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 ١٧۵٣، ١نویسنده: جوناس ھان وی
 ٢٠٢٠ جون ٨برگردان: دکتور لعل زاد، 

 
 افغان روایت دیگری از منشای قبایل

========================== 
 

 پیشگفتار برگردان 
 

و یکی از بازرگانان و است. اپورتسموت برتانیھ شھر در  ١٧١٢جوناس ھان وی متولد 
در دوره نادرشاه  مسکووی در پارسگزاران شرکت کارو  جھانگردان مشھور انگلیس

گزارش تجارت برتانیھ در بحیره «و » انقالبات پارس«دو اثر بسیار مھم او افشار است. 
 قابل دسترس و خواندنی است.» سیاه

 
 

 ١٧٠١تا  ١١٠٠منشای قبایل مختلف افغان از سال ھای 
 

معاھداتی کھ او با  پارس ھرگز آرامشی بیشتر را در مقایسھ با آغاز سده جدید ندیده بود.

ھمسایگانش عقد کرده بود، بصورت کامل رعایت شده و او را از تھاجم بیگاناگان مطمین 

و راحت طلبی باشندگانش کھ پیامد یک صلح درازمدت  زن صفتیساخت: در حالیکھ می 

 تا خطری از جاه طلبی اتباع خود درک کند. این سلطنت کھ ھ بودجایی باقی نگذاشت ،بود

ھای گذشتھ رنج برده بود، معلوم میشد کھ در باالی یک بنیاد از چندین انقالبات در عصر

 اخبار انقالبات آن تمام جھان را متحیر ساخت.در حالیکھ محکم استقرار یافتھ است، 
 

بازیگران این فاجعھ حیرت آور مردمانی بودند کھ حتی توسط سالطین خود شان بھ سختی 

اعتبار ھنگفتی بدست آورده  ،حاال فقط با تابع سازی ھمان اقوام/مردمشناختھ می شدند و 

ھا متشکل از سھ  افغانیعنی  ،اند. مردمی کھ بصورت عام در زیر سلطھ آنھا قرار داشتند

ند؛ کسانیکھ مثل سایر اقوام نسب خود را از نوح اشتقاق می کنند. مطابق بھ بودقبیلھ عمده 

و کاردویل داشت؛ دو اولی در  افغانھای ارمین،  یافیث سھ پسر بنام«گزارشات آنھا 

؛ کاردویل کھ بخشی از گرجستان ندبودکھ نام خود را از بزرگتر گرفتھ  ارمنستان بودند

در آن والیت مستقر بود. خانواده ھای  و را می سازد، نام خود را از جوان ترین گرفتھ

مملکت خود را ترک کرده و  نافغا زیاد شده و اوالد بسیاردر جریان زمان  افغانارمن و 
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از  قندھارنده والیت کنند، سلسلھ کوھھای کھ جدا دن شساککوه  سلیماندر دامنھ ھای 

 ».امپراتوری مغول است
 

در کوھھا زندگی می کھ ؛ یکی از آنھا ندقبیلھ عمده تقسیم شده بوددو این مردم قبال بھ 

وار گسترش کھ در جلگھ ھای ھم و آنھای) Afghan( افغانکردند، بصورت عام بھ نام 

شدند: اما در سلطنت اسماعیل سامانی در پایان  متمایز )Balouche( بلوچیافتند، بھ نام 

را در حسارای ندھار را ترک گفتھ و قبیلھ سومی قت مملک افغانسده نھم، تعداد زیاد ناقلین 

)Hasarai(  و را اختیار نموده ابدالینام  این قبیلھ. تشکیل دادنددر بخش شرقی ھرات 

کھ تا این زمان مذھب زردشتی شان ، مانند سایر مردم خود بھ اسالم گرویدندبھ زودی 

 .داشتند
 

کھ باشنده  افغان ایلیک بخشی از قب - )Cligi({ /غلجیخلجیدر آغاز سده یازدھم قبیلھ 

، تقریبا بصورت و قدرتمند ترین ھر سھ بودند پرشمارترینکھ  }بودند سلیمانکوھھای 

ند. این شھزاده پایتخت شدکامل توسط محمود مشھور موسس سلسلھ غزنویان از بین برده 

کند. اما در یکی از  تسخیرو آن را  ودهبھ ھند نزدیک بساخت تا خود را در غزنھ مستقر 

او یکتعداد محدود لذا  .د کھ فورا بھ پایتخت خود برگرددشتھاجمات پیروزمند خود مجبور 

 ند. ارتشناو را دنبال کبا آھستگی د کھ داو بھ دیگران دستور  ھازانش را با خود گرفتسرب

طمع گرفتن آن غنایم از ند کھ با برگشتو با غنایم جنگی بزرگی ھ ناو در قطعات جداگا

باید از  محمودھا می دانستند کھ سربازان  /غلجیخلجی. مواجھ شدندطرف دشمنان جدید 

و بصورت موفقانھ چندین بوده آنھا در تنگھ ھا منتظر کوھھای آنھا عبور کنند، لذا  طریق

 ند.دادقطعھ ارتش محمود را شکست 
 

کھ او را مورد آزار قرار دادند، بی خبر نبودند؛  شجاعت و قدرت شھزاده ای ازھا  افغان

ھیچ گونھ کھ زمستان نزدیک بود، فکر می کردند شاید تا رسیدن بھار  اما از انجایی

آنھا بھ آن قسمت از کوھھای خود برگشتند کھ لذا  صورت نگیرد.کوششی در جھت انتقام 

در بھ خوبی ، می توانند گرددو اگر دشمنان شان بھ آنھا نزدیک  هکمتر قابل دسترس بود

: چون رفتاز مشکالت طفره  ؛ اما محمودخوبی بودمقابل آنھا مقابلھ نمایند. این استدالل 
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، بھترین سربازان خود را مھیا شنیدد اینکھ اخبار شکست نیرو ھای خود را او بھ مجر

اخبار شد، طوریکھ  قندھارداخل مملکت  زمستان،و بدون در نظرداشت مشقات  هکرد

 ه وبودسردی مواجھ زمستان  اب ھا /غلجیخلجی چون د.رسیحرکت او بھ دشمنانش ن

مصروف تقسیم غنایم خود  وھا پایین شده  بود، بھ جلگھشده کوھھای آنھا فوق العاده سرد 

 انداختبودند. محمود از ھر جانب باالی آنھا حملھ نموده و چنان کشتار وحشتناکی بھ راه 

 .ساختمنقرض را تمام نسل آنھا تقریبا کھ 
 

، اما ساکن شدند ی کھ بھ کوھھا فرار کردند،خانواده ھا ی ازکمتعداد آن مملکت باز ھم در 

ر گردید، در سلطنت ھای بعدی بھ ندرت ذک بود کھ نام آنھانان کم و پراگنده شان چتعداد 

لنگ باز ھم بھ حیث یک نیروی قوی و قابل مالحظھ (مانند پیش تا اینکھ در زمان تیمور

 .از دوران شکست شان) پیدا شدند
 

 شامل بودند، این فجایعسال پیش ترک کرده  ٢٠٠را حدود  قندھارمملکت کھ ھا  ابدالی

با قوانین مطابق  وفارغ از ھر گونھ یوغ خارجی تا آغاز سده ھفده، نبود. آنھا حال آنھا 

و انجام داده ھرات  حمالت شدیدی در باالیزبیک وشدند. تاتارھای امی خود شان اداره 

ند بھ عباس توسل جویند کھ بر ساختھزار خانواده بودند، مجبور  ٣٠کھ حدود را این قبیلھ 

ا ر »بزرگ«لقب  ،فتوحات خویش در اثرنشستھ بود. این شھزاده کھ تخت سلطنت پارس 

بھ  گرفتھ،در راس نیرو ھا قرار  شخود قرار داده،کمایی نموده بود، آنھا را تحت حمایھ 

ھا را مجبور ساخت کھ در مدت کوتاھی عقب زبیک وامقابل مھاجمین لشکر کشی کرده و 

این زمان تا ھا کھ  ابدالییا ضرورت بود،  نشینی کنند. صرفنظر از اینکھ بھ پاس قدردانی

، این ارایھ داشتندمستقل بودند، خود را باجگزار ناجیان خود ساختند. یگانھ شرطی کھ آنھا 

ھای کھ از میان این  ابدالیبھ ھیچ کسی واگذار نشود، مگر بھ  بود کھ حکومت آن مملکت

 قوم برگزیده شوند.
 

بعضی نگرانی ھا باعث ایجاد ا بود. عباس بزرگ در آن زمان زیر حمایھ مغول ھ قندھار

این پسران جوان بصورت مخفی داخل  گردید. لذابرای پسران میرزا بیرام حاکم این والیت 

حکومت تابع  ) شده،سیاه چھره(ھندو یعنی مردمان معاھده ای با اکبر امپراتور ھندوستان 
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کھ این شاه  کردندباز  سواریھزار  ۵را برای یک کتلھ  قندھاراو گردیده و دروازه ھای 

 بھ کمک آنھا فرستاده بود.
 

زندگی خود در دست داشت؛ اما بھ ھنگام بھ قدرت  ایام لکیت این والیت را درااکبر م

ھجوم آورد  قندھارھزار نفری باالی  ٣٠رسیدن جھانگیر پسرش، شاه عباس با یک ارتش 

ھر ساخت و حکومت آنجا را بھ یکی و با وجود مقاومت شدید آصف خان، خود را اقای ش

 مانند ھا سرنوشت مملکت خود را دنبال کرده و /غلجیخلجیاز جنرال ھای خود سپرد. 

تمام این مردم یکبار دیگر در زیر حکومت پارس یکجا شده بودند، تسلیم کھ قبال ھا  ابدالی

بودند، شامل این را از دست داده  افغاننام  ،بھ علت جدایی دوامدارکھ (بلوچ ھا  شدند

د؛ تا اینکھ علی مردان خان بھ علت کرت برای چندین سال دوام ی). این وضعمعاملھ نبودند

باعث تحریک حسادت شاه صفی مستبد، نواسھ و جانشین عباس بزرگ خود ثروت عظیم 

را بھ مغول ھا قندھار قلعھ و مملکت  ،بھ خاطر وقایھ خودکھ  ساختگردید و او مجبور 

این مملکت بھ این ترتیب، د: دااز دست  راورده آ. شاه صفی این مملکت بدست واگذار کند

 ۵٠ھا کمتر از  /غلجییخلجتعداد  دراین وقت، گرفتیکبار دیگر در اختیار ھندیان قرار 

 دالیلبنابرآن  ؛ندادھزار خانواده نبوده و بزرگ ترین بخش باشندگان آن جا را تشکیل می د

قسمت  ،جدید خود راضی نباشند. این مردم مطابق بھ عادات قدیمی کافی داشتند تا از آقایان

مشغولیت معمولی آنھا تغذیھ گلھ و رمھ آنھا  و اعظم زندگی خود را در خیمھ ھا بسر برده

در کارھای فوق العاده پایین و طاقت فرسا استخدام شدند.  ،بود؛ اما وقتی بھ شھر ھا رفتند

بھ خاطر چراگاه ھای خود می پرداختند، آنھا را  کھ آنھا یو اندازه خراجاین وضعیت 

بھ ضرب المثل توھین  قندھاردر بین ھندیان  /غلجییخلجچنان ناراحت ساختھ بود کھ نام 

 و تحقیر تبدیل شده بود.
 

تحقیر و توھین در بین تمام زحمات، سخت ترین آزاری است کھ می توان تحمل کرد و یا 

کھ  را در بین مردم دارای عین مذھب خود نیافتنداحساسی آن ھا  افغان چون بخشش نمود.

توسط پارسیان در مقابل ایشان نشان داده می شد کھ آنھا را رافضی و مرتد می دانستند، 

یک نماینده مخفی  ،د کھ آقای خود را تبدیل کنند. آنھا با این دیدگاهآن گردیبار دیگر باعث 
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ند کھ مالکیت والیت را در اختیار کردم دعوت بھ دربار پارس فرستاده و از شاه عباس دو

 گیرد.
 

در بین امپراتوری ھای پارس و ھند و مرکز آن یکی از  یک مانع قوی قندھاروالیت 

. موقعیت آن باعث تحریک جاه طلبی شاه بودمستحکم ترین قلعھ ھای موجود در آسیا 

در راس ارتش بزرگی  ،نمودهآوری بھ سرعت تمام سربازان خود را جمع  ،دهشعباس 

 ١۶۵٠و پس از یک محاصره دو ماھھ، اختیار شھر را با عھد نامھ تسلیمی در  گرفتھقرار 

دو  و دکر، برای اعاده آن تالش بود. شاه جھان کھ در این وقت امپراتور ھند گرفتبدست 

روپ یکی از راجا ھا  ،ند. بار اولکرد د کھ این شھر را محاصرهفرستاپسر خود را 

بار  ؛دکرھای خود را در باالی دیوار ھا نصب  علمشھزاده و رئیس یک ناحیھ در ھند) (

؛ اما ساختندلی مرا عدیوار اروپاییان کھ مراقبت توپچی را بھ عھده داشتند، شکست  ،دوم

نشان دادند و  )در مورد اول(مغول ھا پرداخت  مقابلکمی کھ اقایان پارسی در  مقاومت

ھر  ) نشان داد،در مورد دوم( خودھ مقابل دارا شاه برادر بزرگ اورنگزیب بکھ  یحسادت

ز ھا اشاھان در جریان این جنگ  ھای. گفتھ می شود کھ پنج پسرگردیددو تھاجم بی ثمر 

 بین رفتند.
 

بھ این ترتیب بھ علت شکست ھای پیھم نیرو ھای مغول و مشکالت درونی و پیچیده ای 

گردید. شاه دایمی  یاندر دست پارس قندھاریت کھ بزودی در ھند بروز کرد، مالکیت وال

، ھدایایی در بین ندھا کھ در جریان تھاجمات مختلف انجام داد افغانتایید خدمات  باعباس 

د و مقدار خراج سالیانھ آنھا را کاھش داد. آنھا تا پایان سلطنت کر روسای آنھا توزیع

سلطان (اول سلطنت پسر او  یانسالماندند و حتی در بھ آقایان جدید خود وفادار  سلیمان

گان؛ اما استبداد و زیاده دنھ بر شدند،مدت درازی بھ حیث تبعھ یا رعیت معاملھ  )حسین

ھا بار دیگر در آغاز  افغانخواھی حاکمان پارس باعث دور شدن ذھنیت مردم گردید و 

 سده ای حاضر آماده طغیان شدند. 

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