ﺑرﮔردان :دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ٢ ،ﻓﺑروری ٢١
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
=================
در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓرھﻧﮓ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﻧد ﺷرﻗﯽ
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم
ﻗرار ﻣﻌﻠوم »ﻓرھﻧﮓ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ھﻧد ﺷرﻗﯽ «١واﻟﺗر ھﻣﯾﻠﺗون ،ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺛری اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎوی
ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد اﻣﭘراﺗوری ھﺎ ،ﺳﻠطﻧت ھﺎ ،ﻗﻠﻣروھﺎ ،وﻻﯾﺎت ،ﺷﮭرھﺎ ،ﺷﮭرک ھﺎ،
ﻧواﺣﯽ ،ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ ،ﺑﻧﺎدر ،درﯾﺎ ھﺎ و ﺟﮭﯾل ھﺎی ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎطق ھﻣﺟوار آن ھﻣراه ﺑﺎ ﺷﯾوه
ھﺎ ،رﺳوم ،ﻧﮭﺎدھﺎ ،زراﻋت ،ﺗﺟﺎرت ،ﺗوﻟﯾدات ،ﻋواﯾد ،ﻧﻔوس ،اﻗﺷﺎر ،ﻣذھب و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﺑوده و در ﺳﺎل  ١٨١۵ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت.
آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻓرھﻧﮓ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت ،ﻧﺧﺳﺗﯾن درک و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی در
ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از ﭼﺎپ ﮐﺗﺎب ﺟورج ﻓوﺳﺗر در  ١٧٩٨در ﻟﻧدن زﯾر ﻋﻧوان »از ﺑﻧﮕﺎل
ﺗﺎ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن) «٢در ﺳﻔر او از طرﯾق ﮐﺎﺑل در  ،١٧٨٣دوران ﺗﯾﻣورﺷﺎه( اﺳت .اﯾن ﻓرھﻧﮓ
ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ اﺛر ﻣوﻧﺗﺳﺗوارت اﻟﻔﻧﺳﺗون زﯾر ﻋﻧوان »ﮔزارش ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل «٣در  ١٨١۵در
ﻟﻧدن ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت )ﮐﮫ در  ١٨٠٩ﺑﮫ درﺑﺎر ﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺑﮫ ﭘﺷﺎور رﻓﺗﮫ ﺑود(.
ﮔرﭼﮫ ﻓوﺳﺗر ﻧﺧﺳﺗﯾن اروﭘﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ واژه »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« را ﺑﯾش از ده ﺑﺎر در اﺛر ﺧود
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺣﯽ در ﻣورد ﺣدود آن ﻧداده اﺳت .اﻣﺎ در ﻓرھﻧﮓ ھﻣﯾﻠﺗون
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮔﺳﺗرده در ﻣورد »اﻓﻐﺎن« ھﺎ و ﺗﻌرﯾف ﺣدود »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« داده ﺷده
اﺳت )ﺑﺎ دو ﻣﻔﮭوم(» :اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« )ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر( و »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺻﻠﯽ« )ﯾﻌﻧﯽ
ﭘﺷﺗوﻧﺧواه ﯾﺎ روه( ﮐﮫ در داﺧل »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﻗرار دارد!
اﻟﻔﻧﺳﺗون ھم در اﺛر ﺧود ھﻣﯾن ﻣﺣدوده ای ﻣﯾﺎن ﮐوھﮭﺎی ھﻧدوﮐش و رود ﺳﻧد )وﻻﯾت ھﺎی
ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر( در داﺧل »ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل« را »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﻣﯽ ﻧﺎﻣد .ﺳﭘس ،اﯾن ﻧﺎم ﺗﻘرﯾﺑﺎ
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ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻣﻔﮭوم در ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ و ادﺑﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد )ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در زﻣﺎن
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن – اﻣﺎن ﷲ ﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور ﺟدﯾدی ﺑﮫ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود :ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺷﺎور و
ﭘﺷﺗوﻧﺧواه در ﺟﻧوب ﻗﯾﭼﯽ ﺷده و ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود(! زﯾرا اﺛر اﻟﻔﻧﺳﺗون از
ﭼﻧﺎن ﺷﮭرﺗﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﺗﻣﺎم داﻧش ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﻧد ﺷرﻗﯽ و دﻧﯾﺎی ﻏرب در
ﻣورد »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« را – از  ١٨١۵ﺗﺎ اﻣروز – ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.

ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،در واﻗﻌﯾت اﻣر ﺑﺎﯾد »ھﻣﯾﻠﺗون – اﻟﻔﻧﺳﺗون« ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﭘدران« اﺻﻠﯽ
ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﺎم »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد!
ھﻣﯾﻠﺗون در ﻓرھﻧﮓ ﺧود ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ وﻻﯾت ھﺎی آن ،ﯾﻌﻧﯽ »ﮐﺎﺑل« )ﮐﮫ ﻏزﻧﯽ و
ﭘﺷﺎور ﺷﺎﻣل ﻧواﺣﯽ آن اﺳت( و »ﻗﻧدھﺎر« ﺗوﺿﯾﺢ داده اﺳت .ﺑرﮔردان زﯾر ،ﻧﮑﺎت ﻣﮭم
اﯾن اﺛر در ﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وﻻﯾت ھﺎ و ﻧواﺣﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺑﺻره ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای آن
ﺧدﻣت دوﺳﺗﺎن ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﻓرھﻧﮓ ھﻣﯾﻠﺗون ﺑﻌدا در  ١٨٢٨در دو ﺟﻠد ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ
ﮔردﯾده و ﻣﺣﺗوای آن ﺑﺎ اﻓزودن ﻣﻌﻠوﻣﺎت »ﮔزارش ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل« ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻧﯽ ﺷده اﺳت.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﺳﺗرده ای در ﻏرب درﯾﺎی ﺳﻧد اﺳت ﮐﮫ از ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر ﺗﺎ اﻧدوس اﻣﺗداد
دارد .ﮐوھﮭﺎی ھﻧدوﮐش در ﺷﻣﺎل ﻏرب ،آن را از وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن ﭘﺎرس ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت؛
در ﺷﻣﺎل آن ﮐﺗور ﯾﺎ ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎن و در ﺟﻧوب آن ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻗرار دارد .درﯾﺎی اﻧدوس ﻣرز
ﺷرﻗﯽ و وﻻﯾت ﺳﺟﺳﺗﺎن ﭘﺎرس ﻣرز ﻏرﺑﯽ آن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .درازای آن از ﺷﻣﺎل ﺑﮫ
ﺟﻧوب ﺣدود  ٣۵٠ﻣﯾل و ﭘﮭﻧﺎی آن از ﺷرق ﺑﮫ ﻏرب ﺣدود  ٣٠٠ﻣﯾل اﺳت .ﺷﻣﺎر زﯾﺎد
وﻻﯾﺎت ﻣﺟﺎور آن ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﮐم آن ﺑود ،اﻣﺎ »ﻣﻧطﻘﮫ ﺑوﻣﯽ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن« در داﺧل اﯾن
ﻣﺣدوده ﻗرار دارد .ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر دو وﻻﯾت ﻋﻣده آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ زﯾﺎدی ﺗﻘﺳﯾم ﺷده
و زﯾر ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﻧد .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻋﻣدﺗﺎ در ﻣورد ﻗوم اﻓﻐﺎن اﺳت.
ﻣﻧطﻘﮫ »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺻﻠﯽ« ) (Afghanistan Properﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑوﻣﯾﺎن آن ﺑﮫ ﻧﺎم
ﭘﺷﺗوﻧﺧواه ﻧﺎﻣﯾده ﺷده ،در ﻣﺟﺎورت ﺷﮭرک ﭘﺷﺎور ﻗرار دارد .ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺷﺗﻧﮕر در ﻣرﮐز
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار دارد و در اواﯾل ﻋﺻر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم روه ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ از آن ﻧﺎم
روھﯾﻠﮫ اﺷﺗﻘﺎق ﺷده اﺳت .ھﺷﺗﻧﮕر ﻧﺎم ﺧود را )ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھﺷت روﺳﺗﺎ اﺳت( از ھﺷت
ﻣﺳﮑوﻧﮫ اﺻﻠﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧواﺣﯽ زﯾر اﺳت .١ :ﻧوﺷﮭره .٢ ،ﭼﺎرﺳده ﺑﮫ ﺷﻣول ﭘﺎروگ
و ﺣﺻﺎر .٣ ،رﯾزار .۴ ،اﺗﻣﺎﻧزی .۵ ،ﺗوراﻧزی .۶ ،اﻣرزی .٧ ،ﺷﯾرﭘﺎی .٨ ،ﺗﻧﮕﮫ ﯾﺎ
ﺑﺎرﮐزی .اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺗوﺳط اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎم ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺳﮑوﻧﯽ آﻧﮭﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻧﻧﮕرھﺎر ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﮔﺳﺗرده آﺑﯾﺎری ﺷوﻧده ﺗوﺳط  ٩ﺟوﯾﺑﺎر ﮐوھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ درﯾﺎی
ﺟﻼل آﺑﺎد ﻣﯽ رﯾزﻧد .ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﻧﮕرھﺎر ﻏﯾرﻣﻧظم و ﻧﺎھﻣوار اﺳت ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﻠﻧد ﻧدارد .درازای آن ﺣدود  ٩٠ﻣﯾل از ﺷرق ﺑﮫ ﻏرب ،از ﺑﻠﯾﮑوت ﺗﺎ ﺳرﺧﺎب اﺳت .ﭘﮭﻧﺎی
آن از ﮐﮕﮫ ﯾﺎ ﮐﺟﮫ ﺗﺎ درﯾﺎی ﻟﻐﻣﺎن ﺣدود  ٣٠ﻣﯾل اﺳت .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﻋﻣدﺗﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ و
ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ اﻧد .ﻣرﮐز ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ آدﯾﻧﮫ ﭘور ﺑود ،اﻣﺎ ﭼون ﺻﻌب اﻟﻌﺑور و دور از
درﯾﺎی اﺻﻠﯽ ﺑود ،ﺷﮭرک ﺟﻼل آﺑﺎد در ﺷﺎھراه ﺑزرگ – از ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﭘﺷﺎور – ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎده
ﺷد.
اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺑﺎﺷﻧده ﻧﻧﮕرھﺎر ﻋﻣدﺗﺎ ﻣرﺑوط ﻗﺑﺎﯾل ﻣﮭﻣﻧد ،ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ و ورﮔزی اﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن
ھﺎ ،ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﮭﻣﻧد ﮐﮫ دارای دو ﺷﺎﺧﮫ ﺗرﮐزی و ﺑﻠزی اﺳت ،ﭘرﻧﻔوس و ﻗوی اﺳت .اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﺣﺎﻻ در ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﮫ و ﻟﻣﻐﺎﻧﺎت ﻧﺷﺎن داده ﺷده و ﺷﺎﻣل ﺷﮭرک ھﺎی آدﯾﻧﮫ ﭘور،
ﺳرﺧﺎب و ﺟﻼل آﺑﺎد اﺳت .واژه ﺗﺎﺟﯾﮏ در زﺑﺎن ﻣﻐوﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دھﻘﺎن ﺑود؛ اﻣﺎ ﺗوﺳط
ﻣﻐوﻻن ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﮫ ﺑوﻣﯾﺎن ﭘﺎرس اطﻼق ﻣﯽ ﺷد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﻧﺷﺎی ﻋرﺑﯽ و
ﻣﻐوﻟﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد.
ﻧژاد اﻓﻐﺎن ھﺎ در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺻورت ﻋﺎم ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺗﺎن ھﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ رﯾﺷﮫ آن ﭼﻧدان
ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت .ﻗﺑﺎﯾل ﻣوﺟود اﻓﻐﺎن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت ،اﻣﺎ ﻋﻣده ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻟودی ،ﻟوھﺎﻧﯽ ،ﺳور،
ﺳرواﻧﯽ ،ﯾوﺳﻔزی ،ﺑﻧﮕش ،دﻻزی ،ﺧﺗﯽ ،ﯾزﯾن ،ﺧﯾل و ﺑﻠوﺟﯽ اﺳت .اﻓﻐﺎن ھﺎ از ﻧﮕﺎه
ﺑﮭﺗرﯾن ﻣورﺧﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺎی ﯾﮭودی دارﻧد و ﺳُر وﯾﻠﯾﺎم ﺟوﻧز زﺑﺎن آﻧﮭﺎ را
ﻟﮭﺟﮫ ای از ﮐﻠداﯾﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس داﻧﺳﺗﮫ اﺳت.
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ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻟﻔﺑﺎی ﻧوﺷﺗﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﻧدارﻧد ،اﻣﺎ زﺑﺎن آﻧﮭﺎ از اﻗوام اطراف آﻧﮭﺎ
ﻣﺗﻣﺎﯾز اﺳت .اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺑرﺧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی آﺳﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺎﺗﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ از
ﻧﮕﺎه ﺷﺧﺻﯽ و رﻓﺗﺎر ﯾﺎ ﻟﮭﺟﮫ ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣردم ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧژاد ﻣﻘﺎوم و ﺗﻧوﻣﻧد
اﻧد و ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ ﺟﻧﮕﺎوری ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫ ،ﻧﮕﺎه اھﺎﻧت آﻣﯾز ﻣﺣﮑم ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻏل زﻧدﮔﯽ
ﻣدﻧﯽ دارﻧد .ﻧﺎن ﮔﻧدم و ﺟو ،ﺷﯾر ،ﻣﺳﮑﮫ و ﭘﻧﯾر ﻏذای ﻣﻌﻣوﻟﯽ آﻧﮭﺎ اﺳت .اﻓﻐﺎن ھﺎ را در
ﺳراﺳر ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑدﺗرﯾن ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺣﺷﯽ ،ﺧون آﺷﺎم و
ﺧﯾﺎﻧت ﮐﺎر ﻣردود ﻣﯽ داﻧﻧد؛ اﻣﺎ ﭼون ﯾﮏ ﻧژاد ﺷﺟﺎع و ﺳرﺳﺧت اﻧد ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗدرت
ھﺎی ﺑوﻣﯽ ﻗرار دارﻧد ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﺑﺎز/اﺟﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ﮔوﺟرھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ھﻣﯾن ﻧژاد و ﺑﺎﺷﻧده ﮐوھﮭﺎی ﭘﻧﺟﺎب و ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻋﻠﯾﺎ اﻧد .ﺷﻣﺎر
آﻧﮭﺎ در ﺑرﺧﯽ ﻧواﺣﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﻗﻠﻣرو ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﻧدر ﮐﮫ ﺣدود  ١٠٠ﻣﯾل دراز و  ۶٠ﻣﯾل
ﻋرض دارد ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻓﻐﺎن ھﺎﺳت .ﺗﻣﺎم زﻣﯾﻧداران ﻣﻧدر ﭘﯾش از دوران اﮐﺑر
از ﻧژاد ﮔوﺟر ﺑودﻧد ،اﻣﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐﮫ از زﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎﺑق ﮐوھﮭﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﯾن ﺷدن از ﮐوھﮭﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ را ﺑﺎ آھﺳﺗﮕﯽ اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧد .ﮔوﺟرھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھﻧوزھم ﯾﮏ ﻧژاد ﺷﺟﺎع ﺑوده و ﻋﺎدات ﺷﺑﺎﻧﯽ دارﻧد؛ ﺛروت ﻋﻣده آﻧﮭﺎ ﮔﺎوداری و ﻋﻣدﺗﺎ
ﮔﺎوﻣﯾش اﺳت .ﺷﻣﺎر آﻧﮭﺎ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺷﺗﻧﮕر ھﻧوز ھم ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت.
اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﻧﺟﺎھم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ وﺳﯾﻊ زﯾر ﮐﺷت داﯾﻣﯽ ﻧﺑﺎﺷد .اﮐﺛرﯾت ﻗﺑﺎﯾل اﺻﻠﯽ
اﻓﻐﺎن ﮐوﭼﯽ اﻧد ،در ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ زﻧدﮔﯽ دارﻧد و ﺑﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﻣواﺷﯽ ﺧود اﻣرار ﺣﯾﺎت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؛ آﻧﮭﺎی ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺛﺎﺑﺗﯽ دارﻧد ﻧﯾز ﭼﻧدان ﻋﻼﻗﻣﻧد زراﻋت ﻧﯾﺳﺗﻧد .دﺷت ھﺎی
ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﯾﮕﯽ و ﺑﯽ ﺣﺎﺻل و ﮐوھﮭﺎی ﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل ﺻﻌب اﻟﻌﺑور و ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ
اﺳت .ﻣﻧﺎطق ﻣرﮐزی ﮐﮫ در آن درﯾﺎھﺎی ﮐﺎو و ﮐﺎﺑل ﺟرﯾﺎن دارد ،ﺣﺎﺻل ﺧﯾز اﺳت و در
ﺻورت ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت آرام ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣوﻟد ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ اﯾن ﯾﮏ ﺑﺧش ﮐوﭼﮏ اﺳت.
ﭘﯾﺎﻣد آن ﺗﻣرﮐز ﻏﯾرﻣﺗﻌﺎدل ﻧﻔوس در ﺳراﺳر ﻗﻠﻣرو اﺳت؛ و اﺣﺗﻣﺎﻻ از ﺳﮫ ﻣﻠﯾون ﺗﺟﺎوز
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﻧﯽ اﻧد؛ ﺷﻣﺎری ھﻧدو ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ
در ﺷﮭرک ھﺎ و روﺳﺗﺎ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺎﺟر ،دﮐﺎﻧدار و ﺑﺎﻧﮑدار ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
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ھزاره ھﺎ ﻧژاد ﻣﺗﻣﺎﯾز از اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﻣﻐول ھﺎ اﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻗﺑﺎﯾل آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھر ﯾﮏ از ھر دو
و ﺳﺎﯾر ﻧژاد ھﺎ ﻣﺧﻠوط ﺷده اﻧد .ﻣﮭد اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﻧطﻘﮫ ای در ﺑﯾن ھرات و ﺑﻠﺦ اﺳت ،اﻣﺎ
ﻣﻠﮑﯾت آﻧﮭﺎ وﺳﯾﻊ ﺗر ﺑوده و ﺷﺎﻣل ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ای در ﻣﯾﺎن ﻏزﻧﯽ و ﻗﻧدھﺎر از
ﯾﮏ ﺳو و ﻣﯾدان و ﺑﻠﺦ از ﺳوی دﯾﮕر اﺳت .آﻧﮭﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ دارای ﻣﻧﺷﺎی ﭘﮭﻠوی اﻧد.
ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﺗﺷﮑل از اﻗوام ﻣﺧﺗﻠف اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺳرﺑﺎزان از ﻧواﺣﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ
آورده ﺷده اﻧد .ﺳواره ﻧﯾروی ﻋﻣده ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت؛ ﯾﮏ اﺳپ ﺧوب در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺣدود ۶
ﭘوﻧد ﺳﺗرﻟﯾﻧﮓ ﻗﯾﻣت دارد .دﺳﺗﮫ ھﺎی ﭘﯾﺎده و ﻣﺟﮭز ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن
ھﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
در ﺷﮭرھﺎ و ﺷﮭرک ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻣدﺗﺎ ھﻧدوان و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺳﻧﯽ ﭘﻧﺟﺎﺑﯽ زﻧدﮔﯽ دارﻧد
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﮭزادﮔﺎن ﭘﯾﺷﯾن ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺳﺎﮐن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺗﺟﺎرت و ﻣدﻧﯾت را ﺗروﯾﺞ
ﻧﻣﺎﯾﻧد؛ ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی دارای ﻣﻧﺷﺎی ﭘﺎرﺳﯽ و ﺗﺎﺗﺎری ﻧﯾز در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﭘراﮔﻧده اﻧد :اوﻟﯽ ھﺎ ﺑﻧﺎم ﭘﺎرﺳﯾوان ھﺎ و دﯾﮕران ﻣﻐول ھﺎ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ھر دو زﺑﺎن
ﭘﺎرﺳﯽ دارﻧد.
اﻓﻐﺎن ھﺎ دﯾن اﺳﻼم را از ﻓﺎﺗﺣﺎن ﺗﺎﺗﺎری ﺧوﯾش آﻣوﺧﺗﻧد و ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ ﺳﻧﯽ اﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ در رﻋﺎﯾت ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ ﺧود ﻣﺣﮑم ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻣﻧطﻘﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﮭد ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﻣرﺗدان ﺑود
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﻣﺎھﯾت ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻧﮭﺎ اﺳﺗﺑدادی اﺳت ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ
ﻗدرت ھﺎی ﻓوق اﻟﻌﺎده ﯾﺎ ﺷﮭزادﮔﺎن ﺣﺎﮐم ﻣﻘﯾد ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ ﭘراﮔﻧده ﺗﻘﺳﯾم ﺷده و ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﺣﮑوﻣت ﻓﯾوداﻟﯽ اﻧد.
ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳده ﻧﮭم ﺗوﺳط ﺧﺎﻧﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺧﺎرا ﺗﺳﺧﯾر و ﺷﺎﻣل ﻗﻠﻣرو
ﺗﺎﺗﺎری ﺧراﺳﺎن ﮔردﯾد و ﯾﮑﯽ از روﺳﺎی ﺗﺎﺑﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﻏزﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷد؛ اﻣﺎ ﺑﮫ
ﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ آن ﺗﺎ ﺳﻠطﻧت ﻣﺣﻣود ،ﺷﮭزاده دوم ﻏزﻧوﯾﺎن ﻣطﯾﻊ ﺷده
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺳﺧﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرد.
ھﯾﭻ ﮔزارش اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﻧطﻘﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩٩٧وﺟود ﻧدارد ،ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺳﺑﮑﺗﮕﯾن ﯾﮑﯽ
از روﺳﺎی ﺗﺎﺗﺎری ﺧراﺳﺎن ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻧﺻور ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ )ﺧﺎن ﺑزرگ ﺑﺧﺎرا( ﺑود ،ﺣﺎﮐم ﻣﻧطﻘﮫ
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ﺷد ،از واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧود دﺳت ﮐﺷﯾد ،ﻓﺗوﺣﺎت ﺧود را ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺳﺗرش داد و ﻏزﻧﯽ را
ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود ﺳﺎﺧت.
ﻗﻠﻣرو ﻏزﻧوﯾﺎن ﻋﻣدﺗﺎ ﺗوﺳط ﻣﺣﻣود ﭘﺳر ﺳﺑﮑﺗﮕﯾن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت و ﺑﺧش ﺑزرگ ﭘﺎرس و
ھﻧدوﺳﺗﺎن را در ﺑرﮔرﻓت .اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١١۵٩ﯾﻌﻧﯽ ﺣدود  ٢٠٧ﺳﺎل روﻧق داﺷت،
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻗدرت ﺗوﺳط ﻣﺣﻣد ﻏوری ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .اﯾن ﺷﮭزاده ﻗدرت ﺧود در ﻏرب اﻧدوس را
ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن دﻟﺧواه ﺧود ﺑﻧﺎم اﯾﻠدوز اﻧﺗﻘﺎل داد ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺗوﺳط ﺷﮭزاده ﭘﺎرﺳﯽ
ﺧوارزم ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﻗرار ﮔرﻓت و ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺗوﺳط ﭼﻧﮕﯾزﺧﺎن اﺷﻐﺎل و ﺗﺑﻌﯾد
ﮔردﯾد.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎن ھﺎ از اﯾن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺗﮭﺎﺟم ﺗﯾﻣورﻟﻧﮓ در ﮔﻣﻧﺎﻣﯽ ﻗرار دارد .ﻓرﺷﺗﮫ در ١۵۶١
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﻣود ﭘﺗﺎن ﺷﺎه دھﻠﯽ ،ﻣﻐوﻻن را از ﻏزﻧﯽ راﻧد و ﻏزﻧﯽ را داﺧل اﻣﭘراﺗوری
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧت .اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ ﻏزﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺧت دھﻠﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﯾﻣور در
 ١٣٩٨ﺑﮫ ھﻧد ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯾد و رﺑﻊ ﺷﻣﺎﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ وﻻﯾت ﻣﻐول ﮔردﯾد.
ﭘس از ﻣرگ ﺗﯾﻣور وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻓت ﺑزرگ اﻣﭘراﺗوری ﻣﻐول در ﺳﻣرﻗﻧد ﭘﺎره ﺷد ،ﻣﯽ ﺗوان
ﻓرض ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺎ  ١۵٠۶ﺗوﺳط روﺳﺎی ﻣﺣﻠﯽ اداره ﺷده ﺑﺎﺷد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﭘراﺗور ﺑﺎﺑر ﭘﯾش
از ﺗﮭﺎﺟم ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺗواﻧﺳت ﮐﺎﺑل و ﻏزﻧﯽ را ﺑﺎ دﺳت ﺑدﺳت ﺷدن ﮔﮭﮕﺎھﯽ ﻗﻧدھﺎر ﺗﺳﺧﯾر
ﮐﻧد و ﺗﺎ ﻣرگ اورﻧﮕزﯾب )ﮐﮫ آن را در  ١۶٧٨در ﺷورش اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﮐرد( ﻧﮕﮫ دارد،
ﭘس از آن ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺑﯾﺷﺗر اﺳﻣﯽ ﺑود .اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺣواﻟﯽ  ١٧٢٠در زﯾر ﻗﯾﺎدت روﺳﺎی
ﺑوﻣﯽ ،ﭘﺎرس را اﺷﻐﺎل ﮐردﻧد؛ اﻣﺎ در  ١٧٣٧ﺗوﺳط ﻧﺎدرﺷﺎه از آن ﮐﺷور راﻧده ﺷدﻧد.
ﻧﺎدرﺷﺎه ﭘس از ﺗﺳﺧﯾر دھﻠﯽ در  ،١٧٣٩اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗوﺳط ﻣﻌﺎھده ای ﺿﻣﯾﻣﮫ ای
اﻣﭘراﺗوری ﻓﺎرس ﺳﺎﺧت.
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻗﺗل آن ﻓﺎﺗﺢ در  ١٧۴٧اﺣﻣدﺷﺎه اﺑداﻟﯽ ﻗﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣود و وظﺎﯾف
ﻧظﺎﻣﯽ درازی را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ در  ١٧٧٣درﮔذﺷت .او ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾروزی ﻗﺎطﻊ و
ﺳﻧﮕﯾن در ﭘﺎﻧﯽ ﭘت در  ١٧۶١ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯾﺷرﻓت و ﻓﺗوﺣﺎت ﻣﮭﺎراﺗﮫ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﮭدﯾد
ﺷﮭزادﮔﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن و اﺧراج ﻣﺟﻣوﻋﯽ از ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑود.
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ﭘﺳرش ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺷد .ﺗﯾﻣورﺷﺎه در روزھﺎی اول ﻣﺟﺑور ﺷد ﮐﮫ ﻻھور را ﺑﮫ ﺳﯾﮑﮭﺎ واﮔذار
ﮐﻧد .او در ﺷرق اﻧدوس ھﻧوز ھم وﻻﯾت ﮐﺷﻣﯾر و ﻧﺎﺣﯾﮫ اﺗﮏ را ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﺑﺧش ھﺎی
ﻣﻠﺗﺎن در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت و از اﻣﯾران ﺳﻧد ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﯽ ﮔرﻓت .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺧش ﺑزرگ ﺧراﺳﺎن
را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ھرات ﺑود و ﺗﺎ ﺷﻣﺎل ﻧﯾﺷﺎﺑور و ﺗرﺷﯾش و ﺟﻧوب ﻋراق
ﮐوﭼﮏ ﮔﺳﺗرش داﺷت.
ﺗﯾﻣورﺷﺎه در  ١٧٩٢ﭘس از  ١٩ﺳﺎل و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن  ١٩ﭘﺳر درﮔذﺷت .ھﻣﺎﯾون ﺑزرﮔﺗرﯾن
آﻧﮭﺎ ھرات و ﻗﻧدھﺎر؛ زﻣﺎن ﺷﺎه ﮐﺎﺑل و ﺑﺎﻗﯽ ﻓﻠﻣرو اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﮐﺷﻣﯾر و ﻣﻠﺗﺎن را داﺷت.
ھﻣﺎﯾون ﺳﭘس ﺑرﮐﻧﺎر و ﺗوﺳط زﻣﺎن ﺷﺎه ﺑرادرش ﮐور ﮔردﯾد ﮐﮫ در  ١٧٩۶ﺑﺎ ﯾﮏ ارﺗش
 ٢٣ھزار ﺳوار ﺗﺎ ﻻھور ﭘﯾﺷروی ﮐرد و ﺑﺎﻋث ﺧطر ﺑزرﮔﯽ در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷد و ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرد.
زﻣﺎن ﺷﺎه در  ١٨٠٢ﺗوﺳط ﺑرادرش ﻣﺣﻣود ﺷﺎه ﺑرﮐﻧﺎر و ﮐور ﮔردﯾد .او ﭘس از ﻣدت
ﮐوﺗﺎھﯽ ﺗوﺳط ﺑرادرش ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ اﺧراج ﺷد و ﻣورد ﻋﻔو ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ در ١٨٠٩
ﺑر ﺿد او ﺷورش ﮐرد .در اﯾن ﺳﺎل ارﺗش ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ از ھم ﭘﺎﺷﯾد و ﺳرداران زﯾﺎدی
او را ﺗرک ﮐردﻧد .ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧﺎﯾب اﻟﺳﻠطﻧﮫ ﮐﺷﻣﯾر ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از اﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت ،در
 ١٨٠٩ﭘرﭼم اﺳﺗﻘﻼل در آن وﻻﯾت را ﺑراﻓراﺷت ﮐﮫ ھﻧوز ھم اداﻣﮫ دارد و ﻓرﻣﺎن ﺑرداری
ﺳﺎﯾر ﻧواﺣﯽ اﻣﭘراﺗوری ،ﭼﯾزی ﺑﯾش از ﻧﺎم اﺳﻣﯽ/رﺳﻣﯽ ﻧﯾﺳت.
وﻻﯾت ﮐﺎﺑل
ﯾﮏ وﻻﯾت ﮐﻼن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﺑﯾن  ٣٣و  ٣۵درﺟﮫ ﻋرض اﻟﺑﻠد ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻗرار دارد.
ﮐﺎﺑل در ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﮐﺗور ﯾﺎ ﮐﺎﻓرﺳﺗﺎن؛ در ﺟﻧوب ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن؛ در ﺷرق ﺑﮫ رود
اﻧدوس/ﺳﻧد و در ﻏرب ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ھﻧدوﮐوه و وﻻﯾت ﺑﺎﻣﯾﺎن ﭘﺎرس ﻣﺣدود اﺳت .طول آن
ﺣدود  ٢۵٠ﻣﯾل و ﭘﮭﻧﺎی آن ﺣدود  ١۵٠ﻣﯾل اﺳت .اﺑواﻟﻔﺿل اﯾن وﻻﯾت را در  ١۵٨٢ﭼﻧﯾن
ﺗوﺻﯾف ﮐرده اﺳت:
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»ﺳرﮐﺎر ﮐﺎﺑل در اﻗﻠﯾم ھﺎی ﺳوم و ﭼﮭﺎرم واﻗﻊ اﺳت .درازای آن از اﺗﮏ ﺑﻧﺎرس ﮐﮫ ﺑر
ﺳﺎﺣل ﺳﻧد اﺳت ﺗﺎ ھﻧدوﮐوه  ١۵٠ﮐﺎس/ﮐروه اﺳت؛ ﭘﮭﻧﺎی آن از ﻗره ﺑﺎغ ﻗﻧدھﺎر ﺗﺎ ﭼﻐﺎﻧﺳرا
 ١٠٠ﮐﺎس/ﮐروه اﺳت .در ﺷرق آن ھﻧدوﺳﺗﺎن ،در ﺷﻣﺎل ﻏرب آن ﮐوه و ﻏور واﻗﻊ اﺳت؛
در ﺷﻣﺎل آن اﻧدراب ﺑدﺧﺷﺎن و ھﻧدوﮐوه و در ﺟﻧوب آن ﻓرﻣﺎل و ﻧﻐر اﺳت...
ﮐوھﮭﺎی اطراف و دﺷوار ﮔذر آن ﮐﺎﺑل را از ﺗﮭﺎﺟم ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد .ھﻧدوﮐوه در
ﻣﯾﺎن ﮐﺎﺑل و ﺑدﺧﺷﺎن و ﺑﻠﺦ ﻗرار دارد .ھﻔت راه از ﺗوران ﺑﮫ ﮐﺎﺑل و ﺷش راه از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
ھﻧدوﺳﺗﺎن وﺟود دارد .ﮐﻣﺗر از  ١١زﺑﺎن در داراﻟﺳﻠطﻧﮫ ﮐﺎﺑل وﺟود ﻧدارد و ھر ﻗوم زﺑﺎن
ﺧود را دارد؛ ﻣﺎﻧﻧد ﺗرﮐﯽ ،ﻣﻐوﻟﯽ ،ﭘﺎرﺳﯽ ،ھﻧدی ،اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﭘﺷﮫ ای ،ﭘرواﺗﯽ ،ﮔﺑری ،ﺑره
ﮐﯽ ،ﻟﻣﻐﺎﻧﯽ و ﻋرﺑﯽ.
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن ﻋﻣدﺗﺎ ھزاره و اﻓﻐﺎن اﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻣﺎم ﭼراﮔﺎھﮭﺎ اﻧد .ﻗﺑﯾﻠﮫ ھزاره ﺑﻘﺎﯾﺎی ارﺗش
ﭼﻐﺗﺎی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﮕوﺧﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﻼﮐوﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎد و آﻧﮭﺎ ﺳﺎﮐن ﻣﻧطﻘﮫ ای از ﻏرﻧﯽ ﺗﺎ
ﻗﻧدھﺎر ﺷدﻧد و ﺑﯾش از  ١٠٠ھزار ﺧﺎﻧواده اﻧد .اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اوﻻده ﺑﻧﯽ
اﺳراﯾﯾل اﻧد .ﺑﻌﺿﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺧود را از ﻧﺳب ﻣﺻری ھﺎ داﻧﺳﺗﮫ و ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ
ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل از ﯾورﺷﻠﯾم ﺑﮫ ﻣﺻر ﺑﺎزﮔﺷت ،اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﮭﺎﺟرت ﮐرد«...
ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺎﺑل از ﻧﮕﺎه ﺟﻐراﻓﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ آن ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﮐوھﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد و ﭘوﺷﯾده از ﺑرف ﺟدا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﻏرب ﺑﮫ ﺷرق از ﻧزدﯾﮏ ﻏزﻧﯽ
ﺗﺎ دﯾﻧﮑوت اﻧدوس در ﭘﺎﯾﯾن اﺗﮏ اداﻣﮫ دارد .ﮔﺳﺗره واﻗﻊ در ﺷﻣﺎل آن ﺑﻧﺎم ﻟﻣﻐﺎﻧﺎت و در
ﺟﻧوب آن ﺑﻧﮕﺷﺎت اﺳت؛ ھر ﯾﮏ دارای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﺟوﯾﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ طول آن را ﻗطﻊ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧود را ﺑﮫ اﻧدوس ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .آن ﮐﮫ در ﻟﻣﻐﺎﻧﺎت اﺳت درﯾﺎی ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎم
ﮐﺎﻣﮫ و در ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم اﺗﮏ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود؛ آﻧﮑﮫ در ﺑﻧﮕﺷﺎت اﺳت ،ﺑﻧﺎم ﮐﺎو ﯾﺎ درﯾﺎی
ﮐوﻣل ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ...ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور ﺷﮭرھﺎی ﻣﺷﮭور وﻻﯾت ﮐﺎﺑل اﺳت...
ﻧواﺣﯽ ﻣرﮐز و اطراف ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣﺗﻌﮫ ھﻧدی ﺷﺎﻣل ﺷﮑر و اﻟﺑﺳﮫ ﭘﻧﺑﮫ ای را اﮐﺛرا از ﭘﺷﺎور
وارد ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻋوض آن آھن ،ﭼرم و ﺗﻧﺑﺎﮐو ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آھن ،ﭼرم و ﺗﯾل ﺳوﺧت
ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود و در ﻋوض آن ﺗوﻟﯾدات ﮔوﻧﺎﮔون ﭘﺎرﺳﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ وارد ﻣﯽ
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ﺷود .ﺗﺎﺗﺎرھﺎی ﺑﺧﺎرا ﺷﻣﺎر زﯾﺎد اﺳپ ھﺎی ﺗرﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﭘوﺳت و ﭼرم ﺧﺎم ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ
آورﻧد ...و ﺧرﯾداری آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﻧﯾل و ﺳﺎﯾر ﻣﺣﺻوﻻت ھﻧدوﺳﺗﺎن اﺳت.
راھﮭﺎی اﯾن وﻻﯾت اﮐﺛرا ﺗوﺳط اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺑوﻣﯽ ،ﯾﮏ ﻧژاد ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯾراداره ﺷوﻧده و آﺷﺗﯽ
ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺷﺎﻏل ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ،آﻟوده اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﺧﺷﯽ ﺑﻧﺎم ﺧﯾﺑر ﻗﺎﺑل
ﺗطﺑﯾق اﺳت ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود در ﺟﺳﺗﺟوی زﻧدﮔﯽ راھزﻧﯽ-
راﯾﮕﺎن اﻧد و ﺷﺎﻣل ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوھﮭﺎی اﺳت ﮐﮫ دره ھﺎی آن ﮐﻣﺗرﯾن ﻣواد ﺧوراﮐﯽ را ﺗﺎﻣﯾن
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻧژاد ﺧﺷن ھﻧوز در ﻏﺎرھﺎ ﯾﺎ ﺳوراخ ﺳﻧﮓ ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧود را
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺳﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد و از ﭘﺎرﺳﯾﺎن و ﺳﺎﯾر ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻋﻠﯽ ﻧﻔرت دارﻧد .ﻟﮭﺟﮫ ﺧﯾﺑری ھﺎ
در زﺑﺎن ﻋﺎم اﻓﻐﺎن ھﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﮔﻠوﯾﯽ ﺑوده و ﺗوﺳط ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺟﺎور آن ﺑﮫ
ﻣﺷﮑل ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻧﺎطق ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﻧﺎم روه ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ روھﯾﻠﮫ از آن ﻣﺷﺗق ﺷده اﺳت و زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯾز زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد ،در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم زاﺑل ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎم ھﺎی ﻏزﻧﯽ ﺑود.
وﻗﺗﯽ ﮐﺎﺑل در  ٩٩٧ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﺳﺑﮑﺗﮕﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺣﺎﮐم ﻣﺳﺗﻘل ﻏرﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ،رﺑﻊ
ﺷرﻗﯽ اﯾن وﻻﯾت ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﻏرب اﻧدوس ﻗرار داﺷت ،در زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ھﻧدو ھﺎ و ﺗﺎﺑﻊ
ﺷﮭزاده ﻣذھﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎم ﺟﯾﭘﺎل ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت آن ﺑﺎﺗﯾﻧدا ﻧﺎم داﺷت و ﻗﻠﻣرو او در ﺟﮭت
ﺷﻣﺎل ﻏرب از ﻻھور ﺗﺎ ﻟﻣﻐﺎﻧﺎت و در ﺟﮭت ﺟﻧوب ﺷرق از ﮐﺷﻣﯾر ﺗﺎ ﻣﻠﺗﺎن ﮔﺳﺗرش
داﺷت .ﺳراﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎم آن ﻣﻧﺎطق در ﺣواﻟﯽ  ١٠٠٨ﺗوﺳط ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺗﺳﺧﯾر ﮔردﯾد و در
 ١٧٣٩ﺗوﺳط ﻧﺎدرﺷﺎه از اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
در اﺛر اﺗﺣﺎد ﭘﺎرس و ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﺗﮭﺎﺟم ﺑر ﻗﻠﻣرو اﺑداﻟﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﮕراﻧﯽ
ﺣﮑوﻣت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ھﻧد ،ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻧﺎب ﻣوﻧﺗﺳﺗوارت اﻟﻔﻧﺳﺗون از ﺟﺎﻧب ﻻرد ﻣﯾﻧﺗو ،ﺑﻌدا ﺣﺎﮐم
اﻋﻼ ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل و دﻓﺎع ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﮭﺎﺟم ﻓراﻧﺳﮫ و ﭘﺎرس
در  ١٨٠٩ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻔﯾر ﺑﮫ درﺑﺎر ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد.
ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﺗﺣﺎد و ھﻣﮑﺎری در ﻣﯾﺎن دو دوﻟت ﺑﮫ وزرای ﺧود دﺳﺗور داد
ﺗﺎ در ﻣﺷوره ﺑﺎ آﻗﺎی اﻟﻔﻧﺳﺗون و در ﻧظرداﺷت رﻓﺎه ھر دو ﺣﮑوﻣت ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﺳراﻧﺟﺎم ﻣواﻓﻘﮫ ﺷد ﮐﮫ اﮔر ﻓراﻧﺳﮫ و ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺗﻼش ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از ﻗﻠﻣرو ﮐﺎﺑل ﻋﺑور ﻧﻣﺎﯾﻧد،
ارﺗش آن دوﻟت ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮭﺎﺟم آﻧﮭﺎ ﺷود و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺳوی ﻣﻧﺎطق ﺷﺎه
ﮐﺎﺑل ﭘﯾﺷروی ﮐﻧﻧد ،دوﻟت ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺧود را ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ھزﯾﻧﮫ ﻻزم ﺑرای ﺧدﻣﺎت
ﻓوق ﻧﻣﺎﯾد :اﯾن ﺷراﯾط ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺗﺣﺎد ﻓراﻧﺳﮫ و ﭘﺎرﺳﯾﺎن اداﻣﮫ
دارد.
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺷﺎور
ﭘﺷﺎور ﯾﮏ ﺷﮭرک و ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ در وﻻﯾت ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻧوب ﮐﺎﻣﮫ ﯾﺎ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل
و ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۴٠ﻣﯾل از اﻧدوس ﻗرار دارد ...در  ١۵٨٢ﺗوﺳط اﺑواﻟﻔﺿل ﭼﻧﯾن ﺷرح ﺷده
اﺳت:
»ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﮕرام ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﭘﯾﺷور ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود دارای ﻣوﺳم ﮔوارای ﺑﮭﺎر اﺳت .در
اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺑد ﺑﻧﺎم ﮔورھﮑﮭﺗری وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺣل زﯾﺎرت ﻣذھﺑﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای ﺟوﮔﯽ
ھﺎﺳت«...
ﺷﮭر ﭘﺷﺎور ﺗوﺳط اﮐﺑر ﺑزرگ ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاری ﺷد و ﺑﺎ دﯾدن اﯾﻧﮑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ از ﻣﺷﺎﻏل
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯾزار ﺑودﻧد ،ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﭘﻧﺟﺎب را ﺗﺷوﯾق ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑروﻧد .ﺷﮭر ﺑزرگ و
ﭘرﺟﻣﻌﯾت اﺳت...
ﻗﻠﻣرو ﻣﺟﺎور ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺧﺗوﻧﺧواه ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود...
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻏزﻧﯽ
ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ وﻻﯾت ﮐﺎﺑل ﺑوده و در ﺑﯾن  ٣٣و  ٣۴درﺟﮫ ﻋرض اﻟﺑﻠد ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻗرار دارد ...اﯾن
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺟﻣﻌﯾت اﺳت .ﺷﮭرک ھﺎی ﻣﮭم ﻏزﻧﯽ ﻋﺑﺎرت
از ﻗره ﺑﺎغ و ﮔردﯾز اﺳت .ﻏزﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﮭر ﻣﺷﮭور در وﻻﯾت ﮐﺎﺑل ،روزﮔﺎری ﭘﺎﯾﺗﺧت
اﻣﭘراﺗوری ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑود...

10

اﯾن ﺷﮭر ﺑر روی ﯾﮏ ﺗﭘﮫ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺗوﺳط ﻗرار دارد و در ﭘﺎﯾﯾن آن رود ﮐوﭼﮑﯽ ﺟرﯾﺎن
دارد .وﺟود آن اﺻوﻻ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ھﻧدو ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ رﻓت و آﻣد ﮐﻣﯽ دارﻧد
و ﻧﯾﺎزھﺎی ﭼﻧد ﺳﺎﮐن ﻣﺳﻠﻣﺎن آن را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﻣﺳﺎﻓت ﮐﻣﯽ ﻣﻘﺑره ﻣﺣﻣود اﯾﺳﺗﺎده
اﺳت ﮐﮫ زاﯾران از ﻣﮑﺎن ھﺎی دور ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣﻘدﺳﯾن ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ
ﺑﮫ ﺧﺎک اﻓﺗﺎده اﻧد ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد آن را ﻣدﯾﻧﮫ دوم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد.
اﯾن ﺷﮭر ﺑرای ﭼﮭﺎر ﻗرن ﭘﺎﯾﺗﺧت ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑود و ﺗوﺳط ﺷﺎھزادﮔﺎن ﻏزﻧوی
ﺑﮫ وﯾژه ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑﺳﯾﺎر آراﺳﺗﮫ ﺷد .ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺑﺎ ﺷﮑوه ﻣدﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔرد و
ﻏﺑﺎر ﺑراﺑر ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﺟز از ﺑرﺧﯽ ﺗوده ھﺎی ﭘراﮔﻧده وﯾراﻧﮫ ،ھﯾﭻ ﺑﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ از
ﻋظﻣت ﺳﺎﺑق ﻏزﻧﯽ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود...
وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر
ﻗﻧدھﺎر وﻻﯾﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾن  ٣١و  ٣۴درﺟﮫ ﻋرض اﻟﺑﻠد ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻗرار
دارد .در ﺷﻣﺎل آن وﻻﯾت ﺑﻠﺦ در ﺗﺎﺗﺎر ﮐوﭼﮏ؛ در ﺟﻧوب آن ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن؛ در ﺷرق آن رود
ﺳﻧد و ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و در ﻏرب آن ﺳﺟﺳﺗﺎن ﭘﺎرس ﻗرار دارد .ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﯾم ،ﻣرزھﺎی ﻣوﺟود
آن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﺷﺧص اﺳت و در  ١۵٨٢ﺗوﺳط اﺑواﻟﻔﺿل اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺷده اﺳت:
»ﺳرﮐﺎر ﻗﻧدھﺎر در اﻗﻠﯾم ﺳوم ﻗرار دارد .درازای آن از ﻗﻼت ﺑﻧﺟﺎره ﺗﺎ ﻏور و ﻏرﺟﺳﺗﺎن
 ٣٠٠ﮐﺎس/ﮐروه و ﭘﮭﻧﺎی آن از ﺳﻧد ﺗﺎ ﻓراه  ٢۶٠ﮐﺎس/ﮐروه اﺳت .در ﺷرق آن ﺳﻧد ،در
ﺷﻣﺎل آن ﻏور و ﻏرﺟﺳﺗﺎن ،در ﺟﻧوب آن ﺳﯾوی ،در ﻏرب آن ﻓراه و در ﺷﻣﺎل ﺷرق آن
ﮐﺎﺑل/ﻏزﻧﯾن ﻗرار دارد«.
رﺑﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣواﻟﯽ ﻗﻼت ) ٧٠ﻣﯾل در ﺷﻣﺎﻟﺷرق ﻗﻧدھﺎر( دﺷت ﮔوﻧﮫ ﺑوده و ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی
ﺑﺧش ھﺎی ﮐوﭼﮏ زﻣﯾن ھﺎی زراﻋﺗﯽ ﻣﺟﺎور ﻣﺣﻼت ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ،زراﻋﺗﯽ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود.
راه از ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺟﻧوﺑﻐرب ﺑوده و ﻋﻣوﻣﺎ ﺧﺷﮏ و ﺑﯽ ﺣﺎﺻل اﺳت...
--------------------------------------------------------------------------------1. Walter Hamilton. The East India Gazetter. London. 1815
11

٢٠١٢ .(١٧٩٨ ، از ﺑﻧﮕﺎل ﺗﺎ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن )ﻟﻧدن.( ﻟﻌل زاد )ﺗرﺟﻣﮫ.٢
https://www.khorasanzameen.net/php/pdf/bengal-to-england.pdf

١٣٧٣ .(١٨١۵)  ﮔزارش ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل.( ﻓﮑرت )ﺗرﺟﻣﮫ.٣
https://archive.org/details/20210202_20210202_1247
http://www.afghandata.org:8080/xmlui/handle/azu/15150
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