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  پروفيسور دکتور لعل زاد
  2011 مبرنولندن، 

  
  ريخیر منابع تاافغانستان د

  پيشگفتار
  

چگونگی بحثھای پيرامون نقشه ھای ديروزی و  افغانستان امروزی دردرمقا�ت 
  :}4- 1{ بدست آمده بودزير ايج  نت،ايجاد کشوری بنام افغانستان

  
  :به اساس منابع تاريخی

  
، "اوغانی"، "اوغان"، "افاغنه"، "افغانيان"، "نافغانا"، "افغان"واژه ھای * 

با سابقۀ ھزارساله، نام اقوام يا قبايلی بوده است در اطراف کوھھای " اوغانيان"
  ...سليمان واقع در پاکستان امروزی

  
 نام و�يت يا منطقۀ بوده –با سابقۀ ھفتصد ساله " اوغانستان"و " افغانستان* "

يعنی : ھای رود سند ار و سيستان تا نزديکیاست جدا از کابل، غزنين، کندھ
  ...اطراف کوھھای سليمان سليمان در پاکستان امروزی

  
 ،) م1880(عبدالرحمن خان زمان ھيچيک از حاکمان يا زمامداران اين قلمرو تا * 

  ...خود را امير يا شاه افغانستان نگفته اند
  

  :به اساس معاھدات با انگليسھا
  

  ...خوانده شده است" شاه کابل" م 1809ۀ شجاع الملک در معاھد* 
  

  ...گفته شده است" شاه ھرات" م 1839کامران در معاھدۀ * 
  

و در " والی کابل و ممالک افغانستان" م 1855دوست محمد در مععاھدۀ * 
  ...خوانده شده است" حاکم کابل و ممالک افغانستان" م 1857قرارداد 

  
 م، محمد يعقوب خان بنام 1879ر سال برای اولين بار در معاھدۀ گندمک د* 
  ...ناميده شده است" امير افغانستان و ملحقات آن"
  

در معاھدات بعدی با اميرعبدالرحمن " اميرافغانستان و ملحقات آن"ھمين عنوان * 
  ...تکرار گرديده است)  م1905(و اميرحبيب هللا خان )  م1893(خان 
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و " ملحقات آن"که واژۀ )  م1929 -1919(فقط در زمان اميرامان هللا است * 
خوانده شده و باين ترتيب " شاه افغانستان"حذف گرديده و امان هللا بحيث " امير"
  ...بدون تصويب ھيچ مرجعی بحيث نام رسمی کشور باقی مانده است" افغانستان"
  

و شجاع (نام افغانستان برای بار اول درمعاھدۀ حکومت برتانيه با رنجيت سنگه * 
  ... م ذکر گرديده است1838 جون 26در �ھور در ) ک شاه مخلوع کابلالمل

  
  :) ديده شود5-1نقشه ھای ( به اساس نقشه ھای جغرافيائی

  
 م 1724-1600در نقشه ھای سالھای " اوغان"و " اغوان"، "پتان"مناطقی بنام * 

  ...قرار دارند) درپاکستان امروزی(در اطراف کوھھای سليمان 
  

 م بنام 1799- 1751در نقشه ھای سالھای ) کوھھای سليمان (ھمين مناطق* 
  ...ياد شده اند" اغوانستان"
  

 م به ساحۀ بزرگتری در 1855-1815در نقشه ھای سالھای " افغانستان"نام * 
  ...نشان داده شده است" کابل"جنوب کشور 

  
دوکش  م جانشين کابل شده که شمال ھن1860نام افغانستان در نقشه ھای سالھای * 

  ...شامل آن نيست
  

شامل ) ايجاد مرزھای مشخصو ( م 1893نام افغانستان در نقشه ھای پس از * 
  ...تمام قلمروی افغانستان امروزی شده است

  
+ + +  

  
دراين مقاله کوشش شده يکتعداد منابع معتبر تاريخی تا دورۀ عبدالرحمن خان 

فغانستان و بخصوص مورد بررسی قرار گيرد که واژۀ ا) بطور کرونولوژيک(
چون ھدف اين پژوھش، درک . موقعيت جغرافيائی آن بطورمشخص بيان شده است

عموم از است، لذا از طريق يک گفتمان علمی و اکادميک مسايل تاريخی کشور 
رگاه عsقمندان مسايل سياسی و تاريخی کشور صميمانه تقاضا ميشود ھ دوستان و

با دريافت ھای اين  که باشنددر اختيار داشته   يا اسنادیکتب، نقشه ھا، معاھدات و
 اميدوارم اين کار ناچيز .دندر جريان گذارمنت نھاده باشد، پژوھش مغايرت داشته 

ما کيستيم و اينجا "گام کوچک ديگری باشد در جھت پاسخ به اين سوال بزرگ که 
  "کجاست؟
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  ) پاکستان امروزی،در کوھھای سليمان(و پتان موقعيت مناطق افغان : 1نقشه 

 
  

  
  

   )پاکستان امروزی، درکوھھای سليمان(درمناطق افغان موقعيت افغانستان  :2نقشه 
  
 

  
                   

گسترش از کوھھای  ("کابلجنوب کشور" مناطق درافغانستان  موقعيت :3نقشۀ 
  )افغانانحکومت به مناطق زير نفوذ سليمان 
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             م 1860در سالھای ) کابلبعوض ( افغانستان :4نقشۀ 

  
  

  
  

   م1893پس از سالھای کنونی افغانستان : 5نقشۀ 
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  اثرچھاربه ) طورنمونه( است کافی افغانان ۀمناطق اوليموقعيت  دريافتجھت 
  :استاز آنھا نام برده برای نخستين بار  که ردمعتبری مراجعه ک

  
   }5{ م 982 / ق 372 :حدود العالم. 1
  

  :)سخن اندر ناحيت ھندوستان و شھرھای وی (211-210ص 
  

بر سر تلی نھاده، و مر . گرديز، شھری است بر حد ميان غزنين و ھندوستان. 47
  .و مردمان او خوارج اند.  باره دارداو را حصاری محکم است و سه

  
و چون ازآنجا بروی .  اند افغانانو اندر او. ، دھی است بر کوه، با نعمتَسول. 48

و اندر اين راه، ھفتاد و دو آب ببايد . تا به ُحسينان، راه اندر ميان دو کوه است
  . و راھی است با مخاطره و بيم. گذشتن

  
  . بر صحرا نھاده است گرمسير، ُحسينان، شھری. 49

  
پادشاه او مسلمانی نمايد و زن بسيار دارد از مسلمانان، و . نينھار، جايی است. 50

و اندر وی سه بت . و ديگر مردم بت پرستند. از افغانان و از ھندوان بيش از سی
  .است بزرگ

  
  }4-3{ م 1009/  ق 400 :شھنامۀ فردوسی. 2
  

   کوه بد سر کشيده بماهکه نزديک زابل بسه روزه راه         يکی
  نشسته درآن دشت بسيار کوچ          ز افغان و �چين و کرد و بلوچ

  
  }6{ م 1024/  ق 415: ھند بيرونی. 3
  

قبايل ھندو  ،تا دورترين مرزھای نژاد ھندودر کوھھای مرزغربی ھند : 199ص 
  . دارندزندگی )  نژاد ھای وحشی ياغی( آنھا ھم نََسبيا 

  
In the mountains which forms the frontier of India towards the west there 
are tribes of the Hindus, or of people near akin to them – rebellious 
savage races – which extend as far as the farthermost frontiers of the 
Hindu race. 

 
 ختلفقبايل م ،ھای وادی سندتا نزديکی در کوھھای مرز غربی ھند : 208ص 

  .دارندافغان زندگی 
 



 6 

In the western frontier mountains of India there live various tribes of the 
Afghans, and extend up to the neighbourhood of the Sindh Valley. 
 

  }7{ م 1029/  ق 420 : بيرونیالتفھيم. 4
   

مملکت چينيان است و دار و اندر او . ين آغازد و اقليم سوم از مشرق چ:199ص 
ميانۀ مملکت ھندوان و تانيشر و قندھار و زمين سند و شھرھای مولتان و بھاتيه و 

و سيستان و کرمان و پارس و اولستان و والشتان کرور و کوھھای افغانان تا ز
  ...سپاھان و اھواز و بصره و کوفه و

  

+ + +  
  

 که نام افغانستان را با موقعيت آن پرداخته ميشودی منابعيکتعداد حال به بررسی 
  :بازتاب داده است

 
  }8 { م1321/  ق 721: تاريخنامه ھرات. 1
  

 به رودخانۀ 618ايلجيکدای به حکم پادشاه چنگيزخان درشوال سنۀ : 115ص 
ھرات فرود آمد و فرمود که سپاه بايد که دراين يک ماه کاِر کارزار و عدِت 

و از موضعی که درحکم چنگيزخانيان بود مرد و ساز نبرد . ھندروزگار ترتيب د
به اندک روزگاری از حدود خراسان و نواحی جبال ترکستان و شبورغان تا . طلبيد

 قُرب بنجاه ھزار مرد از پياده و سوار به ھرات آمدند و درشھر ملک افغانستان
  ...رب شدندمبارزالدين و خواجه فخرالدين و ديگر اعيان و اکابر مستعد ح

  
و راوی چنين گفت که دراين سال مذکور از طرف قرانوئين که امير  :146ص 

و  . بود، قستای کور به شھنگی ھرات آمدافغانستانبزرگ و لشکرکش گرمسير و 
  ...اين قستای مرد بھادر و سخنگوی بود و خط مغولی نيکو دانستی

  
ست مرد تناور راھرو را که در و چون از ارتفاع انتفاع گرفتند و پنبه برداشتند، بي

سرعت َسيَران بر َطيَران طيُور مبادرت گرفتندی، ھريک را با پشتواره ای بيست 
  . فرستادند تا از آنجا درازدنبال و ادوات َدھقَنَت آوردندافغانستانمن پنبه به 

  
 درآمد، درين سال ملک اسsم شمس الحق والدين 645چون شھور سنۀ : 196ص 

و سبب آن بود که چون طاھربھادر درگذشت پسر او . ستان رفتُکَرت به ترک
 برج و افغانستانبعد از چندگاه ھلقتو و قرانويين در . ھلقتويين به جای او بنشست

ن را بتاختند و قرب پانصد سر شتر براندند و دويست نفر مردم به اسيری رنجھا
  .گرفتند

  



 7 

که از دودمان بزرگواريست بنابراين مقدمات ملک شمس الدين ُکَرت را : 202ص 
به ملکی شھر ھرات، حميت َعن ا فات، و توابع او چون جام و باخرز و ... 

کوسويه و خره و فوشنج و آزاب و تولک و غور و فيروزکوه و غرجستان و 
فراه و سجستان و تکيناباد و مرغاب و فارياب و مرجق تا آب آموی و اسفزار و 

 تا شط سند و حد ھند فرستاديم و زمام حل و نستانافغاکابل و تيراه و بستستان و 
عقد و قبض و بسط اين و�يات مذکوره را در کف کفايت و يد اھتمام او نھاديم تا به 

  .حسن رای و رويت و يُمن ھمت و نَھَمت اين مواضع را آبادان گرداند
  

 درآمد، 650چون شھور سنۀ : افغانستاندر فرستادن جاھو به : 232-229ص 
 سال ملک اسsم شمس الحق والدين ُکَرت، طاب ثراه، به اتفاق ھلقتونويين، درين

جاھو و جمال الدين حسن علمدار و سپھدار اسد و جمال الدين حسن فيروز را با 
 و سواد يرليغ پادشاه  نامزد گردانيدافغانستانبيست تن از ُکمات و شجعان غور به 

"... و مثال عالی بنوشت بدين نسق که منکوخان و آلتمغای اميرارغون آقا بفرستاد 
 بدانند که از ابتدائ ظھور افغانستانو نواب و عمال و زعما و متوطنان و اھالی 

تا انتھای دولت ايشان آن ديار را جدان مرحوم و پدران مغفور ... سلطنت سsطين
  ...ما داشته اند و به حِق ارث چندگاه حکومت آن ديار به ما مفوض بود

  
 درآمدند، به ھر موضع که افغانستان و جمال الدين حسن علمدار به چون جاھو

رسيدند حاکم آن مقام به سsم ايشان آمد و در رضاجويی ايشان اجتھاد تمام به جای 
 که ھردو سيد و ُکرد – رسيدند ملک شاھنشاه و بھرام شاه مستنگچون به . آورد

انشاه داماد شاھنشاه و تمامت بودند و شاھنشاه پدر بود و بھرام شاه پسر، ملک مير
 نواب و حجاب و سپاه سا�ران سپاه – درتحت تصرف ايشان بود افغانستانممالک 

خود را به استقبال جاھو فرستادند و او را به تعظيم و توقير ھرچه تمام تر به شھر 
  ...درآوردند

  
چون جاھو بيش ملک شمس الدين آمد و آنچه ديده و شنوده بود عرضه داشت، 

به .  بردافغانستانلک شمس الدين به تدبير و موافقت ھلقتويين لشکر به طرف م
ھرموضع که می رسيد والی و حاکم آن مقام پيش می آمدند و شرايط خدمت و 

 رسيد قرب پنج ھزار مرد مستنگ چون به حدود .ھواداری به تقديم می رساندند
ملک تاج {. مع شدندافغانی به رسم خدمت و مsزمت بر درگاه عالی پناه او ج

  ...ُکرد که زعيم و ملک اھل مستنگ بود با مال بسيار به خدمت او آمد} الدين
  

 درآمد، درين سال ملک تاج الدين ُکرد به 651چون شھور سنۀ : 234-233ص 
  .خدمت ملک اسsم الدين شمس الحق والدين ُکَرت آمد

  
يرانشاه ُکرد بود و به سال و راوی چنين تقرير کرد که ملک تاج الدين ُکرد برادر م

ازو کھتر، و مردی بود بغايت تقی و نقی و سخی و دلير و مبارز و در کل ممالک 
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و ملک ميرانشاه .  و ھند به مردی و د�وری و کرم معروف و مشھورافغانستان
 در تصرف داشت و از ديناری منافع و دخل افغانستانقرب پنجاه فرسنگ از 

و ملک تاج الدين بدين . ه برادر خود ملک تاج الدين دادی کم از ُسدسی بافغانستان
  ...واسطه با برادر پيوسته در مکاوحت و منازعت بودی

  
چون خبر به ملک تاج الدين رسيد که ملک شمس الدين به حکومت ھرات و غور 

 آمده است و در تکناباد معسکر ساخته است و ھم دراين چند روز با افغانستانو 
 خواھد آمد، با رازداران و نزديکان و اتراب و احباب افغانستانه لشکرھای گران ب

تا کی دراين و�يت از برادر بی شفقت خود برائت و سياست بينيم و "خويشتن گفت 
  ھر لحظه نکايت عداوت و مشقت شکايت کنيم؟

  
چون صيت اين نوازش و تربيت ملک شمس الدين در باب ملک تاج الدين ُکرد ...

و حسام .  رسيد، اکثر پيش ملک شمس الدين آمدندافغانستاناھير به اشراف و جم
الدين جاول و جمال الدين بھروز کھيرانی و رانا کنجر که از حزب زعمای و 

 بودند، ھريک با تيغ خود به لشکر منصور ملک شمس الدين افغانستانمشاھير 
 به ده روز بعد از آن. پيوستند و جمله به تشريف خاص ملکی اختصاص تمام يافتند

ملک شمس الدين با سپاه گران، چون دريای پرموج و کوه سر بر اوج، روی به 
  .) ديده شود6 ۀنقش ( آوردمستنگ

  
شاھنشاه و بھرام شاه و رووس سپاه و تمامت ساکنان قلعه بعد از آنکه از : 237ص 

روز نصفی بگذشت و از طرفين مرد بی حساب به قتل رسيد، به يکبار فرياد 
بر آوردند و دست از حرب باز داشتند و بای مقارعت بس کشيدند " ن ا�مانا�ما"

لشکر ملک شمس الدين به يک حمله خود را نزديک . و سر برخط انقياد نھادند
دروازۀ قلعه انداختند و آتش در در زدند و در قلعه درآمدند و قُرب چھارصد مرد 

لحق والدين، طاب ثراه، ديگر، ملک ا�سsم شمس ا. نامدار مبارز را بکشتند
شھنشاه و بھرام شاه را با نود تن از اقارب و نواب ايشان به قتل رساند و سرھای 

 فرستاد و تمامت اموال و افغانستانايشان را از بدن جدا کرد و به اطراف و اکناف 
اجناس و مواشی ايشان را بر سپاه منصور قسمت کرد و باقِی اساری را به ملک 

  .يدتاج الدين بخش
  

 درآمد، درين سال 653چون شھور سنۀ : تيریدرفتح حصار : 240-238ص 
و اين حصار .  بردتيریملک اسsم شمس الحق والدين لشکر به طرف حصار 

 حصاری بود بغايت استوار و ربعی از مردم افغان ذخيره و اموال دراين تيری
مردی بود درغايت . حسام الدين جاول را قرابتی بود نام او المار. حصار داشتند

شجاعت و بسالت با کثرت اموال و تََرفع احوال، و دوھزار مرد د�ور جنگی 
 مکتوبات افغانستاندرآن وقت که ملک شمس الدين به ملوک و واليان . داشت

نوشت و ايشان را به خدمت خواند، اين المار در جواب مکتوب ملک اسsم نوشته 
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ه خدمت ملک درآيند و خراجگذاری قبول اگر ھمۀ اقارب و عشاير من ب"بود که 
کنند، من که المارم تا جان دارم در نخواھم آمد؛ چه، پيش ازاين تاريخ درعھد ھيچ 

  ...سلطانی اجداد و آبای من مغول را خدمت نکرده اند و مال به کافر نداده
  

 را به جنگ بگرفت و بفرمود تا المار تيریملک اسsم شمس الحق والدين حصار 
 دو نيم زدند و از مsزمان و مقربان درگاه او پنجاه تن را ميل کشيدند و پنجاه را به

تن را دست و پای بيرون کردند و پنجاه تن را گوش و بينی بريدند و سيصد تن را 
بعد از اين فتح به ده روز، . چوب زدند و باقی را به حسام الدين جاول بخشيد

 و ازآنجا بعد از بيست روز به قلعۀ  به تکناباد بگذاشتافغانستانکامياب از 
و چون به قلعۀ خيسار رسيد، ابواب بِر و رافت بر . محروسۀ خيسار متوجه شد

روی اصحاب دين و ملت بگشاد و در ادرارات و مرسومات ايشان در افزود و نزد 
  .زھاد و عباد و کوشه نشين صدقات و نذورات بی حد فرستاد

  
چنين شنيدم از :  به قتل رسيدن شعيب افغان وکھيرادرفتح حصار : 244-241ص 

ثقات ھرات که چون ملک اسsم شمس الحق والدين، ملک عزالدين تولک و 
مبارزالدين محمد نھی را قايم مقام خود در تکناباد نصب گردانيد، ملک عزالدين 

 و سيستان فرستاد تا خراج افغانستانرووس سپاه و اعيان َحَشم و َخَدم را به اطراف 
از افغانيان شبی جمعی بر سپاه . مال ساليانه و واجب ديوانی جمع کنندو 

. مبارزالدين محمد نھی زدند و چند سر اسب ببردند و مردی ده را به قتل رساندند
افغانِی دلير و نامدار و ھزار و پانصد مرد جنگی در . مھتر ايشان را شعيب گفتندی

  .فرمان داشت
  

 کشيد، شعيب پناه به و�يت افغانستانکر به درآن سال که ملک شمس الدين لش
 و قلعۀ تيریو چون اعsم يافت که ملک شمس الدين حصار . کشمير برده بود

 را فتح کرد و ملک شاھنشاه و بھرام شاه و المار را به قتل رساند، بر خاسک
عزيمت آن که پيش ملک شمس الدين آيد و شمارۀ و�يت خود را به مالی مقرر 

 رسيد، ملک شمس الدين افغانستانچون به .  حدود کشمير بيرون آمدگرداند، از
از آن عزيمت برگشت و به القائ شيطان و وساوس ديو . مراجعت کرده بود

ھيچ بھتر ازآن نيست که خود را بر طايفه ای از سپاه "ظلمانی با خود گفت که 
نم تا بدين ملک شمس الدين اندازم و قومی را ھsک گردانم و غنيمتی حاصل گردا

 مشھور گردد و افغانستانواسطه نام من به د�وری و گردنکشی ميان د�وران 
بعد ". احوال پردلی و فرزانگی و شجاعت و آبای من بر روی روزگار يادگار ماند

 به طرف مستنگ نھاد و از مستنگاز آن با ھزار سوار نامدار روی به جانب 
  .) ديده شود6 ۀنقش (گرمسير آمد

  
لدين محمد نھی با پانصد مرد درآن مواضع متوطن بود و بيشتر مsزمان و مبارزا

از ...  فرستاده بودافغانستاندليران خود را به جھت جمع مال نزد زعما و عمال 
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تا مبارزالدين . يمين و يسار لشکرگاه مبارزالدين محمد نھی شور و شغب برخاست
... انده بود و سر خود گرفتهمحمد آماده مقاتلت شود، شعيب با گروه خود کار ر

چون اين خبر به ملک عزالدين تولک رسيد، فی الحال قاصدی به خدمت ملک 
ملک اسsم شمس الحق والدين ازآن خبر چون فيل دمان و ... شمس الدين فرستاد

که تا سر شعيب بد اختر را به خنجر دل : شير غران برآشفت و از سرغضب گفت
  .شن و خرمی و بی غمی نيارايمدر نبرم، از پای ننشينم و ج

  
روز ديگر که اوايل شعبان سنۀ مذکور بود از قلعۀ محروسه خيسار به مبارکی و 

.  تاختافغانستانطالع سعد بيرون آمد و عنان عزيمت با لشکر بی حد بر سمت 
 افغانستانچون خبر وصول رايات او به ملوک و حکام و زعما و و�ت و�يات 

پيش او آمدند و کمر بندگی بسته و زبان ثناورزی گشاده به رسيد، باز به تجديد 
و چون شعيب را اعsم کردند که ملک شمس الدين به . مsزمت مشغول شدند

  . رفتکھيراگرفتن تو می آيد، روی به ھزيمت آورد و با شيعۀ خود به حصار 
  

 در ربع مسکون حصنی نيست و کھيراو راوی چنين تقرير کرد که مثل حصار 
... ملک شمس الدين بيست روز را به پای آن حصار آمد... ند ذخاير و کنوز اومان

آخرا�مر شعيب را بگرفتند و ... چھل و شش روز لشکر بر دِر آن حصار بماند
ملک شمس الدين شعيب را به دست . دوشاخه کرده پيش ملک شمس الدين بردند

و ازآنجا کامياب و منصور . خود به قتل رساند و اخذان او را تشريف گرانمايه داد
  .با غنايم بی حد و اسيران بی عد مراجعت فرمود

  
): 654 سنۀ – و به قتل رسيدن سندان افغان دوکیدرفتح حصار (: 252-249ص 

ای ملک تاج الدين بدان "چون سندان آن مقا�ت را گوش کرد، در جواب گفت که 
حيل تو نخواھم افتاد و که من بدين کلمات مموه و حکايات مزخرف در دام مکر و 

اميدوارم که ھم دراين ھفته بيشتر . از اين با�ی وا� به نشيب فريب نخواھم آمد
 به معاونت و مظاھرت من بيايند تا با ايشان افغانستاننامداران و صدر نشينان 

يکدل و يک زبان داِد خويشتن از سپاه ملک شمس الدين بستانيم و به خون شعيب 
  .) ديده شود6 ۀنقش ("است ھزار خون بريزيمکه خويشاوند من 

  
 بفرمود تا ...چون ملک تاج الدين ُکرد دانست که سندان سخن او نخواھد شنود... 

 دوکیدر حال کوس حربی فرو کوفتند و لشکر از پياده و سوار در پای حصار 
 ديگران سsح ھا بينداختند. عاقبت ا�مر سندان با دويست مرد کشته شد... جمع شد

 مقام کرد و زمره ای دوکیآن روز تا نماز ديگر ملک شمس الدين در حصار ... 
   ...را که واجب القتل بودند به قتل رسانيد و باقی مردم رعيت را ببخشيد

  
 درآمد، درين 655چون شھور سنۀ : در قتل طايفۀ دزدان افغانی: 254- 253ص 

 زعما و روسائ سال به خدمت ملک اسsم شمس الحق والدين طايفه ای از
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 برطرف جنوبی به ھفتاد فرسنگ دوکی عرضه داشتند که از حصار افغانستان
صد سال کمابيش می شود . جماعتی دزدان اند که ايشان را کنکان و نھران خوانند

که اين گروه راه می زنند و تجار و سفرا و ابنا السبيل را که از اطراف و اقطار 
ايشان ھفتصد مرد بی باک ... غارت می کنندبsد غربی به ھندوستان می روند 

پھلوان مبارزالدين ... مبارزاند که در روز مصاف با دوھزار سوار نامدار برآويزند
محمد نھی و اختيارالدين سا�ر و تاج الدين بغنی و اميرنصرت به طالع سعد اواسط 

ک شمس مل... پانزده روز را به اوطان دزدان رسيدند. شوال سنۀ مذکور سوارشدند
الدين بفرمود تا ازآن دزدان ھفتاد تن را دست بيرون کردند و باقی را به حسام 
الدين جاول بخشيد و پھلوان محمد و اختيارالدين سا�ر و اميرنصرت را خلعت 

  .بخشيد
  

چون ملک اسsم شمس الحق والدين ُکَرت، : ساجیدر فتح حصار : 258-255ص 
که ودايع الھی اند از جور و تعدی دزدان طاب ثراه، مظلومان و ضعفای خلق را 

فرمود که دراين ھفته عزيمت سفر به جانب ھرات ... کنکانی و نھرانی خsص داد
ملک تاج الدين ُکرد و حسام الدين جاول برپای خواستند و بعد از ... مصمم گردانيم

 تانافغانسبندگان کمترين و جانسپاران کھترين که کلی و�يات ... شرط خدمت گفتند
ملک اسsم را مسلم و مسخر کشته است و تمامت قلعه ھا و حصارھا و جايگاه ھا 

درآنجا ھزار مرد افغان جلد ...  که آن فتح نشده استساجیفتح شده، ا� حصار 
مبارز متوطن است و از عھد يزدجرد تا امروز ھيچ پادشاه و ملک و حاکم را 

ک حصار ديگر را ملک اسsم فتح مصلحت درآن است که اين ي... گردن ننھاده اند
  ...کند

  
 کشيد و ساجیروز ديگر لشکر به طرف حصار ... ملک اسsم شمس الحق والدين

ھژده روز را به . دو ھزار سوار به اسم معاونت از قنقوزدای نويين طلب داشت
ملک اسsم شمس الحق والدين آن روز صدوپنجاه تن را .. . رسيدساجیپای حصار 

ار به قتل رساند و بفرمود تا از متمردان و معاندان آن طايفه ده تن از ساکنان حص
را از با�ی حصار سرنگونسار بينداختند و حصار را خراب کردند و ازآنجا روز 
ديگر مظفر و منصور و کامياب و مسرور به وقت فرخنده مراجعت فرمود با 

  .غنيمت بسيار و اساری بيشمار
  
آمد، درين سال ملک اسsم شمس الحق والدين  در656چون شھور سنۀ : 259ص  

 به تکناباد آمد و پھلوان مبارزالدين محمد نھی را با افغانستانُکَرت، طاب ثراه، از 
ھزار سوار در تکناباد بگذاشت و زمام حل و عقد و بسط و قبض آن ديار را به 

  ...کف کفايت و يد اقتدار وقبضه ارادت او حواله فرمود
  

چون شھور سنۀ : بکررفتن ملک شمس الدين به محاصرۀ در : 285-280ص 
 برد و از افغانستان درآمد، درين سال ملک اسsم شمس الحق والدين لشکر به 657
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چه، قلعۀ ...  تاختبکر در ربيع ا�ول سنۀ مذکور عنان عزيمت بر طرف افغانستان
سsطين و  صخره ای بود در ميان دريا و از عھد بزرجمھر ھيچ آفريده را از بکر

  ...ملوک برو دستی نبوده
  

 رسيد، حسن علمدار را با پنج سوار نامدار سخنکوی بکروچون به ھشت فرسنگی 
سsم و پيام من به مھتر اين "حاضرجواب به اسم رسولی بدان قلعه فرستاد و گفت 
و بگوئيد که چند سال شد که قلعۀ آسمان نمای و والی اين طايفۀ عالی نژاد رسانيد 

 افغانستانتمامت اھل قsع و بقاع .  لشکرھای منصور دراين سرحد متوطن ايمما با
تا حد سند و ھند بعضی رغبتا و اختيارا و قومی قھرا و قسرا به خراجگذاری و 

اکنون می بايد که از ... فرمانبرداری ما به دم و قدم آثار خدمت به اظھار رسانيدند
 را طی کنی و به استقبال ما مبادرت راه خردمندی و فطانت طومار بيکار و ازار

 به عنايت بی غايت و الطاف افغانستاننمائی تا چنانک ملوک خراسان و جماھير 
چون حسن علمدار را بديدند، ... بی حساب ما مخصوص گشته اند، محظوظ کردی

تو چه کسی، و آمدن تو بدين زمين که بيشۀ شيران "بانگ بر وی زدند و گفتند 
  "... يsن آشفته است و اسطه چيست؟عرين و ماوای ف

  
من به کرات و مرات عزيمت آن کرده ام که به "والی قلعه درجواب گفت که 

خدمت ملک اسsم شمس الحق والدين آيم و شرايط خدمتکاری و مطاوعت به تقديم 
 و قsع ايشان چه کرد، ازآن عزيمت افغانستاناما چون شنودم که با واليان . رسانم

  ...ا برملک اسsم به ھيچ روی اعتماد نيستمر. برگشتم
  

ملک اسsم شمس الدين لشکر کرد آورد و درمقابل قلعه معسکر ... ديگر روز
 و ...ھژده روز را لشکر سی کشتی بزرک و صد زورق راست گردانيد... ساخت

 قُرب دوھزار مرد جنگی فيل زور بر ابراج و مداخل و مخارج بکراز قلعۀ 
منتظر و مترصد و ضرب بايستادند و کشتی ھا در بيش درگاه دروازه ھای قلعه 

روز ديگر والی قلعه مبلغ ده ھزار دينار و ده خروار بار نرمينه و ... قلعه ببستند
پنج سر اسب تازی و پنجاه نفر برده با چندين تحف و غرايب به اسم خدماتی بيش 

ه را بنواخت و ھر ملک شمس الدين فرستادگان والی قلع. ملک شمس الدين فرستاد
روز پنجم از .  مقام کردبکرچھار روز در پای قلعه . يک را خلعت گرانمايه بخشيد

  .اول بامداد عنان عزيمت بر سمت زمينداور داد و ازآن حدود تاخت
  

و پھلوان محمد نھی را به واسطۀ قتل ميرانشاه نام و آوازه ای عظيم : 290ص 
 و حدود ھندوستان لشکرکشی افغانستانحاصل شد؛ چه، ھژده سال ميرانشاه در 

کرده بود و چند قsع و حصون را به دست آورده بود و به مردی و مردانگی و 
   ...ست مرد نامدار مبارز مقابلی کردیغايت شوکت در روز نبرد با دوي
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. روای چنين تقرير کرد که ملحدی بود او را عsالدين ھرير گفتندی: 294ص 
پيش سراقسوخاتون مادر قتلغتمور که امير ...  الدين ُکرد بودبرادر خواندۀ ملک تاج

تکناباد بود رفت و مبلغ ھزار دينار قبول کرد جھت استخsص ملک تاج الدين 
روز ديگر آن خاتون پنجاه سوار بفرستاد تا ملک تاج الدين ُکرد را از بند . ُکرد

 افغانستانئ از زعما.  برفتندمستنگخsص کردند و در مصاحبت او تا حدود 
 مستنگدرشھر . شخصی ھوبو نام با ھزار مرد افغان پيش ملک تاج الدين ُکرد آمد

  ...به حکم ملک شمس الدين حاکمی بود
  

 درآمد، درين سال نکودار با پادشاه ابقاخان تخلف 660چون شھور سنۀ : 297ص 
اقول چون خبر شاھزاده تبسين . نکودار در اندخای بود... کرد و از مرغاب برفت

با سپاه گران و مصاحب او ملک شمس الحق والدين کرت بشنيد از اندخای 
 رسيد، بينی گاو و شالچون به .  کرداوغانستانبگريخت و روی به طرف 

روز ديگر بر سپاه او زدند و . شاھزاده تبسين اقول و ملک شمس الدين بدو رسيدند
مله که با ايشان مقاومت نمود نکودار بعد از چند ح. بسياری از ايشان به قتل آوردند

  .منھزم شد
  

 حرکت کرد، اوغانستانچون ملک اسsم شمس الحق والدين به طرف : 303ص 
ملک تاج الدين خار را که از جملۀ قرابتان او بود، قايم مقام خود در شھر ھرات 

  .بگذاشت
  

 روز ديگر ملک بلبان با اوراد و طُغای به شھر ھرات درآمدند و مردمی: 355ص 
ملک بلبان حصار اختيارالدين . را که از شھر بيرون رفته بودند به شھر درآوردند

را به حال عمارت باز آورد و دل ھای رعيت را از خاص و عام به عدل و بذل 
و دايما ملک بلبان و اوراد و طغای از ملک اسsم ... مايل و مشعوف خود گرداند

، ھر روز به تجديد عوام الناس آوازه شمس الحق والدين خايف و نا ايمن بودند؛ چه
ملک شمس الدين لشکر به ھرات می آرد تا ملک بلبان و شحنگان را "ميکردند که 

تا از ھرات رفته بود، در . و ملک شمس الدين از اين معنی فارغ بود". بگيرد
بدين .  به قمع اعادی و ضبط و�يت بسر می بردافغانستانو�يت غور و غزنين و 

  .ه ذکر پيوست يک سال تمام ملک بلبان در شھر ھرات حکومت راندنوع که ب
  

 درآمد، درين سال ايلچِی با يرليغ و پائيزه وخلعت 674چون شھور سنۀ : 362ص 
ملک شمس الدين او را به اگرام و اعزاز ھرچه . از پيش پادشاه ابقا به خيسار آمد

 ما موشح به اصناف اکنون می بايد که چون احکام نواختِ ... تمام تر بنواخت
الطاف شھرياری برسد، بی ترددی به ھرات رود و اين سرحد را تا قصارای 

 و حدود شبورغان و آموی، چنانکه از امارت و حکومت بی وھن او سزد افغانستان
  ...آبادانی گرداند
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 را به جھت حق گذاری نعمت پادشاھان ماضی به زخم افغانستانديار : 374ص 
اميدواريم که پادشاه جھان چنين ملکی را که شناختۀ . گردانيدهتيغ مسلم و مسخر 

  ...پادشاھان است و پروردۀ نعمت ايشان ببخشد
  

چون ملک اسsم غياث الحق والدين با امرا و صواحب عھد کرد، روز : 626ص 
اولجايتو در باب او نه چندان الطاف و . ديگر او را پيش اولجايتو سلطان بردند

و کرامت و عنايت پادشاھی مبذول داشت که شرح و تقرير آن عاطفت شاھنشاھی 
فرمان فرمود تا بتجديد يرليغ نوشتند و . را تبيان و بيان در حد امکان توان آورد

  ... و حد آموی بدو مفوض کردندافغانستانخطۀ ھرات را تا اقصای 
  

  
  

، )شال يا َسول؟(کويته ): افغانستان(دھکده ھا يا قلعه ھای افغانان موقعيت  :6نقشه 
  )پاکستان امروزیدر ( م 1842 نقشۀ در... وبکر ، مستونگ، تيری، دوکی

  
روای چنين گفت که درين سال مذکور شاھزاده يسور با سپاه بی : 680- 677ص 

حساب از حدود تکناباد به جانب شھر سجستان حرکت کرد و پيشتر نامه ای نوشت 
به حکم سلطان مغفور ... ان بودبه ملک عادل نصيرالحق والدين که ملک سجست

سعيد سديد اولجايتو سلطان و فرمان شاھزادۀ جھان سلطان ابوسعيد حکومت 
  ...خراسان تا حد مازندران و وسط قيس و مکران و شط سند در يد حکم ماست
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به وطن خود رسيد و ... شاھزاده يسور روز ديگر از و�يت سجستان بيرون رفت
رف کرد و شاھزادگان و امرا و رووس سپاه را چند روز متعاقب طويھای شگ

  ... را به نواختافغانستانخلعتھای گرانمايه داد و زعما و اکابر 
  

 از توابع و افغانستانامرا فرمودند که اسفزار و فراه و سجستان تا حد : 717ص 
مضافات شھر ھرات است و از عھد قديم باز در حکم ملوک غور بوده و احکام 

  .زخانی و امرای پيشين بر آن ناطق و شاھد استپادشاھان چنگي
  

 و شط آموی افغانستاناگر خواست حق باشد از حد مازندران تا اقصای : 740ص 
 .بدو مفوض گردانم

  
  }9{ م 1404/  ق 807: توزک تيموری. 2
  

 افغانستانسيستان و قندھار و و کنکاش ديگر که در تسخير ممالک : 61ص 
خراسانن بتسخير درآمد امرای من کنکاش گفتند که کردم اينست که چون مملکت 

افواج به تسخير اين سه ملک تعيين بايد کرد من گفتم که اگر با افواج کار ميسر 
نشود ناچار مرا عنان عزيمت بدان صوب معطوف بايد داشت و اينک مرا کاری 

  .بسياری در پيش است
  

ن چنين کردم که چون و کنکاش پاک ساختن راه ھندوستان از اوغانيا: 74-72ص 
بعرض من رسيد که بعضی از اوغانيان متعرض راه ھندوستان شده راه زنی 
مينمايند خصوصا موسی اوغان که کsنتر قبيله کرکس است و بر لشکرشاه اوغان 
که از چاکران و دولتخواھان من بود و ويرا اميرزاده پيرمحمد به محافظت قلعۀ 

ھمدرين وقت ملک برادر ...  ويرا بقتل رسانيدايراب گذاشته بود ترکتاز آورد  و
لشکرشاه آمده داد فرياد کرده حقيقت کشته شدن برادر خود را از تعدی موسی 

  .موسی بسزا و جزای خود رسيد و راه ھندوستان مفتوح شد... بعرض رسانيد و
   

  }10 { م1427/  ق 830: زبدت التواريخ. 3
  

قندھار و کابل و غزنين تا آن و�يت بعد از : ) ق812وقايع سال  (3 ج 318ص 
 که در زمان حيات حضرت اميرصاحب قران که در افغانستانکنار آب سند و 

تصرف نواب کامياب امير و اميرزاده سعيد شھيد اميرزاده پيرمحمد بن امير 
اميرزاده قيدو بھادر مسلم فرموده او را با ... جھانگير بود، به فرزند ارجمند او

  ... و متعلقان و نواب بدان جانب روانه گردانيدلشکرھای بسيار
  

بعد ازآنکه حضرت سلطنت شعاری ممالک ):  ق819وقايع سال  (4 ج 637ص 
 تا حدود ھندوستان به اميرزاده قيدو بھادر ارزانی فرمود، افغانستانقندھار و 
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بھلول بر�س را مقرر گردانيد که به ضبط مھمات و مصالح آن ممالک قيام نموده 
sزم و مصاحب و نايب قيدو باشدم...  

  
سيورغتمش بھادر که روی لشکر و پشت ):  ق821وقايع سال  (4 ج 691ص 

کابل و غزنين تمامت ممالک بsد . سپاه و ساعد دين و دولت بود، سيورغال فرمود
  ... با اعمال سند و ھند به تصرف نواب ديوان او باز گذاشتافغانستانو قندھار و 

  
  }11 { م1470/  ق 875: نمطلع سعدي. 4
  

ذکر توجه حضرت صاحب قران به جانب ):  ق785سال ( دفتردوم 1 ج 547ص 
  ...افغانستانسيستان و قندھار و 

  
موکب ھمايون از جيحون عبور نموده ):  ق812سال ( دفتراول 2 ج 109ص 

 که در زمان حضرت افغانستانقندھار و کابل و غزنين تا کنار آب سند و و�يت 
بقران مفوض به ميرزا پيرمحمد بن ميرزا جھانگير بود، حضرت خاقان سعيد صاح

به فرزند ارجمند او ميرزا قيدو بھادر عنايت فرمود و فرمود که آن ممالک را به 
  ...احسان و معدلت رونق و طراوت دھد

  
حضرت خاقان سعيد درآن زمان که ):  ق819سال ( دفتر اول 2 ج 236ص 

 تا حدود ھندوستان سيورغال ميرزا قيدو بھادر فرمود، ستانافغانممالک قندھار و 
  ...امير بھلول بر�س را به ضبط مصالح آن ممالک مsزم او تعيين فرمود

  
چون خاطر خطير پادشاه گردون ):  ق821سال ( دفتر اول 2 ج 260-259ص 

سرير را از جانب ميرزا قيدو فراغت روی نمود، و�ياتی که مفوض به جانب او 
جsل الدين ميرزا سيورغتمش به رسم سيورغال عنايت ... د به فرزند سعادتمندبو

 با اعمال ھند و سند که افغانستانکابل و غزنين و قندھار و فرمود و تمام و�يات 
تعلق به ميرزا قيدو داشت مجموع آن ممالک را به تصرف نواب فرزند دولتمند باز 

  ...گذاشت
  
  }12 { م1494/  ق 899: روضات الجنات. 5
  

از کتب خانه صاحب مغفرتمآب مرشد الزمان شيخ رضی الدين : ... 1 ج 161ص 
  ...   بوده استافغانستانمحمد رح از و�يت 

  
پس فرمود تا : ) ق645سال : فرمان منکوقاآن به ملک شمس الدين (1 ج 410ص 

" وسويهک"و " باخرز"و " جام: "بلدۀ ھرات با لواحق و مرافق از: يرليغ نوشتند که
و " فيروزکوه"و " خيسار"و " غور"و " تولک"و " ازاب"و " فوشنج"و " جزه"و 
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و " اسفزار"تا آب جيحون و " فارياب"و " مروجاق"و " مرغاب"و " غرجستان"
تا شط " افغانستان"و " تيراه"و " کابل"و " تکيناباد"و " سجستان"و " فراه"

  ...از داده آمد و قبضۀ اقتدار او ب، بيد اختيارسند و حد ھند
  

و ) افغانستاناز ديار (نمود " بکر" ق محاصرۀ قلعۀ 657 و در سنۀ :1 ج 416ص 
آن حصاريست بر سر صخرۀ  در ميان دريا بغايت محکم، و ھمانا بکر جھت آن 

  ...ميگفتند که ھيچ شاه بر وی دست نيافته و آنرا نگشاده
  

لک غياث الدين را پيش امرا بعد از تاکيد عھد و تجديد پيمان م :1 ج 464ص 
چندان عواطف و نوازش فرمود که از حد متجاوز ) اولجايتو(سلطان بردند، پادشاه 

بود، و حکم کرد که يرليغ نوشتند که مملکت ھرات و و�يات از حد جيحون تا 
  ... بدو مفوض دانندافغانستاناقصای 

  
 از فغانستانافراه و سجستان تا حدود که اسفزار و : امرا گفتند :1 ج 489ص 

  ...توابع ھرات است، و از قديم باز ھميشه در حکم ملوک غور بوده
  

 ق برود خانۀ ھرات نزول کرده 618 ايلچيکدای در شوال سنۀ :2 ج 62-61ص 
فرمود که سپاه بايد که درين يکماه ساز و ادوات محاربه ترتيب دھند، و از 

ده، باندک زمانی از مواضعی که درحکم چنگيزخان بود مدد و آ�ت حرب طلبي
، نزديک به پنجاه ھزار مرد از افغانستانحدود خراسان، و جبال و شبرغان، و 

  ...پياده و سوار بھرات آمدند
  

اميربزرگ و سپھدار )  ق قرانوئين که635( و گويند درين سال :2 ج 111ص 
نام که مرد بھادر و سخن دان بود، و خط " قستای کرد" بود افغانستانگرمسير و 

چون بيامد امير عزالدين مقدم و مغولی نيک ميدانست، بشحنگی ھرات فرستاد، 
شرف الدين خطيب و عيارانرا بنواخت و در کار عمارت و زراعت ممد و معاون 

و در وقت زراعت چون گاو نبود مردم از وضيع و شريف ھردو کس . ايشان شد
اشت تا زمين شديار چرق چوب بر گردن نھاده ميکشيدند و ديگر مھار استوار ميد

تا چون غله برسيد و پنبه برداشتند . ميشد، و تخم می پاشيدند، و پنبه می کاشتند
 افغانستانبيست مرد جلد توانا اختيار کرده ھريک را با پشتوارۀ بيست من پنبه ب

و قستای و اميرعزالدين . فرستادند، تا از آنجا دراز دنبال و ادوات دھقانی آوردند
را بيک " جوی انجيل"دم ھرات را حشر کرده در دوماه و نيم آب مقدم تمام مر

  ...مزرعه رسانيدند
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 }13 { م1497/  ق 903: روضت الصفا. 6
  

 ق ايلچی با پايزه و يرليغ و 674 درشھور سنۀ : بخش دوم4 ج 3693-3692ص 
ملک معظم : مضمون يرليغ آنکه. خلعت از پيش پادشاه اباقاخان به خيسار آمد

بی ... لدين کرت بداند که ما را نسبت به او التفات و دل بستگی تمام استشمس ا
...  و حدود شبرغان و آمويهافغانستانتردد به ھرات رود و آن سرحد را تا انتھای 

   ...ضبط نمايد و آبادان سازد
  

و ميرزا قيدو را در قلعۀ ) ... سلطنت شاھرخ تيموری(:  بخش دوم6 ج 5333ص 
و چون خاطر خطير حضرت خاقان از جانب ميرزا ... وس فرمود اختيارالدين محب

کابل و غزنين و قيدو فراغت يافت تمامت و�يت که تعلق به شاھزاده می داشت از 
 و غيرذلک به رسم سيورغال به فرزند ارجمند ميرزا افغانستانقندھار و 

 ...سيورغتمش ارزانی داشت
  
  }14 { م1530/  ق 937: بابرنامه. 7
  

 در ميان بوده وو�يات کابل از اقليم چھارم : )152متن انگليسی، ص ( 80ص 
 کاشغر و بعضی از و�يات ، پرشاور،شرقی آن لمغانات. معموره واقع شده است

شمالی او . غربی او کوھستان است که کرنو و غور دران کوھستان است. ھند است
بی او فرمل و نغز جنو. و�يات قندز و اندراب است، کوه ھندوکش در ميان است

  . استافغانستانو بنو و } ناغر{
  

. ..ری استددر کوھستان غزنه ھزاره و نوک: )156متن انگليسی، ص  (83ص 
آن جنوب در است مثل کتور و کبرک و شمالشرق کافرستان در کوھستان 

باوجوديکه قبs باجور، سوات، پشاور و ھشتنگر از توابع کابل .. . استافغانستان
اما حا� بعضی از آنھا توسط قبايل افغان ويران گرديده و بعضی در بودند، 

  .تصرف افغانھا درآمده و معنی و�يت بودن در آنھا نمانده است
  

تاختن و }  م1505{کابل تسخير در سال : )164متن انگليسی، ص  (88-87ص 
 و آب ايستاده وارد دوکی، پس از عبور از افغانستان دشت و ، بنو،تاھوکبر 

  .زنی گرديدمغ
  

و  دوکی،  دشت،خواجه اسمعيلھای کوھ: )167متن انگليسی، ص  (90ص 
آنھا کم ارتفاع، کم گياه، کم آب، بدون درخت و بدنما .  يکسان استافغانستان

چنين کوھھای کمتر در جھان  ...بوده وش مناسب انمردمھا با کوھاين . ميباشند
  . وجود دارد
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 سال اول يا}  م05-1504 {نھصد و دهبسال : )273متن انگليسی، ص  (142ص 
اما نظر به طرح . و تسخير ھندوستان از طريق خيبر به پيشاور رفتم کابل بهآمدن 

  را تاخته وافغانستانرفته و قسمت اعظم ت اھوکيا باقی چغانيانی بطرف بنگش 
  . خارج شديمدوکینموده و از طريق بنو و دشت را تا�ن و تاراج 

  
  }15{  م1609/  ق 1018: هتاريخ فرشت. 8
  

و بعد از آن سلم، امارت سيستان را به طلحه ارزانی داشت و او :  ج ا58-55ص 
لشکر غور و بادغيس را به کابل فرستاده اھالی آنجا را جبرا و قھرا مطيع و منقاد 

و خالد بن عبدهللا را که بعضی می گويند از نسل خالد بن وليد بود و . گردانيد
ند از نسل ابوجھل به حکومت کابل مقرر نمود و چون خالد بن بعضی می گوي

عبدهللا از ايالت کابل معزول گشت مراجعت به عراق عرب شاق و دشوار دانسته 
از بيم حاکم، مجدد با عيال و اطفال و جماعتی از مردم عرب، به راھنمونی اعيان 

طن شد و دختر خود کابل، به کوه سليمان که مابين ملتان و پيشاور است، رفته متو
را به حبالۀ نکاح يکی از افغانان معتبر که مسلمان شده بود، درآورد و ازآن دختر 

يکی لودی : فرزندان به وجود آمده، از آن قبيله دو کس به مزيد شھرت امتياز يافتند
  .و ديگر سور و طايفۀ افغانان لودی و سور از آن جماعت اند

  
 يکی از مردم ثقه است، در بلدۀ برھانپور در کتاب مطلع ا�نوار، که تصنيف

حضرت ) وقتی که. (قبطيه فرعون اند) که افغانان از نسل(خانديش به نظر آمده 
برآن کافر غالب آمد، بسياری از قبطيان توبه کرده به دين موسی ) ع(موسی 

متحلی گشتند و جماعتی از ايشان که در دوستی فرعون و خدايی او صلب بودند از 
ھل اختيار اسsم نکرده جsی وطن کردند، به ھندوستان آمده در کوه کمال ج

  ...گرديدندسليمان ساکن شدند و قبايل ايشان بسيار گشته موسوم به افغان 
  

القصه، مسلمانان افغان، به زراعت و تحصيل مايۀ معاش مشغول شدند و صاحب 
محمد قاسم از راه اسب و گاو و گوسفند و شتر بسيار شده با مسلمانانی که ھمراه 

سند به ملتان آمده ساکن آنجا شده بودند، رابطۀ آشنائی و آمد و شد به ھم رسانيدند و 
 م چون او�د ايشان بسيار شدند از کوھستان برآمده مواضع 143/760در سنۀ 

معمورۀ ھندوستان را مثل کرمان و شنوران و پيشاور متصرف شدند راجۀ �ھور 
 داشت، قصد دفع فتنۀ ايشان نموده يکی از امرای خود را که با راجۀ اجمير خويشی

با ھزار سوار بر ايشان نامزد کرد و افغانان به جنگ پيش آمده اکثر ھنديان را به 
و بعد از اين قضيه، راجۀ �ھور برادرزادۀ خود را با دوھزار سوار . قتل رسانيدند

دراين دفعه .  گسيل نمودو پنج ھزار پياده در نھايت استعداد بر سر افغانان سرکش
خلج و غور و مردم کابل که به حليۀ اسsم مزين بودند، امداد ايشان بر ذمۀ خود 
فرض شمرده با چھار ھزار کس به مدد آمدند و ايشان مستظھر گشته علم مقاومت 
. افراشتند و در مدت پنج ماه ھفتاد جنگ با کفار کرده در اکثر محاربات غالب آمدند
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بر سر کفار تاخته ايشان را عاجز و زبون گردانيد، ) چون سپاه سرمادراين اثنا (
و بعد از موسم زمستان باز برادر . ھمه دست از جنگ باز داشتند و مراجعت کردند

زادۀ راجۀ �ھور، با لشکر تازه زور، بدان طرف توجه نمود و در اين کرت ھم، 
بين کرمان و پيشاور بر نھج سابق، مردم کابل و خلج به کمک ايشان رسيده ما

گاھی کفار جنگ را پيش برده مسلمانان را تا پيرامون . تsقی فريقين روی نمود
کوھستان می دوانيدند و گاھی مسلمانان فايق آمده به ضرب شيبۀ تير از پيرامون 

و چون موسم برسات رسيد، بی آنکه غالب از مغلوب معلوم . کوھستان می راندند
. داد آب نيsب مsحظه کرده به مقام خود مراجعت نمودندگردد، لشکر کفار از اشت

و مردم کابل و خلج نيز به جاھای خود رفته ھر که از ايشان می پرسيد که احوال 
مسلمانان کھستان به کجا رسيد و چه صورت پيدا کرد، ايشان جواب می دادند که 

جا چيزی ديگر  بگوييد که به جز از افغان و غوغا درآنافغانستانکھستان مگوييد 
و " افغانستان"ظاھرا، بدين سبب مردم فارسی زبان امکنۀ ايشان را . نيست

می خوانند، اما اينکه ھنديان اين طايفه را پتان می گويند " افغانان"خودشان را 
ا� به خاطر ميرسد که در عھد سsطين اسsم دفعۀ اول (وجه تسميه ظاھر نيست، 

  )...تنه ساکن شدند، اھل ھند ايشان را پتان خوانندکه به ھند آمدند چون در بلدۀ پ
  

و چون درھمان اوان ميان راجۀ �ھور و کفار کھکران موافقت به مخالفت انجاميد، 
راجه با افغانان صلح کرده . کھکران با افغانان به واسطۀ قرب جوار متفق شدند

م خلج که به بساط منازعت را در نوشت و چند موضع از لمغانات را به ايشان و قو
طفيل افغانان درآن صحرا می نشستند باز گذاشت، با اين شرط که محافظت سرحد 

و افغانان درکوھستان . نموده نگذارند که لشکر اسsم داخل ھندوستان گردد
پيشاوری حصاری کشيده آن را خيبر نام کردند و و�يت روه را متصرف گشته در 

از اين سبب . شان به و�يت �ھور رسدعھد ملوک سامان نگذاشتند که مزاحمت اي
و روه . تاخت و تاراج سامانيه، من اوله الی آخره، به جانب سند و بھاطيه بود

عبارت است از کوھستان مخصوص که ابتدای آن، به اعتبار طول، از سواد بجور 
و به اعتبار عرض، از حسن ابدال تا . است تا قصبۀ سيوی که از توابع بھکر است

و چون نوبت حکومت غزنين .  و قندھار در حدود اين کوھستان واقع شدهکابل است
که سپھسا�ر وی بود، اکثر اوقات تاخت بر لمغان و ) سبکتگين(به الپتگين رسيد، 

افغانان از مقاومت عاجز شده جيپال . غلمان و جواری بند می گرفتملتان آورده 
پنجاب را، از تسلط ) ۀراج(رای با راجۀ بھاطيه مشورت نمود و به گفتۀ او 

جيپال چون می دانست که لشکر ھندوستان از شدت سرما در . سبکتگين پيغام دادند
آن سرحد ھا متوطن نمی توانند شد، ھرآئينه با راجۀ بھاطيه مشورت نمود و به 
گفتۀ او، شيخ حميد را که در ميان افغانان صاحب اعتبار بود پيش خود طلبيده به 

و ملتان و لمغان در عھدۀ خويش ) روه(ت و او ضبط و�يت بنواخ) امارت(منصب 
گرفته در ھريک از مواضع مذکور از جانب خود حاکمی نصب کرد و از آن 

و بعد از آنکه الپتگين فوت . تاريخ افغانان به امارت رسيده صاحب جاه گرديدند
اد که شيخ حميد صsح در پرخاش نديده پيغام د. شده سبکتگين قائم مقام وی گرديد
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سزاوار . ما و شما را به واسطۀ شراکت اسsم نھايت اتحاد و يک جھتی است
مکارم اخsق خداوندی است آن است که اين طايفه را از خود دانسته عساکر 
منصوره را مامور گردانند که در حين تاخت و تاراج ممالک ھندوستان مزاحمت 

 بر اقتضای وقت، ملتمس سبکتگين بنا. به احوال اين جماعت خيرخواه نرسانند
ايشان را مبذول داشت و بعد از فتح جيپال به طريق مدارا با ايشان پيش آمده اقطاع 
ملتان و لمغان و روه به او مقرر داشت، اما سلطان محمود به خsف پدر قبايل 
افغانان را مقھور و مخذول گردانيده سرکشان ايشان را به قتل آورد و مطيعان را 

  .sزم رکاب ساختنوکر گرفته م
  

چون خسرو شاه در بلدۀ �ھور ازاين سرای فانی پرفتور به : 1 ج 187-185ص 
دارالسرور خراميد، پسرش خسروملک، قائم مقام وی گرديده تخت گاه �ھور را به 
زينت عدل و داد بياراست و آن مقدار از ھندوستان که در تصرف سلطان ابراھيم 

 حقه، در تحت ضبط آورد، ليک سلطان شھاب و سلطان بھرام شاه بود، کماھو
الدين محمد غوری به اخذ غزنين که دارالملک آن دودمان عظيم الشان بود، اکتفا 

 مسخر  و ملتان و سندافغانستانپيشاور و نموده طمع در ھندوستان ھم کرد و 
چون خسرو ملک تاب مجادلۀ او .  م به �ھور رفت576/1180ساخته در سنۀ 
سلطان شھاب الدين، از راه ...  م 582/1186پس در سنۀ ... ن گشتنداشت، متحص

ديگر، با بيست ھزار سوار دو اسبه و سه اسبه جريده و سبک از غزنين ايلغار 
و بلدۀ �ھور بی خرخشه و جنگ، بدين حيله، به ... کرده به کنار آب �ھور آمد

     .غوريه انتقال نموددست سلطان شھاب الدين درآمده سلطنت از خانوادۀ غزنويه به 
  

، شاھوی افغان طبل مخالفت ) م742/1341(دراين اثنا : 1 ج 461-460ص 
و بھزاد، نايب ملتان را به قتل رسانيده ) لوای مخالت برافراخت(عsنيه فرو کوفته 

سلطان با استعداد تمام به جانب . قوام الملک را از ملتان به جانب دھلی گريزانيد
و يک منزل بيش نرفته بود که والدۀ او ملکه جھان، که نظام و ملتان نھضت فرمود 

التيام تمام خانوادۀ سلطان تغلق شاه به او وابسته بود، در دھلی به رحمت حق 
سلطان متالم و محزون گشت و فرمود تا در شھر به روح او طعام و . پيوست

تاد و صدقات دادند و خود چون به نزديک ملتان رسيد، شاھو عرضه داشت فرس
سلطان از راه .  رفتافغانستاناظھار ندامت و بازگشت نمود و ملتان را گذاشته به 

  ...مراجعت نموده به دھلی آمد
  
  }16{ م 1613/  ق 1021: مخزن افغانی. 9
  

خت غزنه بفکر تسخير سلطان شھاب الدين پس از نشستن بر ت: 12-11ص 
بار اول از �ھور . ن لشکر کشيداو چندين بار از غزنه به ھندوستا. دھندوستان افتي

 12بار سوم بھمراھی . بار دوم از انھيلواره بدون پيروزی عقب نشست. برگشت
ھزار سوارکار افغان، شمشيرزن، زبردست و جنگجو بياری خداوند به پيروزی 
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سلطان شھاب الدين بھنگام ... راجا پيتوره شاه ھندوستان بقتل رسيد. دست يافت
کوھھای روه، سليمان و اشتوغر و اطراف باجور بشمول آنھا را در ، برگشت

مسکن گزين  ، و از نزديکيھای قندھار تا مرز ملتانمرزھای کابل تا رود سند
 تا افغانھا وظف نمود ھزار مرد م20راس  ساخته و ملک معزالدين غوری را در

  .مسکن گزين سازد) روه(را از کوھھای غور در اين کوھھا 
  

مال تا  باجور در شمجاورتندۀ سلسله کوھھای است که از  بخصوص دربرگيرروه
، و از حسن ابدال در شرق تا کابل در ) بکرمحدودۀ( سيوی واقع در جنوب قصبۀ

قندھار در مرزھای اين کوھھا قرار دارد که متشکل از سلسله . غرب امتداد دارد
 از اشتوغر اولين جائی است که آنھا پس. کوھھای سليمان و اشتوغر ميباشد

وقتی ملک معزالدين بنزد سلطان شھاب . مھاجرت شان در آنجا مسکن گزين شدند
الدين رفت، سلطان بسيار خوشحال گرديد، زيرا مسکن گزينی اين قبيله را باعث 

  .پيروزی در فتح ھندوستان ميدانست
  

  }17{ م 1773/  ق 1187 :تاريخ احمدشاھی. 10
  

 امی منشی دربار احمد شاه درانیاين اثر با ارزش که توسط محمود حسينی ج
 از و پادشاھی ا سالۀ25 ، دربرگيرندۀ تمام واقعات و تفصيsت دورۀنوشته شده

" افغانستان"در اين اثر گرانبھا واژۀ .  صفحه ميباشد700ر بيش از انجام دآغاز تا 
  ! و احمدشاه پادشاه خراسان خوانده ميشودبکار نرفته 

  
  }18 { م1798 /  ق1213 فوستر سفرنامه. 11

  
سفری از بنگال تا " م در 84- 1782 سياح انگليسی در سالھای فوسترجورج 

" ، فارس و روسيهافغانستانانگلستان از طريق قسمتھای شمالی ھند، کشمير، 
 م در لندن به چاپ 1798عبور نموده و خاطرات خويش را با ھمين عنوان در 

ثر در منابع خارجی باشد که نام فکر ميشود اين سفرنامه قديمی ترين ا. ميرساند
  !   در آن ذکر شده است" افغانستان"
  

بھنگام سلطنت ( م ا ز شھرھای پشاور، جsل آباد، کابل 1783موصوف در سال 
در چندين جای از .  غزنه، کندھار و ھرات عبور ميکند،)تيمورشاه درانی

خت امپراطوری افغان کابل را پايت.  نام ميبرد ولی حدود آنرا ذکر نميکندافغانستان
   .}3{و بلخ را پايتخت ازبيکھای ترکستان ميگويد
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  }19{ م 1815/   ق1230 :گزارش سلطنت کابل. 12
  

سلطنت کابل اين سرزمين ھا را بر طبق نامگذاری آخرين نقشه ھای ما : 98ص 
 و سيستان، با بخشی از خراسان و مکران، بلخ با ترکستان افغانستان: در برميگيرد

  . کيsن، کتور، قندھار، سند، کشمير، با بخشی از �ھور و بخش بزرگتر ملتانو
  

حال ميتوانم حدود پيچيدۀ قلمروی : )93-92انگليسی، ص متن  (105-104ص 
 در.  آن ھندوکش و سلسه پاروپاميز قرار داردشمال در: افغانان را توضيح دھم

در نزديک کوھھا جريان  رود تا جائيکه اين  البته،واقع استسند رود  آن شرق
کوھھای سند و جنوب آن، بلوچھا زندگی دارند؛ اما رود صحرای راست در . مييابد

محدود کنندۀ سيوستان متذکره يا کوھھای . ۀ آن مربوط افغانان استدامنسليمان و 
قلمروی افغانان . ميباشد قلمروی افغانان جنوبی تعين کنندۀ مرزھای ،در شمال

جلگۀ امتداد نمی يابد که به  غرب جانبب، چندان ين کوھھا شمال اپيوست بهدر
دشت ھای ميرسد که مرز شمال بيابان يا  شمال ادامه يافته و به هبپس  برسد؛کsت 

 که افغانستانمگر شان ندارند؛ قلمروافغانان نام عمومی برای .. .غربی را ميسازد
 قلمرو نا آشنا نيست؛ لذا برای باشندگان اين... و رفته کاربشايد بار اول در پارس 

  . بکار خواھم برد که ھم اکنون حدود آنرا شرح دادماين قلمرو را برای من اين نام 
  

 قلمرونام عمومی برای } افغانان{آنان : )152-151متن انگليسی، ص  (158ص 
نامی که ...  را بکار ميبرندافغانستاناما بعضی اوقات نام پارسی ندارند؛ خويش 

 اما ؛اطsق ميشود خراسان استسرزمين به تمام باشندگان آن وسط تبصورت عام 
واضح کاربرد اين نام درست نيست؛ زيرا از يکسو تمام سرزمين افغانان بصورت 

قابل  و از سوی ديگر در بخش شامل نيستخراسان داخل مرزھای صريح در 
  .کونت ندارندآن ايالت، افغانان ستوجه 

  
  }20{ م 1850/  ق 1266: تاريخ احمد. 31
  

بندۀ خاکسار و اثيم عبدالکريم علوی که چون راقم را از تحرير تاريخ حال : 3ص 
 ھجری 1255شجاع الملک پادشاه درانی که باعانت سرکار انگريزی در سنۀ 

 رفته و سرکشانرا خراساناز مقام لوديانه متعلقه ھندوستان در ملک }  م1839{
ود گرديده بود فراغت حاصل شد  سريرآرای سلطنت آبای خزيروزبر نموده

از حال ... مورخين سابق کمتر نوشته اند وکه حال سsطين درانيه را ... خواست
 و شمار منازل از پشاور افغانستانحکام ترکستان بسبب قرب و اتصال ملک شان ب

 تا مدت دراز افغانستان و از تاريخ امام الدين حسينی که در از ھرات مرقوم ساخته
�و }  م1797{ ھجری 1212ت پادشاھان درانيه بکمال تحقيق تا سال مانده حا

عھد سلطنت زمان شاه نوشته بود اکثر روايات او را درج اين تاريخ نمودم و 
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ازسال مذکور تا اختتام سلطنت شان آنچه از باشندگان کابل و قندھار و نواح آنھا که 
  .اب بر سبيل اجمال نوشتممعتبر و ثقات بودند شنيده و تحقيق کرده درآخر اين کت

  
عبدهللا خان سدوزئی ولد حيات سلطان }  م1717{ ھجری 1129 درسال :5-4ص 

جد امجد احمدشاه درانی با پسر خود محمد زمان خان و ديگر خويش و تبار از 
ملتان آمده در ھرات مالک و مختار کل قوم ابدالی که تخمينا شصت ھزارخانه بوده 

ن احمدشاه از ملتان که از قديم ماوا و منشای شان بود بزرگا... باشند شده بود
بھرات رفته سردار و رئيس قوم گرديدند و نزد بعضی تولد احمدشاه درانی نيز در 
ملتان شده بود در صغر سن ھمراه والد بزرگوار خود محمد زمان بھرات و قندھار 

بظھور آمده بلند و ترددات ارجمند رفت و از احمدشاه در حضور نادرشاه خدمات 
   ...مدام بحضور نادر ميماند

  
  !در بيان جلوس فرمودن احمدشاه ابدالی بر سرير جھانبانی خراسان

  
و افواج کثير ھمراه کرده در کابل و اشجاع الملک را بموجب درخواست : 54ص 

تخت سلطنت  او را بر درھابقندھار فرستاد و بعد رسيدن درانجا سرداران انگريز
 که ملکش موروثی است نشانيد و از طرف او درتمام آنملک  بدين سببخراسان

تمامی افغانان کابل و قندھار شورش کرده شجاع الملک و ... عمل نمودند
مسترمگناتن وزير او را بکشتند لھذا سرکار انگريزی از انملک دست بردار شده 

  ... برخاست کرده در ھندوستان بطلبيدافغانستانفوج خود را از 
  
  }21 { م1858/  ق 1275:  فيريَرتاريخ. 41
  

 ... تقريبا بطورکامل ابدالی ھا وغلزی ھا بوده و اصلیافغانستانباشندگان : 14ص 
 عمده در  اند، بطورافغانستانابدالی ھا با وجود اينکه تقريبا باشندۀ تمام حصص 

کابل مستقراند؛ کاکرھا در  و کندھار کندھار مسکون اند؛ غلزی ھا در ھرات و
کندھار و سند، جائيکه  بو�ن؛ بابريھا، ناصريھا، لوھانيھا و بابيھا در ی معبرنزديک

آنھا بدنبال تجارت پرمنفعت اند؛ بريس ھا درھمسايگی پشين قراردارند؛ چيرانيھا و 
 بين کابل و مناطق ھزاره ھا و در) شيعه(شمالشرق کابل؛ بنگشھا  مھمندھا در
نی، جاجی و بيرتيجی؛ با�خره، چيرانی بيدی خيلی، چلوزا: شاخه اند شامل چھار

قبايل باقيمانده يا درھند : را ميتوان درھمه جا يافت، باوجوديکه تعداد آنھا کم است
  . اند ويا منقرض شده اند

  
  اصلیافغانستان مستقل دانست که بر سبکتگين را ميتوان اولين فرماندار: 20ص 

  حکومت ميکند؛
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  }22{ م 1864/  ق 1281: تاريخ سلطانی. 51
  

بين ھندوستان   مملکتی است وسيع و کشوريست منيع درافغانستان: 12 – 10ص 
 و ايران و ترکستان افتاده و دولت روس و انگليس و ايران بدان روی تسخير

و اين کوه سربلند بسان ... چون سرحد شمال اين و�يت جبل ھندوکش است... نھاده
 کابل دارالملک اين و�يت شھر... رديده گافغانستانفاصل ترکستان و سد سکندری 

جنب  کوه واقع شده است جمعيتش به پنجاه ھزار نفس ميرسد در است که مابين دو
است که تا حال ناتمام شمالش اميرشيرعليخان شھری مسمی بشيرپور بنياد نھاده 

غان و ملل غريبه بچھل ھزار اف جمعيتش از... است قندھار ديگر... افتاده است
  ... معيت داردج بيست و ھشت ھزار... ھراتديگر .. .ميرسد

  
افغانستان را قدما تا آوان سلطان محمود غزنوی جزوی از زابلستان و نيمروز 

درايام سلطنت سطان محمود غزنوی و سsطين غوری بمملکت غزنه ... ميدانستند
ه معروف بود و در آوان بابرشاه کورکانی و احفادش بدو قسمت منقسم شد، چنانچ

قسمت شرقی را که تعلق بکورکانيه داشت تا چشمه مقر از بsد ھندوستان و سمت 
ن معدود نمودندی و امتصرف فيه دولت صفويه بود از ثغورات ايرکه غربی را 

  ...آنرا فارس شرقی گفتندی
  
  }23{ م 1865/  ق 1282: افغانیحيات . 61
  

 م به 1865ان در سال متن انگليسی کتاب نشان ميدھد که اين اثر توسط حيات خ
  : م به زبان انگليسی ترجمه شده است1874زبان پارسی نگاشته شده و درسال 

  
مانند ( بطور واضح از نام قوم حاکم باشندۀ آن اشتقاق شده افغانستاننام : 1ص 

شمالی آن سلسله کوھھای ھندوکش است که  مرز)... ھندوستان، ترکستان وغيره
جنوب آن  غرب آن فارس يا ايران قرار دارد؛ در ؛ درآنرا از ترکستان جدا ميسازد

از ) سند(شرق توسط اندوس  بلوچستان واقع است که تا بحرھند امتداد دارد؛ و در
  ...پنجاب جدا شده است

  
سلسله کوھھای که بنام سليمان يا کيسی ياد شده و از کوه ھای ھندوکش : 2ص 

رطبيعی اين مسير را به دو بطرف جنوب تا مرزھای بلوچستان ادامه دارد، بطو
قاعده شرقی کوھھای سليمان  (افغانستان شرقی :حصه شرقی و غربی تقسيم ميکند

 افغانستان غربی ؛ و)تا رود سند که حا� تابع امپراطوری ھند برتانوی است
 اميرکابل بوده و شامل يکتعداد قبايل کوھی قسمت غربی و بمراتب بزرگ که تابع(

که  و متزلزل با�ی شان وجود دارد و ھم يکتعداد قبايل ديگرميشود که کنترول کم 
  ...  مليون نفر تخمين ميشود4.5تعداد جمعيت تابع حدود ). کامs ياغی و آزاد اند
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جنوب بواسطه  و در) کيسی(درغرب بواسطه کوھھای سليمان ...  شرقی افغانستان
غرب، مسکن قبايل مناطق کوھستانی دربرگيرنده شمال و . بلوچستان محدود است

اين منطقه متشکل از دو .  مليون نفراست1.8 آزاد وجنگجو بوده و نفوس آن حدود
و ) }درشمالغرب �ھور{شامل نواحی پشاور، کوھات و ھزاره (پشاورصوبه 

  ...است) شامل نواحی بنو، ديره اسماعيل خان و ديره غازی خان (ديره جات
  

 حاکميت برتانيه يا مناطق کوھستانی  غربی محدودۀ خارجافغانستان: 14 – 6ص 
رود سند درشرق، زمين ھای ... شمال و جنوب کوھھا تا مرزھای برتانيه ميباشد

درجنوب وغرب، و کانتون چمله در شمال آن واقع بوده ) نواحی پيشاور(يوسفزی 
چمله، بونير، سوات، باجور، مھمند، کنر، ننگرھار، : و شامل مناطق زير است

  . وست، وزير، دوار و کاکرستانتيراه، کرم، خ
  

کابل، غزنی، :  غربی را ميتوان به چھار و�يت تقسيم کردافغانستانباقيمانده 
 ھزار تخمين 70 بوده و نفوس آن حدود افغانستانکابل شھرعمدۀ . کندھار و ھرات

 60کندھار حدود ...  ھزار جمعيت دارد15غزنی يا زابلستان کھن حدود ... ميشود
  ... ھزار ميباشد50تعداد نفوس ھرات حدود ... ه داشته وھزار باشند

  
جsل آباد، لعلپوره، پشاد چھارباغ، سلطانپور، با�باغ، ده سبز، ده : کابلو�يت 

يحيی، بی بی مھرو، زيمه کلکان، قره باغ، آغا سرای، خواجه سرای، شکردره، 
گاه، ده بوری، کاه دره، استالف، استرغچ، چاريکار، فرزه، پغمان، دھمزنگ، گذر

قلعه قاضی، تنگی سيدان، للندر، کته سنگ، شيوه کی، بينی حصار، چھارآسيا، 
بابوس، کلنگار، زرغونشھر، ده نوباغ، سلطان خوشی، پيوار، شلوزان، ھونی، 

  .پادخوا شانه، پادخوا روغنی، برکی برک، برکی راجا، سجاويند، چرخ و غيره
  

يز، اورته سنگ، رباط، کsلگو، کرديز، روضه، کsتی، منگور، شال: غزنیو�يت 
  .سرده پورمول، سرروضه، نانی و غيره

  
کsت غزنی، ِده خوجه، باباولی، ِده محسوس، ساپيروان، سرِده، : کندھارو�يت 

  پشمول، کاغنک، کرز، مزرعه، زعفر، گرشک، فرا قلعه بست و غيره
  

پوره، اشکيوان، ايزن فراه، سبزوار، اوبه برنابه، داکوتر خان: ھراتو�يت 
  . ناميزک، سياھوشان، زنده جان، غوريان، کوھسان و غيره

  
 مليون 1.5 پراگنده بوده  و تعداد آنھا افغانستانتاجيکان در سراسر : 298ص 

 تقريبا ھيچ جائی وجود ندارد که تمام باشندگان افغانستاندرسراسر . تخمين ميگردد
به عين ترتيب . وجود نداشته باشدآن به تنھائی افغان بوده و درآنجا تاجيکان 

آنھا در بين . تاجيکان نيزدرھيچ جائی بصورت مجموعی و يکجائی زندگی ندارند
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ازبکھا و افغانھا زندگی نموده و درواقعيت در بخش بزرگی آسيای غربی پراگنده 
و ترکستان و بتعداد ) بخصوص اصفھان(آنھا بتعداد زيادی در سراسر پارس . اند

تاجيکان را در . ه، قراتيگين، درواز و بدخشان زندگی ميکنندکمتری در خيو
 بنام پارسيبان مينامند، يک واژه ايکه بصورت عام و گسترده مترادف افغانستان

  . تاجيک ميباشد
  

  }24{  م1876 / ق 1293 :يادداشتھای راورتی. 17
  

 که در بين کندھار و ديره جات} سليمان{سلسله کوھھای بزرگ : 330 – 329ص 
طو� از درۀ خيبر و جsل آباد در شمال تا سيوی و دادر در جنوب شته، قراردا
دراين محدوده که ساحۀ .  کروه ميباشد100 کروه بوده و پھنای آن حدود 300حدود 

وسيعی را دربرميگيرد، دره ھا وجلگه ھای متعددی وجود دارد؛ در اينجا و 
ه قبايل افغان مطابق به ال بود کغر يا ش-مجاورت و اطراف کاسی بخصوص در

 ھمين  محدوده.  گسترش يافتندعنعنۀ ايشان، او� مسکن گزيده و متعاقبا بتمام جھات
نام اصلی منطقۀ افغان از نقطۀ بنام تيراه و ...  ميباشد اصلیافغانستان  عبارت از

غر ايجاد شده است، جائيکه زيارت حضرت سليمان قرار دارد کوه ھا بسيار - کاسی
در مسيرھای مجاورآن بطرف غرب، . ه و بطورمداوم پوشيده از برف استبلند بود

جات آب بسيار جنوب وشرق ونزديک به ساحات پوشنگ، شال، سيوی، و ديره 
  ...    کمياب، زراعت غيرکافی و باشندگان آن کم ميباشد

  
 از کاسی غر تا مرزھای افغانستان: "مولف تذکرت الملوک بطور دقيق ميگويد که

  ".داشت کندھار وسعت دارد، طوريکه در تشکيsت سلطنت صفويه قرارو�يت 
     

  }25{ م 1880/  ق 1297:  افغانستاننژاد ھای. 18
  

 بنام خراسان ياد ميشد بطور مساويانه در افغانستاندرآغازقرن گذشته که : 22ص 
بين امپراطوری ھای مغول و پارس تقيسم گرديده بود؛ طوريکه کابل و غزنی 

  . مغول ھا و ھرات و کندھار مربوط پارس ھا بوددرتصرف
  

  }26{ م 1891/  ق 1308:  افغانستانتبارشناسی. 19
  

 طوريکه بمناطق فوق اطsق گرديد بصورت عام توسط افغانستاننام : 10 ص
اين نامی است که باين مناطق ... مردم آن، نه شناخته ميشود و نه کاربُرد دارد 

خراسان نامی ... بارتباط نام قوم غالب درآن داده شده توسط ھمسايگان و بيگانگان 
خارجيھا آنرا است که مردمان اين منطقه برای کشورشان بکارميبرند درحاليکه 

  . ميخوانندافغانستان
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  }27{ م 1913 / ق 1331: سراج التواريخ. 20
  

بندۀ حضرت آفرينندۀ مھروماه و شکر گويندۀ خداوند بخشندۀ تاج و کاه : 1 ج2ص 
اعليحضرت سراج ...  حامی جمعی از سکنه و متوطنۀ مملکت خوانندۀ کلمۀ طيبۀو

 بر نآافغانستان و ترکستان متعلقۀ الملت والدين امير حبيب هللا پادشاه خود مختار 
  ...انظار خوانندگان سرگذشت پيشينيان واضح ميدارد

  
  نتيجه گيری

  
  :رسيديج عمومی زير ا ميتوان به نتفوق منابعدرنظرداشت با 
  

بحيث يک منطقۀ جغرافيائی با ) افغانستان اصلیيا ( اوغانستان يا افغانستان* 
جدا از کابل، پشاور، غزنی، قندھار  نام و�يتی بوده است ، ساله700سابقۀ تاريخی 

مطابق  ( در پاکستان امروزیکوھھای سليمانيعنی فقط اطراف  !و سيستان
واريخ، مطلع سعدين، روضات الجنات، زبدت التتوزک تيموری، تاريخنامۀ ھرات، 

 افغانان) کوھھای(اين مناطق نام قبلی  .)فرشتهروضت الصفا، بابرنامه و تاريخ 
  ...)بيرونیھند و التفھيم مطابق حدود العالم، ( استبوده 

  
) اطراف کوھھای سليمان(سرازير شدن قبايل افغان از مسکن اصلی آنھا پس از * 

 ) م1709(زائيان غل تشکيل دولت و خراسانزمينھای اشغال سر ،به مناطق مجاور
توسط  ھجدھم سدۀاواخر در افغانستان  واژۀ، }30-28، 3{ ) م1747(ان و دراني
منابع در ) م 1815(و در اوايل سدۀ نزدھم توسط الفنستون ) م 1798( فوستر

به مناطق ) اطراف کوھھای سليمان ("افغانستان اصلی"از ) خارجی(انگليسی 
که (گسترش يافته ) بعضا ھرات کابل، کندھار وبشمول ( " کشور کابلجنوب"

)  م1860 سالھایپس از(ھم نيمۀ دوم سده نزد در ،)شمال ھندوکش شامل آن نيست
نقشه و مطابق سفرنامۀ فوستر، گزارش سلطنت کابل (  شده"کابلکشور  "جانشين 

 -  و حيات افغانیم 1864 - تاريخ سلطانیمانند (منابع داخلی در و  )4 - 2ھای 
ريخ و تا)  م1773(در تاريخ احمدشاھی حاليکه   در. نيز بازتاب مييابد) م1865
در ُمھر محمد افضل خان  ،شاه خراسان خوانده شده، احمدشاه پاد) م1850(احمد 

سراج  حتی اميرحبيب هللا در و }2،4{ درج بوده" اميرخراسان"م  1867 در
 " متعلقۀ آنافغانستان و ترکستانخودمختارپادشاه "بنام )  م1913(خودش التواريخ 

  !خوانده ميشود
  

) و تعين مرزھای آنبحيث يک منطقۀ حايل (  کنونیافغانستانپس از ايجاد * 
بخصوص و )  م1901-1880(توسط انگليس و روس در زمان عبدالرحمن خان 

واژۀ  ،) م1929 -1919(خان در زمان امان هللا  حصول استقsلپس از 
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 ھيچبدون تصويب  "افغانستان"نيز بتدريج حذف گرديده و فقط واژۀ " کستانتر"
  . )ديده شود 5ۀ نقش (نام رسمی کشور باقی ميماند، منحيث  مشروعیمرجع

  
قرارمعلوم تا کنون سندی وجود ندارد که پيش از عبدالرحمن خان، يکی از امرا * 

بگفته جاناتن ...  گفته باشد"افغانستان"يا حکام اين سرزمين، خود را امير يا شاه 
 تقريبا بطورقاطع، اصطsح ابداع شده توسط فوستر انگليسی در افغانستاننام "لی، 

 م حتی در بين مقامات کلکته مروج نبوده 19 م است که تا دھۀ سوم سدۀ 1789
 ...}xviiص ، 31{" است

  
و (سنگه  برای بار اول در معاھدۀ حکومت برتانيه با رنجيت افغانستانواژۀ * 

 م ذکر شده که ميتوان 1838 جون 26در �ھور در) شجاع الملک شاه مخلوع کابل
  .}2،4{آنرا نخستين صورت رسمی ذکر اين نام در معاھدات خارجی خواند 

  
سرزمين تاريخی مردم و ھويت ، برای پی بردن به ھای با� دريافتبعsوۀ 

درجريان سدۀ نزدھم، " ھاانگليس"توسط " افغانستان" آن به تبديلو " خراسان"
  : کرد مراجعه خودشانسنادابه بازھم 

  
لذا من اين ... افغانان نام عمومی برای قلمروشان ندارند" :) م1815 (الفنستون* 

نامی که بصورت عام ... را برای اين قلمرو بکار خواھم برد} افغانستان{نام 
  ! "ت اس خراسانتوسط باشندگان آن به تمام سرزمين اطsق ميشود

  
بصورت عام توسط مردم آن، نه شناخته ... افغانستاننام " :) م1891(بيليو * 

اين نامی است که باين مناطق توسط ھمسايگان و ... ميشود و نه کاربُرد دارد
 نامی است که مردمان خراسان... بيگانگان بارتباط نام قوم غالب درآن داده شده

 افغانستانھا آنرا  حاليکه خارجی ميبرند در اين منطقه برای کشورشان بکار
  !"ميخوانند

  
 - خراسان -آريانا : نامھای تاريخی کشور"ترويج مفکورۀ نادرست ترتيب  اينه ب

دھھا  درسی مدارس و دانشگاھھا يکی ازه ھای و گنجانيدن آن در برنام "افغانستان
ذف و ح (قوميک ازی برای پردو اسطوره سازی است در جھت تاريخ بوده اقدامی 

  : زيرا.}32{سدۀ بيستم ر دسرکاری  و  توسط تاريخ سازان درباری)اقوام ساير
  
 که مرزھای آن با شتهداجود نو خراسان يا کشوری بنام آريانا ،درطول تاريخ .1

آنچه  ،برعکس. بيق گرددتط) کوھھای سليمان(افغانستان کنونی يا افغانستان اصلی 
 وسيعی بوده که بزرگ و ھایسرزمين يشود،ناميده متاريخی آريانا و خراسان بنام 

  .}33{) ديده شود8 و 7نقشه ھای  (استز آن افغانستان کنونی يک گوشۀ ا
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  در سدۀ اول ميsدی) سرخ(و کوچک ) آبی(گسترۀ تخمينی آريانای بزرگ : 7نقشه 
  

  
  

  )دربرگيرندۀ چھار مرزبان مشھور(خراسان ساسانيان : 8نقشه 
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ۀ در محدودديگری با نام مشخصی " کشور"، انستان کنونیايجاد افغ قبل از. 2 
خانوادۀ منطقه و دھھا موجوديت  بعsوۀ اما. است وجود نداشته افغانستان کنونی

درانيان،  مانند خورد و بزرگ ديگری" اقوام"يا  "هخانواد"صد ھا  ،مستقل
ريان، سامانيان، صفا�ن، تيموريان، غوريان، غزنويان، مغوصفويان، ، غلزائيان
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  !دارد" تاريخ کشورھا"
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