان 

،  افغانستان شناسی ونظام زمينداری در

برخی ازاين . است بسيارصاحب تاليفات 

   :ند   از اتاليفات عبارت

 مالکيت ارضى و جنبشھاى دھقانى - *

درخراسان قرون وسطى، چاپ اکادمى 

   .م١٩٨٣=١٣٦٢علوم افغانستان، کابل

  سيستان ، سرزمين ماسه ھاو - *

             طبع اکادمى علوم)  جلد٤(حماسه ھا 

          ١٩٨٨-م ١٩٨٥ افغانستان ،کابل 

  سالگی٧٠سيستانی در سن .                                                      

   کابل ش١٣٩٠،چاپ٢٠ قرن ٧٠ مسالۀ اصIحات ارضی در افغانستان دھۀ -*

  د ئ، سو١٩٩٦ چاپ مقدمه يى بر کودتاى ثور وپيامدھاى آن در افغانستان ،-*

 د ئ، سو١٩٩٩چاپم ، ١٩ نظامى افغانستان در نيمه قرن - دو نابغه سياسى - *

   پيشاور٢٠٠٥ رستاخيزقندھاروفروپاشی دولت صفويه در ايران ، چاپ -*

  پشاور٢٠٠۴ متنفذ ،  عIمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانيت-*

  ،پشاور ٢٠٠٧چاپ،) تمجموعه  مقاC( آيا  افغانستان يک نام جعلی است؟-*

  ،پشاور٢٠٠٧  معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ ظھور افغانستان -*

  ش کابل١٣٦٩چاپ )١٩٧٣ تا١٧٤٧از( سرگذشت سيستان و رود ھيرمند-*

  ر،پشاو ٢٠١٢ولنه،ټچاپ دانش نشراتی  مردم شناسى سيستان ،-*

  ،پشاور٢٠١٢سيمای امير آھنين،اميرعبدالرحمن خان درتاج التواريخ،چاپ 

  ،پشاور٢٠١٣نقش وزيرفتح خان در دولت سدوزائی افغانستان،چاپ -*

 ،پشاور ٢٠١٣زنان افغان ازعھدامانی تاعھدکرزی،چاپ حقوقی وضع -*


