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 دکتور لعل زاد

	٢٠٢٠جون  ١٠لندن، 
	

 منشای کردی بعضی قبایل افغان
======================= 

 (موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور)
 

آشنا  )١٣٢١تاریخنامھ ھرات سیفی ھروی ( سنگگران اثربا زیادی دانشمندان مورخان و 

موقعیت و حدود  و بار اول استفاده شده» افغانستان«. در این اثر افزود بر اینکھ واژه اند

 »کُرد« ، موجودیت تعداد زیاد)شده استبار استفاده  ۵٠حدود  این واژه( دآن آشکار می شو
 .ھا در کوھھای سلیمان و حاکمیت آنھا باالی افغان ھا نیز برمال می شود

 

پیش منکو خان بھ موسس سلسلھ آل کرت ھرات  ک شمس الدینملِ  ١٢۴٧/  ۶۴۵در سال 

(از دریای آمو تا ممالک زیر را بادشاه منکوخان بھ پاس خدمات او ترکستان می رود. 

او حمیت عن اآلفات و توابع کی شھر ھرات، بھ ملِ : «برای او یرلیغ می دھد دریای سند)

کوه و چون جام و باخزر و کوسویھ و خره و فوشنج و آزاب و تولک و غور و فیروز

اسفزار و فراه و سجستان و تکیناباد  غرجستان و مرغاب و فاریاب و مرجق تا آب آموی و

 !دیده شود) ١(نقشھ  »تا شط سند و حد ھند افغانستانو کابل و تیراه و بستستان و 
 

جاھو را نزد  ١٢۵٢/  ۶۵٠و در  ن بھ سوی افغانستان لشکرکشی کردهک شمس الدیملِ 

افغانستان } مرکز دیده شود ٢، نقشھ افغانستان بھ مستنگ {شھری در جنوب کویتھ ک ھایملِ 

و (پسر شاھنشاه) بھرام شاه ، شاھنشاهک می فرستد. او در مستنگ مورد پذیرایی ملِ 

بودند و تمام ممالک افغانستان  »کُرد«ھمھ  کھ (داماد شاھنشاه) قرار می گیرد میرانشاه

ک مستنگ) (زعیم و ملِ  کُردتاج الدین ک ملِ  ١٢۵٣/   ١۶۵١در تحت تصرف آنھا بود. در 

در مخالفت با ( ودک شمس الدین می شتسلیم ملِ  زیادو نیروی ا مال ب کُرد برادر میرانشاه

 !)داردرا در اختیارفرسنگ از افغانستان  ۵٠ حدود کھ کُردمیرانشاه برادر خود 
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حملھ می کند. شاھنشاه و بھرامشاه  مستنگبھ  ١٢۵۴/  ۶۵٢ک شمس الدین در ملِ سرانجام 

تمام  ١٢۵٩، بھ قتل رسیده و تا ندھزار مرد جنگی بھ قلعھ خاسک پناه برده بود ۵کھ با 

کھیرا، دوکی، ساجی خاسک، حصارھای مستحکم افغانان (مانند تیری، خیسار، و قلعھ ھا 

ل در افغانستان سا ١٨د کھ نیز بھ قتل می رس ردکُ ده و میرانشاه ساالر و بھکر) تسخیر ش

بھ این ترتیب،  بدست آورده بود. یو حدود ھندوستان لشکرکشی کرده و قلعھ ھای زیاد

 ) از دریای آمو تا دریای سند گسترش می یابد.١٣٨٣ – ١٢۴۴قلمرو آل کرت (
 

+  +  + 
 

ھا از کدام زمان و چگونھ در کوھھای سلیمان ساکن  کُردین ااساسی اینجاست: ھای پرسش 

اوغان ھا چون { رسیدندافغان ھا  حاکمیتبھ چگونھ ھا  کُرد اینو با افغان ھا یکجا شدند؟ 

حاکمیت صفویان و  باوجود( اندنبوده حاکمیت غیراوغان ھا زیر  دارند کھ ھرگزادعا 

 قبایل امروزی افغان ھا اند؟ منشای کدام یک ازروزی آنھای  کُرد آیا؟ })ھند مغوالن
 

 
 

 »توالی«یا  »ھطقمن« معنایبھ در درازنای تاریخ  »مملکت«قابل ذکر است کھ واژه 

ممالک کاربرد شده است (مانند » کشور« واژهبا معادل ببعد،  ١٩سده  از اواخره و بود

 .)در سایر آثار وغیره یا ممالک محروسھ ایراندر این اثر و افغانستان 
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 ١٣آل کرت در سده تخمینی قلمروی . ١نقشھ 

 
 ١٣افغانستان در سده  مستونگ مرکز. ٢نقشھ 

 


