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اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ
=================
)ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺛر اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺑﺎره ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ(
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﻣﺗرﺟم
اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ادﻋﺎی ﺷﻣﺎری از ﭘژوھﺷﮕران اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون ﺗوﺳط ﺣﺳﯾن ﺑن ﺻﺎﺑر
ﺑن ﺧﺿر ﺑﮫ زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١۵٨٠ﻣﯾﻼدی ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ] .[١ﻗرار ﻣﻌﻠوم اﯾن
رﺳﺎﻟﮫ  ٣٢ﺻﻔﺣﮫ دارد و از زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ/ﭘﺷﺗو ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﭘﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده
اﺳت .ﺗرﺟﻣﮫ اردوی اﯾن رﺳﺎﻟﮫ در  ٢٠٠٧ﺗوﺳط ﺳﻌود اﻟﺣﺳن ﺧﺎن روھﯾﻠﮫ و ﺗرﺟﻣﮫ ﭘﺷﺗوی
آن در  ٢٠١۴ﺗوﺳط داﮐﺗر ﻣﺣﻣد زﯾﺑر ﺣﺳرت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ].[٢
آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ از ﻧﺎﻣﮫ  ٣ﻣﺎرچ  ١٧٨۴ھﻧری واﻧﯾﺳﺗﺎرت ﻋﻧواﻧﯽ رﺋﯾس اﻧﺟﻣن ﺑﻧﮕﺎل آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﻠﺧﯾص ﻓﺎرﺳﯽ اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣوﻟوی ﺧﯾراﻟدﯾن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت،
در اﺧﺗﯾﺎر واﻧﯾﺳﺗﺎرت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و او آن را ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑرﮔردان ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﺎﻣﮫ
واﻧﯾﺳﺗﺎرت ھﻣراه ﺑﺎ ﺑرﮔردان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ و ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﺧط ﭘﺷﺗو در ﻣﺟﻠﮫ ھﺎی
»ﭘژوھش ھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ اﻧﺟﻣن ﺑﻧﮕﺎل« و »ﺟﻠد ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ آﺛﺎر وﯾﻠﯾﺎم ﺟوﻧز« در / ١٧٨٨
) ١٧٩٩ص  (۶٧و ) ١٨٠١ص  (٢٢١ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺧدﻣت دوﺳﺗﺎن و ﻋﻼﻗﻣﻧدان
ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯾﺎت ﮐﺷور ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﺷود ] ٣و .[۴
ﻧﺎﻣﮫ ھﻧری واﻧﯾﺳﺗﺎرت ﻋﻧواﻧﯽ رﺋﯾس اﻧﺟﻣن
ﭼﻧدی ﭘﯾش ﺑﺎ ﺗﻠﺧﯾص رﺳﺎﻟﮫ »اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ« ﯾﺎ اﺳرار اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن »ﭘﺎرﺳﯽ« آﺷﻧﺎ
ﺷدم ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣوﻟوی ﺧﯾراﻟدﯾن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ – ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺣﺳﯾن ﭘﺳر ﺻﺎﺑر ﭘﺳر ﺧﺿر
و ﻣرﯾد ﺣﺿرت ﺷﺎه ﻗﺎﺳم ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ )ﻗﺑر او در ﭼﻧﺎرﮔُر اﺳت( ﺑﮫ زﺑﺎن »ﭘﺷﺗو« ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
و ﻣن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ آن ﺷدم .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ آﻏﺎز آن ﺑﺎ ﺗوﺻﯾف ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ از ﻣﻧﺷﺎی آن
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ﻗﺑﯾﻠﮫ آﻏﺎز ﺷده و ﺷﺎﻣل رواﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان آن را ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟدی و
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ داﻧﺳت؛ اﻣﺎ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم داﻧش آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣردم ﺧود را ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ھم ﺑرای آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎﻟب ﺑﺎﺷد و ھم ﺑرای آﻧﭼﮫ واﻗﻌﺎ ھﺳﺗﻧد :در واﻗﻌﯾت ،آﻏﺎز ھر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻓﺳﺎﻧوی اﺳت؛ و روﺷن ﺗرﯾن ﻣردم ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ آن درﺟﮫ از ﺗﻣدن و
اھﻣﯾت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﯾﺎدآوری ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗرﻏﯾب ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﺟﺎی
ﺧﺎﻟﯽ در آﻏﺎز ﺧود دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن را ﺑﺎ اﺧﺗراع ﯾﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎ ﭘ ُر ﮐﻧﻧد .ﭼﻧﯾن
داﺳﺗﺎن ھﺎ در اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺷﮑل رواﯾﺎت و ﺳﻧت ھﺎ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭘس از آن ﮐﮫ ﻧﺳل ھﺎی
ﺑﻌدی را ارﺿﺎ و ﺳرﮔرم ﮐردﻧد ،ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن آن ﻣﯽ ﭘردازﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺦ
را ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭼون ھر ﺳﻠطﻧت ﻋﺑﺎرت از ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺟزای ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده آن اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻣﻌﯾت ھﺎی
اﻧﻔرادی ﺗﺎ اﺗﺣﺎدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ درﺟﮫ ھﺎ وﺻل ﻣﯽ ﺷوﻧد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ اﻓراد ﯾﮏ ﻣﻠت اﺳت :ھر رواﯾت ﺧﺎص در
اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﻼﺻﮫ و ﻧﺎﻗص ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ھم ﺷرح رﻓﺗﺎرھﺎ،
ﮐﺎرﮐردھﺎ و ﺣﺗﯽ ﻋﻘﺎﯾد اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑزرﮔﯽ وﺻل ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺳرﮔرم
ﮐﻧﻧده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳودﻣﻧد ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد .زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد و در ﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻣردم
روﺷﻧﯽ ﻣﯽ اﻧدازﻧد.
ﻣن ﺑﺎ اﯾن ﺑرداﺷت ھﺎ ﮐوﺷش ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻣﺧﺗﺻر »اﻓﻐﺎن« ھﺎ را ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه
اﻧﺟﻣن ﺗﻘدﯾم ﮐﻧم ،ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﯾر ﺳﻠطﮫ و وﺳﯾﻠﮫ اﺗﺻﺎل ﺳﻠطﻧت ھﺎی
ﭘﺎرس و ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﻣوﻧﮫ ای از زﺑﺎن آﻧﮭﺎ را اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺧود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺧﺗو ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ،اﻣﺎ در ﭘﺎرﺳﯽ ﻧرم ﺗر ﺷده و ﭘﺷﺗو ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﻧﺷﺎی ﯾﮭودی اﻓﻐﺎن ھﺎ
»اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣطﺎﺑق رواﯾﺎت ﺧود ﺷﺎن از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﻠﮏ طﺎﻟوت )ﺳﺎول ﺑﺎدﺷﺎه( اﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ
ﺑر ﺑرﺧﯽ رواﯾﺎت از ﻧﺳل ﯾﮭودا ﭘﺳر ﯾﻌﻘوب و ﺑﻧﺎ ﺑر رواﯾﺎت دﯾﮕر از ﻧﺳل ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﺑرادر
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ﯾوﺳف اﻧد .در ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن اوﻻد اﺳراﯾﯾل و اﻣﻠﯾﻘﯾﺎن رخ ﻣﯽ دھد ،اﻣﻠﯾﻘﯾﺎن ﭘﯾروز ﺷده،
ﯾﮭودان را ﻏﺎرت ﻧﻣوده و ﺻﻧدوق ﻣوﻋود را ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد .آﻧﮭﺎ اﯾن ﺻﻧدوق را ﺑﮫ ﻓﮑر
اﯾﻧﮑﮫ ﺧدای ﯾﮭودان اﺳت ،در آﺗش ﻣﯽ اﻧدازﻧد ،اﻣﺎ آﺗش ﺑﺎﻻی آن اﺛر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳﭘس
ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﺗﺑر ﺑﺷﮑﻧﺎﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻣوﻓق ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد :و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ
ﻣﯽ ﮐرد ،ﻣطﺎﺑق آن ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﺷد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺻﻧدوق را در ﻣﻌﺑد ﺧود ﮔذاﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم
ﺑت ھﺎی آﻧﮭﺎ در ﺑراﺑرش ﺗﻌظﯾم ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﺻﻧدوق را ﺑر روی ﮔﺎوی ﺑﺳﺗﻧد و
در ﺑﯾﺎﺑﺎن رھﺎ ﮐردﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺳﺎﻣوﯾل ]اﺳﻣﺎﻋﯾل[ ﭘﯾﺎﻣﺑر ظﮭور ﮐرد ،ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل ﺑراﯾش ﮔﻔﺗﻧد» :ﻣﺎ ﺟﻣﻌﺎ ﺗﺎﺑﻊ و
رﻋﯾت اﻣﻠﯾﻘﯾﺎن ھﺳﺗﯾم و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧدارﯾم .ﺑرای ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐن ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم در راه ﺧدا
ﺑﺟﻧﮕﯾم« .اﺳﻣﺎﻋﯾل ﮔﻔت» :در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻓراﺧواﻧده ﺷوﯾد ،ﻣﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺟﻧﮓ
ھﺳﺗﯾد«؟ آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد» :ﻣﺎ را ﭼﮫ ﺷده ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﻓران ﻧﺟﻧﮕﯾم؟ در ﻣﻘﺎﺑل آن ﻗوﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﮐﺷور و ﻓرزﻧدان ﻣﺎن ﺗﺑﻌﯾد ﮐرده اﺳت« .در اﯾن زﻣﺎن ﺟﺑرﯾﯾل ﻓرﺷﺗﮫ ﻓرود
آﻣد ،ﺑرای او ﻋﺻﺎی داد و ﮔﻔت» :اﯾن اﻣر ﺧداوﻧد اﺳت ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﺑراﺑر ﻗد ھر ﺷﺧﺻﯽ
ﺑﺎﺷد ،آن ﺷﺧص ﺑﺎدﺷﺎه اﺳراﯾﯾل ﺧواھد ﺑود«.
ﻣﻠﮏ طﺎﻟوت در آن زﻣﺎن ﯾﮏ ﺷﺧص ﻓﻘﯾر و ﻣﺻروف ﭼراﻧﯾدن ﺑزھﺎ و ﮔﺎوھﺎی ﻣردم ﺑود.
روزی ﯾﮑﯽ از ﮔﺎوھﺎی او ﺑﺻورت ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﮔم ﺷد .او ﺑﺎ دﻟﺳردی از ﺟﺳﺗﺟوی آن ﺷدﯾدا
ﻣﺎﯾوس ﺷده ،ﻧزد اﺳﻣﺎﻋﯾل رﻓت و ﮔﻔت» :ﻣن ﮔﺎوی را ﮔم ﮐرده ام و ﭼﯾزی ﺑرای ارﺿﺎی
ﻣﺎﻟﮏ او ﻧدارم .ﺑراﯾم دﻋﺎ ﮐن ﺗﺎ از اﯾن ﻣﺷﮑل ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑم« .اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﺎ درک اﯾﻧﮑﮫ او ھﻣﺎن
ﻗﺎﻣت ﮔﻣﺷده اﺳت ،ﻧﺎﻣش را ﭘرﺳﯾد .او ﮔﻔت :طﺎﻟوت .ﺳﭘس اﺳﻣﺎﻋﯾل ﮔﻔت» :ﻗد طﺎﻟوت را
ﺑﺎ اﯾن ﻋﺻﺎ اﻧدازه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺟﺑرﯾﯾل ﻓرﺷﺗﮫ آورده اﺳت« .ﻗد او ﺑراﺑر ﻋﺻﺎ ﺑود .ﺳﭘس
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﮔﻔت» :ﺧداوﻧد طﺎﻟوت را ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت« .ﺑﻧﯽ اﺳراﯾﯾل ﮔﻔﺗﻧد» :ﻣﺎ
از ﺷﺎه ﺧود ﺑزرگ ﺗر ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ دارای ﮐراﻣت ھﺳﺗﯾم و او از ﻣﺎ ﻓﻘﯾر ﺗر اﺳت .او ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺎﺷد«؟ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑرای آﻧﮭﺎ ﮔﻔت ،ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد طﺎﻟوت را ﺑﺎ اﻋﺎده
ﺻﻧدوق ﻣوﻋود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت .طﺎﻟوت ﺻﻧدوق را ﺑﺎز ﮐرد و آﻧﮭﺎ او
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻠطﺎن ﺧود ﭘذﯾرﻓﺗﻧد.
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طﺎﻟوت ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻠطﻧت را در دﺳت ﮔرﻓت ،ﺑﺧﺷﯽ از ﻗﻠﻣروھﺎی ﺟﺎﻟوت ﯾﺎ ﮔوﻟﯾﺎ را
اﺷﻐﺎل ﮐرد؛ ﺟﺎﻟوت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ارﺗش ﺑزرﮔﯽ ﻓراھم ﮐرده ﺑود ،ﺗوﺳط داود ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺳﭘس
طﺎﻟوت در ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﻓران ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد و ﺧداوﻧد داود را ﺷﺎه آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد.
ﻣﻠﮏ طﺎﻟوت دو ﭘﺳر داﺷت ،ﯾﮑﯽ ﺑﻧﺎم ﺑرﮐﯾﺎ و دﯾﮕری ﺑﻧﺎم ارﻣﯾﺎ ﮐﮫ در ﺧدﻣت داود ﻗرار
داﺷﺗﻧد و ﻣﻘرب او ﺑودﻧد .داود آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎﻓران ﻓرﺳﺗﺎد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
ﺧداوﻧد ﺑر ﮐﺎﻓران ﭘﯾروز ﺷدﻧد.
ﭘﺳر ﺑرﮐﯾﺎ ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎن و ﭘﺳر ارﻣﯾﺎ ﺑﻧﺎم اوزﺑﯾﮏ ﺑود .اﯾن ﺟواﻧﺎن ﺧود را در ﺳﻠطﻧت داود
ﻣﺗﻣﺎﯾر ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺗوﺳط ﺳﻠﯾﻣﺎن اﺳﺗﺧدام ﺷدﻧد .اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﻗوت ﻓزﯾﮑﯽ ﺧوﯾش ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮔردﯾد و
دﯾوان و ﺟﻧﯾﺎن را ﺑﮫ وﺣﺷت اﻧداﺧت .اوزﺑﯾﮏ در آﻣوزش ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑود.
اﻓﻐﺎن ﻋﺎدت داﺷت ﮐﮫ اﮐﺛرا ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎ ﯾورش ﺑﺑرد؛ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻓرزﻧدان او ﭘس از ﻣرﮔش ﺧود
را ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧﺗﻧد ،زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ داﺷﺗﻧد ،ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﮐﺎﻓران را ﻧﺎﺑود ﮐردﻧد.
وﻗﺗﯽ ﻣﺣﻣد ﺑرﮔزﯾده ﻣوﺟودات ﻣﺑﻌوث ﺷد ،ﺷﮭرت او ﺑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ رﺳﯾد و ﺟﻣﯾﻌت زﯾﺎدی
زﯾر رھﺑری ﺧﺎﻟد و ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ﭘﺳران وﻟﯾد ﺑﮫ دﯾدار او رﻓﺗﻧد .ﭘﯾﺎﻣﺑر آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ اﺣﺗرام زﯾﺎد
ﭘذﯾرﻓت و ﺑرای ﺷﺎن ﮔﻔت» :ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ای ﻣ ِﻠﮏ ھﺎ ﯾﺎ ﺷﺎھﺎن««؛ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎ ﻋﻧوان
ﻣ ِﻠﮏ را اﺧﺗﯾﺎر ﮐردﻧد و ﺗﺎ اﻣروز از آن ﺑرﺧوردار اﻧد .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﻠم/ﭘرﭼم ﺧود را ﺑرای آﻧﮭﺎ
داد و ﮔﻔت ﮐﮫ دﯾن ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﺗﻘوﯾت ﺧواھد ﺷد.
از ﺧﺎﻟد ﭘﺳر وﻟﯾد ﻓرزﻧدان زﯾﺎدی ﺑوﺟود آﻣدﻧد و ﺧود را در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﭘﯾﺎﻣﺑر آﻧﮭﺎ را ﻋزت داد و ﺑرای ﺷﺎن دﻋﺎ ﮐرد.
ھﺷت ﻧﻔر از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻟد اﺑن وﻟﯾد در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑﮫ ﻏزﻧﮫ رﻓﺗﻧد ﮐﮫ
ﻧﺎم آﻧﮭﺎ ﻗﺎﻟون ،ﻋﺎﻟون ،داود ،ﯾﺎﻟوا ،اﺣﻣد ،اوﯾن و ﻏﺎزی ﺑود .ﺳﻠطﺎن از آﻧﮭﺎ اظﮭﺎر ﻣﺳرت
ﮐرد و ھر ﯾﮏ را ﻓرﻣﺎﻧده ارﺗش ﺧود ﻣﻘرر ﮐرد .او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزﯾر ،وﮐﯾل
ﻣطﻠق ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﭘراﺗور را اﻋطﺎ ﮐرد.
آﻧﮭﺎ در ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘر ﺑودﻧد ،ﻣﺎﻟﮑﯾت آن را ﺑدﺳت آوردﻧد ،ﻣﺳﺎﺟد ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
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را وﯾران ﻧﻣودﻧد .ﺷﻣﺎر آﻧﮭﺎ ﭼﻧﺎن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ارﺗش ﻣﺣﻣود ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺗﺷﮑل از اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﺑود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾرھﻧد ﺷﮭزاده ﻗدرﺗﻣﻧد ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻗﺻد ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻏزﻧﮫ داﺷت ،ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود
اوﻻد ﺧﺎﻟد را ﺑﺎ  ٢٠ھزار ﺳوار ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ ﻓرﺳﺗﺎد :ﺟﻧﮓ ﺳﺧﺗﯽ درﮔرﻓت؛ اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد و ﭘس از ﺑرﺧورد ھﺎی ﺷدﯾدی ﮐﮫ از ﺳﭘﯾده دم ﺗﺎ ﭼﺎﺷت اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ،ھﯾرھﻧد
را ﺷﮑﺳت دادﻧد ،ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﮐﺎﻓران را ﮐﺷﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ را ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ﭘس از اﯾن ،اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺧود را در ﮐوھﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺟﺎزه ﺳﻠطﺎن
ﻣﺣﻣود در ﺷﮭرھﺎ ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﻗواﻋدی ﺑوﺟود آوردﻧد و ﺧود را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر طﺑﻘﮫ ﺗﻘﺳﯾم
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺷرح آن ﭼﻧﯾن اﺳت.
اول ،طﺑﻘﮫ ﺧﺎص/اﺻﯾل ﺷﺎﻣل ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﭘدران و ﻣﺎدران ﺷﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺎﺷﻧد.
طﺑﻘﮫ دوم ﺷﺎﻣل ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘدران ﺷﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺎﺷد و ﻣﺎدران ﺷﺎن از ﺳﺎﯾر اﻗوام.
طﺑﻘﮫ ﺳوم ﺷﺎﻣل ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدران ﺷﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺎﺷد و ﭘدران ﺷﺎن از اﻗوام دﯾﮕر.
طﺑﻘﮫ ﭼﮭﺎرم ﺷﺎﻣل اوﻻد زﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺷﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺎﺷد و ﭘدران و ﺷوھران ﺷﺎن از
اﻗوام دﯾﮕر .اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﯾﮑﯽ از اﯾن طﺑﻘﺎت ﻧﺑﺎﺷد ،اﻓﻐﺎن ﻧﺎﻣﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻣرگ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻣﺳﮑوﻧﮫ دﯾﮕری در ﮐوھﮭﺎ ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺷﮭﺎب
اﻟدﯾن ﻏوری ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺳﻼطﯾن ﻏزﻧﮫ دوﺑﺎر از ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﺑﺎز ﮔﺷت ،وزﯾر او
ﻣردم را ﺟﻣﻊ ﻧﻣود و ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻟد زﻧده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد:
»ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎر زﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل در ﮐوھﮭﺎ زﻧدﮔﯽ دارﻧد و ارﺗش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﯾز
دارﻧد« .وزﯾر از آﻧﮭﺎ درﺧواﺳت ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎ ﺑروﻧد و از اﻓﻐﺎن ھﺎ اﻟﺗﻣﺎس ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ﺑﯾﺎﯾﻧد؛ زﯾرا آﻧﮭﺎ اوﻻد اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑر اﻧد.
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻏزﻧﮫ اﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﺎ اﻟﺗﻣﺎس و ھداﯾﺎ ﻧزد اﻓﻐﺎن ھﺎ رﻓﺗﻧد و
آﻧﮭﺎ وﻋده ﺧدﻣت ﮔزاری ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن را دادﻧد ،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺧود ﺳﻠطﺎن ﻧزد آﻧﮭﺎ ﺑرود و ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺑرﺳد .ﺳﻠطﺎن آﻧﮭﺎ را در ﮐوھﮭﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد ،ﻋزت داد و ﺑرای ﺷﺎن اﻟﺑﺳﮫ و
ﺳﺎﯾر ھداﯾﺎ اﻋطﺎ ﻧﻣود .آﻧﮭﺎ  ١٢ھزار ﺳوار و ﺷﻣﺎر زﯾﺎد ﭘﯾﺎده ﺑرای ﺳﻠطﺎن ﻓراھم ﮐردﻧد.
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آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﭘﯾش روی ﻟﺷﮑر ﺳﻠطﺎن ،دھﻠﯽ را ﺗﺳﺧﯾر ﮐردﻧد و رای ﭘﮭﺗورا ،ﺷﺎه
آﻧﮭﺎ را ھﻣراه ﺑﺎ وزرا و ﻧﺧﺑﮕﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﺷﺗﻧد؛ ﺷﮭر را ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد و ﮐﺎﻓران را
اﺳﯾر ﮔرﻓﺗﻧد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﯾن ﺻﺣﻧﮫ را در ﻗﻧوج ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﺳﻠطﺎن ﺑﺎ ﺗﺳﺧﯾر آن ﺷﮭرھﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد و اﻓﻐﺎن ھﺎ را ﺑﺎ ﻗدر و ﻋزت ﻣﺗﻔﺧر ﺳﺎﺧت .ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ او ﺑﻌدا ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻟﻘب »ﭘﺗﺎن« و »ﺧﺎن« را اﻋطﺎ ﮐرد .واژه ﭘﺗﺎن از ﻓﻌل ھﻧدی
ﭘﺗﻧﮫ ﯾﺎ ھﺟوم اﺷﺗﻘﺎق ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻣﻠﮫ ﺳرﯾﻊ ﺑر دﺷﻣن اﺳت .ﭘﺗﺎن ھﺎ ﺧود را در ﺗﺎرﯾﺦ
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺻورت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی زﯾﺎدی ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﻧد.
ﻧژاد اﻓﻐﺎن ﺧود را در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن )ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻗﻧدھﺎر اﺳت( و ﻣﻧﺎطق اطراف آن
ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ اﻋﻣﺎر ﮐردﻧد .اﯾن ﻧژاد ،ﺷﺎھﺎن زﯾﺎدی ﺑوﺟود آوردﻧد .ﺷﺎھﺎن زﯾر
از اﯾن ﻧژاد در ﺗﺧت دھﻠﯽ ﺑودﻧد :ﺳﻠطﺎن ﺑﮭﻠول ﻟودی اﻓﻐﺎن ،ﺳطﺎن ﺳﮑﻧدر ]ﻟودی[ ،ﺳﻠطﺎن
اﺑراھﯾم ]ﻟودی[ ،ﺷﯾرﺷﺎه ]ﺳوری[ ،اﺳﻼم ﺷﺎه ]ﺳوری[ ،ﻋدﯾل ﺷﺎه ﺳور .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎھﺎن
ﻏوری زﯾر را دارﻧد :ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه ﮔرزاﻧﯽ ،ﺑﺎﯾزﯾد ﺷﺎه و ﻗطب ﺷﺎه؛ در ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ ﻓﺎﺗﺣﺎن
وﻻﯾﺎت زﯾﺎدی را داﺷﺗﻧد.
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﻧﺎم ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑﻼ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﺷﺎه ﯾﮭودان ﺑودﻧد
و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷﻧده ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻧد«.
ﺗرﺟﻣﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت .ﻣن ]ھﻧری واﻧﯾﺳﺗﺎرت[ ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ،ﻣﻧطﻘﮫ ای اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐﮫ ﻣرﺑوط
وﻻﯾت ﮐﺎﺑل اﺳت ،اﺻﻼ ﺑﻧﺎم روه ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﻧﺎم روھﯾﻠﮫ از آن اﺷﺗﻘﺎق ﺷده اﺳت.
ﺷﮭری ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ در آن ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧد ،ﺑﻧﺎم ﭘﺷﺎور ﯾﺎ ﭘﯾﺷور ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺣﺎﻻ ﻧﺎم ﺗﻣﺎم
آن ﻧﺎﺣﯾﮫ اﺳت .ﻓرﻗﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎن ﯾﺎ ﭘﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﻧد .ﻋﻣده ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻟودی ،ﻟوھﺎﻧﯽ،
ﺳور ،ﺳرواﻧﯽ ،ﯾوﺳﻔزی ،ﺑﻧﮕش ،دﻟزاﯾﯽ ]دﻟزاک[ ،ﺧﺎﺗﯽ ]ﺧﺗﮏ[ ،ﯾﺎﺳﯾن ،ﺧﯾل ]ﺧﻠﯾل[ و
ﺑﻠوﺟﯽ .ﻣﻌﻧﺎی زای اوﻻد ،ﺧﯾل ﯾﺎ ﻓرﻗﮫ اﺳت .ﯾﮏ ﮔزارش ﺑﺳﯾﺎر وﯾژه اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗوﺳط
ﺣﺎﻓظ رﺣﻣت ﺧﺎن رﺋﯾس روھﯾﻠﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺧواﻧﻧده ﮐﻧﺟﮑﺎو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﯾﺎدی
از آن ﺑدﺳت آورد .آﻧﮭﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن اﻧد؛ ﺑﺧﺷﯽ از آﻧﮭﺎ ﺳﻧﯽ و ﺑﺧﺷﯽ ﺷﯾﻌﮫ اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑزرگ ﺗرﯾن
ﻣدﻋﯾﺎن ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻧﺳب و اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺧود اﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دﯾﮕر ادﻋﺎی آﻧﮭﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣردود
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ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻣﻌﺎﺻر و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭم وﯾژﮔﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗوان از
ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﮭﺎ ﭘﯾدا ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋت ﺧوﯾش ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد ،ﭼﮫ ﺑﺻورت اﻧﻔرادی
و ﭼﮫ ﺑﺻورت ﻣﺗﺣداﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻣﮑﯽ .آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺷﮭزادﮔﺎن ﺧودی و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
رزﻣﯾده اﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوت ﻋﻣده ارﺗﺷﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ در آن ﺧدﻣت
ﻧﻣوده اﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓﺿﺎﯾل ﺧود ﺗﺣﺳﯾن ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر رذاﯾل ﺧود
ﻧﯾز ﻣورد ﺗوھﯾن و اھﺎﻧت ﻗرار داﺷﺗﮫ اﻧد؛ آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﻣرﺗﮑب ﺧﯾﺎﻧت و ﻏداری ﮔردﯾده و
ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ در ﻗﺗل ھﺎ داﺷﺗﮫ اﻧد.
ﻧﻣوﻧﮫ ﺧط اﻓﻐﺎﻧﯽ/ﭘﺷﺗو:
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ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎ
:ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ ھﺎی زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﺻل ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺗﺎب ھﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد
٢٠١٧ . ﭘﺷﺗوﻧﺧواه. د ادﺑﯽ دوﺳﺗﺎﻧو ﻣرﮐﮫ ﻣردان. ع١۵٨٠ . اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ. ﺣﺳرت.١
http://haqiqat.se/images/Afghan_Histori_Book/PDF/%D8%A7%D8%B3%D8%B
1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%
86%D9%87.pdf
٢٠١١  اﮐﺗوﺑر.۶۴٢  ﻧﻣﺑر۴١ – ۴٠ . ﭘﺷﺗو ﺟﻠد. ھﻧری وﻧﺳﺗﺎرت او اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ. ﺧﻠﯾل و ﺷﺎھﯾن.٢
٢٠١٢ – ﺟون
http://khyber.org/pacademy/journal/pdf/2011-Pasht-40-Khalil-HenryVansi.pdf
3. Asiatic Researches; or Transactions of the Society Institued in Bengal… V. 2.
London, 1799.
https://archive.org/details/asiaticresearche02asia_0/page/66/mode/2up
4. Jones, W., Supplemental Volumes to The works of Sir W. Jones containing
the whole of the Asiatick Researches Hitherto Published, V. I. London, 1801.
https://archive.org/details/supplementalvolu01jone/page/220/mode/2up
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