دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ٢١ .ﺟون ٢٠٢٠
ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر ﻧﺎم ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن و ﺳرﻧوﺷت ﻧﺎﻣﻌﻠوم آﻧﮭﺎ
===================================
)ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﭘژوھش ﮔران ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور(
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر
در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ دو ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ ﺷده اﺳت .ﯾﮏ ،درﯾﺎﻓت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺎم ھﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن در
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و دوم ،درﯾﺎﻓت ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ازدﯾﺎد ﻧﻔوس ،ظﮭور ﻗﺑﺎﯾل ﺟدﯾد و ﺳرازﯾر ﺷدن
آﻧﮭﺎ از ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ھﻣﺟوار و اﺷﻐﺎل زﻣﯾن ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ.
+ + +
ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣورﺧﺎن و داﻧﺷﻣﻧدان ﺑدﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر ﻧﺎم ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون
در ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ) (١۵٣٠ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺳﺧن ﺗﺎ اﻧدازه ای واﻗﻌﯾت دارد؛ ﭼون ﻗﺑﺎﯾل
ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن ﮐﮫ اﻣروز در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ دارﻧد ،ﻧﺎم ھﺎی ﺗﻌداد زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ
ﺑرای ﺑﺎر اول در ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ذﮐر ﺷده اﺳت .اﻣﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾش از ﺑﺎﺑر ھم ذﮐری از ﻧﺎم
ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭘژوھﺷﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت )ﯾﺎ ﻣن ﻧدﯾده ام(.
طوری ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ،واژه »اﻓﻐﺎﻧﺎن« ﺑﺎر اول در ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم )(٩٨٢
ﺳول« )در ﺣواﻟﯽ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن( زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﻧد و
ذﮐر ﺷده ﮐﮫ در دھﮑده ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ » َ
ﺷﺎه ﻧﻧﮕرھﺎر ﻧﯾز ﺑﯾش از  ٣٠زن دارد ﮐﮫ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺎن و ھﻧدوان اﻧد!
اﻟﺑﯾروﻧﯽ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ھﻧد اﻟﺑﯾروﻧﯽ ) (١٠٣٠از ﻣوﺟودﯾت »ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن«
در ﮐوھﮭﺎی ﻣرز ﻏرﺑﯽ ھﻧد )ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن( ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد )او اﯾن ﮐوھﮭﺎ را در اﺛر
دﯾﮕرش ﺑﻧﺎم اﻟﺗﻔﮭﯾم ،ﮐوھﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣد( .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﻟﺑﯾروﻧﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻗﺑﺎﯾل ھﻧدو ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﮭﺎ )ﻧژاد ھﺎی وﺣﺷﯽ ﺳرﮐش( ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﺎم ﻗﺑﺎﯾل آﻧﮭﺎ را ذﮐر
ﻧﮑرده اﺳت.
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داﺳﺗﺎن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﻣ ِﻠﮏ ﺷﻣس اﻟدﯾن ﮐرت در ﺳﺎل ھﺎی  ١٢۵٠ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن )ﯾﺎ
وﻻﯾت »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ١ﮐﮫ ﻣرﮐز آن ﻣﺳﺗوﻧﮓ و ﻣ ِﻠﮏ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﮐُرد ھﺎ ﺑوده اﺳت( و ﺳرﮐوب
اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات ﺳﯾﻔﯽ ھروی ) (١٣٢١ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل آﻣده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ھﯾﭻ
ذﮐری از »ﻧﺎم ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن« ﻧﺷده اﺳت.
آﺛﺎر دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف آﯾﺗﯽ ) ،(١٣١٠ﻣﺟﻣﻊ اﻻﻧﺳﺎب ﺷﺑﺎﻧﮑﺎره ای )،(١٣٣٣
ﺗﺎرﯾﺦ آل ﻣظﻔر ﮐﺗﺑﯽ ) ،(١۴٢٠زﺑدت اﻟﺗوارﯾﺦ اﺑرو ) ،(١۴٢۶ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﺑرو )،(١۴٣١
ﻣطﻠﻊ ﺳﻌدﯾن ﺳﻣرﻗﻧدی ) (١۴٧١و ﺣﺑﯾب اﻟﺳﯾر ﺧواﻧدﻣﯾر ) (١۵٢٣از ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﻐول ﺑﻧﺎم »اوﻏﺎن« در ﮐرﻣﺎن/اﯾران ٢در دوره آل ﻣظﻔر ) (١٣٩٣ – ١٣١٨ﻣﯽ
ﮔوﯾد .از ﺳرﻧوﺷت ﺑﻌدی اﯾن ﻗﺑﯾﻠﮫ اوﻏﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳده  ١۴ﻧﯾز آﮔﺎه ﻧﯾﺳﺗﯾم.
ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل در زﻣﺎن ﻣﻐوﻻن« ٣وﻋده ﮐرده ﺑودم ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر
ﻧﺎم ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن ﺣدود  ۴٠٠ﺳﺎل ﭘس از اﻟﺑﯾروﻧﯽ و  ١٣٠ﺳﺎل ﭘﯾش از ﺑﺎﺑر در
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ھﺎی اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﮔورﮐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧد )در اواﺧر  (١٣٩٨از طرﯾق ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﮔر ﭼﮫ ﻣوﺿوع اﯾن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ در آﺛﺎر زﯾﺎدی ﺑﺣث ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑررﺳﯽ ﮐردم ،ﻧﺎم ھﺎی ﺷﻣﺎری از ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن ﺑﺻورت ﭘراﮔﻧده در
ﺳﻌﺎدﺗﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠﯽ ﯾزدی ) ،(١۴٠٠ظﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣﯽ ) ،(١۴٠۴ﺗزوک ﺗﯾﻣور )،(١۴٠۴
ظﻔرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠﯽ ﯾزدی ) ،(١۴٢۵زﺑدت اﻟﺗوارﯾﺦ اﺑرو ) ،(١۴٢۶ﻣطﻠﻊ ﺳﻌدﯾن ﺳﻣرﻗﻧدی
) (١۴٧١و روﺿت اﻟﺻﻔﺎ ﻣﯾرﺧواﻧد ) (١۴٩٨آﻣده اﺳت.
ﺑر ﺑﻧﯾﺎد آﺛﺎر ﻓوق ،داﺳﺗﺎن از اﯾن ﻗرار ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯽ از رﻋﺎﯾﺎ و ﻓﻘرای وﻻﯾت اﯾرﯾﺎب
از ﺟور و ﺑﯾداد ﻗﺑﺎﯾل اوﻏﺎن ﺑﻧﺎم ھﺎی »وزﮐزﻧﯽ/ورﮐزﻧﯽ/ورﮐوﻧﯽ/ورﮐوﯾﯽ« ۴و »ﮐرﮐس«
ﺑﮫ اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺳر اﻣﯾر ھزاره آن ھﺎ )ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﺑوده(
ﺷﺑﺧون آورده ،او را ﮐﺷﺗﮫ ،وﻻﯾت را ﺗﺻرف ﻧﻣوده ،اﻣوال آﻧﮭﺎ را ﺗﺎراج ﮐرده ،ﺑر ﺳر
راھﮭﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ را ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﺑﮕذرد.
اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷده و از راه ﻏزﻧﯾن ﻋﺎزم ﻗﻠﻌﮫ اﯾرﯾﺎب }آرﯾوب
ﮐﻧوﻧﯽ{ ﻣﯽ ﺷود .ﺗﯾﻣور دﺳﺗور ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آن ﻗﻠﻌﮫ ﺑزرگ را ﺑﺎ ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
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آن اﻋﻣﺎر ﮐﻧﻧد .ﺑﯾش از  ٢٠٠ﺗن از دزدان اوﻏﺎﻧﯽ را ﮐﺷﺗﮫ و زن و ﻓرزﻧد و اﻣوال اﯾﺷﺎن
را ﺑﮫ طﺎﯾﻔﮫ ﻣظﻠوﻣﺎن وﻻﯾت اﯾرﯾﺎب ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﭘس از آن ﺑﮫ ﺻوب ﺷﻧوران رﻓﺗﮫ ،ﭼﻧد
ھزار ﺳوار ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﮐﮫ آن ﻗﻠﻌﮫ را ﻧﯾز ﺗﻌﻣﯾر ﮐﻧﻧد و ﺗﻌدادی را ﺑﮫ ﺑﻧو ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗد .ﭘس از آن ،دو ﻗﺑﯾﻠﮫ دﯾﮕر اﻓﻐﺎن ﺑﻧﺎم ھﺎی »ﭘرﻧﯾﺎﻧﯽ/ﭘرﻧﯾﺎن/ﭘرﯾﺎن/ﺳرﻣﺎﻧﯽ/ﺑرﻣﺎﻧﯽ«

۴

و »ﮐﻼﺗﯾﺎن« را )ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻗوی و ﭘرﺟﻣﻌﯾت ﺑوده( ﺑﮫ ﺟرم ﻋدم اﻧﻘﯾﺎد و ﻧﻔرﺳﺗﺎن ﻟﺷﮑر
ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﯾرﺗﯾﻣور در ﻣﺣرم ) ٨٠١ﺳﭘﺗﻣﺑر  (١٣٩٨ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز رﻓﺗﮫ و در ھﺷﺗم
ﻣﺎه ﺑر ﻟب آب ﺳﻧد ﻣﯽ رﺳد )در  ٣ﺟﻧوری  ١٣٩٩وارد دھﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود(.
اﻣﯾرﺗﯾﻣور در ﺑرﮔﺷت از ھﻧد روز  ٢رﺟب ) ١٨ﻣﺎرچ  (١٣٩٩ﺑﮫ ﮐﻧﺎر آب ﺳﻧد رﺳﯾده و
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۵رﺟب وارد ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز ﻣﯽ ﺷود .در آﻧﺟﺎ ﺗوﻗف ﻧﻣوده و ﻧﺻرت ﺧﻣﺎری را ﺑﺎ ٣٠٠
ﮐس از ﻗﺷون او ،ﺳﮫ اﻏﻼن ﺟوﺟﯽ ﻧژاد و  ۴٠٠ﺧﺎﻧﮫ ﮐوچ اوزﺑﯾﮏ ۵ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت آن ﻗﻠﻌﮫ
ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻣﺎرد .ﺳﭘس از راه ﮐرﺑﺎش }وادی ﮐرم{ روان ﺷده و در  ١٠رﺟب } ٢۶ﻣﺎرچ
 {١٣٩٩وارد ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺷود .در ﺷﻣﺎری از اﯾن آﺛﺎر آﻣده اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ٨٢٠
) (١۴١٧در اﺛر ﻧزاع ﭘﺳر ﺳﯾﻔل ﻗﻧدھﺎری و ﻣﻠﮏ ﻣﺣﻣد ...ﻧﯾروی ﺑرای ﺳرﮐوب ﻟﺻوص
}دزدان{ اﻓﻐﺎن »ﺧرﺷواﻧﯽ« ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﮔرﻣﺳﯾر و ﺣواﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر ﺗﺎ ﮐﻧﺎر آب
ﺳﻧد ﻗطﺎع اﻟطرﯾﻘﯽ ﻧﻣوده ،ﻣﺎل ﻣردم و ﺗﺟﺎر را ﻣﯽ رﺑودﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺎ در ﺣواﻟﯽ  ١۴٠٠ﻧﺎم ھﺎی  ۵ - ۴ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن را در ﮐوھﮭﺎی
ﺳﻠﯾﻣﺎن دارﯾم .اﻣﺎ ﺣدود  ١٠٠ﺳﺎل ﭘس از آن ﻧﺎم ھﺎی ﺑﯾش از  ٢٠ﻗﺑﯾﻠﮫ ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن در
ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ) (١۵٣٠ذﮐر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺳده  ١۵از ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳرازﯾر ﺷده و
ﺑﮫ وادی ھﺎی ھﻠﻣﻧد ،ﮐﺎﺑل  -ﭘﺷﺎور و ھﻧد رﺳﯾده اﻧد )ﻧﻘﺷﮫ  ١دﯾده ﺷود(.
آﻧﭼﮫ دﻟﭼﺳب اﺳت ،ﻧﺎم ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﯾن ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن )در دوره اﻣﯾرﺗﯾﻣور،
ﺣواﻟﯽ  (١۴٠٠در ﻓﮭرﺳت ﻧﺎم ھﺎی ﺑﯾش از  ٢٠ﻗﺑﯾﻠﮫ اﻓﻐﺎن در ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ) ١۵٣٠ ،ﺗرﮐﻼﻧﯽ،
ﻏﻠﺟﯽ ،ﺑﻧﮕش ،ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ ،ﺗوری ،ﻟﻧدر ،ﻣﮭﻣﻧد ،دﻟزاک ،ﯾوﺳﻔزی ،ﮐوراﻧﯽ ،ﮐﯾوی ،ﺳور،
ﻋﯾﺳﯽ ﺧﯾل ،ﻧﯾﺎزی ،ﺧﺿرﺧﯾل ،ﺷﯾﻣوﺧﯾل ،ﻣﺣﻣدزی ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،ﯾوﺳف ﺧﯾل ،اﻓرﯾدی،
وزﯾری و ﻟودی( و ﺣدود  ۴٠ﻗﺑﯾﻠﮫ اﻓﻐﺎن در آﯾﯾن اﮐﺑری) ١۵٩٨ ،اوﻻده ﺳرﺑن :ﺗرﯾن،
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ﺑرﯾﭻ ،ﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﺧرﺷﯾن ،ﺷراﻧﯽ ،اورﻣر ،ﮐﺎﺳﯽ ،ﺟﻣﻧد ،ﺧوﯾﺷﮕﯽ ،ﮐﺗﺎﻧﯽ ،ﺧﻠﯾل ،ﻣﮭﻣﻧدزی،
داودزی ،ﯾوﺳف زی ،ﮐﻠﯾﺎﻧﯽ ،ﺗرﮐﻼﻧﯽ .اوﻻده ﻏرﻏﺷت :ﺳوراﻟﯽ ،ﺟﯾﻠم ،ورﮐزی ،اﻓرﯾدی،
ﺟﮑﺗﺎﻧﯽ ،ﺧﺗﮑﯽ ،ﮐرراﻧﯽ ،ﺑﺎور ،ﻣﻧﺳوب ،ﮐﺎﮐر ،ﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺳواﻧﯽ ،ﭘﻧﯽ ،ﺗﺎرن .اوﻻده ﺑﺗن:
ﻏﻠزی ،ﻟودی ،ﻧﯾﺎزی ،ﻟوﺣﺎﻧﯽ ،ﺳور ،ﺑﻧﯽ ،ﺳرواﻧﯽ ،ﮐﮑﺑور( وﺟود ﻧدارد!
+ + +
ﭘرﺳش ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ :ﻗﺑﺎﯾل اوﻟﯾﮫ اﻓﻐﺎن در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭼﮫ ﺷدﻧد؟ ﭼﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﺷد
ﮐﮫ ﺗﻌداد اﯾن ﻗﺑﺎﯾل در ﺟرﯾﺎن ﺳده  ١۵از  ۵ - ۴ﺑﮫ ﺑﯾش از  ٢٠اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد )ﺑﺎوﺟود
ﺳرﮐوب ھﺎی ﺷدﯾد ﺗوﺳط ﻏزﻧوﯾﺎن ،آل ﮐرت و اﻣﯾرﺗﯾﻣور(؟ آﯾﺎ اﯾن ازدﯾﺎد ﻧﻔوس و ﺗﮑﺛر
ﻗﺑﺎﯾل اوﻟﯾﮫ اﻓﻐﺎن ﻣﺣﺻول اﺳﮑﺎن ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻧﺎﻗﻠﯾن ﺟﻧﮕﺟو )اوزﺑﯾﮏ/ﻣﻐول و اراﻣﻧﮫ/ﺗﺎﺗﺎر(
ﺗوﺳط اﻣﯾرﺗﯾﻣور و اﻣﺗزاج/ﺗﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻗﺑﺎﯾل اوﻟﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺟﻧﮕﺟو در ﮐوه ھﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﻧﯾﺳت )ﺗﻌداد ﻧﺎﻗﻠﯾن اراﻣﻧﮫ/ﺗﺎﺗﺎر را ھﻧوز ﻧﻣﯽ داﻧﯾم(؟ آﯾﺎ اﯾن اﻧﻔﺟﺎر ﺟﻣﻌﯾت ،ظﮭور ﻗﺑﺎﯾل
ﺟدﯾد ،آﻣﯾزش/ﺗﺧﺎﺻم آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و ﻋدم ﮔﻧﺟﺎﯾش آﻧﮭﺎ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠت اﺻﻠﯽ
ﺳرازﯾر ﺷدن اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﻣﺟﺎور و اﺷﻐﺎل زﻣﯾن ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻧﯾﺳت؟
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ و اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ از ﺳﺎل ھﺎی ) ٩٨٠اوﻟﯾن
ذﮐر ﻧﺎم آﻧﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ( ﺗﺎ ﺳرﮐوب آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط اﻣﯾرﺗﯾﻣور )ﺣواﻟﯽ  (١۴٠٠در ﮐوھﮭﺎی
ﺳﻠﯾﻣﺎن زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﻧد؛ اﻣﺎ ﻋواﻣل ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺳده  ١۵ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق
ھﻣﺟوار ﺳرازﯾر ﺷوﻧد ،زﻣﯾن ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﻧﻧد و اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎﺑر
) (١۵٣٠اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .ﻟذا ،ﻋﻠت ازدﯾﺎد ﺳرﯾﻊ ﻧﻔوس ،ظﮭور ﻗﺑﺎﯾل ﺟدﯾد و ﺳرازﯾر ﺷدن آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﻣﺟﺎور ﺑﺎﯾد اﺳﮑﺎن ﻧﺎﻗﻠﯾن ﺟﻧﮕﺟو )اوزﺑﯾﮏ/ﻣﻐول و اراﻣﻧﮫ/ﺗﺎﺗﺎر( ﺗوﺳط
اﻣﯾرﺗﯾﻣور و آﻣﯾزش و ﺗﺧﺎﺻم آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ )اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺟﻧﮕﺟو( در ﻣﺣﯾط ﺗﻧﮓ
ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ﮐﺷف/درﯾﺎﻓت ﻧﺷده ﺑود )ﯾﺎ ﻣن ﻧدﯾده ام(!
---------------------------------------------------------------------------------- .١ﻟﻌل زاد .ﻣﻧﺷﺎی ﮐردی ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن ١٠ .ﺟون ٢٠٢٠
http://goftaman.com/images/pdf-files-part1/lalzad-10-06-2020.pdf
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 .٢ﻟﻌل زاد .اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﻐول ١٨ .ﻣﯽ ٢٠٢٠
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad48.pdf

 .٣ﻟﻌل زاد .ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل در زﻣﺎن ﻣﻐوﻻن ١۴ .ﺟون ٢٠٢٠
https://jawedan.com/wp-content/uploads/2020/06/Article-bij-Dr-Lalzad-1.pdf

 .۴در آﺛﺎر ﻓوق ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﻣن آﻧﮭﺎ را در ﯾﮏ ردﯾف آوردم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﭼﯾز ﺑﺎﺷﻧد.
 .۵ﻟﻌل زاد .ﮐﺎررواﯾﯽ ھﺎی اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﮔورﮐﺎﻧﯽ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ٣٠ .ﻣﯽ ٢٠٢٠
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad49.pdf

ﻧﻘﺷﮫ  .١ﻗﺑﺎﯾل ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل در زﻣﺎن ﻣﻐوﻻن) ٣ﺳﺎل ھﺎی (١۶٠٠
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