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غور عالقۀ کھستانی بين مسير ھيرمند و ھريرود نسبت به اکثر نقاط افغانستان
ھنوز در انزوا باقی مانده و ھنوز از نظر جغرافيا و تاريخ نقاط و نکات بسياری
دارد که جزء مجھوالت است.
در انزوای غور بيشتر عوامل طبيعی و اقليمی دخيل است .سه طرف آنرا از
شمال و شرق و جنوب مناطق کھسار فراگرفته و در جناح غربی که حاشيه جلگه
پھناور نيمروز و سيستان شروع ميشود ،سرک عمومی بين قندھار و ھرات به
فاصله نسبتا ً زيادی از غور دورتر ميگذرد .تنھا راه موترروی که از کابل از راه
ھزاره جات به ھرات کشيده شده و فقط در چند ماھی قابل عبور و مرور است ،از
حاشيه شمالی بيشتر اوقات در موازات قريب ھريرود و در بعضی نقاط بفاصله
صد کيلومتری جنوب آن رودخانه ميگذرد و باز حصص متنابھی از خاک ھای
غور نسبتا ً منزوی ميماند .ناگفته نماند که از  16سال به اين طرف سرکی از جادۀ
عمومی سراسری کابل – ھرات از حوالی آھنگران به طرف »تيوره« ،مرکز
امروزی حکومت اعلی غور ،کشيده شده ولی باز ھم با انشعاب اين سرک نقاط
مجھول بسياری در غور باقی مانده که از نظر تحقيقات اعالم جغرافيائی و
تاريخی نيازمندی ھای زيادی بدان ھا داريم.
مجھوالت غور از حدود نقاط کوچک ،مثل شھرھا و قلعه ھا گذشته ،حتی ناحيه
ھائی در تاريخ غور داريم که تا حال موقعيت دقيق آن روشن نشده و از آن جمله
يکی ناحيه ايست به نام »خوابين« که بيھقی در »تاريخ مسعودی« خود از آن نام
ميبرد .تذکار او مربوط به سال  408ھجری قمری موقعی است که امير محمود از
»بست« به آنجا حمله ميکند و پسرش مسعود در ين وقت بحيث جوان  15ساله با
وی ھمراه ميباشد.
به اساس نگارش استاد ابوالفضل بيھقی":خوابين ناحيتيست از غور ،پيوسته به
بست و زمين داور"» .بست« در نقطه تقاطع رود ھيرمند و ارغنداب واقع است و
»زمينداور« عالقه ايست وسيع که در سواحل راست مسير وسطی ھيرمند قرار

دارد و يکی از معاونان کوچک آن بنام رود »موسی قلعه« درست از وسط عالقه
»زمينداور« ميگذرد .عالقۀ »خوابين« به آن تعريفی که بيھقی نموده بايد نقاط
کھستانی دو طرفۀ خاشرود عليا را در برگيرد و با ذکر کلمۀ »خاش« سوالی
بخاطر ميگذرد که آيا ميان ضبط اين کلمه و کلمۀ »خوابين« که ھزار سال پيش
در متن معتبری به نظر ميخورد ارتباطی نيست؟ کلمۀ »خوابين« را اگر بدون
»واو« بصورت »خابين« بنويسيم ،از روی شکل رسم الخط به کلمه »خاش«
نزديک ميشود و احتمال پيدا ميکند که شايد »خاش رود« اصالً »خابين رود« بوده
باشد.
بھرحال چون عالقه »خوابين« غور نزديک و حتی پيوست به »زمين داور« و
»بست« بود ،ھمين ناحيه کھستانی خاشرود عليا را در بر ميگيرد و در حاشيه
جنوب غربی خاک ھای غور قرار داشته زيرا محمود مجال نيافته و نتوانسته بود
که در نفس و قلب غور پيش برود.
طبيعی پيش از رسيدن سپاه محمودی مردمان اين ناحيت ھنوز کافر بودند و با
وجود اينکه بت خانه ھای زمين داور بسيار زود قبل از رسيدن ندای اسالميت در
قندھار و کابل شکسته شد ولی غور علی العموم تا دورۀ سامانی ھا و غزنوی ھا
به آئين و معتقدات قديم خود باقی ماند و اجتھاد محمود و مسعود در نشر آئين
اسالمی در ين نواحی بحيث فصلی است که شرح بيشتری بکار دارد.
بيھقی در باب مردمان ناحيۀ خوابين مينويسد..." :و آنجا کافران پليدتر و قويتر
بودند و مضايق بسيار و حصارھای قوی داشتند و امير مسعود را با خويشتن برده
بود و وی پيش پدر کارھای بزرگ کرد و اثرھای مردانگی فراوان نمود و از
پشت اسپ مبارز برد و چون گروھی از ايشان بحصار ھا التجا کردند مقدمی را
از ايشان که بر برخی از قلعه بود و بسيار شوخی ميکرد و مسلمانان را بدرو
ميداشت يک چوبه تير به حلق وی زد و وی بدان کشته شد و از آن برج بيفتاد و
يارانش را دل بشکست و حصار را بدادند و سبب اين ھمه يک زخم مردانه بود و
امير محمود چون از جنگ فارغ شد و بخيمه باز آمد و اين شيربچه را بنان
خوردن فرود آورد و بسيار بنواخت"...
از دو سطر اول اين پارچه مضمون معلومات خوبی راجع به مردمان خوابين و
مشکالت اراضی و مضايق آن ناحيت بدست می آيد و معلوم ميشود که کافران
خوابين در حوالی ھزار سال پيش مردمان قوی جثه بودند و قوت بدنی زيادی
داشتند .مسکن آنھا کھستانی و مضايق بسيار داشت و قلعه ھا و حصارھای
مستحکم بسيار ساخته بودند و از فراز برج ھای قلعه ھا و از عقب کنگره ديوار
قلعه ھا بر لشکريان محمودی تير اندازی ميکردند .ھمين چند سطر بر مھارت
امير مسعود در تيراندازی حتی در آغاز جوانی شھادت ميدھد .مسعود در جنگ
ھای »خوابين« که پدر را ھمراھی ميکرد ،با عنفوان جوانی نقش مھمی داشت .از
معيشت اسپ مبارز ميطلبيد و با زدن تير به دھن يکی از پھلوانان کفار که از

باالی برجی لشکريان محمودی را در مضيقه افگنده بود ،مراتب مھارت خويش
را در تيراندازی ثابت ساخت 11/.ثور /1338

