دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ١٠ ،ﺟون ٢٠٢٠
ﻣﻧﺷﺎی ﮐردی ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن
=======================
)ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﭘژوھش ﮔران ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور(
ﻣورﺧﺎن و داﻧﺷﻣﻧدان زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺛر ﮔراﻧﺳﻧﮓ ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات ﺳﯾﻔﯽ ھروی ) (١٣٢١آﺷﻧﺎ
اﻧد .در اﯾن اﺛر اﻓزود ﺑر اﯾﻧﮑﮫ واژه »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺑﺎر اول اﺳﺗﻔﺎده ﺷده و ﻣوﻗﻌﯾت و ﺣدود
آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود )اﯾن واژه ﺣدود  ۵٠ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت( ،ﻣوﺟودﯾت ﺗﻌداد زﯾﺎد »ﮐُرد«
ھﺎ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﺣﺎﮐﻣﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﯾز ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﺷود.
در ﺳﺎل  ١٢۴٧ / ۶۴۵ﻣ ِﻠﮏ ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣوﺳس ﺳﻠﺳﻠﮫ آل ﮐرت ھرات ﭘﯾش ﻣﻧﮑو ﺧﺎن ﺑﮫ
ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ رود .ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻧﮑوﺧﺎن ﺑﮫ ﭘﺎس ﺧدﻣﺎت او ﻣﻣﺎﻟﮏ زﯾر را )از درﯾﺎی آﻣو ﺗﺎ
درﯾﺎی ﺳﻧد( ﺑرای او ﯾرﻟﯾﻎ ﻣﯽ دھد» :ﺑﮫ ﻣ ِﻠﮑﯽ ﺷﮭر ھرات ،ﺣﻣﯾت ﻋن اﻵﻓﺎت و ﺗواﺑﻊ او
ﭼون ﺟﺎم و ﺑﺎﺧزر و ﮐوﺳوﯾﮫ و ﺧره و ﻓوﺷﻧﺞ و آزاب و ﺗوﻟﮏ و ﻏور و ﻓﯾروزﮐوه و
ﻏرﺟﺳﺗﺎن و ﻣرﻏﺎب و ﻓﺎرﯾﺎب و ﻣرﺟق ﺗﺎ آب آﻣوی و اﺳﻔزار و ﻓراه و ﺳﺟﺳﺗﺎن و ﺗﮑﯾﻧﺎﺑﺎد
و ﮐﺎﺑل و ﺗﯾراه و ﺑﺳﺗﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺷط ﺳﻧد و ﺣد ھﻧد« )ﻧﻘﺷﮫ  ١دﯾده ﺷود(!
ﻣ ِﻠﮏ ﺷﻣس اﻟدﯾن ﺑﮫ ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﮐرده و در  ١٢۵٢ / ۶۵٠ﺟﺎھو را ﻧزد
ﻣ ِﻠﮏ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻧﮓ }ﺷﮭری در ﺟﻧوب ﮐوﯾﺗﮫ ،ﻧﻘﺷﮫ  ٢دﯾده ﺷود{ ﻣرﮐز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد .او در ﻣﺳﺗﻧﮓ ﻣورد ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣ ِﻠﮏ ﺷﺎھﻧﺷﺎه ،ﺑﮭرام ﺷﺎه )ﭘﺳر ﺷﺎھﻧﺷﺎه( و
ﻣﯾراﻧﺷﺎه )داﻣﺎد ﺷﺎھﻧﺷﺎه( ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ھﻣﮫ »ﮐُرد« ﺑودﻧد و ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در ﺗﺣت ﺗﺻرف آﻧﮭﺎ ﺑود .در  ١٢۵٣ / ١۶۵١ﻣ ِﻠﮏ ﺗﺎج اﻟدﯾن ﮐُرد )زﻋﯾم و ﻣ ِﻠﮏ ﻣﺳﺗﻧﮓ(
ﺑرادر ﻣﯾراﻧﺷﺎه ﮐُرد ﺑﺎ ﻣﺎل و ﻧﯾروی زﯾﺎد ﺗﺳﻠﯾم ﻣ ِﻠﮏ ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﯽ ﺷود )در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ
ﺑرادر ﺧود ﻣﯾراﻧﺷﺎه ﮐُرد ﮐﮫ ﺣدود  ۵٠ﻓرﺳﻧﮓ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در اﺧﺗﯾﺎردارد(!
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ﺳراﻧﺟﺎم ﻣ ِﻠﮏ ﺷﻣس اﻟدﯾن در  ١٢۵۴ / ۶۵٢ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻧﮓ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺷﺎھﻧﺷﺎه و ﺑﮭراﻣﺷﺎه
ﮐﮫ ﺑﺎ  ۵ھزار ﻣرد ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﺧﺎﺳﮏ ﭘﻧﺎه ﺑرده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده و ﺗﺎ  ١٢۵٩ﺗﻣﺎم
ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ و ﺣﺻﺎرھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم اﻓﻐﺎﻧﺎن )ﻣﺎﻧﻧد ﺗﯾری ،ﺧﯾﺳﺎر ،ﺧﺎﺳﮏ ،ﮐﮭﯾرا ،دوﮐﯽ ،ﺳﺎﺟﯽ
و ﺑﮭﮑر( ﺗﺳﺧﯾر ﺷده و ﻣﯾراﻧﺷﺎه ﺳﺎﻻر ﮐُرد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻗﺗل ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ  ١٨ﺳﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و ﺣدود ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﮐرده و ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی زﯾﺎدی ﺑدﺳت آورده ﺑود .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب،
ﻗﻠﻣرو آل ﮐرت ) (١٣٨٣ – ١٢۴۴از درﯾﺎی آﻣو ﺗﺎ درﯾﺎی ﺳﻧد ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
+ + +
ﭘرﺳش ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻧﺟﺎﺳت :اﯾن ﮐُرد ھﺎ از ﮐدام زﻣﺎن و ﭼﮕوﻧﮫ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﺎﮐن
و ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺷدﻧد؟ اﯾن ﮐُرد ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻓﻐﺎن ھﺎ رﺳﯾدﻧد }ﭼون اوﻏﺎن ھﺎ
ادﻋﺎ دارﻧد ﮐﮫ ھرﮔز زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻏﯾراوﻏﺎن ھﺎ ﻧﺑوده اﻧد )ﺑﺎوﺟود ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺻﻔوﯾﺎن و
ﻣﻐوﻻن ھﻧد({؟ آﯾﺎ ﮐُرد ھﺎی آﻧروزی ﻣﻧﺷﺎی ﮐدام ﯾﮏ از ﻗﺑﺎﯾل اﻣروزی اﻓﻐﺎن ھﺎ اﻧد؟

ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ واژه »ﻣﻣﻠﮑت« در درازﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﻣﻧطﻘﮫ« ﯾﺎ »وﻻﯾت«
ﺑوده و از اواﺧر ﺳده  ١٩ﺑﺑﻌد ،ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ واژه »ﮐﺷور« ﺷده اﺳت )ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرﺑرد ﻣﻣﺎﻟﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن اﺛر و ﯾﺎ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺣروﺳﮫ اﯾران وﻏﯾره در ﺳﺎﯾر آﺛﺎر(.
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ﻧﻘﺷﮫ  .١ﻗﻠﻣروی ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ آل ﮐرت در ﺳده ١٣

ﻧﻘﺷﮫ  .٢ﻣﺳﺗوﻧﮓ ﻣرﮐز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳده ١٣
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