دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ،ﻓﺑروری ٢٠١٩
اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ )اﺑن ﺑطوطﮫ( و ﺳوی اﺳﺗﻔﺎده ﺳﯾﺎﺳﯽ!
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر
ﮔﮭﮕﺎھﯽ در ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠﻣﯽ  -ﺗﺎرﯾﺧﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻗدﯾﻣﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروزی اﺳت و ﯾﺎ ﻧﺎم اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن اطﻼق ﻣﯽ ﺷود؛ زﯾرا در
»ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ اﺑن ﺑطوطﮫ« ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﮐﺎﺑل ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎره دﯾﮕر،
او ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﮐﺎﺑل را اﻓﻐﺎن ﻧﺎﻣﯾده اﺳت ) !(١اﺑن ﺑطوطﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٣٣م از آﺳﯾﺎی
ﻣﯾﺎﻧﮫ وارد ﺑﻠﺦ ﺷده ...ﺑﻌد ،ﻣﺳﯾر ﮐﻧدز – اﻧدراب – ﭘﻧﺟﮭﯾر – ﭘروان – ﭼرخ )ﻟوﮔر( –
ﻏزﻧﯽ – ﮐرﻣﺎش )ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن( – ﺷﺷﻧﻐﺎر )ﭘﺷﺎور( را ﭘﯾﻣوده و وارد ﭘﻧﺟﺎب )ﻣﻠﺗﺎن
– ﻻھور( ﺷده اﺳت.
اﻣﺎ در ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ )» :(٢ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ اﻧدراب ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ...ﺑﮫ ﻗﻠﮫ
ﮐوھﮭﺎی ھﻧدوﮐش رﺳﯾدﯾم ...ﺑﻌد ﺑﮫ ﺟﺎی رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ ﭘﻧﺟﮭﯾر ﻧﺎم داﺷت ...آز آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر
ﭘروان رﻓﺗﯾم ...از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﭼرخ رﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻗرﯾﮫ ﺑزرﮔﯽ اﺳت ...ﺑﻌد ﺑﮫ ﺷﮭر ﻏزﻧﮫ رﻓﺗﯾم...
و از آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﻓﺗﯾم.
ﮐﺎﺑل در ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﮭر ﺑزرﮔﯽ ﺑوده و اﮐﻧون ﻗرﯾﮫ ای از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ طﺎﯾﻔﮫ ای از ﻋﺟم
ﮐﮫ »اﻓﻐﺎن« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،در آن ﺳﮑوﻧت دارﻧد .اﻓﻐﺎﻧﺎن در ﮐوھﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣواﺿﻊ
ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ دارﻧد ،ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ھﺳﺗﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ راھزﻧﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ﮐوه ﺑزرﮔﯽ در
آﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎم ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭘﯾﻐﻣﺑر از ﻓراز آن ﮐوه ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن
ھﻧد ﻧظر اﻧداﺧﺗﮫ و ﭼون آن ﺳرزﻣﯾن را ظﻠﻣت ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود از رﻓﺗن ﺑﮫ آن ﻣﻧﺻرف ﺷده
و ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘﺎدﺷﺎه ) َﻣ ِﻠﮏ( اﻓﻐﺎن در اﯾن ﻣﺣل ﺳﺎﮐن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﮐﺎﺑل زاوﯾﮫ ای ھﺳت ﺑﻧﺎم ﺷﯾﺦ اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﮔرد ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺎن اوﻟﯾﺎ ﺑﻧﺎم ﺷﯾﺦ
ﻋﺑﺎس ﺑوده اﺳت .از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐرﻣﺎش رﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻗﻠﻌﮫ ای اﺳت ﺑﯾن دو ﮐوه و اﻓﻐﺎن ھﺎ در آﻧﺟﺎ
ﺑﮫ راھزﻧﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد .اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ را ﺑﺎ ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز طﯽ ﮐردﯾم .اﻓﻐﺎن ھﺎ در داﻣﻧﮫ ﮐوه
ﺑودﻧد و ﺑر اﺛر ﺗﯾر اﻧدازی ﻣﺎ ﺑﮕرﯾﺧﺗﻧد .ﻣﺎ در ﺣدود  ۴ھزار اﺳپ داﺷﺗﯾم و ﻋده ﻣﺎ زﯾﺎد
ﺑود .ﻣن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷﺗر ھﺎی ﮐﮫ داﺷﺗم ،از ﻗﺎﻓﻠﮫ دور اﻓﺗﺎدم .ﻋده ای از ﮐﺎرواﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯽ
از اﻓﺎﻏﻧﮫ ھم ﺟزو آﻧﮭﺎ ﺑودﻧد ،ھﻣراه ﻣن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد ...روز دﯾﮕر ﺷﺎﻣﮕﺎھﺎن ﺧود را
ﺑﮫ ﻗﺎﻓﻠﮫ رﺳﺎﻧﯾدﯾم و در ﺷﺷﻧﻐﺎر ﮐﮫ آﺧرﯾن آﺑﺎدی ﺗرک ھﺎ اﺳت ،ﻣﻧزل ﮐردﯾم ...ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ
ﺳﻼﻣت ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺧود ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎب رﺳﯾدﯾم ...ھﻼل ﻣﺣرم ﺳﺎل ) ٧٣۴ﺳﭘﺗﻣﺑر  (١٣٣٣را ھﻣﺎن
ﺷب روﯾت ﮐردﯾم«!
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ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﯾر و ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی اﺑن ﺑطوطﮫ
ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی اﺑن ﺑطوطﮫ دو اﯾراد ﺑزرگ دارد :اول ،ﻣﺳﯾر ھﺎ درﺳت ﻧﯾﺳت و دوم ،ﺷﮭر ھﺎ
دﻗﯾق ﻧﯾﺳت .ﻣﺗرﺟم ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ،دﻻﯾل آن را ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ) :(٢اﺑن ﺑطوطﮫ داﺳﺗﺎن
 ٣٠ﺳﺎل ﺳﻔر ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾروی ﺣﺎﻓظﮫ ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ و ﺣﺗﯽ ﯾﺎد داﺷت ھﺎی ﮐﮫ از
ﺑرﺧﯽ ﺳﻧﮓ ﻧﺑﺷﺗﮫ ھﺎ ﺑرداﺷﺗﮫ ،در ﺟرﯾﺎن ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر او آﻣده ،ﻏﺎرت و ﺿﺎﯾﻊ ﺷده
اﺳت! ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ وﻗﺗﯽ او از ﭘروان )ﺑﺎ ﻋﺑور از ﮐﺎﺑل( ﺑﮫ ﭼرخ )ﻟوﮔر( و ﻏزﻧﯽ رﻓﺗﮫ ،ﭼﯾزی
در ﺑﺎره ﮐﺎﺑل ﻧﮕﻔﺗﮫ اﺳت؛ اﻣﺎ در ﺳﻔر از ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ از ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل و از
ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐرﻣﺎش – ﺷﺷﻧﻐﺎر )ﭘﺷﺎور( رﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و زﯾﺎرت ﺷﯾﺦ
اﺳﻣﺎﻋﯾل در ﮐﺎﺑل ﻗرار دارد! ﻟذا ،ﻧﮫ ﻣﺳﯾر ﮐﺎروان و ﻧﮫ ﺗوﺻﯾﻔﯽ ﮐﮫ او از ﮐﺎﺑل داده ،ﺑﺎ
ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ – ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺗطﺎﺑق ﻧدارد.
زﯾرا ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﻣﻧطﻘﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد ،ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎروان ) ۴ھزار اﺳپ
و (...ﮐﮫ از ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧد ﻣﯽ رود ،از ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧﻣﯽ رود ﺗﺎ از ﻣﺳﯾر ﮐوھﮭﺎی ﺧﯾﺑر
ﯾﺎ ﮐرم ﺑﮫ ھﻧد رود؛ ﺑﻠﮑﮫ از ﻣﺳﯾر ﮐوﺗﺎه ﻏزﻧﯽ – زرﻣت – ﮔردﯾز – ﭘﯾوار – ﮐرﻣﺎن )ﮐرم(
وارد ﮐوھﺎت و ﭘﺷﺎور ﻣﯽ ﺷود .دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ،ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﻧوب
ﺷرق زاﺑل )در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣروزی( ﻗرار دارد )ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی  ٣ - ١دﯾده ﺷود(!
ذﮐر اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﮐﮫ » اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﮐوھﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣواﺿﻊ ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ دارﻧد ...ﮐوه ﺑزرﮔﯽ در
آﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎم ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ...از ﻓراز آن ﮐوه ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﻧد ﻧظر اﻧداﺧﺗﮫَ ...ﻣ ِﻠﮏ
اﻓﻐﺎن در اﯾن ﻣﺣل ﺳﺎﮐن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد« ،ﺑﺎ وﺿﺎﺣت ﮐﺎﻣل ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ او از اﻓﻐﺎن ھﺎی
ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ در ﻣرز زاﺑل و ھﻧد ﻗرار دارد )ﭼون در آن دوران ھﺎ
وﻻﯾﺎت اﻣروزی ﻏزﻧﯽ ،ﭘﮑﺗﯾﺎ ،ﺧوﺳت ،ﭘﮑﺗﯾﮑﺎ ،زاﺑل و ﻗﻧدھﺎر ھﻣﮫ ﺑﻧﺎم زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ در ﺑﯾن ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻗرار داﺷت( .ھﻣﭼﻧﺎن وﻗﺗﯽ او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ از ﮐﺎﺑل
ﺑﮫ ﮐرﻣﺎش )ﻗﻠﻌﮫ ای در ﺑﯾن دو ﮐوه( رﻓﺗﮫ ،در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺟﻧﮕﯾده و روز دﯾﮕر ﺑﮫ
ﺷﺷﻧﻐﺎر )ﭘﺷﺎور( رﺳﯾده؛ ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻋﺑور از زاﺑل و ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﮫ
ھﻧدوﺳﺗﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت! اﯾن ﺳﺧﻧﺎن او ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﺑن ﺑطوطﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﺑل را ﺑﺎ زاﺑل اﺷﺗﺑﺎه
ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮐﺎروان اﺑن ﺑطوطﮫ از ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧرﻓﺗﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﯾر ﻏزﻧﯽ
– زرﻣل/زرﻣت – ﮔردﯾز – ﮐرﻣﺎن – ﭘﺷﺎور را ﭘﯾﻣوده اﺳت )ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی  ٣ – ١دﯾده
ﺷود( .در اﯾن ﺻورت ،اﮔر ﺑﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ» ،ﮐﺎﺑل در ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﮭر ﺑزرﮔﯽ
ﺑوده و اﮐﻧون ﻗرﯾﮫ ای از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ،«...ﻣﻧظور او از ﮐﺎﺑل ﺑﺎﯾد زرﻣل/زرﻣت ﯾﺎ ﮔردﯾز
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺑﯾن ﻏزﻧﯽ و ﮐرﻣﺎش ﻗرار دارد )ﭼون ﮐرﻣﺎش/ﮐرﻣﺎن ھﻣﺎن وادی زﯾﺑﺎی ﮐرم
اﻣروزی اﺳت ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗرار دارد(!
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ﺗﺻور ﻧﻣﯽ ﺷود ﻣﺳﯾر ﻧزدﯾﮏ و ﻣﺷﮭور ﮐﺎروان ھﺎ از ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧد و ﻣوﻗﻌﯾت ﮐوھﮭﺎی
ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣروزی ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺛﺑﺎت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ﭼون ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ و اﺳﻧﺎد اﯾن ﻣﺳﯾر
و ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد( .اﻣﺎ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﻣوﻗﻌﯾت ﮐرﻣﺎش و ﺷﯾﺦ اﺳﻣﺎﻋﯾل و ھﻣﭼﻧﺎن
ﻣﺳﮑن اوﻟﯾﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﮔﺳﺗرش ﺑﻌدی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣﺟﺎور آن،
ﻣﺟﺑورﯾم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﮭن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾم.

ﻧﻘﺷﮫ  .١ﻣﺳﯾر اﺑن ﺑطوطﮫ و ﻣوﻗﻌﯾت ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣروزی

ﻧﻘﺷﮫ  .٢ﻣﺳﯾر اﺑن ﺑطوطﮫ و ﮐﺎروان ھﺎ در ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ھﺎی ﺳﺎﺑﻘﮫ ) :(١٨٣٩ﭼﺎرﯾﮑﺎر –
ﭼرخ – ﻏزﻧﯽ – زرﻣل/زرﻣت – ﮔردﯾز – آرﯾوب – ﭘﯾوار – ﮐرﻣﺎن/ﮐرﻣﺎش – ھﻧﮕو –
ﮐوھﺎت – ﭘﺷﺎور )(٣
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ﻧﻘﺷﮫ  .٣ﻣﺳﯾر ﮐﺎروان ھﺎ از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻏزﻧﯽ ،ﮔردﯾز ،ﻧﻐز ،ﺑﻧو و اﺗﮏ ﯾﺎ ﭘﺷﺎور و ھﻣﭼﻧﺎن
از ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﻼت ،ﮐﻧدھﺎر و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣﻠﺗﺎن ﯾﺎ ھرات )(۴) (١٨۴١
ﺑررﺳﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﮔر ﭼﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را در ﮐﻧﻔراﻧس »ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« در ﺳﺎل
 ٢٠٠٨ﯾﺎد آوری ﮐرده ﺑودم ) (۵ﮐﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﮫ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﻧوب ﺷرق
زاﺑل ﻗرار دارد .ﭘس وﻗﺗﯽ او ﻣﯽ ﮔوﯾد از ﻏزﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﻓﺗﮫ و از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﮐرﻣﺎش؛ ﺣﺗﻣﺎ
در ذﮐر واژه »ﮐﺎﺑل« اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣوده اﺳت.
ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم) ٩٨٢ ،ﺗﮭران ،ﭼﺎپ دوم(١٣٨٣ ،
ﮔر ﭼﮫ ذﮐر اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎر اول در ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺛﯾﺑت آن دﻗﯾق ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ
ﭼون ﻣوﻗﻌﯾت آن را در ﺑﯾن ﮔردﯾز و ﻧﻧﮕرھﺎر ذﮐر ﮐرده ،ﻣﯽ ﺗوان ﺣدس زد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷد :ﺳول ،دھﯽ اﺳت ﺑر ﮐوه ...و اﻧدر او اﻓﻐﺎﻧﺎن اﻧد ...ﭼون از آﻧﺟﺎ
ﺑروی ...راه اﻧدر ﻣﯾﺎن دو ﮐوه اﺳت...
ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ) ١٠١٠ ،ﮐﻠﮑﺗﮫ(١٨٢٩ ،
ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ زاﺑل ﺑﮫ ﺳﮫ روزه راه ﯾﮑﯽ ﮐوه ﺑد ،ﺳر ﮐﺷﯾده ﺑﮫ ﻣﺎه
دﮔر دﺷت زی ھﻧدوان راه ﺑود
ﺑﯾﮏ ﺳوی او دﺷت ﺧرﮔﺎه ﺑود
ز اوﻏﺎن و ﻻﭼﯾن و ﮐرد و ﺑﻠوچ
ﻧﺷﺳﺗﮫ در آن دﺷت ﺑﺳﯾﺎر ﮐوچ
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ﮐﮫ ﺑر زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﻧﮫ ﺑﻧدﻧد راه

زﻧد ﺗﺎ در ھﻧدوان ﺑﺎ ﺳﭘﺎه

اﻟﺑﯾروﻧﯽ١٠٢٠ ،
اﻟﺑﯾروﻧﯽ در »اﻟﺗﻔﮭﯾم« ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ »اﻗﻠﯾم ﺳوم از ﻣﺷرق ﭼﯾن آﻏﺎزد ...ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﻣﻠﮑت
ھﻧدوان و ﺗﺎﻧﯾﺷر و ﻗﻧدھﺎر و زﻣﯾن ﺳﻧد و ﺷﮭر ھﺎی ﻣوﻟﺗﺎن و ﺑﮭﺎﺗﯾﮫ و ﮐرور و ﮐوھﮭﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺗﺎ زاوﻟﺳﺗﺎن و واﻟﺷﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن و ﮐرﻣﺎن و ﭘﺎرس و«...؛
اﻟﺑﯾروﻧﯽ در »ھﻧد« ﻣﯽ اﻓزاﯾد» :در ﮐوھﮭﺎی ﻣرز ﻏرﺑﯽ ھﻧد ﺗﺎ ﻧزدﯾﮑﯽ ھﺎی وادی ﺳﻧد،
ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن زﻧدﮔﯽ دارﻧد ...در ﮐوھﮭﺎی ﻣرز ﻏرﺑﯽ ھﻧد ﺗﺎ ﻣرز ھﺎی ﻧژاد ھﻧدو،
ﻗﺑﺎﯾل ھم ﻧﺳب آﻧﮭﺎ – ﻧژاد ھﺎی وﺣﺷﯽ ﯾﺎﻏﯽ – زﻧدﮔﯽ دارﻧد«.
ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان ﯾﺎﻗوت ﺣﻣوی) ١٢٢۵ ،ﺑرﮔزﯾده ﻣﺷﺗرک ﯾﺎﻗوت ﺣﻣوی ،ﺗﮭران(١٣٨٣ ،
ص١۶١
ﮐرﻣﺎن – ﻧﺎم ﭼﮭﺎر ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳت ...ﺷﮭر ﺑﻧﺎﻣﯽ اﺳت ﻣﯾﺎن ﻏزﻧﮫ و ﮐﺷور ھﻧد و آن از ﻧﺎﺣﯾﮫ
ھﺎی ﻏزﻧﮫ در ﻣﺳﺎﻓت ﺳﮫ روز راه ﺗﺎ ﻏزﻧﮫ اﺳت }ﮐرﻣﺎش اﺑن ﺑطوطﮫ{...
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣل اﺑن اﺛﯾر) ١٢٣١ ،ﺗﮭران ،ﭼﺎپ دوم(١٣۶٨ ،
ص ۴٣٠٩
ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر و ﻏورﯾﺎن )ﺳﺎل  :(١١۵٣ / ۵۴٧ﻋﻼواﻟدﯾن ﺣﺳﯾن ﻣدﺗﯽ در
ﻓﯾروزﮐوه ﻣﺎﻧد .ﺑﻌد ﺑﮫ ﺧﯾﺎل ﺗﺻرف ﻏزﻧﮫ اﻓﺗﺎد و ﺑﮫ آن ﺷﮭر ھﺟوم ﺑرد .در اﯾن وﻗت ﺑﮭرام
ﺷﺎه ﺑن اﺑراھﯾم ﺑن ﻣﺳﻌود ﺑن ﻣﺣﻣود ﺑن ﺳﺑﮑﺗﮕﯾن در ﻏزﻧﮫ ﻓرﻣﺎن رواﯾﯽ ﻣﯽ ﮐرد .او
ﻧﺗواﻧﺳت در ﺑراﺑر ﻋﻼواﻟدﯾن اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐﻧد و از ﻏزﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐرﻣﺎن }ﮐرﻣﺎش{ ﮔرﯾﺧت
ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻏزﻧﮫ و ھﻧد ﻗرار دارد .ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾن ﺷﮭر ﻗوﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
آن ﺷﮭر ھم وﻻﯾت ﻣﻌروف ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐرﻣﺎن }ﮐرﻣﺎش{ ﻧﺎم دارد...
ص ۴٣١١
ﺗﺳﻠط ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﺑر ﻏزﻧﮫ و ﺷﮭر ھﺎی ﻣﺟﺎور آن :ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﮐﺎرش ﻗوت ﯾﺎﻗت ،ﺳﭘﺎه
اﻧﺑوھﯽ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧت و ﺑﮫ ﺳرداری ﺑرادرش ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﺑﮫ ﻏزﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎد .در اﯾن ﻗﺷون
دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻏوری و ﺧﻠﺞ و ﺧراﺳﺎﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﻧد ...ﺑﻌد از ﻏزﻧﮫ ﺑﮫ ﮐرﻣﺎن )ﺑﮫ
ﻓﺗﺢ ﮐﺎف( }ﮐرﻣﺎش{ و ﺷﻧوران }ﺷﻠوزان{ رﻓت و اﯾن دو ﺷﮭر را ﺑﮕرﻓت .ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳوی
رود ﺧﺎﻧﮫ ﺳﻧد ﭘﯾش رﻓت و ﺑﮫ ﻋﺑور از رود و رﻓﺗن ﺑﮫ ھﻧد اﻗدام ﮐرد و ﺑﮫ ﻓﮑر ﺗﺻرف
ﻻھور اﻓﺗﺎد...
ص ۴٨٧٧
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ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ در آن ﮐوھﮭﺎ ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﯾراھﯾﺎن و اﻓﻐﺎن ھﺎ وﻏﯾره ﭘﯽ در
ﭘﯽ ﺑر آﻧﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺑردﻧد و ﭼﯾزی از ﻟﺷﮑر دﺳﺗﺑرد ﻣﯽ زدﻧد .ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ راه ﺧود را
ﭘﯾﻣودﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐرﻣﺎن }ﮐرﻣﺎش{ رﺳﯾدﻧد )ﺑﯾن ﻏزﻧﮫ و ﻻھور(...
ظﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣﯽ) ١۴٠۴ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗوﺣﺎت اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ﮐورﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﮭران(١٣۶٣ ،
ص ٢٠٧
روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ دوم ﻣﺎه ﭼﺎﺷﺗﮕﺎه ﻣوﮐب ﺟﮭﺎﻧﮕﺷﺎی ھم ﻋﻧﺎن ﻧﺻرت و ﻓﯾروزی ﺑﮫ ﮐﻧﺎر آب
ﺳﻧد رﺳﯾد و ﺟﻣﺎﻋت اﻣرا ﮐﮫ در ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﭘﯾرﻋﻠﯽ و ﺑﺎﻗﯽ اﻣرای ﻗوﺷون ﺑر
ﺳر آب ﺳﻧد ﺗوﻗف ﮐرده و اﻣﯾر ﷲ داد را ﺑر ﺳر ﭘل ﮔذاﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﻟﺷﮑر ﻣﻧﺻور را ﺑﮕذراﻧﻧد
و ﻧﻣﺎز ﭘﯾﺷﯾن ﮐوچ ﮐرده ،ﻗرﯾب ﺳﮫ ﻓرﺳﺦ رﻓﺗﮫ ،ﻧزول ﮐردﻧد و اﻣرا ﮐﮫ ﺟﮭت اﻓﻐﺎﻧﯾﺎن
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﭘﯾش از اﯾن ذﮐر رﻓﺗﮫ ،در ﻧﻐز ﺑودﻧد و ﻣدت  ٧ﻣﺎه ﺑﮫ ﺷرف ﻣﻼزﻣت ﺑﻧدﮔﯽ ﺣﺿرت
ﻧرﺳﯾده ،در اﯾن ﻣﻘﺎم ﺑﮫ ﺧﺎک ﺑوس رﺳﯾده ،دو ﻗوز اﺳپ و ﯾﮑﮭزار ﺳر ﮔﺎور ﭘﯾش ﮐﺷﯾدﻧد...
روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﭼﮭﺎرم ﻣﺎه ﺑطرف ﻧﻐز رواﻧﮫ ﺷدﻧد و ﺻﺑﺎح آدﯾﻧﮫ ﭘﻧﺟم ﻣﺎه ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز رﺳﯾدﻧد
و درﯾن روز ...ﻣﺣﻣود ﺑرات ﺧواﺟﮫ و ھﻧدوﺷﺎه ﺧﺎزن را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺗﺎ ﻟﺷﮑر ھﺎی
ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣﻌﺳﮑر ھﻣﺎﯾون ﺣﺎﺿر آﯾﻧد و در اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧظر ﺑر دو ﻣﺻﻠﺣت ﺑود ،ﯾﮑﯽ ﺷﮑﺎر
ﮐردن و دﯾﮕر دﻓﻊ ﺷر ﺑﻘﺎﯾﺎی اﻓﻐﺎﻧﯾﺎن از ﺳر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺑدﯾن ﺳﺑب در ﺣدود ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز
ﺗوﻗف ﻧﻣودﻧد ...روز دوﺷﻧﺑﮫ وﻗت ﻧﻣﺎز دﯾﮕر ﺑطرف ﮔﻧﺑد ﺷﯾﺦ ﻣﺑﺎرک ﺷﺎه ﻧزول ﮐردﻧد و
روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ھﺷﺗم ﻣﺎه از آﻧﺟﺎ ﮐوچ ﮐرده ،ﺑﮫ راه ﮐرﻣﺎش رواﻧﮫ ﺷدﻧد و در اﯾن دره ﺷﯾﺦ
اﺣﻣد ﺧواﺟﮫ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻧدﮔﯽ ﺣﺿرت اﻋﻠﯽ ﻣﺷرف ﺷد ...روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ دھم
ﻣﺎه ﺑود ﮐﮫ وﻗت ﺻﺑﺎح در ﮐﺎﺑل ﻧزول ﻓرﻣودﻧد...
ظﻔرﻧﺎﻣﮫ ﯾزدی) ١۴٢۵ ،ظﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺗﯾﻣوری ،ﺗﮭران(١٣٨٧ ،
ص ٨٨۴
ﮔﻔﺗﺎر در ﺗوﺟﮫ راﯾت ﻧﺻرت اﺛر ﺑﮫ ﺻوب ﺷﻧوزان }ﺷﻠوزان{ و ﻧﻐر و ﻗطﻊ طﻐﯾﺎن و
ﻋدوان ﺟﻣﺎﻋت ﭘرﻧﯾﺎن :ﺣﺿرت ﺻﺎﺣب ﻗران ﭼون ﻣﺻﺎﻟﺢ وﻻﯾت اﯾرﯾﺎب }آرﯾوب{ از ﻓر
دوﻟت ﺧﻠود اﻧﺗﺳﺎب ﺑﺳﺎﺧت ...در ﺷﻧﺑﮫ  ١٨ذی اﻟﺣﺟﮫ ﺳﻧﮫ ﺛﻣﺎﻧﻣﺎﯾﮫ ﻧﮭﺿت ﻓرﻣود و ﻋﻧﺎن
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ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﺻوب ﺧطﮫ ﺷﻧوزان ﻣﻌطوف ﮔﺷت و از ﮐوه و ﺟﻧﮕل ﻋﺑور ﻧﻣوده ،در ﺣواﻟﯽ
آن ﺧطﮫ ﻧزول ﻓرﻣود و روز دﯾﮕر ﺗوﻗف ﻧﻣوده و ﻓرﻣﺎن ﺷد ﮐﮫ ﺷﺎھزاده ﺟوان ﺑﺧت ﺧﻠﯾل
ﺳﻠطﺎن ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ اﻣرا و اﻏرق از راه ﻗﭘﭼﻐﺎی ﺑﮫ ﺻوب ﺑﺎﻧو }ﺑﻧو{ روان ﺷود و ﺣﺿرت
ﺻﺎﺣب ﻗران ﺳﭘﮭر اﻗﺗدار اﯾﻠﻐﺎر ﻓرﻣوده ،ﺷﺑﮕﯾر ﮐرده و ﺑﺎ ﭼﻧد ھزار ﺳوار روی ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐر آورد و ﺻﺑﺎح ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٢١ﻣﺎه ﻣذﮐور راﯾت ﻣﻧﺻور ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾد و ﭘﯾش از اﯾن
در ﻗﻣﺎم ﮐﺎﺑل اﻣﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه و دﯾﮕر اﻣرا و ﺑﺎ ﻟﺷﮑر ﺧراﺳﺎن ﺑر ﺣﺳب ﻓرﻣﺎن ھﻣﺎﯾون
ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﻐر ﺷده ﺑودﻧد و آن ﻗﻠﻌﮫ را ﻋﻣﺎرت ﮐرده و در اﺳﺗﺣﮑﺎم آن ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯾﻎ ﻧﻣوده.
و ﭼون ھوای آن دﯾﺎر از ﻏﺑﺎر ﻣوﮐب ظﻔر ﺷﻌﺎر ﻣﺷﮑﺑﺎر ﮔﺷت ،ﻣﻘﺎرن وﺻول ﻓرﺧﻧده ﺑﮫ
ﻣﺳﺎﻣﻊ ﻋﻠﯾﮫ رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﭘرﻧﯾﺎﻧﯽ از ﻗﺑﺎﯾل اوﻏﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺛﺎل ﻣﺗﺣﺗم اﻻﻣﺗﺛﺎل ﺻﺎدر ﺷده
ﺑود ﮐﮫ ﮐﻣر ﺑﻧدﮔﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﻟﺷﮑر ﺧود ﺑﮫ ﻣﻌﺳﮑر ظﻔر ﭘﻧﺎه آﯾﻧد و ﺑﮫ وظﺎﯾف ﻣﻼزﻣت و
ﺧدﻣﺗﮕﺎری ﻗﯾﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﭘﺎی از ﺟﺎده اﻧﻘﯾﺎد ﺑﯾرون ﻧﮭﺎده اﻧد و ﻟﺷﮑر ﻧﻔرﺳﺗﺎده ،و ﭘﯾش از اﯾن
در آن ھﻧﮕﺎم ﺷﺎھزاده ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﺣواﻟﯽ دﯾﺎر ھﻧد ﺗﺎﺧت ﻓرﻣوده ﺑود و ﺳﭘﺎه ﻣﻧﺻورش ،ﺑرده
و ﻏﻧﺎﯾم ﺑﮫ طرف ﮐﺎﺑل ﻣﯽ آورﻧد ،آن ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎن ﺟﺳﺎرت ﻧﻣوده ،راه زده ﺑودﻧد و ﺑﻌﺿﯽ از
آﻧﮭﺎ ﺑرده و از آب ﺳﯾر ﮔذﺷﺗﮫ و در ﮐوھﮭﺎی ﺑﻠﻧد و ﺟﻧﮕل ھﺎی ﻣﺣﮑم ﻣﺗﺣﺻن ﺷده ،ﺑﮫ ﻗطﻊ
طرﯾق اﻗدام ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .از وﺻول اﯾن اﺧﺑﺎر آﺗش ﺧﺷم آن ﺣﺿرت زﺑﺎﻧﮫ زدن ﮔرﻓﺗﮫ...
ﺑﻌد از ﺳﮫ روز ﺑﮫ اﯾﺷﺎن رﺳﯾده ،ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﭘﯾﺎده ﮔﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎ و ﺟﻧﮕل ھﺎ
ﺑرآﯾﻧد و درآﯾﻧد و آن ﺳرﮔﺷﺗﮕﺎن ﻋﺎﺻﯽ را ﺑﮫ ﻗوت ﺑﺎزوی ﺟﻼدت و ﻣردی ﺑﮫ دﺳت آرﻧد
و از ﭘﺎی درآرﻧد.
ﺑرﺣﺳب ﻓرﻣوده ﺑﮫ ﺗﻘدﯾم رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﺧﻠق ﺑﺳﯾﺎر از آن ﺑﺎد ﭘﯾﻣﺎﯾﺎن ﺧﺎﮐﺳﺎر ﺑﮫ ﺗﯾﻎ آﺑدار ﺑﮫ
آﺗش دوزخ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و ﻓرزﻧدان اﯾﺷﺎن را اﺳﯾر ﮐرده ،اﻣوال و اﺳﺑﺎب ﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﺎد ﺗﺎراج
ﺑردارﻧد و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را آﺗش زده و اﺳﺗﯾﺻﺎل از دودﻣﺎن آن دزدان ﺑد ﻓﻌﺎل ﺑرآوردﻧد ...ھﻣت
ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﮫ ﻣﻘﺗﺿﯽ آن ﺷد ﮐﮫ در آن ﮐوه ﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﯾﺦ آن ﻗوم ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﺗﯾز
ﺑرﯾده ﮔردد و راھﮭﺎی آن وﻻﯾت ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﺧوف و ﺧطر ﻣﻔﺳدان اﯾﻣن و آرﻣﯾده ﻣﺎﻧد.
ص ٩٧٩
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و ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺳوم ﻣﺎه از آن ﻣوﺿﻊ روان ﺷد و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﺎﻧو ﺑﮫ ﻋز ﻧزول ھﻣﺎﯾون ﻣﺷرف
ﮔﺷت و ﭘﯾر ﻋﻠﯽ ﺗﺎز و اﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻗوﭼﯾن و دﯾﮕر ﺳرداران ﮐﮫ ﺟﮭت دﻓﻊ ﻣﻔﺎﺳد اوﻏﺎﻧﯾﺎن
ﺑر ﺣﺳب ﻓرﻣﺎن در ﺑﺎﻧو ﺑودﻧد و از ﻣدت ھﻔت ﻣﺎه ﺑﺎز ،ﺷرف ﻣﻼزﻣت ﺳﺎﺣت ﮔﯾﺗﯽ ﭘﻧﺎه
در ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ،در اﯾن ﻣﻘﺎم ﭼﺷم ﺳﻌﺎدت ﺑﮫ ﺳرﻣﮫ ﮐﺎم روﺷن ﮔرداﻧﯾده ...ﯾﮏ ﺗﻐوز اﺳب و
ﯾﮑﮭزار ﮔﺎو ﭘﯾش ﮐﺷﯾدﻧد .ﺣﺿرت ﺻﺎﺣب ﻗران اﺳﺑﺎن را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺑﮭﺎدران ﺑﺧﺷﯾد و ﻓرﻣﺎن
داد ﮐﮫ ﮔﺎوان را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎﻧش رﺳﺎﻧﻧد ﮐﮫ از اﯾﺷﺎن ﻏﺎرت ﮐرده ﺑودﻧد .و ﭘﯾر ﻋﻠﯽ و ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺑودﻧد در آﻧﺟﺎ ﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻟﺷﮑر از آن ﺣدود ﻋﺑور ﮐﻧﻧد و روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ
ﭼﮭﺎرم ﻣﺎه ﻣواﻓق اول ﻓروردﯾن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﮫ روز ﻧوروز ﺑود ،ﺑﮫ ﻋون اﻟﮫ ﻋﺎزم طرف ﻧﻐر
ﺷد و روز آدﯾﻧﮫ ﭘﻧﺟم ﻣﺎه ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐر از وﺻول راﯾت ﻓﯾروزی اﺛر ﻣﻌﺳﮑر ﺟﻧود ﻓﺗﺢ و ظﻔر
ﮔﺷت ...و ھم در آن روز ﻣﺣﻣود ﺑرا ﺧواﺟﮫ و ھﻧدوﺷﺎه را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﻟﺷﮑر آﻧﺟﺎ
ﺟﮭت دﻓﻊ ﺷر اوﻏﺎﻧﯾﺎن ﺑﯾﺎرد و ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه در زﻣﺎن ﺗوﺟﮫ راﯾت ﮐﺷور
ﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺻوب ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺟﮭت دﻓﻊ ﺷر اوﻏﺎﻧﯾﺎن و رﺳوخ ﺑﻧﯾﺎن اﻣن و اﻣﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن،
ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐر را ﺑر ﺣﺳب ﻓرﻣﺎن ﻋﻣﺎرت ﮐرده ﺑود ...از ﻧوﮐران اﻣﯾرزاده ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﻗﻣﺎری را
ﺑﮫ  ٣٠٠ﮐس از ﻗوﺷون او و ﺳﮫ اﻏﻼن ﺟوﺟﯽ ﻧژاد ﻣﻘدم اﯾﺷﺎن ﯾﺎرق اﻏﻼن ﺑﺎ  ۴٠٠ﺧﺎﻧﮫ
ﮐوچ اوزﺑﮏ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﻗﻠﻌﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﻣود و ﺿﺑط ﻗﻠﻌﮫ اﯾرﯾﺎب و ﺷﻧوزان را ﺑﮫ ﻋم زاده
ﺷﯾﺦ ﻧوراﻟدﯾن ،ﺷﯾﺦ ﺣﺳن ﺳﺧت ﮐﻣﺎن ﻧﺎﻣزد ﮐرد و ﺑﮫ طرف ﮔﻧﺑد ﺷﯾﺦ ﻣﺑﺎرک ﺷﺎه ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرﮐﯽ روان ﺷد و در آﻧﺟﺎ اﺗﻔﺎق ﻧزول اﻓﺗﺎد .و روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻧﮭم ﻣﺎه از آن ﻣﻧزل ﮐوچ
ﮐرده ،ﺑﮫ راه ﮐرﻣﺎج }ﮐرﻣﺎش{ روان ﮔﺷت و در اﯾن راه ،ﺷﯾﺦ اﺣﻣد ﺧواﺟﮫ اوﻏﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋز
وﺻول و ﺣﺿور در ﺑﺎرﮔﺎه ﻋﺎﻟم ﭘﻧﺎه ﻓﺎﯾز ﺷد ...ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ اﺳﯾﮑﺎ و ...ﺑﮫ دھﺎﻧﮫ راﻣﮏ
درآﻣده ،ﻧزول ﻓرﻣود ...و روز  ١١ﻣﺎه ﻗرﯾﮫ ﺳرﺧﺎب ﻣﺣل ﻧزول ھﻣﺎﯾون ﮔﺷت و ﭼﺎﺷت
ھﻣﺎن روز از آﻧﺟﺎ روان ﮔﺷﺗﮫ ،ھوای ﮐﺎﺑل از ﻏﺑﺎر ﻣوﮐب ظﻔر ﻗرﯾن ﻣﺷﮏ آﮔﯾن ﺷد...
زﺑدت اﻟﺗوارﯾﺦ ﺣﺎﻓظ اﺑرو) ١۴٢۶ ،ﺗﮭران(١٣٨٠ ،
ص ٨٣١
ﺳﻧﮫ  – ١٣٩٨ / ٨٠٠ذﮐر ﻋﻣﺎرت ﻗﻠﻌﮫ اﯾرﯾﺎب و ﻏزوی ﮐﮫ در آن ﻣﻘﺎم واﻗﻊ ﺷد :ﭼون
راﯾﺎت ﻧﺻرت ﺷﻌﺎر ﺣﺿرت ﺻﺎﺣب ﻗراﻧﯽ ﺳﺎﺑﮫ ﺑر ﻋرﺻﮫ ﮐﺎﺑل اﻧداﺧت ،ﺟﻣﻌﯽ از ﻓﻘرا
8

و رﻋﺎﯾﺎ و ارﺑﺎب ﻗﻠﻌﮫ ارﯾﺎب از ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐﮫ اﯾﺷﺎن را ﻗﺑﯾﻠﮫ ورﮐوﯾﯽ ﺧواﻧﻧد ،داد
ﺧواﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ظﻠم و ﺑﯾداد ﮐرده اﻧد و اﺳﺑﺎب و اﻣﻼک ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﺻرف ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑر ﺳر
اﻣﯾر ھزاره ﻣﺎ ﮐﮫ از ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻧدﮔﯽ ﺣﺿرت ﺑود ،ﺷﺑﯾﺧون آورده و او را ﮐﺷﺗﮫ و ﺳر راه
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ھﯾﭻ ﮐس را ﻣﺟﺎل ﮔرﯾﺧﺗن ﻧﮫ و ﮔذﺷﺗن ﻧﯾﺳت و راه ﮐﺎروان ﺑﻧد ﮐرده و اﯾﺷﺎن
ﻗطﺎع اﻟطرﯾق اﻧد.
ﺣﺿرت ﺻﺎﺣﺑﻘراﻧﯽ ﺑدﯾن ﺳﺑب از راه ﻏزﻧﯾن ﻣﻧﺣرف ﮔﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ طرف ارﯾﺎب }آرﯾوب{
رواﻧﮫ ﺷد و ﭼون ﺑﮫ ﺣواﻟﯽ ﻗﻠﻌﮫ ارﯾﺎب رﺳﯾدﻧد ،اطﻧﺎب ﺳراﭘرده ﻋظﻣت و ﮐﺎﻣراﻧﯽ ﺑر
ﮐﺷﯾدﻧد و ﻋﺳﺎﮐر ﻣﻧﺻوره ﮔروه ﮔروه ﭘﯾراﻣون آن ﮔرﻓﺗﮫ رﺳﯾدﻧد و آن ﻗﻠﻌﮫ ﯾﯽ اﺳت در آن
ﻧواﺣﯽ ﻣﺷﮭور .ﻓﺳﺣت آن ﺑﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﻣﯾﺎن آن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و دﯾﮕر
ﻣﺳﺎﺟد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﮔرد آن اﻓراﺷﺗﮫ ،اوﻏﺎﻧﺎن آن ﻗﻠﻌﮫ را ﺧراب ﮐرده ﺑودﻧد .ﺣﺿرت
ﺻﺎﺣب ﻗراﻧﯽ ﺟﮭت رﻋﺎﯾت رﻋﺎﯾﺎ ﺑر آن ﻧواﺣﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﺎرت آن ﺣﮑم ﻓرﻣود .اﺳﺗﺎدان و ﻋﻣﻠﮫ
را ﺟﻣﻊ ﮔرداﻧﯾده ،ﭼﻧﺎن ﻗﻠﻌﮫ ﺑزرگ را ﺑﮫ ﻣدت  ١۴روز ﻣﻌﻣور ﮔرداﻧﯾدﻧد و ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧوﯾﯾن اﻋظم اﻣﯾرﺷﺎه ﻣﻠﮏ و اﻣﯾر ﺟﻼل اﺳﻼم ﺑود .ﭼون ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﯾد ،ﺟﻣﺎﻋت
اوﻏﺎن ورﮐوﯾﯽ ﮐﮫ ارﺑﺎب از اﯾﺷﺎن ﺷﮑﺎﯾت ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﮭﺎن ﭘﻧﺎه ﺣﺎﺿر ﮔﺷﺗﮫ،
ﺻورت ﺣﺎل ﺑﺎز ﻧﻣودﻧد و ﻣس زراﻧدود و ﻧﻔﺎق را ﺑﮫ زر ﺧﺎﻟص ﺑر ﮐﺎر ﮐردﻧد .ﻓﺎﻣﺎ ﻋﺎﻗﺑت
ﺧﺑث ﺿﻣﯾر و رﺟس ﻋﻘﯾدت اﯾﺷﺎن ظﺎھر ﺷد و ﺧوی ﺑد ﮐﮫ در طﺑﯾﻌت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ،ﻋﻧﺎن
ﮔﯾر آﻣد.
ﺷب ﺟﻣﻌﮫ  ١۶ذی اﻟﺣﺟﮫ ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﮔرﯾز ﮐردﻧد ،ﺑﻧدﮔﺎن ﺣﺿرت دروازه ھﺎی ﻗﻠﻌﮫ را
ﺿﺑط ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺑﯾرون ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد رﻓت .ﺳﺣرﮔﺎه از ﺳر ﺿرورت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐردﻧد و
ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﻠب دروازه را ﮔﺷﺎده ،ﺑﯾرون روﻧد ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد رﻓت و ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺳﺗﺣﻔظﺎن
دروازه را زﺧم دار ﮐردﻧد .ﭼﺎﺷﺗﮕﺎه ﺟﻣﻌﮫ ﺣﮑم ﺟﮭﺎن ﻣطﺎع ﻧﺎﻓذ ﺷد ﮐﮫ آن ﺗﯾره روﯾﺎن را
ﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﺳﯾﺎﺳت ﮔذراﻧﻧد و ﺑﮫ آب ﺗﯾﻎ آﺗش اﻓﺷﺎن ﺳر آن ﺑﺎدﭘﺎﯾﺎن ﺑر ﺧﺎک ﻣذﻟت اﻧداﺧﺗﮫ،
 ٢٠٠ﻧﻔر از اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻗﺗل آوردﻧد و زن و ﻓرزﻧد و اﻣوال اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻣظﻠوﻣﺎن ارﯾﺎب ﮐﮫ ﺳﺎل
ھﺎ از ﺟور اﯾﺷﺎن ﺟﻔﺎ ھﺎ و ﺑﻼ ھﺎ ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﺑزرﮔﺎن ﻗﻠﻌﮫ و وارﺛﺎن ﮐﺷﺗﮕﺎن ﺳﭘردﻧد
ﺗﺎ ﺑر وﺟﮫ ﺷرع اﯾﺷﺎن را ﻗﺻﺎص ﮐﻧﻧد.
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ﭼون اﻣور وﻻﯾت ارﯾﺎب اﺳﺗﻘﺎﻣت ﭘﯾوﺳت ١٨ ،ذی اﻟﺣﺟﮫ ﺳﻧﮫ  ١٣٩٨ / ٨٠٠راﯾﺎت ﻣﻧﺻور
ﻣﺗوﺟﮫ ﺧطﮫ ﺷﻧوزان }ﺷﻠوزان{ ﺷد دو روز در ﺣواﻟﯽ آن اﻗﺎﻣت ﻓرﻣود .ﺑر آن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد
ﮐﮫ ﭼﻧد ھزار ﺳوار اﯾﻠﻐﺎر ﮐرده ،ﺑﮫ طرف ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐر روﻧد و اﻣﯾر زاده ﮐرﯾم ﺟواﻧﺑﺧت ﺧﻠﯾل
ﺳﻠطﺎن ﺑﮭﺎدر ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ اﻣرای ﻋظﺎم از راه ﻗﺑﺟﻘﺎی ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ ﺑﺎﻧو }ﺑﻧو{ ﺑرون روﻧد و ﭘﯾش
از اﯾن در ﻣﻘﺎم ﮐﺎﺑل ﺣﮑم ﺟﮭﺎن ﻣطﺎع ﺑﮫ ﻧﻔﺎذ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﻣﯾر زاده ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه ﺟﮭت
ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز و ﻋﻣﺎرت آن ﺑﺎ ﻟﺷﮑر ھﺎی ﺧراﺳﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷود .ﻧوزدھم ﻣﺎه ﻣذﮐور ﻋﺳﺎﮐر
ﻣﻧﺻور ﺑدان ﻗﻠﻌﮫ رﺳﯾدﻧد و ﭼون راﯾﺎت ﻧﺻرت ﺷﻌﺎر ﻓﻠﮏ اﻗﺗدار ﺑدان دﯾﺎر رﺳﯾد ،ﺑﮫ ﺳﻣﻊ
ھﻣﺎﯾون رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﭘرﯾﺎن ﮐﮫ ﺣﮑم ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺷﮑر ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﺣﺿرت آﯾﻧد،
اﻧﻘﯾﺎد ﻧﻧﻣودﻧد و ﻟﺷﮑر ﻧﻔرﺳﺗﺎده ،ھم در ﺳﺎﻋت ﺣﺿرت ﺻﺎﺣب ﻗراﻧﯽ ﺳوار ﺷده ،ﺗوﺟﮫ
ﺑدان ﺟﺎﻧب ﻓرﻣود و ﺑر اﯾﺷﺎن ﺗﺎﺧت ﮐرد و ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ وﺳﯾﻠت ﺗﯾﻎ آﺑدار ﺑﮫ آﺗش دوزخ
ﻓرﺳﺗﺎد و زن و ﻓرزﻧد و اﺳﺑﺎب و اﻣوال اﯾﺷﺎن را ﻏﺎرت و ﺗﺎراج ﮐردﻧد و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﺷﺎن
را ﺑﺳوﺧت و ﮔرد اﺳﺗﯾﺻﺎل از اﯾﺷﺎن ﺑرآورد و ﻓوﺟﯽ از اﯾﺷﺎن روی ﺑﮫ ﮔرﯾز ﻧﮭﺎدﻧد ...و
راه آﻣد و ﺷد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮔﺷﺎده ﮔردد .در اﯾن اﺛﻧﺎ ﻣﮭﺗر آن ﻗوم اوﻣﯾل ﻧﺎم از ﺳر ﺻدق و
اﺧﻼص روی ﺑﮫ ﺧدﻣت درﮔﺎه ھﻣﺎﯾون آورده ،ﺗوﺑﮫ و اﺳﺗﻐﻔﺎر را وﺳﯾﻠت و ﺷﻔﯾﻊ ﺳﺎﺧت...
اﻣﯾر زاده ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه را ﺑﻌد از ﻋﻣﺎرت ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز ﺧﺑر رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﺣﺷم ﮐﻼﺗﯾﺎن ﮐﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ
ﺑﺎ ﻗوت و ﮔروھﯽ ﺑﺎ ﺷوﮐت و ﻋدت اﻧد ،ﺳر از ﺣﮑم ﭘﯾﭼﯾده و روی از ﻓرﻣﺎن ﮔرداﻧﯾده
اﻧد ...ﺑر ﺳر آن ﻗوم ﺗﺎﺧﺗن ﮐرد و ..ھﻣﮫ را ﻣﻧﮑوب و ﻣﻐﻠوب ﮔرداﻧﯾد..
ص  ٨٧٢ج  ١و ٢
ﻏراه ﻣﺎه رﺟب ...ﻣوﮐب ﺟﮭﺎﻧﮕﺷﺎﯾﯽ ھم ﻋﻧﺎن ﻧﺻرت و ﻓﯾروزی ﺑﮫ ﮐﻧﺎر آب ﺳﻧد رﺳﯾد.
ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از اﻣرا ﮐﮫ در ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺷﺎه ﻋﻠﯽ ﻓراھﯽ وﻏﯾرھم ﺑر ﻟب آب ﺳﻧد ﭘﻠﯽ
در ﻏﺎﯾت ﺧوﺑﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ...از آﻧﺟﺎ ﻧﻣﺎز ﭘﯾﺷﯾن ﮐوچ ﻓرﻣوده ،ﻗرﯾب ﺳﮫ ﻓرﺳﻧﮓ رﻓﺗﮫ،
ﻧزول ﮐردﻧد ،اﻣرا ﮐﮫ در ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﺟﮭت دﻓﻊ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐﮫ ذﮐر آن ﮔذﺷﺗﮫ
اﺳت ،در اﯾن ﻣﻘﺎم ﺑﮫ ﺷرف ﺑﺳﺎط ﺑوس ﻣﺷرف ﮔﺷﺗﮫ ،ﯾﮏ دو ﻗوز از اﺳپ و ﯾﮏ ھزار
ﮔﺎوﻣﯾش ﭘﯾﺷﮑش ﮐردﻧد .ﺑﻧدﮔﯽ ﺣﺿرت اﺳﺑﺎن را ھم ﺑﮫ آن ﺑﮭﺎدران ﺑﺧﺷﯾد و ﻓرﻣﺎن ﻧﺎﻓذ
ﺷد ﮐﮫ آن ﮔﺎوان را ﺑدان ﺧداوﻧدان ﮐﮫ از اﯾﺷﺎن ﻏﺎرت ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺑﺎز ﮔرداﻧﻧد ...روز
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ﺟﻣﻌﮫ  ۵رﺟب ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز رﺳﯾدﻧد ...در اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧظر ﺑر دو ﻣﺻﻠﺣت ﺑود ،ﯾﮑﯽ ﺷﮑﺎر
ﮐردن و دﯾﮕری دﻓﻊ ﺷر ﺑﻘﺎﯾﺎی اﻓﻐﺎﻧﺎن از ﺳر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺑﮫ ﺳﺑب ﻋﻣﺎرت ﻧﻐز ﺳﮫ روز
آﻧﺟﺎ ﺗوﻗف ﻧﻣود ...در  ٨ﻣﺎه از آﻧﺟﺎ ﮐوچ ﻓرﻣوده ،ﺑﮫ راه ﮐرﻣﺎش رواﻧﮫ ﺷدﻧد ...روز
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ١٠ﻣﺎه ﻣذﮐور وﻗت ﺻﺑﺎح ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻧزول ﻓرﻣود...
ﻣطﻠﻊ ﺳﻌدﯾن ﻋﺑداﻟرزاق ﺳﻣرﻗﻧدی) ١۴٧١ ،ﺗﮭران(١٣٧٢ ،
ص ٧۴۶
) – (٨٠٠ذﮐر ﻋﻣﺎرت ﻗﻠﻌﮫ اﯾرﯾﺎب و ﻗﺗل ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺳرﻣﺎﻧﯽ و اﺣﺷﺎم اوﻏﺎﻧﯽ :ﺻﺎﺣب ﻗران ﺑﺎ
ﺗوﮐل از ﺟﻠﮕﺎی ﮐﺎﺑل ﻧﮭﺿت ﻓرﻣوده ،ﭼﮭﺎرم ﻣﺎه ﺑﮫ ظﺎھر اﯾرﯾﺎب }آرﯾوب{ آﻣد و رﻋﺎﯾﺎی
آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻠﮏ ﻣﺣﻣد ﺑرادر ﻟﺷﮑر ﺷﺎه اوﻏﺎﻧﯽ از ﻣوﺳﯽ اوﻏﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷوای ﮐرﮐس
اﺳت ،داد ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھزاره ﻣﺎ را ﻏﺎرﺗﯾده و اﻣﻼک و اﺳﺑﺎب ﻣﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرادر ﻣﻠﮏ
ﻣﺣﻣد ﻣذﮐور را ﮐﮫ ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺣﺿرت ﺑوده ،ﮐﺷﺗﮫ و ﻗﻠﻌﮫ اﯾرﯾﺎب را ﺧراب ﺳﺎﺧﺗﮫ و راه
ﮐﺎروان ﺑﻧد ﮐرده ،ﻗطﺎع اﻟطرﯾق اﺳت .آن ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ ﻣذﮐور را ﺑﮫ ﺣﺳن ﺗدﺑﯾر ﺑﺎ ﺣﺷم
او اﯾﻣن ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ از ﺳﭘﺎه ﻣﻧﺻور ﻓرﻣود ﮐﮫ ﻗﻠﻌﮫ را ﻣﻌﻣور ﺳﺎزﻧد و آن ﻗﻠﻌﮫ ای
اﺳت وﺳﯾﻊ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻣﯾﺎن آن ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ اﺳت و دﯾﮕر ﻣﺳﺎﺟد و ﻋﻣﺎرات ﻋﺎﻟﯽ .و ﭼون
آن ﺣﺿرت رﺳﯾد ،ﻣوﺳﯽ اوﻏﺎﻧﯽ و ﻣردم او ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﮔروھﯽ از ﺳﭘﺎه ظﻔر ﭘﻧﺎه ﺑﮫ ﻋﻣﺎرت
ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد و ﺣﮑم ھﻣﺎﯾون ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻋﻣﺎرت ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻔﺎذ ﯾﺎﻓت و اﺳﺗﺎدان و ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﺑﮫ ﻣدت
 ١۴روز ﭼﻧﺎن ﻗﻠﻌﮫ ای را ﻣﻌﻣور ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ ﻋﮭده اﻣﯾر ﺷﺎه ﻣﻠﮏ و اﻣﯾر ﺟﻼل
اﺳﻼم ﺗﻣﺎم ﺷد و ﻣوﺳﯽ اوﻏﺎﻧﯽ و ﺣﺷم او ﮐﮫ ﻣس زر اﻧدود را ﺑﮫ زر ﺧﺎﻟص ﺧرج ﮐرده
ﺑودﻧد ،ﺧﺑث ﺿﻣﯾر اﯾﺷﺎن ظﺎھر ﺷده از ﺑوﺗﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﺑﮫ دﻏل و دﻏﺎ ﺧﻼص ﯾﺎﻓﺗﻧد…
و ﺷب ﺟﻣﻌﮫ  ١۶ذی اﻟﺣﺟﮫ ﻗﺻد ﮔرﯾز ﮐردﻧد و درواز ھﺎ را ﻣﺿﺑوط ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﺳﺣرﮔﺎه
ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﻠب ﺑﯾرون روﻧد ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺳﺗﺣﻔظﺎن را زﺧم ھﺎ زدﻧد .ﭼﺎﺷﺗﮕﺎه
ﺣﮑم ﺟﮭﺎن ﻣطﺎع ﻧﺎﻓذ ﺷد ﮐﮫ آن ﺗﯾره روﯾﺎن ﺧﯾره راﯾﺎن را ﺑﮫ ﺗﯾﻎ ﺳﯾﺎﺳت ﮔذراﻧﯾده٢٠٠ ،
ﻧﻔر ﺑﮫ ﻗﺗل آوردﻧد و زن و ﻓرزﻧد و اﻣوال اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣظﻠوﻣﺎن اﯾرﯾﺎب ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ از ﺟور
اﯾﺷﺎن ﺟﻔﺎ ھﺎ و ﺑﻼ ھﺎ ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد ﺳﭘردﻧد و ﻗﻠﻌﮫ اﯾرﯾﺎب را ﺑﮫ ﻣﻠﮏ ﻣﺣﻣد ارزاﻧﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑرادر ﺧود ﺣﺎﮐم ﺷد و راھﮭﺎ از ﺷر ﻣﻔﺳدان اﯾﻣن ﮔﺷت.
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ﭼون رای ظﻔر اﻧﺗﺳﺎب ﺻﺎﺣب ﻗران ﮐﺎﻣﯾﺎب از ﻣﮭم اﯾرﯾﺎب ﻓراﻏت ﯾﺎﻓت ،راﯾﺎت ھﻣﺎﯾون
) ١٨ذی اﻟﺣﺟﮫ( ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺧطﮫ ﺳﯾوران }ﺷﻠوزان{ ﺷﺗﺎﻓت و از ﮐوه و ﺟﻧﮕل ﮔذﺷﺗﮫ ،در
ﺣواﻟﯽ آن ﺧطﮫ ﻧزول ﻓرﻣود و دو روز ﺗوﻗف ﻧﻣود و اﻣﯾر زاده ﺧﻠﯾل ﺳﻠطﺎن را ﺑﺎ اﻣرای
ﻋظﺎم و آﻏروق از راه ﻗﺑﭼﻐﺎی ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ ﺑﺎﻧو }ﺑﻧو{ ﻓرﺳﺗﺎد و آن ﺣﺿرت ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻗﻠﻌﮫ
ﻧﻐر اﯾﻠﻐﺎر ﮐرده ٢١ ،ﻣﺎه آﻧﺟﺎ رﺳﯾد و ﭘﯾش از اﯾن در ﻣﻘﺎم ﮐﺎﺑل ،اﻣﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﮫ ﻣوﺟب
ﻓرﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﺷﮑر ھﺎی ﺧراﺳﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﻋﻣﺎرت ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐر ﺷده ،ﻗﻠﻌﮫ را ﻣﻌﻣور ﺳﺎﺧﺗﮫ .ﭼون
ھﻣﺎی راﯾت ﻓﺗﺢ آﯾت ﺳﺎﯾﮫ دوﻟت ﺑر آن دﯾﺎر اﻧداﺧت ،ﺑﮫ ﺳﻣﻊ ھﻣﺎﯾون رﺳﯾد ﮐﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑرﻣﺎﻧﯽ
از اﺣﺷﺎم اوﻏﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑم ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺿرت آﯾﻧد ﻧﯾﺎﻣدﻧد و در آن زﻣﺎن ﮐﮫ اﻣﯾرزاده
ﭘﯾرﻣﺣﻣد دﯾﺎر ھﻧد را ﺗﺎﺧﺗﮫ و ﺳﭘﺎه ﻣﻧﺻورش ﻏﻧﺎﯾم ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﮐﺎﺑل روان ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد اﯾن
ﺟﻣﺎﻋت ﭘﺎی از ﺣد ﺧود ﺑرﺗر ﻧﮭﺎده اﻧد و دﺳت ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ و ﮔﺷﺎده و راه زده اﻧد و ﭼﯾزی از
آﻧﮭﺎ ﺑرده و از آب ھﯾرﻣن ﮔذﺷﺗﮫ ،در ﮐوھﮭﺎی ﺑﻠﻧد ﻣﺗﺣﺻن ﺷده اﻧد .ﺣﺿرت ﺻﺎﺣب ﻗران
ﭼون ﺑﻼی ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑر اﯾﺷﺎن ﺗﺎﺧت و آن ﺟﻣﻊ اﺷرار را ﺑﮫ دﺳﺗﺑرد ﺗﯾﻎ آﺑدار طﻌﻣﮫ آﺗش
دوزخ ﺳﺎﺧت و ﻏﺎرت و ﺗﺎراج ﮐرده آﺗش اﻧﺗﻘﺎم ﺑراﻓروﺧت و ﮔرد اﺳﺗﯾﺻﺎل از دودﻣﺎن
اﯾﺷﺎن ﺑرآورده ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﺷﺎن را ﺳوﺧت و آن ﺣﺿرت ﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد روز آن ﺟﺎ
ﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺳﭘﺎه ظﻔر ﭘﻧﺎه ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎ و ﺟﻧﮕل ھﺎ ﺑرآﯾﻧد و درآﯾﻧد و آن ﺳرﮔﺷﺗﮕﺎن را ﺑﮫ
ﻧﯾروی ﺑﺎزوی ﻣردی ﺑﮫ دﺳت آورده ،از ﭘﺎ در آرﻧد ﺗﺎ ﺟﮭﺎن از ﺧﺑث وﺟود اﯾﺷﺎن ﭘﺎک ﺷود
و راه آﻣد و ﺷد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﯾﻣن ﮔردد .در اﯾن اﺛﻧﺎ ﮐﻼﻧﺗر آن ﻗوم اوﻣﯾل )اوﺑل( ﻧﺎم از ﺳر
ﺻدق و اﺧﻼص روی ﺑﮫ درﮔﺎه ﻋﺎﻟم ﭘﻧﺎه آورده ،ﺗوﺑﮫ و اﺳﺗﻐﻔﺎر را وﺳﯾﻠﮫ و ﺷﻔﯾﻊ ﺳﺎﺧت…
و اوﺑل را ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣوده ،اﺟﺎزت ﻣراﺟﻌت داد و اﻣﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻌد از ﺗﻌﻣﯾر ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐر
ﺧﺑر ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺣﺷم ﮐﻼﺗﯾﺎن ﮐﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺑﺎ ﻗوت و ﮔروھﯽ ﺻﺎﺣب ﺷوﮐت اﻧد ،ﺣﮑم ھﻣﺎﯾون را
اﻧﻘﯾﺎد ﻧﻧﻣوده اﻧد .ﭘﯾش از وﺻول ﻣوﮐب ھﻣﺎﯾون ﺑﮫ دو روز ﺑر اﯾﺷﺎن ﺗﺎﺧت و آن ﻗوم
زورﻣﻧد ﻗوی ھﯾﮑل را ﻣﻐﻠوب و ﻣﻧﮑوب ﺳﺎﺧت و ﺟﻣﻌﯽ را ﺑﮫ ﺗﯾﻎ ﮔذراﻧﯾد و ﺑﻌﺿﯽ را ﺑﮫ
اﻏﻼل و ﺳﻼﺳل ﻣﻘﯾد ﮔرداﻧﯾد و ﺑﮫ اردوی ھﻣﺎﯾون ﻣﻌﺎودت ﻧﻣوده ﺑﮫ ﻋواطف ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﮫ
اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
ص ٧۴٩
12

) – (٨٠١ذﮐر ﻋﺑور از آب ﺳﻧد و ﻣرور ﺑﮫ درﯾﺎی ھﻧد :ﺻﺎﺣب ﻗرن ﻣﻌظم ﻏره ﻣﺎه ﻣﺣرم
ﻣﮑرم از ﻗﺗﺎل اﺣﺷﺎم اوﻏﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ ﺷده ،در ﮐﻣﺎل ﻋظﻣت و ﮐﺎﻣراﻧﯽ ﺑﮫ ﺣواﻟﯽ ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐر
ﺑﺎز آﻣد و ﺷﺎه ﻋﻠﯽ ﻓراھﯽ را ﺑﺎ  ٧٠٠ﺳوار و ﮔروھﯽ ﭘﯾﺎده ﺟرار ﺑﮫ ﮐوﺗواﻟﯽ آن ﺟﺎ ﻣﻘرر
ﮐرد .ﺑﻧﺎ ﺑرآن ﮐﮫ اﮔر راﯾﺎت ھﻣﺎﯾون دورﺗر روﻧد ،اﯾﻠﭼﯾﺎن و ﻧوﮐران ﻣﺧدوم زادﮔﺎن آﺳﺎن
آﻣد و ﺷد ﺗواﻧﻧد ﮐرد و از اوﻏﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ راه ﻣﯽ زﻧﻧد اﯾﻣن ﺑﺎﺷﻧد و آن ﺣﺿرت ھﺷﺗم ﻣﺎه
ﺳﺎﯾﮫ ﭼﺗر ﻋﺎﻟم ﭘﻧﺎه ﺑر آب ﺳﻧد اﻧداﺧت و در ھﻣﺎن ﻣﺣل ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺧوارزم ﺷﺎه
از ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎن ﮔرﯾﺧﺗﮫ از آن آب ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود…
ص  ٨٠٢ج ا
) – (٨٠١ذﮐر ﻋزﯾﻣت ﺣﺿرت ﺻﺎﺣب ﻗران ﺑﮫ داراﻟﺳﻠطﻧﮫ ﺳﻣرﻗﻧد … :دوم ﻣﺎه ﺳﺎﺣل
آب ﺳﻧد از ﻟﺷﮑر ﺑﺣر ﺟوش ﻏﯾرت ﻓزای درﯾﺎی ﻣﺣﯾط ﺷد و اﻣرا ﮐﮫ ﺿﺑط ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز و
ﺑﺎﻧو }ﺑﻧو{ و ﺣﻔظ آن ﺣدود ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻣﻔوض ﺑود ،ﻣﺛل ﭘﯾرﻋﻠﯽ ﺳﻠدوز و ﺷﺎه ﻋﻠﯽ ﻓراھﯽ
وﻏﯾرھﻣﺎ ،ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻓرﻣوده ﺑر آب ﺳﻧد از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ و ﺧس و ﮐﺷﺗﯽ ﭘل ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .آن
ﺣﺿرت از ﭘل ﻋﺑور ﻧﻣود و ﺗﺎ ﻧﯾم روز ﺑر ﻟب آب ﺗوﻗف ﻓرﻣود و اﻣﯾر ﷲ داد را ﺑر ﺳر
ﭘل ﺑﺎز داﺷت ﮐﮫ ﻟﺷﮑر را ﺑﮫ آھﺳﺗﮕﯽ از ﭘل ﮔذراﻧد و راﯾت ﻣﻧﺻور ﻋزﯾﻣت ﻧﻣوده و ﺳﮫ
ﻓرﺳﻧﮓ رﻓﺗﮫ ﻓرود آﻣد و اﻣرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز و ﺑﺎﻧو و آن ﻧواﺣﯽ ﻣﺎﻣور ﺑودﻧد و
ﺷرح آن ﻣذﮐور ﺷد ،در اﯾن ﻣﻘﺎم ﭼﺷم ﺳﻌﺎدت را ﺑﮫ ﺳرﻣﮫ دوﻟت ﯾﻌﻧﯽ ﻏﺑﺎر ﺑﺎرﮔﺎه آن
ﺣﺿرت روﺷن ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﭼﻧد ﺗﻐوز اﺳب و ھزار ﮔﺎو ﭘﯾش ﮐﺷﯾدﻧد و آن ﺣﺿرت اﺳﺑﺎن را
ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺑﮭﺎدران ﺑﺧﺷﯾده ﻓرﻣود ﮐﮫ ﮔﺎوان را ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن رﺳﺎﻧﻧد و اﻣرای ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز ﺗوﻗف
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻟﺷﮑر از آن ﺣدود ﻋﺑور ﮐﻧﻧد و ﭼﮭﺎرم ﻣﺎه ﻣواﻓق اول ﻓروردﯾن ﺟﻼﻟﯽ ﮐﮫ
روز ﻧوروز ﺑود ،ﻋزﯾﻣت ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز ﻓرﻣود و ﭘﻧﺟم ﻣﺎه ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ رﺳﯾده ﺳﮫ روز ﺗوﻗف ﻧﻣوده...
و ﻗﺎﺻدن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻟﺷﮑر ھﺎی آن ﺟﺎ را ﺟﮭت دﻓﻊ ﺷر ﺑﻘﯾﮫ اوﻏﺎﻧﯾﺎن آورﻧد و ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻣذﮐور ﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه در زﻣﺎن ﺗوﺟﮫ راﯾت ﮐﺷور ﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺟﮭت
دﻓﻊ اوﻏﺎﻧﯾﺎن و ﻧﻔﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐز را ﻋﻣﺎرت ﮐرده ﺑود و ﻟﯾﮑن در ﮐﻧﺎر ﻗﻠﻌﮫ ،ﭼﺷﻣﮫ
ﺧوﺷﮕوار ﺧﺎرج از ﺣﺻﺎر ﻣﺎﻧده ﺑود .در اﯾن وﻗت رای ﻋﺎﻟم آرا اﻗﺗﺿﺎی آن ﮐرد ﮐﮫ آن
ﭼﺷﻣﮫ داﺧل ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎﺷد… و ﻧﺻرت ﺧﻣﺎری ﻧوﮐر اﻣﯾرزاده ﭘﯾر ﻣﺣﻣد را ﺑﺎ  ٣٠٠ﮐس و ﺳﮫ
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اﻏﻠن ﺟوﺟﯽ ﻧژاد ،ﻣﻘدم اﯾﺷﺎن ﯾﺎرق اﻏﻠن ،ﺑﺎ  ۴٠٠ﺧﺎﻧﮫ ﮐوچ اوزﺑﮏ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت آن ﺟﺎ
ﺑﺎز داﺷت و ﺿﺑط ﻗﻠﻌﮫ اﯾرﯾﺎب و ﺳﻧوران }ﺷﻠوزان{ ﺑﮫ ﻋﮭده ﺣﺳن ﺳﺧت ﮐﻣﺎن ،ﻋم زاده
اﻣﯾر ﺷﯾﺦ ﻧوراﻟدﯾن ﮔذاﺷت و ﺑﮫ راه ﮔﻧﺑد ﺷﯾﺦ ﻣﺑﺎرﮐﺷﺎه روان ﺷد و در آن ﻣﻧزل ﻣﺑﺎرک
ﻧزول ﻓرﻣود .و ﻧﮭم ﻣﺎه ﺑﮫ راه ﮐرﻣﺎج }ﮐرﻣﺎش{ ﻋزﯾﻣت ﻧﻣوده ،ﺷﯾﺦ اﺣﻣد ﺧواﺟﮫ اوﻏﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺣﺿور ﺑﺎرﮔﺎه ﻋﺎﻟم ﭘﻧﺎه ﻓﺎﯾز ﺷد…
روﺿت اﻟﺻﻔﺎ ﻣﯾرﺧواﻧد) ١۴٩٨ ،ﺗﮭران(١٣٨٠ ،
ص ۴٨٧۶
ذﮐر ﺗوﺟﮫ ﺣﺿرت ﺻﺎﺣﺑﻘران ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻗﺑﯾﻠﮫ ﭘرﻧﯾﺎﻧﯽ… ... :و آن ﺣﺿرت ﺑﺎ ﺻد ھزار
ﺳوار اﯾﻠﻐﺎر ﻓرﻣوده ،ﺑﮫ طرف ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐر رﻓت .و ﭘﯾش از اﯾن اﻣﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﺎ ﻟﺷﮑر ھﺎی
ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﻐر رﻓﺗﮫ ﺑود و آن ﻗﻠﻌﮫ را ﻋﻣﺎرت ﮐرده…ﻣﻧﮭﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻣﻊ ﻋﻠﯾﮫ رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﭘرﻧﯾﺎﻧﯽ از اﺣﺷﺎم اوﻏﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓرﻣﺎن ﺻﺎدر ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اردوی اﻋﻼ ﭘﯾوﻧدﻧد،
ﭘﺎی از داﯾره ﻣﺗﺎﺑﻌت و ﻣطﺎوﻋت ﺑﯾرون ﻧﮭﺎده اﻧد… ﺣﺿرت ﺻﺎﺣب ﻗران دﯾن دار ﺧواﺳت
ﮐﮫ در آن ﮐوه ﭼﻧدان ﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﻘﯾﮫ اﻟﺳﯾف دزدان اوﻏﺎﻧﯽ را ﺑﮫ دﺳت آورده ،ﺑر دار
ﺳﯾﺎﺳت آوﯾزد ﺗﺎ ﻋرﺻﮫ آن دﯾﺎر از اﺿرار اﯾﺷﺎن ﺑﺎﻟﮑل اﯾﻣن و آرﻣﯾده ﮔردد .و ﻣﻘﺎرن اﯾن
ﺣﺎل ﭘﯾﺷوای آن ﻗﺑﯾﻠﮫ اوﺑل ﻧﺎم داﺷت و… در ﻏره ﻣﺣرم ﺳﻧﮫ  ١٣٩٨/٨٠١اردوی ﮐﯾﮭﺎن
ﭘوی از ﻧواﺣﯽ ﻗﻠﻌﮫ ﭘرﻧﯾﺎﻧﯽ ﻧﮭﺿت ﻓرﻣوده ،در ﺣواﻟﯽ ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻐر ﻧزول ﻓرﻣود...
ص ۴٩٢۵
ﺑﻌد از ﻗطﻊ ﻣﺳﺎﻓت در ﺣواﻟﯽ ﺑﺎﺗو }ﺑﻧو{ ﻗﺑﮫ ﺑﺎرﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﻼم ﺑﮫ اوج ﻣﮭر و ﻣﺎه
ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ،ﭘﯾر ﻋﻠﯽ ﺳﻠدوز و دﯾﮕر ﺳرداران ﮐﮫ ﺟﮭت دﻓﻊ ﺷر اوﻏﺎﻧﯾﺎن در ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎﺗو ﺑر
آن ﺣدود ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﯽ ﻓرﻣﺎن واﺟب اﻻذﻋﺎن ﺗوﻗف ﻧﻣوده ﺑودﻧد… اﺷﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﺻدور ﯾﺎﻓت
ﮐﮫ ﻣﺣﻣود ﺑرات ﺧواﺟﮫ و ھﻧدوﺷﺎه ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﻓﺗﮫ ﻟﺷﮑر آن ﻧﺎﺣﯾﮫ را ﺟﮭت دﻓﻊ ﺷر اوﻏﺎﻧﯾﺎن
ﺑﯾﺎورﻧد… ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم آن ﻣﮭم ﻧﺻرت ﻗﻣﺎری از ﻧوﮐران اﻣﯾرزاده ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﺑﺎ  ٣٠٠ﮐس
از ﻗوﺷون و ﺳﮫ اﻏﻼن از اﺣﻔﺎد ﺟوﺟﯽ ﺧﺎن ﺑﺎ  ۴٠٠ﺧﺎﻧﮫ ﮐوچ اوزﺑﮏ ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺣﺎﻓظت آن ﻗﻠﻌﮫ ﻗﯾﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺿﺑط ﻗﻠﻌﮫ اﯾرﯾﺎب و ﺷوران }ﺷﻠوزان{ ﺑﮫ ﺷﯾﺦ ﺣﺳن ﺳﺧت
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ﮐﻣﺎن ﻋﻣزاده اﻣﯾر ﺷﯾﺦ ﻧوراﻟدﯾن ﻣﻔوض ﮔﺷت...
ﺑﺎﺑر ﻧﺎﻣﮫ )واﻗﻌﺎت ﮐﺎﺑل() ١۵٣٠ ،ﮐﺎﺑل(١٣٨۶ ،
ص ٣۵
)وﻗﺎﯾﻊ ﺳﻧﮫ  :(١۵٠٣ / ٩٠٩در أواﺧر ﻣﺎه رﺑﯾﻊ اﻻول ﺑﮫ ﻓﺿل و ﮐرم ﺧداوﻧد ،وﻻﯾت ھﺎی
ﮐﺎﺑل و ﻏزﻧﯽ ﺑدون ﺟﻧﮓ و ﺟداﻟﯽ ﻣﯾﺳر و ﻣﺳﺧر ﮔردﯾد .وﻻﯾت ﮐﺎﺑل از اﻗﻠﯾم ﭼﮭﺎرم
اﺳت ...در ﺷرق آن ﻟﻣﻐﺎﻧﺎت و ﭘرﺷﺎور و ھﺷﻧﻐر و ﺑﻌﺿﯽ وﻻﯾﺎت ھﻧد ﻣوﻗﻌﯾت دارد .در
ﻏرب آن ﮐوھﺳﺗﺎن ھﺎﺳت ﮐﮫ ﮐرﻧود و ﻏور در آن ﮐوھﺳﺗﺎن اﻓﺗﺎده اﺳت ...در ﺷﻣﺎﻟش
وﻻﯾت ھﺎی ﻗﻧدوز و اﻧدراب و در وﺳطش ﮐوه ھﻧدوﮐش و در ﺟﻧوب آن ﻓرﻣل }ارﮔون؟{
و ﻧﻐر و ﺑﻧو و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﻗﻌﯾت دارد...
از ﺟﺎﻧب ھﻧدوﺳﺗﺎن ﭼﮭﺎر راه ﺑرآﻣده ،ﯾﮑﯽ از طرﯾق ﻟﻣﻐﺎﻧﺎت ﮐﮫ اﯾن راه در ﮐوه ﺧﯾﺑر
دارای ﮐوﺗل ھﺎی اﺳت .ﯾﮏ راه دﯾﮕر از طرﯾق ﺑﻧﮕش ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از طرﯾق ﻧﻐر و ﭼﮭﺎرﻣﯽ
از طرﯾق ﻓرﻣول ﻣﯽ ﮔذرد ...ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ از ﮔذر دﯾﻧﮑوت ﺑﮕذرﻧد ،از طرﯾق ﺑﻧﮕش ﻣﯽ آﯾﻧد
و آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﮔذر ﭼوﭘﺎره ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﮔر از طرﯾق ﻓرﻣول ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺑﮫ ﻏزﻧﯽ و اﮔر از
طرﯾق دﺷت }داﻣﺎن{ ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﻣﯽ رﺳﻧد ...اﮔر ﭼﮫ ﺑﺟور و ﺳواد و ﭘرﺷﺎور و
ھﺷﻧﻐر ﻗﺑﻼ از ﺗواﺑﻊ ﮐﺎﺑل ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ در اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺟﮭت ﻗوم اﻓﻐﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﺷده،
ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ﺗﻌﻠق ﯾﺎﻓﺗﮫ و از وﻻﯾت ﺑودن آن ﭼﯾزی ﻧﻣﺎﻧده اﺳت...
ص ۵١
در آن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﺑل و ﻏزﻧﯽ را ﻣﺗﺻرف ﺷدم ،ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﺎر ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر و ﺗﺎﺧت ﺑﺎﻻی
ﮐوھﺎت و دﺷت ﺑﻧو و دﺷت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ :ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺎن( ،دوﮐﯽ را ﭘﺷت ﺳر
ﮔذاﺷﺗﮫ ،از ﮐﻧﺎر آب اﯾﺳﺗﺎده ﺑﮫ ﻏزﻧﯽ آﻣدم ...ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﺗوﻣﺎن زرﻣت اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻧوب
ﮐﺎﺑل و ﺟﻧوب ﺷرق ﻏزﻧﯽ ﻣوﻗﻌﯾت دارد ...و داروﻏن ﻧﺷﯾن آن ﮔردﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ...دﯾﮕر
ﺗوﻣﺎن ﻓرﻣل اﺳت ...ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﺗوﻣﺎن ﺑﻧﮕش اﺳت ...ﮐوھﮭﺎی )ﺟﻧوب ﺷرق ﮐﺎﺑل( ﺧواﺟﮫ
اﺳﻣﺎﻋﯾل و دﺷت و دوﮐﯽ و أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﻧوع ﺑوده ،ھﻣﮫ ﭘﺳت ﭘﺳت ،ﮐم ﻋﻠف ،ﺑﯽ آب ،ﺑﯽ
درﺧت ،ﺑد ﻧﻣﺎ و ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت .ﮐوھﮭﺎ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎﻧش ﻣﻧﺎﺳب اﻓﺗﺎده...
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ص ۶٣
آن زﻣﺎن ﮔﺎﮔﯾﺎﻧﯽ در ﭘرﺷﺎور ﺑود ...از اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﮐوچ ﮐرده ،ﺳﭘﯾده دم از ﮐوﺗل ﻣﺣﻣد
ﭘﯾﺦ }ﻓﺟﯽ{ ﮔذﺷﺗﮫ ،ھﻧﮕﺎم ﭼﺎﺷت ﺑﮫ ﮐوھﺎت ﺣﻣﻠﮫ آوردﯾم ...ﺳﺧن ﺑرﯾن ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ
اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻧواﺣﯽ ﺑﻧﮕش و ﺑﻧو را ﺳرﮐوب ﮐرده ،ﯾﺎ از راه ﻧﻐر و ﯾﺎ از راه ﻓرﻣل }وادی
ﺗوﭼﯽ؟{ ﺑرﮔردﯾم...
از ﮐوھﺎت ﮐوچ ﮐرده ،ﺑﺎﻻﺗر از طرﯾق راه ھﻧﮕو ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﻧﮕش ﺷدﯾم .ﺑﯾن ﮐوھﺎت و ھﻧﮕو
دره ای اﻓﺗﺎده ...از ھﻧﮕو ﮐوچ ﮐرده ،ﺑﻌد از طﯽ ﻣﻧزل در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم ﺗل در زﯾر ﺑﻧﮕش...
ﻓرود آﻣدﯾم ...ﭘس از ﺗل از راھﮭﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﺷﯾﺑﯽ )راه ﮔوﺳﻔﻧدی( ﺣرﮐت ﮐرده و ﺑﺎ ﮔذﺷت
ﺷب ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ روز ﺑﻌد ﺑﮫ ﺑﻧو ﺑرﺳﯾم ...ﺑﻌد از ﮐوھﮭﺎی ﺑﻧﮕش و ﻧﻐر زﻣﯾن ھﺎی ھﻣوار
ﺑﻧو واﻗﻊ ﺷده اﺳت .ﮐوھﮭﺎی ﺑﻧﮕش و ﻧﻐر در ﺷﻣﺎل آن ﻣوﻗﻌﯾت دارد .رود ﺑﻧﮕش }ﮐرم{
در ﺑﻧو ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ...ﺑﮫ ﻣﺟرد ﻓرود آﻣدن در ﺑﻧو ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ﻗﺑﺎﯾل وادی ﻧﺷﯾن )دﺷت(
در ﮐوھﮭﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺳﻧﮕر ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ...در ﺑﻧو ﻧﯾز ﮐﻠﮫ ﻣﻧﺎره ﺑرﭘﺎ ﮔردﯾد .در ﺣﻣﻠﮫ ﮐوھﺎت
ﭼﻧﯾن ﻓﯾﺻﻠﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻧواﺣﯽ ﺑﻧﮕش و ﺑﻧو ﺗﺎﺧﺗﮫ ،ﯾﺎ از راه ﻧﻐر و ﯾﺎ از راه
ﻓرﻣل ﺑرﮔردﯾم ...ﻋده ای راه ﮔوﻣل را ﭘﺳﻧدﯾدﻧد ...ﮐﻧﺎر رود ﮐﮫ ﺑﮫ وﻻﯾت دوﮐﯽ ﻣﺗﻌﻠق
اﺳت ﺗوﻗف ﻧﻣودﯾم ...ﺑﻌد از طﯽ ﯾﮏ دو ﻣﻧزل ﺑﮫ آب اﯾﺳﺗﺎده رﺳﯾدﯾم ...در ﻣﺎه ذی اﻟﺣﺟﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﺳﯾدﯾم )ﻣﯽ ...(١۵٠۵
ص ١۵۴
وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل  :(١۵٠٧ / ١۵٠٨) ٩١٣ﺑﮫ دﻏدﻏﮫ ای ﺳرﮐوب ﻏﻠﺟﯽ/ﻏﻠﯾﭼﯽ از ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت
ﮔردﯾد .وﻗﺗﯽ در ﺳرده ﻓرود آﻣدﯾم ،ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ در ﻣﺷت و ﺳﮫ ﮐﺎﻧﮫ ﮐﮫ از ﺳرده ﺑﻘدر
ﯾﮏ ﻓرﺳﺦ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ،ﻋده زﯾﺎدی از ﻣردم ﻣﮭﻣﻧد ﻏﺎﻓل ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد .ھﻣﮫ ﺑﯾﮓ ھﺎ و ﺟواﻧﺎن
ﺑر اﯾن ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺑر ﻣﮭﻣﻧد ﺑﺗﺎزﻧد...
از ﺳرده ﺳوار ﺷده ،دﺷت ﮐﺗواز را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷب ﭘﯾﻣودﯾم ...ﯾﮑراﺳت ﺑﮫ رود ﻗﯾﺎﻗﺗو و
اوﻻﺑﮫ ﺗو رﺳﯾدﯾم ﮐﮫ از اﯾن رود راھﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺧواﺟﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﯾرﺑﺗﯽ }ﺳﯾرﯾﺗﯽ/ﺳرﺳﯽ{
ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﻏﻠﺟﯽ/ﻏﻠﭼﯽ/ﻏﻠﭼﮫ ﻣﯽ ﺑرآﯾد .در ﮐﻧﺎر آن رود ﭘﺎﯾﯾن ﺷده ...ﺳﭘﯾده دم از آﻧﺟﺎ
ﺣرﮐت ﮐردﯾم ...از ﭘﺷﺗﮫ ھﺎ و ﻗﻠﮫ ھﺎ ﺑﮫ ھﻣواری ﺑرآﻣدﯾم و ﺳﯾﺎھﯽ ﻏﻠﺟﯽ/ﻏﻠﭼﯽ ﺑود ﯾﺎ دود
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ﺑﮫ ﻣﺷﺎھده رﺳﯾد ...ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﭘﻧﺞ – ﺷش ھزار ﻟﺷﮑری ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن ﺟﻠورﯾز ﺑﺗﺎزﻧد
ﮐﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ اﺳت ...ﺑﺎز ھم ﺣدود ﯾﮏ ﺷرﻋﯽ )ﻓرﺳﻧﮓ( راه رﻓﺗﮫ ،ﺳواد اﻓﻐﺎن را دﯾده ﺑﮫ
ﺣﻣﻠﮫ ﭘرداﺧﺗﯾم .در اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﮔوﺳﻔﻧدان ﺑﺳﯾﺎر ﺑدﺳت آﻣد .در ھﯾﭻ ﺣﻣﻠﮫ ای اﯾﻧﻘدر زﯾﺎد
ﮔوﺳﻔﻧد ﺑدﺳت ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑود ...از ﮐﻠﮫ ای اﻓﻐﺎن ھﺎی ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﻠﮫ ﻣﻧﺎر ﺑرﭘﺎ ﮔردﯾد ...از
ﺧواﺟﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﮐوچ ﮐرده ﺑﮫ اوﻻﺑﮫ ﺗو رﺳﯾده ﺗوﻗف ﻧﻣودﯾم ...ﺧﻣﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻠم آﻣد١۶ ،
ھزار ﮔوﺳﻔﻧد ﺑود ﮐﮫ ﺧﻣس  ٨٠ھزار ﮔوﺳﻔﻧد ﻣﯽ ﺷود ...ﻓردا از آن ﻣوﺿﻊ ﺳوار ﺷده
ﺑرای ﺷﮑﺎر ﮐردن دﺷت ھﺎی ﮐﺗواز را اﺣﺎطﮫ وار ﺣﻠﻘﮫ ﮐردﯾم ...از اﯾن ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز ﺑرﮔﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدﯾم...
ص ٢١۴
اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻋﺑداﻟرﺣﻣن در ﺳرﺣد ﮔردﯾز ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﻧد ،رواج ﻣﺎل و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧداﺷﺗﻧد و ﮐﺎروان
ھﺎ در رﻓت و آﻣد از اﯾﻧﺎن ﻣﺗﺿرر ﺑودﻧد .روز ﭼﮭﺎر ﺷﻧﺑﮫ  ٢٩ﻣﺎه رﺟب }اﮔﺳت {١۵١٩
ﺑرای ﺳرﮐوب اﯾن اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺳوار ﺷدﯾم .در ﻧواﺣﯽ ﺗﻧﮓ وﻏﺟﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺷده ،ﻏذا ﺧورده...
ﺷب راه ﮔم ﮐرده ،در دﺷت ھﺎ و ﭘﺷﺗﮫ ھﺎی ﺳﻣت ﺟﻧوب ﺷرق ﭘﺗﺧﺎب ﺷﺣﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﮔرداﻧﯽ
ﮐﺷﯾدﯾم ...از ﮐوﺗل ﭼﺷﻣﮫ ﺗﯾره ﮔذﺷﺗﮫ در وﻗت ﻓرض ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ از دره ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی
ﮔردﯾز ﻣﺗوﺟﮫ اﺳت ،ﺑرآﻣده ﭼﺎﭘﻘون ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد .ﯾﮏ ﮔروه از ﻣردم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﮐوه ﮐرﻣﺎش
ﮐﮫ در ﺟﻧوب و ﺷرق ﮔردﯾز اﺳت ،ﭼﺎﭘﻘون رﻓﺗﻧد ...ﺣدود ﭼﮭل ﭘﻧﺟﺎه اﻓﻐﺎن ﭘﯾﺎده در دﺷت
دﯾده ﺷد ...ﺗﻣﺎم اﯾن ﭼﮭل – ﭘﻧﺟﺎه اﻓﻐﺎن ﺗﯾر و ﺷﻣﺷﯾر ﺧورده ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐرده ﺷدﻧد ...ﺳر
آﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﮐﻠﮫ ﻣﻧﺎره ﮐردﻧد ...ﻋﺳﺎﮐری ﮐﮫ ﺑﮫ طرف ﮐرﻣﺎش رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﮔوﺳﻔﻧد و
ﻏﻧﯾﻣت ﮔرﻓﺗﮫ آﻣدﻧد .ﺑﺎﺑﺎ ﻗﺷﻘﮫ ﻣﻐول ھم ﺑﺎ ﻋﺳﺎﮐری ﮐﮫ ﺑﺳوی ﮐرﻣﺎش رﻓﺗﮫ ﺑود ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ
ﯾﮏ اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺑﺎ ﻗﺷﻘﮫ ﺿرﺑﮫ وارد ﻣﯽ ﻧﻣود ،او ﺧوب اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﮐرده ،ﺗﯾر
ﺧود را ﭘر ﻧﻣوده ،اﯾن اﻓﻐﺎن را زده اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .ﺻﺑﺎﺣﯽ ﮐوچ ﮐرده ﺑﺳوی ﮐﺎﺑل ﻣﺗوﺟﮫ
ﺷدﯾم...
ﺗذﮐره ھﻣﺎﯾون و اﮐﺑر ،ﺑﯾﺎت) ١۵٩٠ ،ﺗﮭران(١٣٨٢ ،
ص ١۴۵
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ﭼون ﺧﺑر ﻣرزا ﮐﺎﻣران رﺳﯾد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣﮭﻣﻧد و ﺧﻠﯾل ﻧﺷﺳﺗﮫ ...ﻣرزا ﮐﺎﻣران ھﻣره
ﻣﮭﻣﻧد و ﺧﻠﯾل در ﮐره ﺳو ﺑودﻧد ﮐﮫ داﻣﻧﮫ ﺳﻔﯾد ﮐوه اﺳت ﮐﮫ آن طرف ﺑﻧﮕش اﺳت و اﯾن
طرف ﺟﻼل آﺑﺎد – ﭼون ﺧﺑر ﺗﺷرﯾف آوردن ﺣﺿرت را ﺷﻧﯾدﻧد از ﻟﺷﮑر ﻣﮭﻣﻧد و ﺧﻠﯾل
ﺟﻣﺎﻋﮫ را ﺑﺧود ھﻣراه ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷﺑﺧون ﺧﯾﺎل ﮐرده ﺑر ﺳر اردوی ﺣﺿرت آﻣد ...ﭼون
ﺣﺿرت ﻧزدﯾﮏ ﺑودﻧد ﻣرزا ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮑره ﺳو رﻓت – ھﻣراه اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﮭﻣﻧد و ﺧﻠﯾل از
ﺟﻼل آﺑﺎد و ھﻧدال ﭘور ﮔذﺷﺗﮫ در ﺑﺎرﯾﮏ آب در ﻗﺑﯾﻠﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻓرود آﻣدﻧد...
ص ١۵٠
اﯾن ﻣردم از اردو ﺟدا ﺷده ﺑراه ﮐوﺗل ﮔردﯾز ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﻐز ﺷدﻧد و ﭼون ﺑﮫ ﻧﻐز رﺳﯾدﻧد ،ﺧﺑر
ھﺎ ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن در دک و ﺑوﻧوﻓﯾل وﻏﯾره ﮐﮫ دران ﻧواﺣﯽ ﻣﯽ ﺑودﻧد ،ھﻣﮫ
ﺑﺳﺎﯾﯾﮭﺎی ﺧود را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺟﺎﻧب ﺑﻠﻧد ﺧﯾل ﮐﺷﯾده اﻧد – در ﻧﻐز ﻓرود آﻣدن ﺻﻼح ﻧدﯾدﻧد –
ﺑﻠﻧد ﺧﯾل ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده ،رﺳﯾدﻧد – ﯾﮏ ﭘﺎس روز ﺑود ﮐﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺑﺳﺎھﯽ ﺧود را ﭘﯾش
اﻧداﺧﺗﮫ ،ﺧود ﺑﺎ ﻣردم ﮐﺎری در ﮐوﺗل ﮐﮫ او را اﺗﺎوه ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺳرﺣد ﺑﻧﮕش و ﻧﻐز و
دور و ﺳﻧﺑﻠﮫ اﺳت ،اﯾﺳﺗﺎدﻧد...
ﻧﻣﺎز دﯾﮕر در ﮐوت ﻣﺗﮫ زﺧﻣﯽ ﮐﮫ ﺳرﺣد دﯾﮭﺎی ﺑﻧﮕش ﺑﺎﻻ ﺑود ﻓرود آﻣدﻧد و از آﻧﺟﺎ ﮐوچ
ﮐرده ،ﺑراه دره ارﯾﺎب در ﻗﻠﻌﮫ ﺳﻔﯾدﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔردﯾز ﺗﻌﻠق دارد ﻓرود آﻣدﻧد و ازان ﺟﺎ ﮐوچ
ﮐرده ،در ﭼﺷﻣﮫ ﺗره ﮐﮫ ﺗﮫ ﮐوﺗل ﮔردﯾز اﺳت ﺑﺟﺎﻧب ﮐﺎﺑل ﻓرود آﻣدﻧد...
اﮐﺑر ﻧﺎﻣﮫ) ١۶٠٢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮔورﮐﺎﻧﯾﺎن ھﻧد ،ﺗﮭران(١٣٨۵ ،
ص ١۴۴
دﯾﮕر ﺑﮫ اﻟﮭﺎم ﻏﯾﺑﯽ رﻓﺗن ﻣﺎوراﻟﻧﮭر را ﺑرطرف ﮐرده ،ﺗﺳﺧﯾر ﻣﻣﺎﻟﮏ ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ھﻣت واﻻ ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﭼﮭﺎر ﻧوﺑت ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﻧد و ﺑﮫ ﺟﮭت ﺳﻧوح دواﻋﯽ
ﻣراﺟﻌت ﻓرﻣوده اﻧد .ﺑﺎر اول در ﺷﻌﺎب  ٩١٠از راه ﺑﺎدام ﭼﺷﻣﮫ و ﺟﮕدﻟﯾﮏ از ﺧﯾﺑر
ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺟم ﻧزول اﺟﻼل ﻧﻣوده اﻧد… ﺑﮫ ﺷوﻣﯽ ﺑﻌﺿﯽ ﭼﻐﺗﺎﯾﯾﺎن ﮔذﺷﺗن ﺳﻧد در ﺗوﻗف
اﻓﺗﺎد ،ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﮐﮭت }ﮐوھﺎت{ ﺗوﺟﮫ ﻓرﻣودﻧد ،ﺑﻌد از ﺗﺎﺧﺗن ﮐﮭت ،ﺑﻧﮕش و ﺑﻧو را ﺗﺎﺧﺗﻧد
و آز آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺧﯾل رﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ ﭼﻧد ﻣﻧزل در ظﺎھر ﺗرﺑﯾﻠﮫ  -ﮐﮫ ﻗﺻﺑﮫ ای اﺳت ﺑر ﮐﻧﺎر
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آب ﺳﻧد از ﺗواﺑﻊ ﻣﻠﺗﺎن  -راﯾﺎت اﻗﺑﺎل ﻧزول ﻓرﻣود و ﮐﻧﺎر درﯾﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ ﭼﻧد ﻣﻧزل ﻣﺧﯾم
اﻗﺑﺎل ﺷد .و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺣدود ﮐﯽ ﻧزول اﺟﻼل روی ﻧﻣود .ﭘس از ﭼﻧد روز ﻏزﻧﯾن ﻣﻘر
ﻣوﮐب دوﻟت ﮔﺷت و در ﻣﺎه ذﯾﺣﺟﮫ ﺳﺎﺣت ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣﻘدم ﻋﺎﻟﯽ روﻧق ﮔرﻓت.
ص ۴۵٢
ﭼون ﻋﺳﺎﮐر اﻗﺑﺎل ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﯾرزا رﺳﯾد ،ﻣﯾرزا ﺧود را ﺑﮫ ﺳر درھﺎی ﻋﻠﯾﮕﺎر و ﻋﻠﯽ
ﺷﯾﻧﮓ ﮐﺷﯾد .اﻣرا ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻗب ﻓﺗﺎدﻧد .ﻣﯾرزا آن ﺣدود را ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺟﺎﻧب اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺧﻠﯾل و
ﻣﮭﻣﻧد ﭘﻧﺎه آورده و ﭘرﯾﺷﺎن روزﮔﺎری ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑر او ﮔرد آﻣده ﺑود ،ﺑﺎز از ھم ﭘﺎﺷﯾدﻧد…
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﺎز ﺑر طﺑﯾﻌت و ﻋﺎدت ﺧود ﻣﺎﯾل ﮔﺷﺗﮫ ﺣرﮐﺎت ﻧﺎﺧوش ﺧود را وﺳﯾﻠﮫ ﺳزای
ﺧوﯾش ﮔرداﻧﯾد و ﺟﻣﻌﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺧﻠﯾل و ﻣﮭﻣﻧد و طﺎﯾﻔﮫ ای از اوﺑﺎش  -ﮐﮫ ﻧﯾﮏ از ﺑد
ﺟدا ﻧﺗواﻧﻧد ﮐرد  -ﺑﮫ ﺧود ھﻣراه ﺳﺎﺧﺗﮫ در ﻣﻘﺎم ﺗﺎﺧت و ﺗﺎراج در آﻣد… ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﺎ
ﭼﻧد از اوﺑﺎش ﺑﯽ ﺳر و ﭘﺎ ﻗﻠﻌﮫ را ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﭼﮭﺎر ﺑﺎغ در ﺣواﻟﯽ ﺟﻼل آﺑﺎد اﺳت ﻣﺣﺎﺻره
ﻧﻣوده ،آن ﺣﺿرت ﺑﮫ آﻣدن ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﻘﯾد ﻧﺎﺷده ،ﺑﺳرﻋت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﺻوب ﺟﻼل اﺑﺎد
ﺗوﺟﮫ ﻓرﻣودﻧد .ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ اﺳﺗﻣﺎع اﯾن ﺧﺑر از روی ﺳراﺳﯾﻣﮕﯽ ﻓرار ﻧﻣوده و ﺑﺎز
ﺧود را ﺑﮫ ﺳر درھﺎی ﮐوه ﮐﺷﯾد و از اﻧﺟﺎ ﺑﮫ راه ﺑﻧﮕش و ﮔردﯾز ﺷﺗﺎﻓت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺧود را
ﺑﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﺗواﻧد رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ آن ﺑﺧت ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﺳﺧن ﯾﮑﯽ داﺷت…
ص ۴۵٧
وﻻﯾت ﻏزﻧﯾن و ﮔردﯾز و ﺑﻧﮕش و ﺗوﻣﺎن ﻟﮭوﮔر ﺑﮫ ﻣﯾرزا ھﻧدال ﻣﮑرﻣت ﻓرﻣودﻧد…
ص ۴٧۶
ﻧﮭﺿت ﻣوﮐب ﻣﻘدس… ﺑﮫ ﺑﻧﮕش و ﺗﺎدﯾب ﮔردﻧﮑﺷﺎن و… :در زﻣﺳﺗﺎن اواﺧر ﺳﺎل ٩۵٩
 ١۵۵٢ /ﺣﺿرت ﺟﮭﺎﻧﺑﺎﻧﯽ را ﻋزﯾﻣت ﺑﻧﮕش روﯾﮫ ﻣﺻﻣم ﮔﺷت ﮐﮫ آن ﺣدود ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﮐﺎﺑل
ﻗﺷﻼغ اﺳت… ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﮔردﯾز و ﺑﻧﮕش ﻧﮭﺿت ﻓرﻣودﻧد و طواﯾف اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺗﻣرد ﺗﻧﺑﯾﮫ و
ﺗﺎدﯾب ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﯾﺎﻓﺗﻧد… اول ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧت رﻓت ﻗﺑﯾﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎﻧﯽ و اﺧر
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑرﻣزﯾدی ﺑود...
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرﺷﺗﮫ ﻗﺎﺳم ھﻧدوﺷﺎه آﺳﺗرآﺑﺎدی) ١۶١۵ ،ﺗﮭران(١٣٨٨ ،
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ص  ۵۴ج ١
)ظﮭور اﺳﻼم در ﺑﻼد ھﻧدوﺳﺗﺎن( ..در ﺳﻧﮫ  ۶٨٣ / ۶٢ﯾزﯾد ﺑن ﻣﻌﺎوﯾﮫ ،ﺳﻠم ﺑن زﯾﺎد را ﺑﮫ
اﯾﺎﻟت ﺧراﺳﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود و… ﭼون او ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺑل ﺗﻣرد ﻧﻣوده… ﻟﺷﮑر
ﺟﻣﻊ ﻧﻣوده ،ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎﺑل ﺷد و ﺑﻌد از ﺣرﺑﯽ ﻋظﯾم ﺷﮑﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ… و ﭼون اﯾن ﺧﺑر ﺑﮫ ﺳﻠﯾم
ﺑن زﯾﺎد رﺳﯾد ،طﻠﺣﮫ ﺑن ﻋﺑدﷲ… را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎد و ﺑﻌد از آن ﺳﻠم ،اﻣﺎرت ﺳﯾﺳﺗﺎن را
ﺑﮫ طﻠﺣﮫ ارزاﻧﯽ داﺷت و او ﻟﺷﮑر ﻏور و ﺑﺎدﻏﯾس را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ،اھﺎﻟﯽ آﻧﺟﺎ را ﺟﺑرا
و ﻗﮭرا ﻣطﯾﻊ و ﻣﻧﻘﺎد ﮔرداﻧﯾد .و ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺑدﷲ را ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد از ﻧﺳل ﺧﺎﻟد ﺑن
وﻟﯾد ﺑود و ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد از ﻧﺳل اﺑوﺟﮭل ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل ﻣﻘرر ﻧﻣود و ﭼون ﺧﺎﻟد
ﺑن ﻋﺑدﷲ از اﯾﺎﻟت ﮐﺎﺑل ﻣﻌزول ﮔﺷت ،ﻣراﺟﻌت ﺑﮫ ﻋراق ﻋرب ﺷﺎق و دﺷوار داﻧﺳﺗﮫ ،از
ﺑﯾم ﺣﺎﮐم ،ﻣﺟدد ﺑﺎ ﻋﯾﺎل و اطﻔﺎل و ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از ﻣردم ﻋرب ،ﺑﮫ راھﻧﻣوﻧﯽ اﻋﯾﺎن ﮐﺎﺑل ،ﺑﮫ
ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﺑﯾن ﻣﻠﺗﺎن و ﭘﯾﺷﺎور اﺳت ،رﻓﺗﮫ ﻣﺗوطن ﺷد و دﺧﺗر ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺑﺎﻟﮫ ﻧﮑﺎح
ﯾﮑﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﻌﺗﺑر ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷده ﺑود ،در آورد و آن دﺧﺗر ﻓرزﻧدان ﺑوﺟود آﻣده ،از
آن ﻗﺑﯾﻠﮫ دو ﮐس ﻣزﯾد ﺑﮫ ﺷﮭرت اﻣﺗﯾﺎز ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﯾﮑﯽ ﻟودی و دﯾﮕر ﺳور و طﺎﯾﻔﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن
ﻟودی و ﺳور از آن ﺟﻣﺎﻋت اﻧد.
در ﮐﺗﺎب ﻣطﻠﻊ اﻻﻧوار ﮐﮫ ﺗﺻﻧﯾف ﯾﮑﯽ از ﻣردم ﺛﻘﮫ اﺳت ،در ﺑﻠده ﺑرھﺎﻧﭘور ﺧﺎﻧدﯾش ﺑﮫ
ﻧظر آﻣده ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن از ﻧﺳل ﻗﺑطﯾﮫ ﻓرﻏون اﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ )ع( ﺑر آن ﮐﺎﻓر
ﻏﺎﻟب آﻣد ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻗﺑطﯾﺎن ﺗوﺑﮫ ﮐرده ،ﺑﮫ دﯾن ﻣوﺳﯽ ﻣﺗﺣﻠﯽ ﮔﺷﺗﻧد و ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از اﯾﺷﺎن
ﮐﮫ در دوﺳﺗﯽ ﻓرﻋون و ﺧداﯾﯽ او ﺻﻠب ﺑودﻧد ،از ﮐﻣﺎل ﺟﮭل اﺧﺗﯾﺎر اﺳﻼم ﻧﮑرده ،ﺟﻼی
وطن ﮐردﻧد ،ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن آﻣده ،در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد و ﻗﺑﺎﯾل اﯾﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺷﺗﮫ،
ﻣوﺳوم ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ﮔردﯾدﻧد…
اﻟﻘﺻﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﮫ زراﻋت و ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺎﯾﮫ ﻣﻌﺎش ﻣﺷﻐول ﺷدﻧد و ﺻﺎﺣب ﮔﺎو و
ﮔوﺳﻔﻧد و ﺷﺗر ﺑﺳﯾﺎر ﺷده ،ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣراه ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم از راه ﺳﻧد ﺑﮫ ﻣﻠﺗﺎن آﻣده
ﺳﺎﮐن آﻧﺟﺎ ﺷده ﺑودﻧد ،راﺑطﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ و آﻣد و ﺷد ﺑﮫ ھم رﺳﺎﻧﯾدﻧد و در ﺳﻧﮫ  ٧۶٠ / ١۴٣م
ﭼون اوﻻد اﯾﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﻧد ،از ﮐوھﺳﺗﺎن ﺑرآﻣده ،ﻣواﺿﻊ ﻣﻌﻣوره ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﺛل ﮐرﻣﺎن
}ﮐرﻣﺎش{ و ﺷﻧوران }ﺷﻠوزان{ و ﭘﯾﺷﺎور ﻣﺗﺻرف ﺷدﻧد .راﺟﮫ ﻻھور ﮐﮫ ﺑﺎ راﺟﮫ اﺟﻣﯾر
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ﺧوﯾﺷﯽ داﺷت ،ﻗﺻد دﻓﻊ ﻓﺗﻧﮫ اﯾﺷﺎن ﻧﻣوده ،ﯾﮑﯽ از اﻣرای ﺧود را ﺑﺎ ھزار ﺳوار ﺑر اﯾﺷﺎن
ﻧﺎﻣزد ﮐرد و اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﭘﯾش آﻣده اﮐﺛر ھﻧدﯾﺎن را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾدﻧد .ﺑﻌد از اﯾن ﻗﺿﯾﮫ،
راج ﻻھور ﺑرادر زاده ﺧود را ﺑﺎ دو ھزار ﺳوار و ﭘﻧﺞ ھزار ﭘﯾﺎده در ﻧﮭﺎﯾت اﺳﺗﻌداد ﺑر
ﺳر اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺳرﮐش ﮔﺳﯾل ﻧﻣود .در اﯾن دﻓﻌﮫ ﺧﻠﺞ و ﻏور و ﻣردم ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺣﻠﯾﮫ اﺳﻼم ﻣزﯾن
ﺑودﻧد ،اﻣداد اﯾﺷﺎن ﺑر ذﻣﮫ ﺧود ﻓرض ﺷﻣرده ،ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ھزار ﮐس ﺑﮫ ﻣدد آﻣدﻧد و… در
ﻣدت ﭘﻧﺞ ﻣﺎه ھﻔﺗﺎد ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﮐرده ،در اﮐﺛر ﻣﺣﺎرﺑﺎت ﻏﺎﻟب آﻣدﻧد… ﺑﻌد از ﻣوﺳم
زﻣﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﺑرادر زاده راﺟﮫ ﻻھور ﺑﺎ ﻟﺷﮑر ﺗﺎزه زور ،ﺑدان طرف ﺗوﺟﮫ ﻧﻣود و در اﯾن
ﮐرت ھم ،ﺑر ﻧﮭﺞ ﺳﺎﺑق ،ﻣردم ﮐﺎﺑل و ﺧﻠﺞ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﯾﺷﺎن رﺳﯾده ،ﻣﺎﺑﯾن ﮐرﻣﺎن }ﮐرﻣﺎش{
و ﭘﯾﺷﺎور ﺗﻼﻗﯽ روی ﻧﻣود…
ص ١٧٩
)ذﮐر ﻣﻌزاﻟدوﻟﮫ ﺑﮭرام ﺷﺎه ﺑن ﻣﺳﻌود ﺑن اﺑراھﯾم ﻏزﻧوی( :و ﻣﺣﻣد ﺑﺎھﻠﯾم در ﻏﯾﺑت ﺳﻠطﺎن،
ﻗﻠﻌﮫ ﻧﺎﮔور ﮐﮫ در وﻻﯾت ﺳواﻟﮏ اﺳت ﺳﺎﺧﺗﮫ اھل و ﻋﯾﺎل و ﺑﻧﮫ ﺧود را در آﻧﺟﺎ ﮔذاﺷت و
از ﻋرب و ﻋﺟم و اﻓﻐﺎن و ﺧﻠﺞ ﻟﺷﮑر ﺧوب ﺑﮫ ھم رﺳﺎﻧﯾده ،ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﻔﺎر ﺳرﮐش را
ﺑراﻧداﺧت… اﯾن ﮐرﻣﺎن }ﮐرﻣﺎش{ ﺷﮭری ﺑود ﻣﯾﺎن ﻏزﻧﯾن و ھﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ
آﻧﮑﮫ در ﺣواﻟﯽ آن وﻻﯾت ﮐوه ﺑﺳﯾﺎر ﺑود و ﺗردد ﺳواران در آﻧﺟﺎ ﺗﻌﺳر ﺗﻣﺎم داﺷت ،آن
وﻻﯾت را ﻣﺗﺻرف ﺷده ،در آن ﺷﮭر ﺑودﻧد… ﺑﮭرام ﺷﺎه ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ ﻟﺷﮑری ﺑﺳﯾﺎر از اﻓﻐﺎن و
ﺧﻠﺞ و ﺳﺎﯾر ﻣردم ﺻﺣرا ﻧﺷﯾن ﺑﮫ ﺣواﻟﯽ ﻏزﻧﯾن رﺳﯾد و در اﯾن وﻗت ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎده از
دو ﺳﮫ ﻓرﺳﻧﮓ ﻧﻣﺎﻧد ،ﺳﯾف اﻟدﯾن ﺳوری از ﺣﻘﯾﻘت ﺣﺎل ﺧﺑر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﻏزﻧوﯾﺎن ﮐﮫ دم از
ﻣﺻﺎدﻗت و اﺧﻼص ﻣﯽ زدﻧد ،در ﺑﺎب ﺟﻧﮓ و رﻓﺗن ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻏور ﻣﺷورت ﮐرد…
ص ٢١۵
ﻣﻧﺎﺳب آن اﺳت ﮐﮫ از راه ﺷﻧوران }ﺷﻠوزان{ و ﮐرﻣﺎن }ﮐرﻣﺎش{ رواﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺷد .و آﻧﮕﺎه
از راه ﺷﻧوران ﻣﺗوﺟﮫ ﻏزﻧﯾن ﺷدﻧد و از ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن و ﮐﻔﺎر ﺗراھﯾﮫ زﺣﻣت ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺷﯾده
ﭼون ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﮐرﻣﺎن }ﮐرﻣﺎش{ رﺳﯾدﻧد ،ﺗﺎج اﻟدﯾن اﯾﻠدﮔز ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺣﻔﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾرون
آﻣد…
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ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﻧﺎﻣﮫ ،ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻧﺑو) ١۶۶٩ ،ﻻھور ،طﺑﻊ دوم(١٩۶٧ ،
ص ٣١۴
درﯾﻧوﻻ ﮐﮫ درﯾﺎی ﻟﺷﮑر ﺧﺎﻗﺎن ﺑﺣر و ﺑر را از ﺷش ﺟﮭت ﻣﺣﯾط ﺧود ﯾﺎﻓت ...ﻻﺟرم
ﺑﺧﺎطر آورد ﮐﮫ ﺑﺗﺣرﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ و ﭘﯾﻐﺎم اﻓﻐﺎﻧﺎن زﯾﺎده ﺳران ﺳرﺣد را ﺷوراﻧﯾده از ﺟﺎ
درآورد ...ﻣﺟﻣﻼ ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اﻟدﯾن وﻟد ﺷﯾﺦ رﮐن اﻟدﯾن روھﯾﻠﮫ ﮐﮫ در ﻋﮭد
ﺟﻧت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻣﻧﺻب ﭼﮭﺎر ھزاری و ﺧطﺎب ﺷﯾرﺧﺎﻧﯽ ﺳراﻓرازی داﺷت ﻣﮑﺗوﺑﯽ اﺑﻠﮫ ﻓرﯾب
ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ھزار ﮔوﻧﮫ ﺗطﻣﯾﻊ و ﺗرﻏﯾب ﻧوﺷت ...و ﺳﺎﯾر اﻓﻐﺎﻧﺎن را ﺑﺎﻣداد ﺧود ﺧواﻧده در
آن ﺳرزﻣﯾن ﺳر ﺑﮫ ﻓﺗﻧﮫ و ﻓﺳﺎد ﺑرآورد – ﭼون ﺳﻌﯾد ﺧﺎن ﮐﮫ در آن وﻻ در ﮐوھﺎت اﻗﺎﻣت
داﺷت ،از ﻧوﺷﺗﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﺧﺎن و داود ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﻟﮑر ﺧﺎن ﺑر اﯾن ﻣﺿﻣون آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ
ﮐﻣﺎل اﻟدﯾن ﻧﺎﻗص ﻧﮭﺎد ﮐﮫ از آﺷﻔﺗﮫ ﻣﻐزی ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺳودای ﺧودﮐﺎﻣﯽ در ﺳر ﺑﯾﮭوش او در
ﺟوش ﺑود و ھﻣواره رﯾﺎﺳت اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواﺳت از آب اﺗﮏ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻧواﺣﯽ ﮐﺎﺑل ﻗﺑﺎﯾل
اﻓﻐﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﺷورش در آورده ﺑﺎ ﺧود ﻣﺧﻣر و ﻣﻘرر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ از ﭘﺷﺎور ﻓﺗﻧﮫ ﺳر ﮐﻧد...
زﺑﺎن آوران ﭼﺎﭘﻠوس را ﺑدﻋوت ﺳران ﺳﺎﯾر اﻟوس اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺧﺻوص ﻋﺑداﻟﻘﺎدر وﻟد اﺣداد ﺑد
ﻧﮭﺎ و ﮐرﯾم داد ﮐور ﭘﺳر ﺟﻼﻟﮫ و ﻣﺣﻣد زﻣﺎن ﭘﺳر ﭘﯾرداد ﻓرﺳﺗﺎد و آﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻟﺷﮑر ﺗﻔرﻗﮫ
اﺛر دور ﺑﻧو ﻧﻐر و ﮐوھﺳﺎر ﺗﯾراه و ﺑﻧﮕش ﻋﻠﯾﺎ و ﺳﻔﻠﯽ و ﺳﺎﯾر اﻟوﺳﺎت ﺧﺗﮏ و ﭼﺎوﭼﯽ و
ﺗوری را ﻓراھم آورده در ﯾوﻟم ﮔذر ھﻔت ﮐروھﯽ ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اﻟدﯾن ﭘﯾوﺳﺗﻧد – و او ﻧﯾز
ﺗﺎ رﺳﯾدن اﯾﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻧواﺣﯽ ﭘﺷﺎور و اﺷﻐر و ﻣﺣﻣدزی و ﮐﮑﯾﺎﻧﯽ و ﺧﻠﯾل و ﻣﮭﻣﻧد و داود
زﯾﯽ و ﯾوﺳف زﯾﯽ و ﺗرﮐﻼﻧﯽ و اﻣﺛﺎل اﯾﺷﺎن از آن طﺎﯾﻔﮫ ﭘرﯾﺷﺎن روزﮔﺎر را ﺟﻣﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺑود...
ﺗﺎرﯾﺦ رﺣﻣت ﺧﺎﻧﯽ) ١٧۶٧ ،ﻧﺳﺧﮫ ﺧطﯽ(
ص ٢٣
ﺳﻠطﺎن ﺑﺎﺑر ﺑﺎدﺷﺎه ﺑر ﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﻧﺷﺳﺗﮫ ،ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺟﻼل آﺑﺎد و ﻟﻣﻐﺎن و ﻧﻧﮕرھﺎر و
ﭘﺷﺎور و اﺷﻧﻐر ﺑﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎت ﻣﻠﺣﻘﺎت در ﺗﺻرف ﺧود آورده و ﯾوﺳف زی ﻧﯾز در ھر ﺟﺎ
اطﺎﻋت ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد…
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ﻣردم ﺷﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن اﺳم از اﯾن ﺟﮭت ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن از ﺟﻣﻠﮫ دھﮕﺎﻧﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺷﻠﻣﺎن
و ﮐرﻣﺎن }ﮐرﻣﺎش{ اﻧد ﮐﮫ از ﺗواﺑﻊ و ﻟواﺣق ﺗﯾراه اﻧد ،ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﺷﻠﻣﺎن
ﺷدﻧد .ﮔوﯾﻧد ﻣﻠﮏ اﺷﻧﻐر و ﻣوﺿﻊ ﺑﮑﯾﺎری و ﺣﺻﺎر ﺑﯾﻐم و ﮐﺎه ﭘﻠﻧﮓ و ﺳﻧﮑﺎور و ﺑرﻣﮫ
ول و ﺷﯾرﺧﺎﻧﮫ و ﻣﮭوره و ﺳﯾورن و ﻣﻠﮑﻧد و ﺳوات ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻧﮭﯾر ھم در ﺗﺻرف ﺳﻠطﺎن
ﭘﮑل ﺑود ﮐﮫ از آﺑﺎ و اﺟداد ﺳﻠطﻧت در ﺧﺎﻧدان اﯾﺷﺎن ﺑود… ﻣردم ﺷﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دھﮕﺎﻧﺎن و
رﻋﯾت او ﺑودﻧد در ﻣﻠﮏ اﺷﻧﻐر ﺳﮑوﻧت ﻧﻣوده ،ﺑﮫ اطﺎﻋت او ﻣﻧﻘﺎد ﺑودﻧد و ﺑﻌد از آن
ﺳﻠطﺎن ﭘﮑل و ﺳﻠطﺎن وﯾس آﺧرﯾن ﺳﻼطﯾن ﺟﮭﺎﻧﮕﯾرﯾﮫ اﺳت ،ﺑر ﻣﺳﻧد ﺳﻠطﻧت ﺑﻧﺷﺳت و
ﯾوﺳف زی ﻣﻠﮏ ﺳوات وﻏﯾره ﺑﻼد از ﺗﺻرف او ﮐﺷﯾده ﮔرﻓﺗﻧد...
روﺿت اﻟﺻﻔﺎ ﻧﺎﺻری) ١٨۵۶ ،ﺗﮭران(١٣٨٠ ،
ص ٨٧٩١
و ﺻﺎﺣب ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺗوارﯾﺦ ﺗﺣﻘﯾق ﮐرده اﺳت ﮐﮫ :اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﭘس از ھﻼک ﻓرﻋون ﻣﺻر،
وﻟﯾد ﺑن ﻣﺻﻌب ﺑﮫ دﺳت ﻣوﺳﯽ )ع( از ﻣﺻر ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷدﻧد و در ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧدﻧد
و اﺣﻔﺎد اﯾﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷد و در ﺳﺎل  ۶٢از ھﺟرت ﮐﮫ ﻣﺳﻠم ﺑن زﯾﺎد از ﺟﺎﻧب ﯾزﯾد ﭘﻠﯾد اﻣوی
در ﺧراﺳﺎن اﯾﺎﻟت ﯾﺎﻓت و ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺑدﷲ را ﮐﮫ ﺑﮫ زﻏم ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻟد ﺑن وﻟﯾد ﻧﺳب ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ از اوﻻد و اﺣﻔﺎد اﺑوﺟﮭل ﺑود ،ﺣﮑوﻣت ﮐﺎﺑل داد .ﭘس از ﭼﻧدی
ﮐﮫ ﻋزل ﯾﺎﻓت ،ﻣراﺟﻌت ﺑﮫ ﻋراق را ﻧﻧﮕﯽ داﻧﺳﺗﮫ ،ﺑﮫ ﮐوه ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺎﺑﯾن ﭘﯾﺷﺎور و ﻣوﻟﺗﺎن
رﻓﺗﮫ ،دﺧﺗر ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﮐﺎﺑر آن ﺳﺎﻣﺎن داده ،در آن اراﺿﯽ روزﮔﺎری ﻣﺗوﻗف و
ﻣﺗوطن ﺷد و از او ﻓرزﻧدان ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد ﮐﮫ از آﻧﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ ﻟودی ﺑود و ﻧﺎم دﯾﮕری
ﺳور؛ و در ﺳﺎل  ١۴٠ھﺟری اﯾن ﮔروه ﻗوت ﮔرﻓﺗﻧد و از ﻓراز ﻗﻠل و ﺟﺑل ﺑﮫ ﺻﺣرا و
دﺷت در آﻣدﻧد و ﺑر ﺑﻌﺿﯽ از اﻣﮑﻧﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷدﻧد ،ﻧواﺣﯽ ﮐرﻣﺎج }ﮐرﻣﺎش{ و
ﭘﯾﺷﺎور را ﺑﮫ ﺗﺻرف ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﺎ راﺟﮫ ﻻھور ﻣﺣﺎرﺑﮫ ﮔزﯾده ﻣﻧﺻور ﺷدﻧد.
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ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
طورﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ،ﻧﺎم ﮐرﻣﺎن ) ١١ﺑﺎر( در ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣل اﺛﯾر ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرﺷﺗﮫ
و ﺗﺎرﯾﺦ رﺣﻣت ﺧﺎﻧﯽ ذﮐر ﺷده )در ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی زﯾﺎد ﺳده  ١٩وﺟود داﺷﺗﮫ( ﮐﮫ در ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ
اﺑن ﺑطوطﮫ ،ظﻔرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣﯽ ،زﺑدت اﻟﺗوارﯾﺦ و ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧﺎم ﮐرﻣﺎش ) ۶ﺑﺎر( و در ظﻔرﻧﺎﻣﮫ
ﯾزدی ،ﻣطﻠﻊ ﺳﻌدﯾن و روﺿت اﻟﺻﻔﺎی ﻧﺎﺻری ﺑﻧﺎم ﮐرﻣﺎج ) (٣ﯾﺎد ﺷده و ھﻣﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده
ﯾﮏ ﻣﺣل در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ )در ﺑﯾن ﻏزﻧﯽ و ھﻧد( اﺳت.
ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت اﻓﻐﺎﻧﺎن ھﺎ و ﻣوﻗﻌﯾت ﮐرﻣﺎن )ﮐرﻣﺎش/ﮐرﻣﺎج( ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﮫ روزه از زاﺑل
)ﻣطﺎﺑق ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ و ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان ﺣﻣوی( ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣل اﺑن اﺛﯾر
در ﺑﯾن ﻏزﻧﮫ و ھﻧد )ﯾﻌﻧﯽ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن( ﻗرار دارد .ﻣﺣﻼت دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت
ﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﮐرﻣﺎن را ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﺎم ھﺎی ﺷﻠوزان ،ﭘﯾوارٰ ،آرﯾوب ،ﮔردﯾز و ﻏزﻧﯽ در
ﺷﻣﺎل و ﻏرب آن و ﺗل ،ﺑﻧو ،ﻧﻐر ،ھﻧﮕو ،ﮐوھﺎت و ﭘﺷﺎور در ﺟﻧوب و ﺷرق آن اﺳت ﮐﮫ
ﻋرﺻﮫ ﺗﺎﺧت و ﺗﺎز اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﺳرﮐوب آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ،ﺑﺎﺑر و ﺳﺎﯾر ﺳﻼطﯾن
ﻣﻐوﻟﯽ ھﻧد ﺑوده اﺳت .اﯾن ﻣﺣﻼت را ﻣﯽ ﺗوان در ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی  ۴و  ۵ﻧﯾز ﻣﺷﺎھده ﮐرد.

ﻧﻘﺷﮫ  :۴ﻣﺳﯾر ﭼﺎرﯾﮑﺎر – ﭼرخ – ﻏزﻧﯽ – ﮐرﻣﺎش – ﺷﺷﻧﻐﺎر
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ﻧﻘﺷﮫ  :۵وادی ﺑﺎﻻی ﮐرم )ﻣوﻗﻌﯾت آرﯾوب ،ﭘﯾوار ،ﺷﻠوزان و ﮐرﻣﺎن/ﮐرﻣﺎش/ﮐرﻣﺎج(
ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﯾﺦ اﺳﻣﺎﻋﯾل زﯾﺎد روﺷن ﻧﯾﺳت .ﻓﻌﻼ در دره ﭼﻣﮑﻧﯽ زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﻧﺎم ﭘﺷﺗوی »ﭘﯾر
ﮐﻠﯽ« وﺟود دارد )ﻧﻘﺷﮫ  ۵دﯾده ﺷود( ﮐﮫ در ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻧﺎم »ﭘﯾر ﺳرای« ﺑوده اﺳت
)ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی  ۶دﯾده ﺷود( .زﯾﺎرت ﺷﯾﺦ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﭘس از ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ اﺑن ﺑطوطﮫ در ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﻧﺎم »ﺧواﺟﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل« ﯾﺎد ﺷده ) ٣ﺑﺎر( ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد در ﺑﯾن ﮐرﻣﺎش و ﮔردﯾز ﻗرار
داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ھﻣﯾن »ﭘﯾر ﺳرای« ﯾﺎ »ﭘﯾر ﮐﻠﯽ« ﻣطﺎﺑﻘت دارد.

ﻧﻘﺷﮫ  :۶ﻣوﻗﻌﯾت »ﭘﯾر ﺳرای« در دره ﭼﻣﮑﻧﯽ )(۶) (١٩۶٧
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ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ در ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺟدﯾد زﯾﺎرت دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم »ھزار ﭘﯾر« در ﺑﯾن
ﮐرﻣﺎن/ﮐرﻣﺎش و ﺗل وﺟود دارد )ﻧﻘﺷﮫ  ٧دﯾده ﺷود( .اﯾن ھزار ﭘﯾر ﺷﺎﯾد ھﻣﺎن » ﮔﻧﺑد ﺷﯾﺦ
ﻣﺑﺎرک ﺷﺎه « ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻣﯾر ﺗﯾﻣور در ﺑرﮔﺷت از ھﻧد در آن ﻧزول ﻓرﻣوده )ﻣطﺎﺑق ظﻔرﻧﺎﻣﮫ
ﺷﺎﻣﯽ ،ظﻔرﻧﺎﻣﮫ ﯾزدی و ﻣطﻠﻊ ﺳﻌدﯾن( ،روز ﺑﻌد از آﻧﺟﺎ ﮐوچ ﮐرده ،ﺑﮫ راه ﮐرﻣﺎش/ﮐرﻣﺎج
رواﻧﮫ ﺷده و در اﯾن دره ﺑﺎ ﺷﯾﺦ اﺣﻣد ﺧواﺟﮫ اوﻏﺎﻧﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد...

ﻧﻘﺷﮫ  :٧ﻣوﻗﻌﯾت زﯾﺎرت »ھزار ﭘﯾر« در وادی ﮐرم )(٧) (١٨٩٣
در واﻗﻌﯾت اﻣر ،ﮐرﻣﺎن/ﮐرﻣﺎش/ﮐرﻣﺎج ﺗﺎرﯾﺧﯽ در وادی زﯾﺑﺎﯾﯽ ﮐرم ﻗرار داﺷﺗﮫ ،در وﺳط
آن درﯾﺎی ﮐرم ﺟرﯾﺎن ﻧﻣوده و ﭘس از ﻋﺑور از ﺑﻧو )وزﯾرﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ( در ﺟوار ﻋﯾﺳﯽ
ﺧﯾل ﺑﺎ ﺳﻧد ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﻣﮭم ﮐرم رود ھﺎی ﮐرﻣﺎن و ﺧرﻣﺎﻧﮫ اﺳت .وادی ﮐرم
از ﻗﻠﻌﮫ ﺗل ﺗﺎ ﮐوﺗل ﭘﯾوار )ﻣرز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﺑوده و ﻣرﮐز آن ﭘﺎراﭼﻧﺎر اﺳت )ﻧﻘﺷﮫ
 ٨دﯾده ﺷود( .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن وادی ﻣطﺎﺑق داﯾرت اﻟﻣﻌﺎرف ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ )ﺟﻠد  (١٩١١ ،١۵ﮐﮫ در
ﺑﯾن وادی ﻣﯾراﻧزی و ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار دارد ،ﻋﻣدﺗﺎ ﺗوری ھﺎ ،ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ دارای ﻣﻧﺷﺎی
ﺗرﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣدود  ۵٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑرای ﻣطﯾﻊ ﺳﺎزی ﭘﺗﺎن ھﺎی ﺑﻧﮕش ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷدﻧد .اﯾن ﮔﻔﺗﺎر داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺳﮑون ﺳﺎزی  ۴٠٠ﺧﺎﻧواده اوزﺑﮏ
ﺑﺎ  ١٠٠ﻧﻔر از ﻗﺷون و ﺳﮫ اﻏﻼن ﺟوﺟﯽ ﻧژاد ﺗوﺳط اﻣﯾر ﺗﯾﻣور در ﺣواﻟﯽ  ١۴٠٠در
ظﻔرﻧﺎﻣﮫ ﯾزدی ،ﻣطﻠﻊ ﺳﻌدﯾن و روﺿت اﻟﺻﻔﺎ آﻣده ،ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﺎﻣل دارد.
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ﻧﻘﺷﮫ  :٨وادی ﮐرم و درﯾﺎی ﮐرم در ﺗﻘﺎطﻊ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﺳﻔﯾد ﮐوه
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣروزی و ﺟﻧوب ﺷرق زاﺑﻠﺳﺗﺎن
دﯾروزی ﻗرار دارد؛ ﮐرﻣﺎش ﯾﺎ ﮐرﻣﺎج در ﻗﺳﻣت ﺷﻣﺎل آن ،ھﻣﺎن ﮐرﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ
از ﻗدﯾم ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑوده )ﻣطﺎﺑق اﺑن اﺛﯾر (١٢٣١ ،و اﻣروز ﺑﻧﺎم »ﮐرم« ﯾﺎد
ﻣﯽ ﺷود .ﺷﯾﺦ/ﺧواﺟﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧﯾز ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ھﻣﺎن »ﭘﯾر ﺳرای« ﻗدﯾم ﯾﺎ »ﭘﯾر ﮐﻠﯽ«
اﻣروزی در دره ﭼﻣﮑﻧﯽ اﺳت .ﻟذا آﻧﭼﮫ اﺑن ﺑطوطﮫ ﮐﺎﺑل ﻧﺎﻣﯾده ،ﺑﺎﯾد زاﺑل ﯾﺎ زرﻣل/زرﻣت
و ﯾﺎ ﮔردﯾز ﺑﺎﺷد.
زﯾرا ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﯾش از اﺑن ﺑطوطﮫ و ﭘس از او ﺗﺎ ﺳده  ١۶ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن
ھﺎ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اطراف و ﻧواﺣﯽ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑوده اﻧد و ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺛری ﮐﮫ از ﺑودوﺑﺎش آﻧﮭﺎ
در ﻧواﺣﯽ ﻗﻧدھﺎر ،ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور و ﺳرﮐوب آﻧﮭﺎ در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺧﺑر ﻣﯽ دھد» ،ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ،
 «١۵٣٠اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﮔﺳﺗرش اﻓﻐﺎن ھﺎ از ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و اﺷﻐﺎل ﻣﻧﺎطق ھﻣﺟوار در
ﺟﻧوب ﮐوھﮭﺎی ھﻧدوﮐش از اواﺧر ﺳده  ١۵ﺷروع ﺷده و اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﯽ
در ﺳده  ١٨ﺗﺷدﯾد ﺷده اﺳت.
+ + +
ﻧوت :اﮔر دوﺳﺗﺎن ،ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﯾﺎ اﺳﻧﺎد دﯾﮕری در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ﻣواردی ﺑﺎ درﯾﺎﻓت
ھﺎی اﯾن ﭘژوھش ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد ،ﻟطف ﻓرﻣوده ،در ﺟرﯾﺎن ﺑﮕذارﻧد.
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ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎ
٢٠١٩  ﻓﺑروری. رﯾﺷﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ: ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘرﮔﺎر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ.١
https://www.youtube.com/watch?v=RGhnySbn3X0&fbclid=IwAR1icRx66L3LWg2yD1Ye0gt0CynarR8AS4oT_T9
RXpcqWmtoZM9C_aJ3wlw

.١٣۴٨ ، ﺗﮭران، ﺟﻠد اول. ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ اﺑن ﺑطوطﮫ. ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﻣوﺣد.٢
١٨٣٩  ﻧﻘﺷﮫ ﺳﺎل.٣
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20922~530023:Panjab,-Afghanistan,-Kashmeer,Sind?showTipAdvancedSearch=false&showShareIIIFLink=true&showTip=false&helpUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.
com%2Fdisplay%2FV74D%2FLUNA%2BViewer%23LUNAViewerLUNAViewer&title=Search+Results%3A+List_No+equal+to+%270890.093%27&fullTextSearchChecked=&dateRangeSearchC
hecked=&advancedSearchUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FSearching%23SearchingSearching&thumbnailViewUrlKey=link.view.search.url

١٨۴١  ﻧﻘﺷﮫ ﺳﺎل.۴
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~299403~90070279:Hindostan?sort=pub_list_no_initials
ort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:india%2C%201841;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpu
b_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=0&trs=7

٢٠٠٨  ﻓﺑروری. ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﺷوری ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن: ﮐﻧﻔراﻧس.۵
https://www.youtube.com/watch?v=kMSyeEYCMws&t=4029s

١٩۶٧  ﻧﻘﺷﮫ ﺳﺎل.۶
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~208251~3001953:136--Punjab--Calcutta--Bombay--The?showTipAdvancedSearch=false&showShareIIIFLink=true&showTip=false&helpUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com
%2Fdisplay%2FV74D%2FLUNA%2BViewer%23LUNAViewerLUNAViewer&title=Search+Results%3A+List_No+equal+to+%271603.147%27&fullTextSearchChecked=&dateRangeSearchC
hecked=&advancedSearchUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FSearching%23SearchingSearching&thumbnailViewUrlKey=link.view.search.url

١٨٩٣  ﻧﻘﺷﮫ ﺳﺎل.٧
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~312780~90081985:Section-III--Afghan-frontier-Plate?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:india%2C%201893;sort:pub_list_no_
initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=34&trs=81
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