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 م١٦/٠٦/٢٠٠٨                           کانديدای اکادميسين سيستانی
  
  

  موقعيت قبايل آنسوی خط ديورند از ديدگاه يک محقق انگليسی
  

در سفری که اخيرًا در کشورناروی داشتم واز سوی آقای طارق بزگرمسئول مجله دعوت سازماندهی شده بود،  يک 
ازکتابخانه آقای بزگر بدستم ) صفحه٣٣در(ودو پيشگفتار ) صفحه ٧٠٩در( فصل وپنج ضميمه ٢۶اثرمهم تاريخی در

اين کتاب . رسيد که برای درک تاريخ افغانستان وبخصوص تاريخ پشتونها دراين کشور بسياربا ارزش تلقی ميشود
هميت اين اثربا ا. از الفنستون برای تاريخ کشورما اهميت دارند" بيان سلطنت کابل"همان قدر اهميت دارد که کتاب 

سراوالف کارو، بيش . است" اوالف کارو"تاليف سياستمدارومحقق نامورانگليسی) پشتانه"(انزټپ"تاريخی همانا کتاب 
از سی سال از عمر خود را  در ميان قبايل پشتون آنسوی خط ديورند گذشتانده ومدت دوسال هم به حيث والی صوبه 

 به چاپ رسانده که از آن ١٩۵٨را تکميل کرده و درسال  او اثرش ١٩۵٧درسال . سرحد ايفای وظيفه کرده است 
 تجديد چاپ شده وآخرين ١٩٩۶ و١٩٨٣ و١٩٧۵ و١٩۶۵تاريخ ببعد چندين مرتبه در پاکستان وانگلستان درسالهای 

 سالگی قرارداشت وقشون سرخ شوروی ٩٠که مولف در مرز ( ١٩٨٠مقدمه را مولف با يک موخره جامع درسال 
  .برآن کتاب نوشته است) ل کرده بودافغانستان را اشغا

انصافًا  کار بزرگی در جهت روشن کردن تاريخ وجامعه شناسی وجغرافيای بشری پشتونها انجام داده " اوالف کارو"
اطالعات تاريخی وجغرافيائی اين محقق دقيق النظر انگليس در مورد تاريخ پشتونهادر آنسوی خط . است

 جالب وآموزنده بود ويقين دارم  برای آنانی که تا کنون اين اثر را نخوانده اند نيز برای من خيلی) پشتونستان(ديورند
درپشاوربچاپ ١٩٩٩کتاب توسط جنرال شيرمحمدکريمی،  به زبان پشتوی ترجمه و درجوالی سال . جالب خواهد بود

رخواننده  ميگذرد، از اطالعاتی که درباره جغرافيای سياسی وبشری  مناطق پشتونخوا اينجا از نظ. رسيده است 
  . به دری گزارش می يابد)انزټپ"( پشتانه"مقدمه کتاب 

بسياری وقتها دل .درميان پشتونها زيستن لذت حيران کننده دارد:"اوالف کارودرمقدمه جامع وممتع خود مينويسد
 غربی بايد  قسمی صوبه سرحدشمال. انسان ميخواهد که اين احساس عالی رابدست آورد وبه ديگران نيز انتقال بدهد

. با تغييرخشن  اقليم اين تصوير به يک روح زنده مبدل ميگردد. تصويرشود که پشتونها در آن تصويرزندگی ميکنند
وادی پشاور، بهارو ] طاقت فرسای[گرمی. گاه گاهی اين تغييرات اقليمی بر روح انسان تاثيرناهنجاری ميگذارد

 وو زيرستان، از يکسو زيبائی طبيعت را به نمايش ميگذارند واز جانب زمستان آنجا، کوه های سربفلک کشيده خيبر
اين خوب وبد، زيبائی وزشتی درجسم ودرروح  مردم اين محل بافت . ديگر پهلوی تلخ وعاری از لذت زندگی آن را

  .بيشترين اينها پهلوهای زشت زندگی است که حتی اشک انسان را جاری ميسازد.خورده است
زندگی پراز مشقت دارند وهر روزبا مرگ وزندگی دست ) شمالغربی(مردم سرحد: مينويسد)Ranaldshy(رانالدشی

مگرباوجود اين کاستيها، حقيقت اينست که مردمان اين منطقه کوهستانی چنان قوت دارند که انسان .وپنجه نرم ميکنند
است که با روحانيت محبت شرايط زندگی وماحول منطقه سرحد طوری .را بطورغيرعادی به احساسات می آورند
  .دارند وبا عنعنات سخت وفادار وپای بند اند

مسافری که نيت سفر به اين منطقه ميکند،هنگامی که از .اين منطقه راخدا برای همين مردم سرسخت آفريده است
دا در دماغه مارگيلی ميگذرد و از رودخانه سند از روی پل اتک به صوبه سرحد عبور ميکند، قلبش به اوچنين ن

  !اينجا رامثل خانه خود بشمار،چون که تودرخانه يک پشتون مهمان آمده يی! ميدهد که ای مسافر
بلی صد سال يا زياتر از صدسال است که پشتونها برای مردم دنيا وبرای خودشان به حيث يک معما الينحل باقی 

وشته اند، مگر بازهم برای شناختن پشتون بسياری از نويسندگان در باره ايشان وزندگی آنان چيزهای ن. مانده اند
  .برای شناختن پشتون کاوش عميق بکار است تا حقايق در موردايشان برمال شود.اندک اند

آنجا حوادث .دريک کالم گفته ميتوانم که تاکنون کسی تاريخ پشتونها را بازنکرده  وتا هنوز بسته باقی مانده است
پادشاهان .درتاريخ پشتونها، داستان مردانگی آنها ثبت است. ی بيان ميشودخاص قبيلوی ، قصه ها و داستانهای خاص

آنجا پادشاهی . وسپهساالران پشتون درخارج از منطقه خود فتوحات کرده اند و تا دهلی امپراتوری درست کرده اند
قرنها ايستاده اند گرچه پشتونها در دهليز خراسان وهندوستان . درانيان برقراراست که دوصد سال ازعمر آن ميگذرد

واينجا مدنيت های بزرگ باهم روبروشده اند وفاتحين باربار از اينجا لشکرکشی کرده اند و خود را تا دريای هند 
کس به نظرپشتون اهميت نداده وبه داستان . رسانده اند، مگرپشتون ازروستا وزادگاه خود  بسختی حفاظت کرده است

تاريخ پشنونها را به مفهوم مدرن وعصری تا کنون نه خود آنها ونه . داده استزندگی او که چه ميگويد کس گوش فران
   .کسی ديگر نوشته است
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 -چيست؟اينها کيها استند؟ ومبداء وريشه اينها کدام است؟ساختاراجتماعی " افغان"و" انپ"بطورمثال،فرق ميان 
د؟ زبان اينها چيست؟ ادبيات اينها چگونه است؟ سياسی آنها درطول تاريخ چيست؟ آيا اينها توانستند دولت تشکيل بدهن

اينها چگونه توانستند در طول تاريخ در مقابل مهاجمان خارجی ايستادگی کنند؟ اينها برحوادث واوضاع درگذشته 
چگونه تاثير وتسلط داشتند و آينده را چگونه می بينند؟ از اين قبيل سوالهای زيادی است که جواب ميخواهند وتا کنون 

  ....آنها جواب گفته نشده استبه 
مگرپيوند اصلی اينهارا از افغانان غربی کسی جدا .کتاب من، اساسًا در باره افغانان شرقی ومناطق کوهستانی است

" شيرشاه سوری امپراتورقرن شانزدهم وخوشحال ختک شاعر مبارز قرن هقدهم اين مردم را ساکنان.نکرده است
  . ناميده اند"روه

شتونها را از لحاظ لهجه های زبان به دوگروه عمده  تقسيم  وعالوه ميکند که پشتونهای اوالف کارو، پ
 يعنی پشتونهای -.سخن ميگويند" پشتو"سخن ميزنند وقبايل جنوب غرب به لهجه " پختو"به لهجه ) لرپشتانه(شرقی

معنا ومقصود گويند گان که البته در " شين"را " ش"تلفظ ميکنند وپشتونهای غربی،حرف" خ"را " ش"شرقی  حرف 
ودر لهجه پشتونهای غربی " خزه"در لهجه پشتونهای شرقی،بصورت" ه"بطورمثال.هيچگونه تفاوتی ديده نميشود

" خ"البته تفاوت ميان زبانهای اين هردو قبايل تنها.(است" زن"تلفظ ميشودکه هردو به معنای " شزه"بصورت 
  ) نيزوجود دارد"ژ"و" گ:"نيست بلکه تفاوتهای ديگری چون تلفظ"ش"و

و از رودخانه سند در اتک از .کارو می افزايد که اين خط فاصل تقريبًا از شرق به استقامت  غرب امتداد می يابد
جنوب شروع ميشود واز کوهات عبورميکند واز دره ميرانزی تا درۀ تل را در برميگيرد وبازازجنوب رودخانه 

شمال شرقی اين خط به لهجه درشت وثقيل صحبت ميشود واين زبان قبايل در.کورم تا شاخ  آريوب وشترگردن ميرسد
پشتونهای  جنوب غرب، . مسکون درپشاور، دير،سوات، بونير، باجور، افريدی،اورکزی،شينوار،بنگش،وتوری است

مگر بازهم مردم جالل اباد،خوست، .تمام درانيها وغلجی ها دراين لهجه شامل اند. به لهجه نرم سخن ميزنند
قبايل پشتون دره ژوب وبعضی نقاط  .وزيرستان، بنو، ديره جات، وبرخی مناطق ديگر لهجه درشت غلجی دارند

ک به دوبخش تقسيم شده که زياد تنها قبيله خ. بلوچستان که به کندهار نزديک ميباشند به لهجه نرم صحبت ميکنند
  ومردان از عهد ه ړک های مسکون در اکور خ مسکون اند وبه لهجه نرم سخن ميزنند، مگټترآنها در جنوب کوها

ک با قبيله يوسفزی نزديک مانده اند وبه    . سخن ميگويند" پختو"خوشحال خان خ
به مشکل تعريف شده ميتواند، حتی اگر نقشه يی هم درميان ) پشتونخوا(از لحاظ جغرافيائی وطن وجايگاه پشتونها... 
بخش اول آن يک .اقع شده که بصورت دوکمربند موازی هم افتاده انداين منطقه بشکل نوار باريک وطويل و.باشد

فرورفتگی وبخش دوم آن بصورت سطح مرتفع وبرامدگی وموازی با رودخانه سند قرارگرفته است که از جنوب به 
بخش جنوبی آن قدری از رودخانه سنددورتردر پشت آن واقع .استقامت شمال وقدری بطرف شمالغرب ميالن دارد

  .درپشت اين سطح مرتفع فالت ايران قرارگرفته که به استثنای کوه های سليمان آبی  به رودخانه نميدهند.ستشده ا
کمربند دوم برسرکمربند دوم ايستاده .کمربند اول موازی با دريای سند متشکل از واديها وزمين های هموار است

در بسياری نقاط اين .کش بسوی جنوب امتدادمی يابدهندوتريچميروسلسله کوه های سليمان را تشکيل ميدهد که از قله 
کوه بسوی دريای سند دست وپنجه کشيده است وحتی درچندجای رودخانه سند را قطع کرده و واديهای سرسبزی شبيه 

پيشترک .از اين جمله بزرگترين وادی سرسبز وادی پشاورميباشد. خاليگاه ميان پنج انگشت دست ايجاد کرده است
ديهای ديگری هم هستند مثل وادی کوهاټ،بنو،مروت وديره جات که گاهی اين وادی به نام دامان هم بسمت جنوب وا

سلسله کوه .درشمال پشاورسطح همواری وجود ندارد،بجز سطوح مرتفع که تا هندوکش امتداد می يابند. ياد ميشود
از همه بزرگترين شاخه .های سليمان ازشمال شرق بسمت جنوب غرب کشيده شده که شاخه های زيادی دارد

اين .فيت است١۵٠٠٠ارتفاع آن . است که قله آن سيکارام ناميده ميشود ودر شمال کورم واقع است) سفيدکوه(سپينغر
اين سلسله کوه ها سقف شرقی . شاخه از شرق به غرب افتاده وقسمتی از آن بخشی از خط ديورند را تشکيل ميدهد

در نتيجه تاثيرات اقليم ايرانی تا مرزهای سند وحتی الهور . ت هند تشکيل ميدهدفالت ايران را به استقام
چنانکه .داخل شود، تغييرهوا را بدرستی تشخيص داده ميتواند) پشتونستان(هرکس از الهوربه منطقه پشتونخوا .ميرسد

 بخوبی حس کرده  ميلی دريای  سند،در اطراف شهرتاريخی تکسيال انسان  تغيير هوا را۴٠در مارگيله،در 
  .ميتواند،در اينجا بوی خانه خود انسان بمشام ميرسد، اينجا پشتونخوا، سرزمين پشتونهاست

وقتی انسان در اتک از رودخانه سندعبودکند، آب رودخانه چنان مستی ميکند که انسان رامحوجست وخيزخود 
اينجا وادی پشاور چنان به .ها بيرون می آيددراينجا رودخانه شعبه های مختلفی دارد که هريک از بين کوه .مينمايد

براستی اين کوه ها در نقشه بصورت يک دايره .نظرمی آيد مثل يک قلعه که ديوارهای آن از کوه ها تشکيل شده باشد
  .معلوم ميشودکه  تنها  رودخانه سند درآنجا قطع شده است
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وسه تای ديگرآن از . رورفتگی تا پشاور ميرسديکی همين است که بدون کدام دره وف:وادی پشاور چهاردروازه دارد
شاخه خيبر روبرو بسمت غرب واقع شده .اين سه شاخه عبارت از خيبر، کوهات وملکند استند.ميان کوه ها سرميکشد

شاخه کوهات در جنوبغرب موقعيت . راه کابل از همين دره ميگذرد.است که درپای  کوه های تاتری فروافتاده است
ملکند درقسمت شمال آن موقعيت .ند گوتی بسمت جنوب دور ميخورد و از ضلع جنوبی آن ميگذردراه  از ب.دارد
دراينجا راه  ازميان جنگالت سبزوانبوه به سوی دير وچترال .با گذر ازدرۀ ملکند به دره زيبای سوات ميرسيم.دارد

 چنان بهم نزديک ميشوند که دورودخانه کابل وسوات در ارتفاعات سرچشمه خود. ميرود وتا پاميروچين ميرسد
وقتی که انسان دروادی سوات داخل ميشود، می بيند که اين دورودخانه به .امکانات ساختن راه را مشکل ساخته اند

ی سيند"پنج کانال از هم جدا ميگردند  وبعد از فاصله نه چندان زياد دوباره باهم يکجا شده  رودخانه را ميسازند " لن
آبهای اين همه کانال هاخيلی زياد اند که تقريبًا به اندازه آبهای . را به دريای  سند ميرسانندواب های اسيای مرکزی

  . دريای سند ميشوند
فقط درشمال ملکند که بواسط يک سلسله کوچک از وادی .مسيررودخانه سوات درذات خود يک پديده جغرافيائی است

رنه مستقيم بلکه جريانش کج وپيج خورده شکل يک پشاورجدا ميشود،از شرق بسمت  غرب جريان می يابد، مگ
U)پس از پنجکوړه بسمت غرب وادی جريان می يابد مگر از شرق آن خارج . را بخود ميگيرد)حرف انگليسی

  .ميگردد
در آنجا که طبيعت ناکام شده، انسان چه کرده است؟ دراينجا يک تونل از ملکند گذشته  واب رودخانه سوات 

درچنين اراضی اقليم ومناظرطبيعی . از آن برای کشاورزی وگرفتن انرژی استفاده شودرامهارزده است تا 
در زمستان  شعاع افتاب يکجا . در زمستان ودر بهاراز اين وادی جای زيباتر ودلکش تری نيست. تغييردادنی است

 کردن لذت خاصی بانسيم ماليم که مستقيمًا از روی کوه های پربرف بسوی وادی سرازير ميشود، برای زندگی
دراين وادی که صخره های بلند وپست با رودخانه وجويبارهای پرآب  به هرطرف ديده ميشود، در ميان .دارد

باغ های شفتالو و . درختان اينجا وآنجا دهکده ها وخانه های به نظرميخورند که تا نيمه درزير درختها  پنهان شده اند
موسم نيشکروفصل جواررنگ . بيعت رنگ وچهره  خاصی می بخشدوکشتزارهای سبز گندم وجوبه تبديل شدن ط

چنين به نظرميرسد که هرقدر به اين وادی نگاه کنی . ديگری دارد و درهيچ گوشه آسيا چنين جای زيبا وقشنگی نيست
وع درشمال اين وادی منطقه يوسفزی ها واقع شده  که يک وقت المزر. با هر نگاه زيبائی اين وادی بيشترشده ميرود

درکنار . وغيرحاصلخيز بود، مگر با حفر کانالها اين منطقه هم سرسبزومرکز کشتزارهای جواری گرديده است
کانالها، در زيرپشته هاوغونديها آنجاچاه ها وجويهای اب و کراچی های گاوی وبزگران با گاوان قلبه ئی 

  .بکارخودبشکل سابق ادامه ميدهند
 ۶٠وادی پشاور در .تپه های برهنه از جنگل که منظره آنهاجهانی زيبائی  داردکوه های ختک درجنوب واقع شده، با 

منطقه پشاوربشکل بام گنبدی ديده ميشود وروبروی آن تافاصله ای که نظرکار ميکند برف چون .ميلی اينجا واقع است
ه کند،وادی وسيعی گاهی که انسان درهوای سرد زمستان از يک محل به اين منظره نگا.پرده سفيدی هموارشده است

که با کانالها ورودخانه های کج وپيچ دار زيبائی يافته است واينجا وآنجا مثل افراد آدمی ميدرخشد ،سمت شمال آن با 
در شمالی ترين بخش اين سلسله .کوه های بلند احاطه شده وچنان يک منظره  ميسازد که تا مدتها از ياد آدمی نميرود

ديده "نانگاپريات" ميلی اين قله سينه فراخ کوه ١٢٠درشمال شرق تقريبًا در . ئی داردخودنما" تريچمير"قله  بلند 
در فصل تابستان که پشته های هموار اين وادی پر از کشت زارهای جواری، برنج .ميشود که به اسمان شانه می سايد

راه های رنگ . ل نيستگندم وجو و نيشکردرحال پخته شدن اند،گرمی هوا چنان شدت ميگيرد که هرگزقابل تحم
مگر وقتی بعد ازچند دقيقه .ورخ باخته ،محالت پرازخاروخاشاک چنان معلوم ميشوند که گوی اين جا نفرين شده باشد

يا ساعتی سفرخود را به سطح بلنديها برسانی،درآنجا دفعتا هوا طوری گوارا ميگردد که گوئی تابستان را درانگلستان 
  .سپری ميکنی

اين است که بيشترين بخش های کوهستانی راه های باريک وپرخم وپيچ دارد که در طول سال تفاوت مهم ديگر 
اينگونه راه ها در وزيرستان وژوب نيزوجود . صعود ونزول از اين راه های مارپيچ برای انسان مشکل آفرين است

ولی دراينجا آب کم وخال . ميگردددارد،مگروقتی انسان از بلنديها بسمت نشيبها پائين شود، دفعتًا منطقه همواروفراخ
برای شناختن اينجا انسان . اينجا وآنجا به نظرميخورد وکمبودی هرچيز احساس ميگردد خال درختها وباغها

چند ساعت بعد انسان بيک . بسوی منطقه کورم جنوبی برود" تل"مجبوراست که از طرف شمال از تپه های سوزنده 
درکنارجوی ها درختان سبز بيد ديده ميشوند و شرشرآبها بگوش .ز آن می آيدچنان منطقه يی ميرسد که بوی جنت ا

  .ميرسد واينجا منطقه پاراچنار است
در غرب اين دو کمربند آن زمين های واقع شده اند که آنطرف سرحد خوانده ميشود واز لحاظ سياسی اين منطقه 

 ١۶ هزار فت  تا ١٠ی بلند دارد که ارتفاع برخی از اين منطقه کوهستانی قله  ها.توسط خط ديورند از هم جدا ميشود
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

درزمستان برف زيادی برآنها می نشيند ودر .وصعودکردن برهريکی ازقله ها کار خيلی دشوار است.هزار فت ميرسد
درميانه اين کوه ها چنان دره های زيباوسرسبزوجود .تابستان بته های وحشی در آنها می رويد وهوای گرمی دارد

دراين منطقه هفت دره مشهور وجود دارد که برای اشغالگران وتجارت . ا دره های کشمير همسری ميکنددارد که ب
سه . دوتا از اين اينها دره های خيبروملکند اند که قبًال درمورد آنها سخن زده شد. راه های اساسی را تشکيل ميدهند

بعد دره .گنداب که از وسط منطقه مومند ميگذرد: شوندکه ازشمال به جنوب افتاده اند بدين نامها يادمي]وسه راه[دره 
بدون از راه کويته .بنگش يا پيوار که از راه کورم، گومل وتوچی به وزيرستان وراه بوالن که از منطقه کويته ميگذرد
، بنگش مناطق مومند.تمام اين راه ها برروی ترافيبک جهان بسته است ، مگر کاروانهای قبايل از آنها استفاده ميکنند

راه ملکند تا .وتوچی هم جاده های دارند که از ميدان های هموار داخل دره ها ميگردد، مگراز افغانستان نمی گذرند
  .چترال ميرسد، مگر راه بين المللی نيست

هيچ يک از فاتحان بر قبايل اين مناطق حاکميت خود را قايم کرده  اوالف کار در پايان مقدمه خود اشاره ميکند که
بنابرين اين .وانسته وسمبول آزادی اين مردم اينست که هيچ کس نتوانسته از اين مردم تکس وماليه جمع آوری کندنت

يک دليل قوی است که اين مردم همواره در برابرفاتحانی چون اسکندر،چنگيزخان بشمول تيمورلنگ مقاومت کرده 
  .اند

 به آزادی ،اينها را از هرقوم فاتح ديگر جدا نگهداشته و دراينجا روی ديگر سکه قبايل اين را نشان ميدهد که عشق
حتی تا قرن پانزدهم زبان پشتو زبان نوشتن نبود وکدام سند . باقی مانده است"نانوشته " و" خوانده نشد"تاريخ اينها

 در دست بنابرين از رويدادهای تاريخی دراين منطقه کدام ريکارد تا اين زمان. معتبری دراين زمينه در دست نيست
بنابرين درمناطق پشتونها . پشتونها نه مينارهای يادگاری اعمارميکنند ونه کارکردهای کسی را ثبت مينمايند.نيست

مورخين مجبوراند که برحکايات وقصه های نقلی وادبيات شفاهی وروايات . يادگارهای تاريخی ومستند وجود ندارد
نند وبرتاريخ آن کسی توجه خود رامتمرکزکنندکه ازقلمروشان غيرمستند وبر سکه های خانواده های حکام اتکا ک

در اينده )مقدمه١۶ -۴رجوع شودبه صفحات . (خود را مصروف کنند" پتان"و" افغان"گذشته باشند ويا برقصه های 
  .نيز از اين کتاب بهره خواهم جست ومطالب دلچسپ تری تقديم خواهد شد

  
  پايان

 
 


