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 دکتور لعل زاد
 ٢٠١٩فبروری لندن، 

 
 ی!اه تاریخی (ابن بطوطھ) و سوی استفاده سیاساشتب

 

 پیشگفتار
 

 یکی از باشندگان قدیمی ھا افغانتاریخی ادعا می شود کھ  -در مباحث علمی  یگھگاھ
در زیرا  ھ تمام باشندگان آن اطالق می شود؛ب افغاننام  و یا امروزی است افغانستان

 بھ عباره دیگر،یا  ،نددر کابل سکونت داشت ھا افغانکھ  شدهگفتھ  »ابن بطوطھسفرنامھ «
از آسیای م  ١٣٣٣در سال کھ ابن بطوطھ  !)١( نامیده است غانافباشندگان کابل را او 

 –چرخ (لوگر)  –پروان  –پنجھیر  –اندراب  –مسیر کندز ، بعد ...شده میانھ وارد بلخ
ملتان پنجاب (وارد  و پیمودهرا  ششنغار (پشاور) – )سلیمانکوھھای ( کرماش –غزنی 

 .ده استش )الھور –
بھ قلھ  ود...بھ محلی رسیدیم کھ اندراب نامیده می ش: «)٢( گفتھچنین در سفرنامھ خود  ماا

آز آنجا بھ شھر کوھھای ھندوکش رسیدیم... بعد بھ جای رسیدیم کھ پنجھیر نام داشت... 
بعد بھ شھر غزنھ رفتیم... از آنجا بھ چرخ رفتیم کھ قریھ بزرگی است...  پروان 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 

در کوھستان ھا مواضع  افغاناننامیده می شوند، در آن سکونت دارند. » افغان«کھ 
مستحکمی دارند، مردم بسیار قوی ھستند و بیشتر بھ راھزنی می پردازند. کوه بزرگی در 

پیغمبر از فراز آن کوه بھ سرزمین  سلیمانوجود دارد کھ می گویند  سلیمانآنجا بنام کوه 
ده شھند نظر انداختھ و چون آن سرزمین را ظلمت فرا گرفتھ بود از رفتن بھ آن منصرف 

 در این محل ساکن می باشد. افغان) ِلکمَ و برگشتھ است. پادشاه (
ی کھ شاگرد یکی از بزرگان اولیا بنام شیخ افغان اسماعیلدر کابل زاویھ ای ھست بنام شیخ 

ھا در آنجا  افغانرفتیم کھ قلعھ ای است بین دو کوه و  کرماشعباس بوده است. از کابل بھ 
ھا در دامنھ کوه  افغانناحیھ را با جنگ و گریز طی کردیم. بھ راھزنی می پردازند. این 

ھزار اسپ داشتیم و عده ما زیاد  ۴بودند و بر اثر تیر اندازی ما بگریختند. ما در حدود 
بود. من بھ خاطر شتر ھای کھ داشتم، از قافلھ دور افتادم. عده ای از کاروانیان کھ جمعی 

ن حرکت می کردند... روز دیگر شامگاھان خود را ودند، ھمراه ماز افاغنھ ھم جزو آنھا ب
انجام بھ سر بھ قافلھ رسانیدیم و در ششنغار کھ آخرین آبادی ترک ھا است، منزل کردیم...

را ھمان ) ١٣٣٣سپتمبر ( ٧٣۴سالمت با رفقای خود بھ پنجاب رسیدیم... ھالل محرم سال 
 !»شب رویت کردیم
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 ابن بطوطھو گفتھ ھای بررسی مسیر 
 

مسیر ھا درست نیست و دوم، شھر ھا  ایراد بزرگ دارد: اول، ابن بطوطھ دو گفتھ ھای
داستان  ابن بطوطھ: )٢( گفتھ استچنین دالیل آن را  ،سفرنامھفارسی مترجم . دقیق نیست

از بھ کمک نیروی حافظھ خود نوشتھ و حتی یاد داشت ھای کھ را سفر خود سال  ٣٠
سر او آمده، غارت و ضایع شده ، در جریان حوادثی کھ بر برخی سنگ نبشتھ ھا برداشتھ

چیزی ، رفتھو غزنی (لوگر) از پروان (با عبور از کابل) بھ چرخ  واوقتی چنانچھ  !است
و از  از غزنی بھ کابل می گوید کھاز غزنی بھ ھند  سفردر  ؛ امادر باره کابل نگفتھ است

و زیارت شیخ  سلیمانکوھھای یا می گوید کھ  و ھرفت )ششنغار (پشاور – کابل بھ کرماش
از کابل داده، با او  توصیفی کھو نھ  ، نھ مسیر کاروانلذا !در کابل قرار دارد اسماعیل

 ندارد.  تطابق جغرافیایی –تاریخی بع یک از مناھیچ 
 ھزار اسپ ۴یک کاروان (می دانند کھ ، رندداآشنایی با جغرافیای منطقھ کھ  کسانی ،زیرا
از مسیر کوھھای خیبر  تا درود می رود، از غزنی بھ کابل نمی ) کھ از غزنی بھ ھنو...

(کرم)  کرمان –پیوار  –گردیز  –زرمت  –غزنی کوتاه ؛ بلکھ از مسیر رودبھ ھند یا کرم 
جنوب  درنھ در کابل، بلکھ  سلیمانکوھھای  ،اینکھ . دیگرپشاور می شود وارد کوھات و

  دیده شود)! ٣ - ١(نقشھ ھای  ) قرار داردپاکستان امروزیشرق زابل (در 
افغان ھا در کوھستان ھا مواضع مستحکمی دارند... کوه بزرگی در  «ذکر این جملھ کھ 

... َمِلک وه بھ سرزمین ھند نظر انداختھوجود دارد کھ... از فراز آن ک سلیمانآنجا بنام کوه 
نشان می دھد کھ او از افغان ھای کامل  حتبا وضا ،»افغان در این محل ساکن می باشد

چون در آن دوران ھا ( زابل و ھند قرار داردسخن می گوید کھ در مرز  سلیمانکوھھای 
والیات امروزی غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل و قندھار ھمھ بنام زابلستان نامیده 

می گوید کھ از کابل  ھمچنان وقتی او .)می شد کھ در بین کابلستان و سیستان قرار داشت
یگر بھ ھا جنگیده و روز د افغان(قلعھ ای در بین دو کوه) رفتھ، در آنجا با  کرماشبھ 

کوھھای سلیمان بھ زابل و معنایش این است کھ او با عبور از رسیده؛ ششنغار (پشاور) 
تباه اش کابل را با زابلباید کھ ابن بطوطھ  نشان می دھداو این سخنان  ھندوستان رفتھ است!

 . باشد نموده
بھ کابل نرفتھ، بلکھ مسیر غزنی  کاروان ابن بطوطھ از غزنی این حقایق نشان می دھد کھ

دیده  ٣ – ١(نقشھ ھای  ده استپشاور را پیمو –کرمان  –گردیز  –زرمت زرمل/ –
کابل در گذشتھ شھر بزرگی «، کھاو اعتماد کنیم  این گفتھاگر بھ  در این صورت، شود).

باید زرمل/زرمت یا گردیز از کابل ، منظور او »بوده و اکنون قریھ ای از آن باقی مانده...
کرم وادی زیبای ھمان  /کرمان(چون کرماش قرار دارددر بین غزنی و کرماش باشد کھ 

 !)قرار دارددر پاکستان کوھھای سلیمان  شمال کھ در امروزی است
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کاروان ھا از غزنی بھ ھند و موقعیت کوھھای نزدیک و مشھور مسیر  تصور نمی شود
یر این مس و اسناد (چون تمام نقشھ ھا نیاز بھ اثبات داشتھ باشدسلیمان در پاکستان امروزی 

و ھمچنان موقعیت کرماش و شیخ اسماعیل برای اثبات اما . ھا را نشان می دھد) موقعیتو 
 ،آن ترش بعدی آنھا بھ مناطق مجاوریمان و گساولیھ افغان ھا در کوھھای سل مسکن

  .نقشھ ھا و منابع کھن تاریخی مراجعھ کنیمیک تعداد مجبوریم بھ 
 

 
 

 در پاکستان امروزی سلیمانموقعیت کوھھای ن بطوطھ و . مسیر اب١نقشھ 
 

 
 

 – ): چاریکار١٨٣٩( در نقشھ ھای ھای سابقھو کاروان ھا . مسیر ابن بطوطھ ٢نقشھ 
 –ھنگو  – کرماش/کرمان –پیوار  –آریوب  –گردیز  –زرمل/زرمت  –غزنی  –چرخ 

 )٣( پشاور –کوھات 
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ھمچنان ھ غزنی، گردیز، نغز، بنو و اتک یا پشاور و از کابل بکاروان ھا  . مسیر٣نقشھ 
 )۴( )١٨۴١ھرات ( ملتان یااز آنجا بھ از غزنی بھ کالت، کندھار و 

 
 تاریخی بررسی منابع

 
در سال » افغانستانچگونگی ایجاد کشوری بھ نام «در کنفرانس این موضوع را گر چھ 
، بلکھ در جنوب شرق نھ در کابل سلیمان) کھ کوھھای ۵یاد آوری کرده بودم ( ٢٠٠٨

؛ حتما کرماشزابل قرار دارد. پس وقتی او می گوید از غزنی بھ کابل رفتھ و از کابل بھ 
 است.ه اشتباه نمود »ابلک«واژه در ذکر 

 
 )١٣٨٣(تھران، چاپ دوم،  ٩٨٢حدود العالم، 

نیست. اما  دقیقتثیبت آن  و صورت گرفتھ ھا بار اول در حدود العالم گر چھ ذکر افغان
ذکر کرده، می توان حدس زد کھ باید  قعیت آن را در بین گردیز و ننگرھارمو چون

سول، دھی است بر کوه... و اندر او افغانان اند... چون از آنجا  باشد:یمان کوھھای سل
 بروی... راه اندر میان دو کوه است...

 
 )١٨٢٩(کلکتھ،  ١٠١٠فردوسی،  شاھنامھ 

 کھ نزدیک زابل بھ سھ روزه راه     یکی کوه بد، سر کشیده بھ ماه
 بیک سوی او دشت خرگاه بود       دگر دشت زی ھندوان راه بود

 و الچین و کرد و بلوچ اوغانھ در آن دشت بسیار کوچ       ز نشست
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 کھ بر زابلستان نھ بندند راه           زند تا در ھندوان با سپاه
 

 ١٠٢٠البیرونی، 
اقلیم سوم از مشرق چین آغازد... میانھ مملکت «می گوید کھ  »التفھیم« البیرونی در

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...

ی ھای وادی سند، در کوھھای مرز غربی ھند تا نزدیک«می افزاید:  »ھند«در  البیرونی
قبایل مختلف افغان زندگی دارند... در کوھھای مرز غربی ھند تا مرز ھای نژاد ھندو، 

  .»زندگی دارند –نژاد ھای وحشی یاغی  –قبایل ھم نسب آنھا 
 

 )١٣٨٣تھران، (برگزیده مشترک یاقوت حموی،  ١٢٢۵، معجم البلدان یاقوت حموی
 ١۶١ص

شھر بنامی است میان غزنھ و کشور ھند و آن از ناحیھ  ...نام چھار جایگاه است – کرمان

 ابن بطوطھ}... کرماشھای غزنھ در مسافت سھ روز راه تا غزنھ است {
 

 )١٣۶٨تھران، چاپ دوم، ( ١٢٣١تاریخ کامل ابن اثیر، 
 ۴٣٠٩ص 

: عالوالدین حسین مدتی در )١١۵٣/  ۵۴٧جنگ میان سلطان سنجر و غوریان (سال 
د بھ خیال تصرف غزنھ افتاد و بھ آن شھر ھجوم برد. در این وقت بھرام کوه ماند. بعفیروز

شاه بن ابراھیم بن مسعود بن محمود بن سبکتگین در غزنھ فرمان روایی می کرد. او 
} گریخت کرماش{ کرماننتوانست در برابر عالوالدین ایستادگی کند و از غزنھ بھ شھر 

خوانده می شوند.  افغانن شھر قومی ھستند کھ کھ میان غزنھ و ھند قرار دارد. ساکنان ای
 ..نام دارد.} کرماش{ کرمانآن شھر ھم والیت معروف نیست کھ 

 ۴٣١١ص 
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 

(بھ  کرمانوجود داشتند... بعد از غزنھ بھ  خراسانیو  خلجدستھ ھای مختلف غوری و 
رفت و این دو شھر را بگرفت. سپس بھ سوی {شلوزان} و شنوران } کرماش{فتح کاف) 

رود خانھ سند پیش رفت و بھ عبور از رود و رفتن بھ ھند اقدام کرد و بھ فکر تصرف 
 ..الھور افتاد.

 ۴٨٧٧ص 
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ھا وغیره پی در  افغانگروھھای مختلفی کھ در آن کوھھا می زیستند، مانند تیراھیان و 

گونھ راه خود را  از لشکر دستبرد می زدند. بدینپی بر آنان حملھ می بردند و چیزی 

 رسیدند (بین غزنھ و الھور)...} کرماش{ کرمانپیمودند تا بھ 
 

 )١٣۶٣(تاریخ فتوحات امیر تیمور کورگانی، تھران،  ١۴٠۴ظفرنامھ شامی، 
 ٢٠٧ص 

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 هللا داد را بر سر پل گذاشتند تا لشکر منصور را بگذرانند 

 افغانیانده، قریب سھ فرسخ رفتھ، نزول کردند و امرا کھ جھت و نماز پیشین کوچ کر

ماه بھ شرف مالزمت بندگی حضرت  ٧چنانچھ پیش از این ذکر رفتھ، در نغز بودند و مدت 

 نرسیده، در این مقام بھ خاک بوس رسیده، دو قوز اسپ و یکھزار سر گاور پیش کشیدند...

د ه بھ قلعھ نغز رسیدنو صباح آدینھ پنجم ما روز پنجشنبھ چھارم ماه بطرف نغز روانھ شدند

محمود برات خواجھ و ھندوشاه خازن را بھ کابل فرستادند تا لشکر ھای  و درین روز...

کابل بھ معسکر ھمایون حاضر آیند و در این معنی نظر بر دو مصلحت بود، یکی شکار 

در حدود قلعھ نغز از سر مسلمانان و بدین سبب  افغانیانکردن و دیگر دفع شر بقایای 

نزول کردند و  شیخ مبارک شاهتوقف نمودند... روز دوشنبھ وقت نماز دیگر بطرف گنبد 

روانھ شدند و در این دره شیخ  کرماشروز سھ شنبھ ھشتم ماه از آنجا کوچ کرده، بھ راه 

بھ سعادت مالقات بندگی حضرت اعلی مشرف شد... روز پنجشنبھ دھم  افغاناحمد خواجھ 

 ماه بود کھ وقت صباح در کابل نزول فرمودند...
 

 )١٣٨٧(ظفرنامھ تیموری، تھران،  ١۴٢۵ظفرنامھ یزدی، 
 ٨٨۴ص 

و نغر و قطع طغیان و {شلوزان} گفتار در توجھ رایت نصرت اثر بھ صوب شنوزان 

از فر  {آریوب}صاحب قران چون مصالح والیت ایریاب عدوان جماعت پرنیان: حضرت 

ذی الحجھ سنھ ثمانمایھ نھضت فرمود و عنان  ١٨دولت خلود انتساب بساخت... در شنبھ 
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عزیمت بھ صوب خطھ شنوزان معطوف گشت و از کوه و جنگل عبور نموده، در حوالی 

جوان بخت خلیل  آن خطھ نزول فرمود و روز دیگر توقف نموده و فرمان شد کھ شاھزاده

روان شود و حضرت {بنو} سلطان با جمعی امرا و اغرق از راه قپچغای بھ صوب بانو 

صاحب قران سپھر اقتدار ایلغار فرموده، شبگیر کرده و با چند ھزار سوار روی توجھ بھ 

ماه مذکور رایت منصور بھ آنجا رسید و پیش از این  ٢١قلعھ نغر آورد و صباح سھ شنبھ 

بر حسب فرمان ھمایون  خراسانو دیگر امرا و با لشکر  شاه سلیمانابل امیر در قمام ک

 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 

کھ مثال متحتم االمتثال صادر شده  اوغانیمسامع علیھ رسانیدند کھ قبیلھ پرنیانی از قبایل 

بود کھ کمر بندگی بستھ با لشکر خود بھ معسکر ظفر پناه آیند و بھ وظایف مالزمت و 

، پای از جاده انقیاد بیرون نھاده اند و لشکر نفرستاده، و پیش از این خدمتگاری قیام نمایند

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 

در کوھھای بلند و جنگل ھای محکم متحصن شده، بھ قطع آنھا برده و از آب سیر گذشتھ و 

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 

جالدت و مردی بھ دست آرند  برآیند و درآیند و آن سرگشتگان عاصی را بھ قوت بازوی

 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 

دزدان بد فعال برآوردند... ھمت  بردارند و خانھ ھا را آتش زده و استیصال از دودمان آن

پادشاھانھ مقتضی آن شد کھ در آن کوه توقف نماید تا بیخ آن قوم فتنھ انگیز بھ شمشیر تیز 

 بریده گردد و راھھای آن والیت بھ کلی از خوف و خطر مفسدان ایمن و آرمیده ماند.

 ٩٧٩ص 
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ول ھمایون مشرف و چھارشنبھ سوم ماه از آن موضع روان شد و مرحلھ بانو بھ عز نز

 اوغانیانگشت و پیر علی تاز و امیر حسین قوچین و دیگر سرداران کھ جھت دفع مفاسد 

بر حسب فرمان در بانو بودند و از مدت ھفت ماه باز، شرف مالزمت ساحت گیتی پناه 

در نیافتھ، در این مقام چشم سعادت بھ سرمھ کام روشن گردانیده... یک تغوز اسب و 

ش کشیدند. حضرت صاحب قران اسبان را بھ ھمان بھادران بخشید و فرمان یکھزار گاو پی

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 

ن جاللی کھ روز نوروز بود، بھ عون الھ عازم طرف نغر چھارم ماه موافق اول فروردی

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 

در زمان توجھ رایت کشور  شاه نسلیمابیارد و گفتھ شد کھ امیر  اوغانیانجھت دفع شر 

و رسوخ بنیان امن و امان مسلمانان،  اوغانیانستان بھ صوب ھندوستان جھت دفع شر 

قلعھ نغر را بر حسب فرمان عمارت کرده بود... از نوکران امیرزاده پیر محمد قماری را 

خانھ  ۴٠٠کس از قوشون او و سھ اغالن جوجی نژاد مقدم ایشان یارق اغالن با  ٣٠٠بھ 

ین فرمود و ضبط قلعھ ایریاب و شنوزان را بھ عم زاده عیکوچ اوزبک بھ محافظت قلعھ ت

بھ  شیخ مبارک شاهگنبد شیخ نورالدین، شیخ حسن سخت کمان نامزد کرد و بھ طرف 

مبارکی روان شد و در آنجا اتفاق نزول افتاد. و روز سھ شنبھ نھم ماه از آن منزل کوچ 

بھ عز  اوغانیروان گشت و در این راه، شیخ احمد خواجھ } کرماش{ کرماجکرده، بھ راه 

وصول و حضور در بارگاه عالم پناه فایز شد... بھ موضع اسیکا و... بھ دھانھ رامک 

ماه قریھ سرخاب محل نزول ھمایون گشت و چاشت  ١١درآمده، نزول فرمود... و روز 

 ب ظفر قرین مشک آگین شد... ھمان روز از آنجا روان گشتھ، ھوای کابل از غبار موک
 

 )١٣٨٠(تھران،  ١۴٢۶ابرو، حافظ زبدت التواریخ 
 ٨٣١ص 

ذکر عمارت قلعھ ایریاب و غزوی کھ در آن مقام واقع شد: چون  – ١٣٩٨/  ٨٠٠سنھ 

رایات نصرت شعار حضرت صاحب قرانی سابھ بر عرصھ کابل انداخت، جمعی از فقرا 
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کھ ایشان را قبیلھ ورکویی خوانند، داد  افغانانو رعایا و ارباب قلعھ اریاب از جماعتی 

خواستھ کھ با ما ظلم و بیداد کرده اند و اسباب و امالک ما را بھ تصرف گرفتھ و بر سر 

امیر ھزاره ما کھ از غالمان بندگی حضرت بود، شبیخون آورده و او را کشتھ و سر راه 

کس را مجال گریختن نھ و گذشتن نیست و راه کاروان بند کرده و ایشان  گرفتھ اند و ھیچ

 قطاع الطریق اند. 

{آریوب} حضرت صاحبقرانی بدین سبب از راه غزنین منحرف گشتھ، بھ طرف اریاب 

روانھ شد و چون بھ حوالی قلعھ اریاب رسیدند، اطناب سراپرده عظمت و کامرانی بر 

روه پیرامون آن گرفتھ رسیدند و آن قلعھ یی است در آن کشیدند و عساکر منصوره گروه گ

نواحی مشھور. فسحت آن بھ مرتبھ یی کھ مسجد جامعی در میان آن ساختھ اند و دیگر 

آن قلعھ را خراب کرده بودند. حضرت  اوغانانمساجد با خانھ ھای عالی گرد آن افراشتھ، 

حکم فرمود. استادان و عملھ  صاحب قرانی جھت رعایت رعایا بر آن نواحی بھ عمارت آن

روز معمور گردانیدند و مسجد جامع  ١۴را جمع گردانیده، چنان قلعھ بزرگ را بھ مدت 

بھ عھده نویین اعظم امیرشاه ملک و امیر جالل اسالم بود. چون بھ اتمام رسید، جماعت 

گشتھ،  ورکویی کھ ارباب از ایشان شکایت کرده بودند، بھ بارگاه جھان پناه حاضر اوغان

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.

ذی الحجھ عزیمت بھ گریز کردند، بندگان حضرت دروازه ھای قلعھ را  ١۶شب جمعھ 

بیرون نتوانستند رفت. سحرگاه از سر ضرورت اجتماعی کردند و ضبط کرده بودند، 

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 

افشان سر آن بادپایان بر خاک مذلت انداختھ، بھ شمشیر سیاست گذرانند و بھ آب تیغ آتش 

نفر از ایشان بھ قتل آوردند و زن و فرزند و اموال ایشان بھ مظلومان اریاب کھ سال  ٢٠٠

ھا از جور ایشان جفا ھا و بال ھا کشیده بودند، بھ بزرگان قلعھ و وارثان کشتگان سپردند 

 تا بر وجھ شرع ایشان را قصاص کنند.
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رایات منصور  ١٣٩٨/  ٨٠٠ذی الحجھ سنھ  ١٨اریاب استقامت پیوست، چون امور والیت 

شد دو روز در حوالی آن اقامت فرمود. بر آن اتفاق افتاد {شلوزان} متوجھ خطھ شنوزان 

کھ چند ھزار سوار ایلغار کرده، بھ طرف قلعھ نغر روند و امیر زاده کریم جوانبخت خلیل 

برون روند و پیش {بنو} ه قبجقای بھ موضع بانو سلطان بھادر با جمعی امرای عظام از را

جھت  شاه سلیماناز این در مقام کابل حکم جھان مطاع بھ نفاذ پیوستھ بود کھ امیر زاده 

متوجھ شود. نوزدھم ماه مذکور عساکر  خراسانقلعھ نغز و عمارت آن با لشکر ھای 

ان دیار رسید، بھ سمع منصور بدان قلعھ رسیدند و چون رایات نصرت شعار فلک اقتدار بد

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 

ستاد و زن و فرزند و اسباب و اموال ایشان را غارت و تاراج کردند و خانھ ھای ایشان فر

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 

درگاه ھمایون آورده، توبھ و استغفار را وسیلت و شفیع ساخت... اخالص روی بھ خدمت 

را بعد از عمارت قلعھ نغز خبر رسانیدند کھ حشم کالتیان کھ قبیلھ  شاه سلیمانزاده  رامی

با قوت و گروھی با شوکت و عدت اند، سر از حکم پیچیده و روی از فرمان گردانیده 

 ا منکوب و مغلوب گردانید..اند... بر سر آن قوم تاختن کرد و.. ھمھ ر

 ٢و  ١ج  ٨٧٢ص 

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، 

کھ ذکر آن گذشتھ  افغانانلعھ نغز گذاشتھ بودند، بھ جھت دفع نزول کردند، امرا کھ در ق

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 

ه بودند، باز گردانند... روز شد کھ آن گاوان را بدان خداوندان کھ از ایشان غارت کرد
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رجب بھ قلعھ نغز رسیدند... در این معنی نظر بر دو مصلحت بود، یکی شکار  ۵جمعھ 

از سر مسلمانان و بھ سبب عمارت نغز سھ روز  افغانانکردن و دیگری دفع شر بقایای 

 روانھ شدند... روز کرماشماه از آنجا کوچ فرموده، بھ راه  ٨آنجا توقف نمود... در 

 ماه مذکور وقت صباح بھ کابل نزول فرمود... ١٠پنجشنبھ 
 

 )١٣٧٢(تھران،  ١۴٧١سمرقندی، عبدالرزاق مطلع سعدین 
 ٧۴۶ص 

: صاحب قران با اوغانیذکر عمارت قلعھ ایریاب و قتل قبیلھ سرمانی و احشام  –) ٨٠٠(

آمد و رعایای {آریوب} توکل از جلگای کابل نھضت فرموده، چھارم ماه بھ ظاھر ایریاب 

کھ پیشوای کرکس  اوغانیاز موسی  اوغانیآنجا بھ تخصیص ملک محمد برادر لشکر شاه 

است، داد خواستند کھ ھزاره ما را غارتیده و امالک و اسباب ما را گرفتھ و برادر ملک 

محمد مذکور را کھ گماشتھ حضرت بوده، کشتھ و قلعھ ایریاب را خراب ساختھ و راه 

ه، قطاع الطریق است. آن حضرت موسی مذکور را بھ حسن تدبیر با حشم کاروان بند کرد

او ایمن ساختھ، با جمعی از سپاه منصور فرمود کھ قلعھ را معمور سازند و آن قلعھ ای 

و چون  ن مسجد جامع است و دیگر مساجد و عمارات عالی.آاست وسیع چنانچھ در میان 

تفاق گروھی از سپاه ظفر پناه بھ عمارت و مردم او بھ ا اوغانیآن حضرت رسید، موسی 

مشغول بودند و حکم ھمایون بھ اتمام عمارت قلعھ نفاذ یافت و استادان و لشکریان بھ مدت 

روز چنان قلعھ ای را معمور ساختھ، مسجد جامع بھ عھده امیر شاه ملک و امیر جالل  ١۴

زر خالص خرج کرده و حشم او کھ مس زر اندود را بھ  اوغانیاسالم تمام شد و موسی 

 … خبث ضمیر ایشان ظاھر شده از بوتھ امتحان بھ دغل و دغا خالص یافتند ،بودند

ذی الحجھ قصد گریز کردند و درواز ھا را مضبوط یافتھ، سحرگاه  ١۶و شب جمعھ 

خواستند کھ بھ تغلب بیرون روند نتوانستند و بعضی مستحفظان را زخم ھا زدند. چاشتگاه 

 ٢٠٠حکم جھان مطاع نافذ شد کھ آن تیره رویان خیره رایان را بھ تیغ سیاست گذرانیده، 

ل ایشان را بھ مظلومان ایریاب کھ سالھا از جور نفر بھ قتل آوردند و زن و فرزند و اموا

ایشان جفا ھا و بال 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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ون چون رای ظفر انتساب صاحب قران کامیاب از مھم ایریاب فراغت یافت، رایات ھمای

شتافت و از کوه و جنگل گذشتھ، در {شلوزان} ذی الحجھ) بھ جانب خطھ سیوران  ١٨(

امیر زاده خلیل سلطان را با امرای  حوالی آن خطھ نزول فرمود و دو روز توقف نمود و

فرستاد و آن حضرت بھ جانب قلعھ {بنو} عظام و آغروق از راه قبچغای بھ موضع بانو 

بھ موجب  شاه سلیماننجا رسید و پیش از این در مقام کابل، امیر ماه آ ٢١نغر ایلغار کرده، 

متوجھ عمارت قلعھ نغر شده، قلعھ را معمور ساختھ. چون  خراسانفرمان با لشکر ھای 

ھمای رایت فتح آیت سایھ دولت بر آن دیار انداخت، بھ سمع ھمایون رسید کھ قبیلھ برمانی 

ضرت آیند نیامدند و در آن زمان کھ امیرزاده کھ حکم شده بود کھ بھ ح اوغانیاز احشام 

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 

اند. حضرت صاحب قران  آنھا برده و از آب ھیرمن گذشتھ، در کوھھای بلند متحصن شده

چون بالی 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 

تا سپاه ظفر پناه بھ کوھھا و جنگل ھا برآیند و درآیند و آن سرگشتگان را بھ  توقف نماید

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 کالنتر آن قوم اومیل (اوبل) نام از سر 

 …رگاه عالم پناه آورده، توبھ و استغفار را وسیلھ و شفیع ساختصدق و اخالص روی بھ د

بعد از تعمیر قلعھ نغر  شاه سلیمانو اوبل را عنایت فرموده، اجازت مراجعت داد و امیر 

خبر یافت کھ حشم کالتیان کھ قبیلھ با قوت و گروھی صاحب شوکت اند، حکم ھمایون را 

یون بھ دو روز بر ایشان تاخت و آن قوم انقیاد ننموده اند. پیش از وصول موکب ھما

زورمند قوی ھیکل را مغلوب و منکوب ساخت و جمعی را بھ تیغ گذرانید و بعضی را بھ 

اغالل و سالسل مقید گردانید و بھ اردوی ھمایون معاودت نموده بھ عواطف پادشاھانھ 

 اختصاص یافت. 

 ٧۴٩ص 
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بھ دریای ھند: صاحب قرن معظم غره ماه محرم  عبور از آب سند و مرور ذکر – )٨٠١(

فارغ شده، در کمال عظمت و کامرانی بھ حوالی قلعھ نغر  اوغانیمکرم از قتال احشام 

سوار و گروھی پیاده جرار بھ کوتوالی آن جا مقرر  ٧٠٠باز آمد و شاه علی فراھی را با 

وکران مخدوم زادگان آسان کرد. بنا برآن کھ اگر رایات ھمایون دورتر روند، ایلچیان و ن

کھ راه می زنند ایمن باشند و آن حضرت ھشتم ماه  اوغانیانآمد و شد توانند کرد و از 

سایھ چتر عالم پناه بر آب سند انداخت و در ھمان محل کھ سلطان جالل الدین خوارزم شاه 

 …از پادشاه چنگیز خان گریختھ از آن آب گذشتھ بود

 ج ا ٨٠٢ص 

دوم ماه ساحل … ذکر عزیمت حضرت صاحب قران بھ دارالسلطنھ سمرقند:  –) ٨٠١(

آب سند از لشکر بحر جوش غیرت فزای دریای محیط شد و امرا کھ ضبط قلعھ نغز و 

و حفظ آن حدود بھ ایشان مفوض بود، مثل پیرعلی سلدوز و شاه علی فراھی {بنو} بانو 

و خس و کشتی پل بستھ بودند. آن وغیرھما، بھ موجب فرموده بر آب سند از سھ پایھ 

حضرت از پل عبور نمود و تا نیم روز بر لب آب توقف فرمود و امیر هللا داد را بر سر 

پل باز داشت کھ لشکر را بھ آھستگی از پل گذراند و رایت منصور عزیمت نموده و سھ 

ر بودند و فرسنگ رفتھ فرود آمد و امرا کھ بھ محافظت قلعھ نغز و بانو و آن نواحی مامو

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 

از آن حدود عبور کنند و چھارم ماه موافق اول فروردین جاللی کھ نمایند تا تمام لشکر 

 ...ھ قلعھ رسیده سھ روز توقف نمودهروز نوروز بود، عزیمت قلعھ نغز فرمود و پنجم ماه ب

آورند و سابقا  اوغانیانو قاصدن بھ کابل رفتند کھ لشکر ھای آن جا را جھت دفع شر بقیھ 

در زمان توجھ رایت کشور ستان بھ جانب ھندوستان جھت  شاه سلیمانمذکور شد کھ امیر 

و نفع مسلمانان، قلعھ نغز را عمارت کرده بود و لیکن در کنار قلعھ، چشمھ  اوغانیاندفع 

خوشگوار خارج از حصار مانده بود. در این وقت رای عالم آرا اقتضای آن کرد کھ آن 

کس و سھ  ٣٠٠پیر محمد را با و نصرت خماری نوکر امیرزاده … چشمھ داخل قلعھ باشد
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خانھ کوچ اوزبک بھ محافظت آن جا  ۴٠٠اغلن جوجی نژاد، مقدم ایشان یارق اغلن، با 

بھ عھده حسن سخت کمان، عم زاده {شلوزان} باز داشت و ضبط قلعھ ایریاب و سنوران 

روان شد و در آن منزل مبارک شاه شیخ مبارکگنبد امیر شیخ نورالدین گذاشت و بھ راه 

 اوغانیعزیمت نموده، شیخ احمد خواجھ } کرماش{ کرماجنزول فرمود. و نھم ماه بھ راه 

 …بھ حضور بارگاه عالم پناه فایز شد
 

 )١٣٨٠تھران، ( ١۴٩٨، روضت الصفا میرخواند
 ۴٨٧۶ص 

حضرت با صد ھزار  و آن... …: ذکر توجھ حضرت صاحبقران بھ جانب قبیلھ پرنیانی

با لشکر ھای  شاه سلیمانسوار ایلغار فرموده، بھ طرف قلعھ نغر رفت. و پیش از این امیر 

منھیان بھ مسامع علیھ رسانیدند کھ …بھ نغر رفتھ بود و آن قلعھ را عمارت کرده خراسان

وندند، کھ سابقا فرمان صادر شده بود کھ بھ اردوی اعال پی اوغانیقبیلھ پرنیانی از احشام 

حضرت صاحب قران دین دار خواست … پای از دایره متابعت و مطاوعت بیرون نھاده اند

را بھ دست آورده، بر دار  اوغانیکھ در آن کوه چندان توقف نماید کھ بقیھ السیف دزدان 

سیاست آویزد تا عرصھ آن دیار از اضرار ایشان بالکل ایمن و آرمیده گردد. و مقارن این 

اردوی کیھان  ٨٠١/١٣٩٨در غره محرم سنھ … ن قبیلھ اوبل نام داشت وحال پیشوای آ

 ..پوی از نواحی قلعھ پرنیانی نھضت فرموده، در حوالی قلعھ نغر نزول فرمود.

 ۴٩٢۵ص 

قبھ بارگاه پادشاه اسالم بھ اوج مھر و ماه {بنو} بعد از قطع مسافت در حوالی باتو 

 بر در قلعھ باتو اوغانیانن کھ جھت دفع شر برافراشتھ، پیر علی سلدوز و دیگر سردارا

اشارت عالی صدور یافت … آن حدود بھ مقتضی فرمان واجب االذعان توقف نموده بودند

 اوغانیانکھ محمود برات خواجھ و ھندوشاه بھ کابل رفتھ لشکر آن ناحیھ را جھت دفع شر 

کس  ٣٠٠بعد از اتمام آن مھم نصرت قماری از نوکران امیرزاده پیر محمد با … بیاورند

خانھ کوچ اوزبک مقرر شد کھ بھ  ۴٠٠از قوشون و سھ اغالن از احفاد جوجی خان با 

بھ شیخ حسن سخت {شلوزان} محافظت آن قلعھ قیام نمایند و ضبط قلعھ ایریاب و شوران 
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 ..دین مفوض گشت.کمان عمزاده امیر شیخ نورال
 

 )١٣٨۶(کابل،  ١۵٣٠، (واقعات کابل) بابر نامھ
  ٣۵ص 

): در أواخر ماه ربیع االول بھ فضل و کرم خداوند، والیت ھای ١۵٠٣/  ٩٠٩(وقایع سنھ 

کابل و غزنی بدون جنگ و جدالی میسر و مسخر گردید. والیت کابل از اقلیم چھارم 

و ھشنغر و بعضی والیات ھند موقعیت دارد. در  است... در شرق آن لمغانات و پرشاور

در شمالش .. آن کوھستان ھاست کھ کرنود و غور در آن کوھستان افتاده است. غرب

{ارگون؟} والیت ھای قندوز و اندراب و در وسطش کوه ھندوکش و در جنوب آن فرمل 

 موقعیت دارد... افغانستانو بنو و  و نغر

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 

می کنند، اگر از طریق فرمول بیایند بھ غزنی و اگر از  و آنانکھ از گذر چوپاره عبور

.. اگر چھ بجور و سواد و پرشاور و طریق دشت {دامان} بیایند، بھ قندھار می رسند.

ھشنغر قبال از توابع کابل بوده است، اما در این تاریخ بھ جھت قوم افغان تقسیم شده، 

 آن چیزی نمانده است... بعضی از آنھا بھ افغان تعلق یافتھ و از والیت بودن

 ۵١ص 

بسیار و تاخت باالی در آن سالی کھ کابل و غزنی را متصرف شدم، بعد از کشتار ھای 

)، دوکی را پشت سر افغانان(متن انگلیسی: مناطق  افغانستان دشتبنو و  کوھات و دشت

زرمت است کھ در جنوب یکی دیگر تومان گذاشتھ، از کنار آب ایستاده بھ غزنی آمدم... 

کابل و جنوب شرق غزنی موقعیت دارد... و داروغن نشین آن گردیز می باشد... دیگر 

خواجھ کوھھای (جنوب شرق کابل) تومان فرمل است... یکی دیگر تومان بنگش است... 

یکنوع بوده، ھمھ پست پست، کم علف، بی آب، بی  أفغانستانو دشت و دوکی و  اسماعیل

 درخت، بد نما و بی فایده است. کوھھا با مردمانش مناسب افتاده...
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 ۶٣ص 

، سپیده دم از کوتل محمد آن زمان گاگیانی در پرشاور بود... از اینجا نیمھ شب کوچ کرده

ار گرفت کھ } گذشتھ، ھنگام چاشت بھ کوھات حملھ آوردیم... سخن برین قرفجیپیخ {

و یا از راه فرمل {وادی  یا از راه نغر ،ھای نواحی بنگش و بنو را سرکوب کرده افغان

 ..برگردیم.توچی؟} 

بین کوھات و ھنگو از کوھات کوچ کرده، باالتر از طریق راه ھنگو متوجھ بنگش شدیم. 

... در زیر بنگش دره ای افتاده... از ھنگو کوچ کرده، بعد از طی منزل در محلی بنام تل

حرکت کرده و با گذشت ) (راه گوسفندینشیبی پس از تل از راھھای باریک ... فرود آمدیم

 کوھھای بنگش و نغر زمین ھای ھموار بعد ازشب توانستیم کھ روز بعد بھ بنو برسیم... 

موقعیت دارد. رود بنگش {کرم} در شمال آن کوھھای بنگش و نغر  واقع شده است. بنو

جریان می یابد... بھ مجرد فرود آمدن در بنو خبر رسید کھ قبایل وادی نشین (دشت) در بنو 

در بنو نیز کلھ مناره برپا گردید. در حملھ کوھات  در کوھھای شمالی سنگر گرفتھ اند...

بنگش و بنو تاختھ، یا از راه نغر و یا از راه بر افغانان نواحی چنین فیصلھ شده بود کھ 

عده ای راه گومل را پسندیدند... کنار رود کھ بھ والیت دوکی متعلق .. فرمل برگردیم.

است توقف نمودیم... بعد از طی یک دو منزل بھ آب ایستاده رسیدیم... در ماه ذی الحجھ 

 )...١۵٠۵بھ کابل رسیدیم (می 

 ١۵۴ص 

حرکت از کابل  /غلیچییجغل سرکوب: بھ دغدغھ ای )١۵٠٧/  ١۵٠٨( ٩١٣سال وقایع 

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 

شیربتی {سیریتی/سرسی}  اسماعیلخواجھ اوالبھ تو رسیدیم کھ از این رود راھی بھ سوی 

برآید. در کنار آن رود پایین شده... سپیده دم از آنجا غلجی/غلچی/غلچھ می محل سکونت 

بود یا دود سیاھی غلجی/غلچی ھ ھا و قلھ ھا بھ ھمواری برآمدیم و حرکت کردیم... از پشت
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شش ھزار لشکری کھ این چنین جلوریز بتازند  –مشاھده رسید... متوقف کردن پنج  بھ

را دیده بھ  افغانکار مشکلی است... باز ھم حدود یک شرعی (فرسنگ) راه رفتھ، سواد 

حملھ پرداختیم. در این حملھ گوسفندان بسیار بدست آمد. در ھیچ حملھ ای اینقدر زیاد 

ھای کشتھ شده کلھ منار برپا گردید... از  افغانگوسفند بدست نیفتاده بود... از کلھ ای 

 ١۶کوچ کرده بھ اوالبھ تو رسیده توقف نمودیم... خمسی کھ بھ قلم آمد،  اسماعیل خواجھ

ھزار گوسفند می شود... فردا از آن موضع سوار شده  ٨٠گوسفند بود کھ خمس  ھزار

برای شکار کردن دشت ھای کتواز را احاطھ وار حلقھ کردیم... از این تاخت و تاز برگشتھ 

 بھ کابل آمدیم...

 ٢١۴ص 

ھای عبدالرحمن در سرحد گردیز می نشستند، رواج مال و معاملھ نداشتند و کاروان  افغان

} ١۵١٩ماه رجب {اگست  ٢٩در رفت و آمد از اینان متضرر بودند. روز چھار شنبھ ھا 

سوار شدیم. در نواحی تنگ وغجان پایین شده، غذا خورده...  افغانانبرای سرکوب این 

شب راه گم کرده، در دشت ھا و پشتھ ھای سمت جنوب شرق پتخاب شحنھ بسیار سرگردانی 

تھ در وقت فرض نماز صبح از دره ای کھ بھ سوی کشیدیم... از کوتل چشمھ تیره گذش

 کرماشگردیز متوجھ است، برآمده چاپقون فرستاده شد. یک گروه از مردم کھ بھ سوی کوه 

پیاده در دشت  افغانکھ در جنوب و شرق گردیز است، چاپقون رفتند... حدود چھل پنجاه 

تیر و شمشیر خورده پاره پاره کرده شدند... سر  افغانپنجاه  –دیده شد... تمام این چھل 

رفتھ بودند، گوسفند و  کرماشھا را کلھ مناره کردند... عساکری کھ بھ طرف  افغانآنھا 

رفتھ بود ھنگامیکھ  کرماشغنیمت گرفتھ آمدند. بابا قشقھ مغول ھم با عساکری کھ بسوی 

او خوب ایستادگی کرده، تیر با شمشیر باالی بابا قشقھ ضربھ وارد می نمود،  افغانیک 

را زده انداختھ است. صباحی کوچ کرده بسوی کابل متوجھ  افغانخود را پر نموده، این 

 شدیم...
 

 )١٣٨٢(تھران،  ١۵٩٠تذکره ھمایون و اکبر، بیات، 
 ١۴۵ص 
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نشستھ... مرزا کامران ھمره  چون خبر مرزا کامران رسید کھ در میان مھمند و خلیل

مھمند و خلیل در کره سو بودند کھ دامنھ سفید کوه است کھ آن طرف بنگش است و این 

چون خبر تشریف آوردن حضرت را شنیدند از لشکر مھمند و خلیل  –طرف جالل آباد 

جماعھ را بخود ھمراه ساختھ شبخون خیال کرده بر سر اردوی حضرت آمد... چون 

مھمند و خلیل از  افغانانھمراه  –بودند مرزا نتوانستند بکره سو رفت حضرت نزدیک 

 فرود آمدند... افغانانجالل آباد و ھندال پور گذشتھ در باریک آب در قبیلھ ھای 

 ١۵٠ص 

این مردم از اردو جدا شده براه کوتل گردیز متوجھ نغز شدند و چون بھ نغز رسیدند، خبر 

ان در دک و بونوفیل وغیره کھ دران نواحی می بودند، ھمھ عبدالرحم افغانانھا یافتند کھ 

 –در نغز فرود آمدن صالح ندیدند  –بساییھای خود را گرفتھ بجانب بلند خیل کشیده اند 

یک پاس روز بود کھ عبدالرحمان بساھی خود را پیش  –بلند خیل متوجھ شده، رسیدند 

می گویند کھ سرحد بنگش و نغز و  انداختھ، خود با مردم کاری در کوتل کھ او را اتاوه

 دور و سنبلھ است، ایستادند...

نماز دیگر در کوت متھ زخمی کھ سرحد دیھای بنگش باال 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 

 ز است بجانب کابل فرود آمدند...کرده، در چشمھ تره کھ تھ کوتل گردی
 

 )١٣٨۵(تاریخ گورکانیان ھند، تھران،  ١۶٠٢اکبر نامھ، 
 ١۴۴ص 

دیگر بھ الھام غیبی رفتن ماورالنھر را برطرف کرده، تسخیر ممالک ھندوستان را پیشنھاد 

جھت سنوح دواعی  ھمت واال ساختند. چھار نوبت بھ تسخیر ھندوستان متوجھ شده اند و بھ

از راه بادام چشمھ و جگدلیک از خیبر  ٩١٠مراجعت فرموده اند. بار اول در شعاب 

بھ شومی بعضی چغتاییان گذشتن سند در توقف … گذشتھ، بھ جم نزول اجالل نموده اند

ند را تاخت بنگش و بنو ،توجھ فرمودند، بعد از تاختن کھت{کوھات} افتاد، بھ جانب کھت 

کھ قصبھ ای است بر کنار  -و آز آنجا بھ عیسی خیل رفتھ، بھ چند منزل در ظاھر تربیلھ 



	 19	

رایات اقبال نزول فرمود و کنار دریا گرفتھ، بھ چند منزل مخیم  -آب سند از توابع ملتان 

اقبال شد. و از آنجا بھ حدود کی نزول اجالل روی نمود. پس از چند روز غزنین مقر 

 ولت گشت و در ماه ذیحجھ ساحت کابل بھ مقدم عالی رونق گرفت.موکب د

 ۴۵٢ص 

چون عساکر اقبال نزدیک بھ میرزا رسید، میرزا خود را بھ سر درھای علیگار و علی 

خلیل و  افغانانشینگ کشید. امرا بھ تعاقب فتادند. میرزا آن حدود را گذشتھ، بھ جانب 

… کھ بر او گرد آمده بود، باز از ھم پاشیدندمھمند پناه آورده و پریشان روزگاری چند 

میرزا کامران باز بر طبیعت و عادت خود مایل گشتھ حرکات ناخوش خود را وسیلھ سزای 

کھ نیک از بد  -خلیل و مھمند و طایفھ ای از اوباش  افغانانخویش گردانید و جمعی از 

میرزا کامران با … در آمدبھ خود ھمراه ساختھ در مقام تاخت و تاراج  -جدا نتوانند کرد 

چند از اوباش بی سر و پا قلعھ را کھ نزدیک چھار باغ در حوالی جالل آباد است محاصره 

نموده، آن حضرت بھ آمدن حاجی محمد خان مقید ناشده، بسرعت تمام بھ صوب جالل اباد 

از توجھ فرمودند. میرزا کامران بھ استماع این خبر از روی سراسیمگی فرار نموده و ب

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

 ۴۵٧ص 

 …والیت غزنین و گردیز و بنگش و تومان لھوگر بھ میرزا ھندال مکرمت فرمودند

 ۴٧۶ص 

 ٩۵٩در زمستان اواخر سال …: تادیب گردنکشان و بھ بنگش و… نھضت موکب مقدس

حضرت جھانبانی را عزیمت بنگش رویھ مصمم گشت کھ آن حدود بھ نسبت کابل  ١۵۵٢/ 

متمرد تنبیھ و  افغانانبھ جانب گردیز و بنگش نھضت فرمودند و طوایف … قشالغ است

عبدالرحمانی و اخر  افغاناناول قبیلھ ای کھ بھ تاخت رفت قبیلھ … تادیب شایستھ یافتند

 برمزیدی بود... افغانان
 

 )١٣٨٨(تھران،  ١۶١۵، قاسم ھندوشاه آسترآبادی تاریخ فرشتھ
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 ١ج  ۵۴ص 

یزید بن معاویھ، سلم بن زیاد را بھ  ۶٨٣/  ۶٢ظھور اسالم در بالد ھندوستان).. در سنھ (

ر لشک… چون او شنید کھ پادشاه کابل تمرد نموده… تعیین نمود و و سیستان خراسانایالت 

و چون این خبر بھ سلیم … جمع نموده، متوجھ کابل شد و بعد از حربی عظیم شکست یافتھ

را بھ کابل فرستاد و بعد از آن سلم، امارت سیستان را … بن زیاد رسید، طلحھ بن عبدهللا

ادغیس را بھ کابل فرستاده، اھالی آنجا را جبرا بھ طلحھ ارزانی داشت و او لشکر غور و ب

و قھرا مطیع و منقاد گردانید. و خالد بن عبدهللا 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 

رب شاق و دشوار دانستھ، از بن عبدهللا از ایالت کابل معزول گشت، مراجعت بھ عراق ع

بیم حاکم، مجدد با عیال و اطفال و جماعتی از مردم عرب، بھ راھنمونی اعیان کابل، بھ 

کھ مابین ملتان و پیشاور است، رفتھ متوطن شد و دختر خود را بھ حبالھ نکاح  سلیمان کوه

جود آمده، از معتبر کھ مسلمان شده بود، در آورد و آن دختر فرزندان بو افغانانیکی از 

 افغانانآن قبیلھ دو کس مزید بھ شھرت امتیاز یافتند. یکی لودی و دیگر سور و طایفھ 

 لودی و سور از آن جماعت اند.

در کتاب مطلع االنوار کھ تصنیف یکی از مردم ثقھ است، در بلده برھانپور خاندیش بھ 

وسی (ع) بر آن کافر از نسل قبطیھ فرغون اند. وقتی کھ حضرت م افغاناننظر آمده کھ 

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 اسالم نکرده، جالی 

 ،ساکن شدند و قبایل ایشان بسیار گشتھ سلیمانوطن کردند، بھ ھندوستان آمده، در کوھھای 

 …گردیدند افغانموسوم بھ 

بھ زراعت و تحصیل مایھ معاش مشغول شدند و صاحب گاو و  افغانالقصھ مسلمانان 

گوسفند و شتر بسیار شده، با مسلمانانی کھ ھمراه محمد قاسم از راه سند بھ ملتان آمده 

م  ٧۶٠/  ١۴٣ساکن آنجا شده بودند، رابطھ آشنایی و آمد و شد بھ ھم رسانیدند و در سنھ 

 کرمانچون اوالد ایشان بسیار شدند، از کوھستان برآمده، مواضع معموره ھندوستان مثل 

و پیشاور متصرف شدند. راجھ الھور کھ با راجھ اجمیر {شلوزان} و شنوران } کرماش{
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خویشی داشت، قصد دفع فتنھ ایشان نموده، یکی از امرای خود را با ھزار سوار بر ایشان 

بھ جنگ پیش آمده اکثر ھندیان را بھ قتل رسانیدند.  بعد از این قضیھ،  نانافغانامزد کرد و 

راج الھور برادر زاده خود را با دو ھزار سوار و پنج ھزار پیاده در نھایت استعداد بر 

و غور و مردم کابل کھ حلیھ اسالم مزین  خلجسرکش گسیل نمود. در این دفعھ  افغانانسر 

در … مھ خود فرض شمرده، با چھار ھزار کس بھ مدد آمدند وذبودند، امداد ایشان بر 

بعد از موسم … مدت پنج ماه ھفتاد جنگ با کفار کرده، در اکثر محاربات غالب آمدند

زمستان باز برادر زاده راجھ الھور با لشکر تازه زور، بدان طرف توجھ نمود و در این 

} کرماش{ کرمانن رسیده، مابین بھ کمک ایشا خلجکرت ھم، بر نھج سابق، مردم کابل و 

 … و پیشاور تالقی روی نمود

 ١٧٩ص 

ذکر معزالدولھ بھرام شاه بن مسعود بن ابراھیم غزنوی): و محمد باھلیم در غیبت سلطان، (

قلعھ ناگور کھ در والیت سوالک است ساختھ اھل و عیال و بنھ خود را در آنجا گذاشت و 

لشکر خوب بھ ھم رسانیده، بسیاری از کفار سرکش را  خلجو  افغاناز عرب و عجم و 

بھ واسطھ  افغانانشھری بود میان غزنین و ھند کھ } کرماش{ کرماناین … برانداخت

آنکھ در حوالی آن والیت کوه بسیار بود و تردد سواران در آنجا تعسر تمام داشت، آن 

 و افغانلشکری بسیار از بھرام شاه ناگاه با … والیت را متصرف شده، در آن شھر بودند

و سایر مردم صحرا نشین بھ حوالی غزنین رسید و در این وقت کھ فاصلھ زیاده از  خلج

دو سھ فرسنگ نماند، سیف الدین سوری از حقیقت حال خبر یافتھ با غزنویان کھ دم از 

 …مصادقت و اخالص می زدند، در باب جنگ و رفتن بھ جانب غور مشورت کرد

 ٢١۵ص 

روانھ باید شد. و آنگاه } کرماش{ کرمانو {شلوزان} ن است کھ از راه شنوران آمناسب 

و کفار تراھیھ زحمت بسیار کشیده  افغاناز راه شنوران متوجھ غزنین شدند و از قبایل 

رسیدند، تاج الدین ایلدگز بھ استقبال محفھ سلطان بیرون } کرماش{ کرمانچون بھ نواحی 

 …آمد
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 )١٩۶٧(الھور، طبع دوم،  ١۶۶٩کنبو، صالح شاه جھان نامھ، 
 ٣١۴ص 

درینوال کھ دریای لشکر خاقان بحر و بر را از شش جھت محیط خود یافت... الجرم 

زیاده سران سرحد را شورانیده از جا  افغانانبخاطر آورد کھ بتحریک نامھ و پیغام 

یلھ کھ در عھد درآورد... مجمال بنابراین اندیشھ بھ کمال الدین ولد شیخ رکن الدین روھ

جنت مکانی بمنصب چھار ھزاری و خطاب شیرخانی سرافرازی داشت مکتوبی ابلھ فریب 

را بامداد خود خوانده در  افغانانمشتمل بر ھزار گونھ تطمیع و ترغیب نوشت... و سایر 

چون سعید خان کھ در آن وال در کوھات اقامت  –آن سرزمین سر بھ فتنھ و فساد برآورد 

این مضمون آگاھی یافت کھ  شتھ شمشیر خان و داود گماشتھ لکر خان برداشت، از نو

کمال الدین ناقص نھاد کھ از آشفتھ مغزی پیوستھ سودای خودکامی در سر بیھوش او در 

می خواست از آب اتک گرفتھ تا نواحی کابل قبایل  افغانانجوش بود و ھمواره ریاست 

را بھ شورش در آورده با خود مخمر و مقرر ساختھ کھ از پشاور فتنھ سر کند... غانان اف

خصوص عبدالقادر ولد احداد بد  افغانانزبان آوران چاپلوس را بدعوت سران سایر الوس 

کریم داد کور پسر جاللھ و محمد زمان پسر پیرداد فرستاد و آنھا جمیع لشکر تفرقھ  و نھا

تیراه و بنگش علیا و سفلی و سایر الوسات ختک و چاوچی و  اثر دور بنو نغر و کوھسار

و او نیز  –توری را فراھم آورده در یولم گذر ھفت کروھی پشاور بھ کمال الدین پیوستند 

نواحی پشاور و اشغر و محمدزی و ککیانی و خلیل و مھمند و داود  افغانانتا رسیدن اینھا 

از آن طایفھ پریشان روزگار را جمع ساختھ زیی و یوسف زیی و ترکالنی و امثال ایشان 

 بود...
 

 (نسخھ خطی) ١٧۶٧تاریخ رحمت خانی، 
 ٢٣ص 

باد و لمغان و ننگرھار و آ لسلطان بابر بادشاه بر تخت کابل نشستھ، تمام ممالک جال

ورده و یوسف زی نیز در ھر جا آر با مضافات ملحقات در تصرف خود پشاور و اشنغ

 …نمودنداطاعت بادشاه می 
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مردم شلمانی بھ این اسم از این جھت مینامند کھ ایشان از جملھ دھگانان کھ ساکنان شلمان 

اند کھ از توابع و لواحق تیراه اند، بھ این اعتبار منسوب بھ شلمان } کرماش{ کرمانو 

بکیاری و حصار بیغم و کاه پلنگ و سنکاور و برمھ  شدند. گویند ملک اشنغر و موضع

ول و شیرخانھ و مھوره و سیورن و ملکند و سوات، بلکھ بنھیر ھم در تصرف سلطان 

مردم شلمانی کھ دھگانان و  …پکل بود کھ از آبا و اجداد سلطنت در خاندان ایشان بود

بودند و بعد از آن رعیت او بودند در ملک اشنغر سکونت نموده، بھ اطاعت او منقاد 

سلطان پکل و سلطان ویس آخرین سالطین جھانگیریھ است، بر مسند سلطنت بنشست و 

 یوسف زی ملک سوات وغیره بالد از تصرف او کشیده گرفتند...
 

 )١٣٨٠(تھران،  ١٨۵۶روضت الصفا ناصری، 
 ٨٧٩١ص 

ناسخ التواریخ تحقیق کرده است کھ: این جماعت پس از ھالک فرعون مصر،  و صاحب

بماندند  سلیمانولید بن مصعب بھ دست موسی (ع) از مصر بھ ھندوستان شدند و در کوه 

از ھجرت کھ مسلم بن زیاد از جانب یزید پلید اموی  ۶٢و احفاد ایشان بسیار شد و در سال 

عبدهللا را کھ بھ زغم برخی بھ خالد بن ولید نسب می ایالت یافت و خالد بن  خراساندر 

رسانید و بھ عقیده جماعتی از اوالد و احفاد ابوجھل بود، حکومت کابل داد. پس از چندی 

مابین پیشاور و مولتان  سلیمانکھ عزل یافت، مراجعت بھ عراق را ننگی دانستھ، بھ کوه 

ه، در آن اراضی روزگاری متوقف و رفتھ، دختر خود را بھ یکی از اکابر آن سامان داد

متوطن شد و از او فرزندان بھ وجود آمدند کھ از آنجملھ نام یکی لودی بود و نام دیگری 

ھجری این گروه قوت گرفتند و از فراز قلل و جبل بھ صحرا و  ١۴٠سور؛ و در سال 

و } شکرما{ کرماجدشت در آمدند و بر بعضی از امکنھ ھندوستان مستولی شدند، نواحی 

 پیشاور را بھ تصرف گرفتند و با راجھ الھور محاربھ گزیده منصور شدند.
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) در معجم البلدان، تاریخ کامل اثیر، تاریخ فرشتھ بار ١١( کرماننام  ،می بینیمطوریکھ 
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 ه و ھمھ نشان دھنده) یاد شد٣( کرماجیزدی، مطلع سعدین و روضت الصفای ناصری بنام 

 است. (در بین غزنی و ھند) منابع تاریخی و نقشھ ھای جغرافیایی  یک محل در

بھ فاصلھ سھ روزه از زابل  (کرماش/کرماج) کرمانانان ھا و موقعیت محل سکونت افغ

(مطابق شاھنامھ فردوسی و معجم البلدان حموی) گفتھ شده کھ مطابق تاریخ کامل ابن اثیر 

 دیگری کھ موقعیت کوھھای سلیمان) قرار دارد. محالتدر بین غزنھ و ھند (یعنی 

یوب، گردیز و غزنی در رشلوزان، پیوار، آٰ نام ھای  ستراتژیک کرمان را تثبیت می کند

غرب آن و تل، بنو، نغر، ھنگو، کوھات و پشاور در جنوب و شرق آن است کھ و شمال 

توسط امیر تیمور، بابر و سایر سالطین  ھاآنو سرکوب افغان ھا عرصھ تاخت و تاز 

 کرد. مشاھدهنیز  ۵و  ۴محالت را می توان در نقشھ ھای مغولی ھند بوده است. این 

 
 ششنغار –کرماش  –غزنی  –چرخ  –: مسیر چاریکار ۴نقشھ 
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 : وادی باالی کرم (موقعیت آریوب، پیوار، شلوزان و کرمان/کرماش/کرماج)۵نقشھ 

 

پیر «پشتوی نی زیارتی بنام مکروشن نیست. فعال در دره چ زیاداسماعیل  موقعیت شیخ

 است بوده» پیر سرای«کھ در نقشھ ھای سابقھ بنام دیده شود)  ۵(نقشھ وجود دارد » کلی

ابن بطوطھ در بابرنامھ سفرنامھ شیخ اسماعیل پس از . زیارت دیده شود) ۶(نقشھ ھای 

کرماش و گردیز قرار در بین  با احتمال زیاد کھبار)  ٣(یاد شده » خواجھ اسماعیل«بنام 

 مطابقت دارد.» پیر کلی«یا  »پیر سرای«ا ھمین ب و داشتھ

 

 
 )۶( )١٩۶٧نی (مکدر دره چ »پیر سرای«: موقعیت ۶نقشھ 
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بین در  »ھزار پیر«و جدید زیارت دیگری بھ نام  نقشھ ھای سابقھقابل ذکر است کھ در 

گنبد شیخ  «شاید ھمان ھزار پیر این . دیده شود) ٧(نقشھ  و تل وجود دارد /کرماشکرمان

(مطابق ظفرنامھ  نزول فرمودهآن در از ھند  کھ امیر تیمور در برگشتباشد  »مبارک شاه 

 /کرماجراه کرماشآنجا کوچ کرده، بھ از روز بعد  ،می، ظفرنامھ یزدی و مطلع سعدین)شا

 می کند...شده و در این دره با شیخ احمد خواجھ اوغانی مالقات روانھ 

 

 
 )٧( )١٨٩٣( در وادی کرم» ھزار پیر«: موقعیت زیارت ٧نقشھ 

 
ر وسط د ،شتھقرار داکرم واقعیت امر، کرمان/کرماش/کرماج تاریخی در وادی زیبایی در 

در جوار عیسی (وزیرستان شمالی) بنو عبور از  پس از ه وآن دریای کرم جریان نمود
 وادی کرمرود ھای کرمان و خرمانھ است.  . معاونین مھم کرمخیل با سند یکجا می شود

(نقشھ  استبوده و مرکز آن پاراچنار از قلعھ تل تا کوتل پیوار (مرز پاکستان و افغانستان) 
) کھ در ١٩١١، ١۵مطابق دایرت المعارف بریتانیا (جلد  وادیاین باشندگان . دیده شود) ٨

بین وادی میرانزی و مرز افغانستان قرار دارد، عمدتا توری ھا، یک قبیلھ دارای منشای 
برای مطیع سازی پتان ھای بنگش مستقر ساختھ پیش سال  ۵٠٠کھ حدود ترکی است 

نواده اوزبک خا ۴٠٠مسکون سازی آنچھ کھ در مورد با دانشنامھ بریتانیا  گفتارشدند. این 
در  ١۴٠٠توسط امیر تیمور در حوالی  فر از قشون و سھ اغالن جوجی نژادن ١٠٠با 

 مطابقت کامل دارد.  ده،آم ظفرنامھ یزدی، مطلع سعدین و روضت الصفا
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 در تقاطع کوھھای سلیمان و سفید کوه :  وادی کرم و دریای کرم٨نقشھ 

 
بھ این ترتیب دیده می شود کھ کوھھای سلیمان در پاکستان امروزی و جنوب شرق زابلستان 

کھ است  ھمان کرمان تاریخی ،آن شمالدر قسمت  اجیا کرمدیروزی قرار دارد؛ کرماش 
یاد  »کرم«امروز بنام  و) ١٢٣١، (مطابق ابن اثیربوده محل سکونت افغان ھا  از قدیم

 »پیر کلی«قدیم یا  »پیر سرای«خواجھ اسماعیل نیز بھ احتمال زیاد ھمان . شیخ/می شود
زرمل/زرمت  یا لذا آنچھ ابن بطوطھ کابل نامیده، باید زابلاست. در دره چمکنی امروزی 

 و یا گردیز باشد.
نشان می دھد کھ افغان  ١۶از ابن بطوطھ و پس از او تا سده  منابع تاریخی پیشتمام  زیرا

 آنھاکھ از بودوباش  نخستین اثری و اندبوده و نواحی کوھھای سلیمان  ھا باشندگان اطراف
بابرنامھ، «خبر می دھد، در این مناطق قندھار، کابل و پشاور و سرکوب آنھا  در نواحی

در  مناطق ھمجوارو اشغال از کوھھای سلیمان  افغان ھایعنی گسترش . است» ١۵٣٠
افغانی  با ایجاد دولتاین پروسھ و  شروع شده ١۵اواخر سده  ازجنوب کوھھای ھندوکش 

  .استده تشدید ش ١٨در سده 
+  +  + 

 
در اختیار داشتھ باشند کھ در مواردی با دریافت  یا اسناد دیگریو منابع  ،ناگر دوستا نوت:

 ھای این پژوھش متفاوت باشد، لطف فرموده، در جریان بگذارند.
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 سرچشمھ ھا
 

 ٢٠١٩. برنامھ پرگار بی بی سی: ریشھ ھای افغانستان در تاریخ. فبروری ١
https://www.youtube.com/watch?v=RGhnySbn3X0&fbclid=IwAR1icRx66L3LWg2yD1Ye0gt0CynarR8AS4oT_T9
RXpcqWmtoZM9C_aJ3wlw 

 
 .١٣۴٨د. سفرنامھ ابن بطوطھ. جلد اول، تھران، محمد علی موح. ٢
 
 ١٨٣٩. نقشھ سال ٣

-Kashmeer,-Afghanistan,-https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20922~530023:Panjab,
e&helpUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.Sind?showTipAdvancedSearch=false&showShareIIIFLink=true&showTip=fals

-com%2Fdisplay%2FV74D%2FLUNA%2BViewer%23LUNAViewer
LUNAViewer&title=Search+Results%3A+List_No+equal+to+%270890.093%27&fullTextSearchChecked=&dateRangeSearchC

-2Fdisplay%2FV74D%2FSearching%23Searchinghecked=&advancedSearchUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%
Searching&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
te%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:india%2C%201841;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpuort%2Cpub_da

b_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=0&trs=7 

 
 ٢٠٠٨کشوری بنام افغانستان. فبروری  چگونگی ایجاد. کنفرانس: ۵

https://www.youtube.com/watch?v=kMSyeEYCMws&t=4029s 

 
 ١٩۶٧. نقشھ سال ۶
-The--Bombay--Calcutta--Punjab--https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~208251~3001953:136

?showTipAdvancedSearch=false&showShareIIIFLink=true&showTip=false&helpUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com
-%2FLUNA%2BViewer%23LUNAViewer%2Fdisplay%2FV74D

LUNAViewer&title=Search+Results%3A+List_No+equal+to+%271603.147%27&fullTextSearchChecked=&dateRangeSearchC
-hecked=&advancedSearchUrl=https%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging.com%2Fdisplay%2FV74D%2FSearching%23Searching

ViewUrlKey=link.view.search.urlSearching&thumbnail 

 
 ١٨٩٣. نقشھ سال ٧ 

--frontier-Afghan--III-https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~312780~90081985:Section
pub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:india%2C%201893;sort:pub_list_no_Plate?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2C

initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=34&trs=81 

 
 


