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در تاريخ و جغرافيا و اعالم تاريخی و جغرافيائی افغانستان چه از لحاظ ادب و چه از لحاظ تاريخ
علی العموم به نام »يفتل« و به صفت »يفتلی« برميخوريم .اين اسم و صفت در تاريخ خصوصی
افغانستان و در تاريخ ھمسايگان جايگاه و ارزش خاصی دارد .عالوه بر موارد خاص که اين اسم
و صفت در تاريخ افغانستان و در تاريخ ھمسايگان آن دارد چون مرادف آن صفت »ھن سفيد« يا
»ھن ھای سفيد« ھم در تاريخ عمومی استعمال شده و »ھن ھا« بطور عام بدون داشتن صفت
»سفيد« بحيث قوم متھاجم و بربر موجب انھدام مدنيت التينی اروپا شده است ،روشن ساختن وجه
تسميه »يفتل« و »يفتلی« در تاريخ افغانستان و انفکاک آنھا بصفت »ھن سفيد« از »ھن« ھائی که
در شمال اروپا بر خاک ھای التينی نژاد تاخته اند ،امريست ضروری.
شاگردان مدارس ،پژوھشگران و کسانيکه با سويه باالتر به مسايل تاريخی نگاه ميکنند در تفکيک
ھن ھای سفيد از سائر ھن ھا و در مسئله چگونگی عرق و نژاد آنھا علی العموم دچار تردد و
احيانا ً اشتباه شده و قضيه چنانچه بايد و شايد برايشان واضح نيست.
شبھه ئی نيست که ھن ھا علی العموم بدون صفت سفيد و زرد مردمان متھاجم و در اصل مبدأ
بربر و خشن و عاری از پيرايه ھای مدنی بودند ،کسانيکه بيشتر به تاريخ اروپا منھمک اند و از
منابع اروپائی کسب فيض کرده اند از عينک مدققان اروپائی ھمه »ھن ھا« را در يک چوب خط
گرفته و بر حساب آنھا يکسان رسيدگی کرده اند.
ولی ملتفت بايد بود که ما شرقی ھا و علی الخصوص ما افغان ھا در تاريخ مشرق زمين و در
تاريخ کشور خود با ھن ھائی سر و کار داريم که اصالً بايد ايشان را »ھن« نخوانيم بلکه »يفتل«
و »يفتلی« را بايد در مورد آنھا استعمال نمائيم.
يفتل ھا يا يفتلی ھا عبارت اند از دسته قبايلی که اصالً مانند اقوام تخاری و کوشانی ،آريائی نژاد
بوده و بين سال ھای  ٣٨۵و  ۴٢٠مسيحی از ماورای آمو در تخارستان يعنی بدخشان و عالقه بلخ
امروزه سرکشيده و متعاقبا ً اول در شمال و بعد در جنوب ھندوکش منبسط شده و به تشکيل سلطنت
مقتدری توفيق يافتند.

يفتل ھا يا يفتلی ھا را اکثر ملل شرقی و آسيائی ميشناختند .چينی ھا ،ھندی ھا ،اھل بيزانس يا روم
شرقی ،ايرانی ھا و عرب ھا ھمه از آنھا ياد کرده اند و در لھجه ھای ايشان اين قوم و قبايل
مربوطه آن با جزئی تفاوت ھای لھجه اسم برده شده است.
منابع چينی در روزگاران نسبتا ً قديم يعنی در قرن پنجم مسيحی ايشان را به اسم »ھوا  «Hoaيا
»ھواتون  «Hoa-Tunياد کرده اند .اين تذکار بيشتر مربوط به دوره ھای حيات بدوی ايشان است.
سپس چون موفق به تشکيل سلطنت ميشوند بنام »يتا  «Yetaيا »اپتا  «Eptaمعروف ميگردند.
ناگفته نماند که در موازات منابع چينی ،در کوريا بنام »يوپ تل  «Yop-Talھم شھرت بھم رسانيده
بودند.
ريشه اصلی کلمه که در وجه تسميه آنھا سراغ داريم »اپتل  «Aptalيا »ھپتل  «Haptalاست که از
آن منابع ايرانی ،بيزانسی و عربی با مختصر تصرفاتی اشکال شبيه بھم درست کرده اند .اشکال
اين نام در منابع بيزانسی عبارت از» :افتھاليتوی«» ،اوتھاليتوی«» ،نفتھاليتوی« است» .ھيطل«
منابع ايرانی و متون فارسی با اينکه از منابع بيزانسی متاثر شده است به اصل ريشه ھای »ھيتل«
و »ابتل« نزديک است .عرب ھا از »ھيطل« منابع ايرانی به صيغه جمع »ھياطله« يا »ھباطله«
ساخته اند که شکل اولی با )ی( درست تر بنظر ميرسد» .يفتل« که در کشور خود ما بيشتر در
بدخشان مورد استعمال دارد با اصل ريشه تفاوتی ندارد) .الف( به )ی( و )پ( به )ف( تبديل شده و
از نظر فقه اللغه از چوکات اصول بيرون نيست.
ھندی ھا که بيشتر اقوام نو وارد را بحيث اقوام متھاجم و خارجی شناخته اند ،يفتل ھا را به صفت
»سيتا ھونا« يا خارجی ھای سفيد ياد کرده اند» .سيتا« بصورت »شيتا« ھم آمده که ھر دو به
معنی »سفيد« است و با کلمه ھای »سپيته«» ،سپين«» ،سپيد« و »سفيد« در اصل ريشه و ترکيب
فرق ندارد .يفتل ھا برای ھندی ھا خارجی ھای سفيد پوست متھاجم محسوب ميشدند و طوريکه
تاريخ شاھد است يفتل ھا از آريانای جنوبی از حوالی غزنه بر ھند ھجوم برده و بر مردمان
»گوپتا« فايق آمدند که شرح آن تفصيل جداگانه ميخواھد.
نميدانم مدققان اروپا اقوام متھاجم بربر شمال اروپا را که بر خاک ھای التينی ريختند به چه استناد
»ھن« خوانده اند؟ اگر از کلمه »ھونا« سانسکريت ھندی ملھم شده باشند ،مبدأ اقتباس و الھام آنھا
روشن ميشود و اقتباسی که در مورد يفتل ھا و ھن ھای غربی واقع شده غالبا ً از ھمين جا ريشه
گرفته است .يفتل ھا که به عنوان »ھونای سفيد« در منابع سانسکريت ياد شده اند ،مردمان آريائی
نژادی بودند که از توران به آريانا آمدند و در بدخشان رحل اقامت افگندند و ھنوز ھم در حدود
 ٢٠ھزار خانواده يفتلی در شمال فيض آباد در کوه ھای بدخشان سکنی دارند و از ھن ھای زرد
پوست غربی بکلی متفاوت اند ١٨/ .قوس /١٣٣٧

