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 مقدمه

 

منخلقنیوَسّوانییا


 و هاا  تیره که آفرین سعادت بخش شرافت ای! رفیق شفیق ای مبارکت، نام به

 قارار  را معرفات  و پرهیزگااری  آن از بااالتر  و آفریدی شناسایی برای را ها قبیله

 حضارت  آن بیات  اهال  و مصاطفی  محماد  کائنات سرور بر فرست درود .دادی

 نمااد  و پرهیزگااران  پیشاوای  ،امامات  کماال  و رساالت  شهر باب بر بخصوص

 .السالم علیه طالب ابی بن علی مؤمنان امیر آزادی، و عدالت

 خارمن  بار  خواهی تمامیت و گرایی قوم آتش که شود می سال سیصد از بیش

 کاه  اسات  شاده  ور شاعله  تااریخی  ایاران  شرق در زمین خراسان مردمان هستی
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 ایان  هاای  شاعله  .اسات  آورده وجاود  باه  را افغانساتان  ناام  به بزرگی فشان آتش

؛ اسات  درنوردیاده  را جهاان  تمام و رفته ترفرا مجاور های سرزمین از فشان آتش

 .است برخاسته طلب انحصار گرایان قوم گور از آتشی که

 و دموکراسای  پنباۀ  باا  که افغانستان مظلوم مردم ،در زمان نوشتن این سطور

 گرایاان  قومها و  تکفیری کینۀ و خشم آتش در اند، شده بریده سر سکوالر، اسالم

 روز هار  .است نداشته نظیری تاکنون که سوزند می چنان انحصارطلب، و افراطی

 و ها انتحاری توسط ای طایفه و قوم هر از مسلمان گناه بی کودک و مرد زن، ها ده

 .تپند می خون در و شده قطعه قطعه تکفیری های تروریست

 کشاتار  و کناد  نمای  حمایات  دفاا   بی مردم از خارجی و داخلی مرجع هیچ

 اداماه  رحمانه بی زبانان، فارسی و شیعیان بخصوص ،افغانستان مردم سیستماتیک

 ستایشااگر دیگاار برخاای و مناازوی برخاای تصاافیه، اقااوام برخاای رهبااران .دارد

 .اند شده قدرت انحصارطلبان

 پشتون مذهبی و سیاسی قومی، های گروه عملکرد و اخیر دهۀ چند اسفبار وضع

 هاای  تانش  کاه  شاد  سابب  روند، می شمار به وضع این اصلی عامل که غیرپشتون و

 تحت مردم عامه حتی و فرهیختگان و نویسندگان و گرفته شدت افغانستان در قومی

 هام  من .بپردازند ها آن رهبران و نخبگان عملکرد و اقوام بیشتر مطالعه به ی،قوم ستم

 دادم انجاام  زمیناه  ایان  در مختصری پژوهش خورشیدی 1391 سال در توان قدر به

 مختصر نگاهی» عنوان تحت یکتاب شکل به بعداً و مقاالت سلسله صورت به ابتدا که
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 در فرهنا،،  و اطالعاات  وزارت سوی از که شد چاپ «افغانستان در اقوام تاریخ به

 .شد داده قرار ممنوعه های کتاب لیست در خرم عبدالکریم وزارت زمان

 قاوم  تبااری  منشا   در اخاتالف  موضاو   به جدی صورت به زمان آن در من

 باه  امار  توجاه  ها آن برخی قبایل تباری اسرائیلی نظریۀ و برخوردم پشتون بزرگ

 در .یاافتم  دیگاری  نظریاۀ  هار  از تار  قوی را نظریه این که چنان کرد، جلب خود

 متوجاه  ،وردک میادان  والیات  از بخشی منطقۀ و مردم مورد در پژوهش جریان

 شیعیان سرزمین که مردمی شدم، ها غلجایی و وردک مردم سیادت و تباری عرب

 گارفتم  تصامیم  .بودند درآورده خود تصرف به زمان ورمر به را سادات و هزاره

 انجاام  بیشتری مطالعات پشتون قبایل برخی سیادت و تباری عرب با رابطه در که

 ایان  از مان  هادف  دننپذیر چه د،نبپذیر چه .شد حاضر کتاب آن نتیجه که دهم

 که بود ها پشتون تبار و تیره مورد در تاریخی حقایق شدن روشن مختصر، تحقیق

 افساانه  باا  و شاده  نگهداشاته  ابهام پرده در گذشته های دهه طی عمدی طوری به

 غیرعلمی و ارزش بی را ها آن به پرداختن حقایق، این نامیدن غیرواقعی و خواندن

 قلمداد ملی خیانت و ها پشتون با دشمنی را ها آن کردن مطرح حتی و نموده تبلیغ

 .ردازدبپ مطالب این به نکند جرأت کسی تا کردند،

برخی قبایال عماده    امجد جد عبدالرشید قیس که دهد می نشان پژوهش این

 از او اعقااب  اصالی  فرزندان به منتسب پشتون قبایل و بوده تبار اسرائیلی ، پشتون

 هاای  پشاتون  و شاوند  مای  محسوب سامی نژاد از سربنی و بیتنی ،غرغشتی نسل

 منتسب های قبیله و اعقاب که سازد می آشکار چنینهم .هستند ها همین هم اصلی
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 علای ساید  ) نحسای  شااه ساید   نسال  از و باوده  وصالی  های پشتون ،متی قوم به

 جعفار  اماام  باه  منتساب  و تباار  عارب   ی،غاور  نحسای  شاه به مشهور( رمستس

 قاوم  مشاهور  و بازرگ  قبیله دو نابراین،ب .هستند شیعیان امام ششمین ،( )صادق

 ،تاوخی  ،خروتای  ،هوتک مانند ها آن های زیرشاخه و لودی و غلجایی نام به متی

 هساتند  تبار عرب ...و نیازی ل،خی سلیمان ،سوری ل،خی ابراهیم ،احمدزی ی،ک تره

 و اشاترانی  هُنای،   شان برادران و وردک قوم ترتیب همین به .اند شده پشتونیزه که

 .باشند نمی اصلی پشتون و تبارند عرب گیسودراز محمدسید  نسل از مشوانی

 طباق  ،پشتون بزرگ و مهم قبایل تباری عرب و تباری اسرائیلی دلیل مهمترین

 تااریخ،  طول در که است ها آن خود عقیدۀ و اظهارات ،حبیبی عبدالحی استدالل

 .اناد  کارده  اعاالم  منتساب  ماذکور  تبارهاای  باه  قاطعیات  با را خود و کرده بیان

 کتاب  در اناد  کارده  ارائاه  کتبای  و شفاهی نسل اندر نسل که ها آن های نامه شجره

 تبااری  عارب  و تباری اسرائیلی ادعای بر است مستند گواهی و شده ثبت تاریخی

 پشاتون  فرهیختگان و گاننویسند برخی چرا که است آور تعجب لیکن .ها پشتون

 غیرعلمای  و افساانه  را گفتاه  پایش  حقاایق  اخیار  های دهه در غیرپشتون حتی و

 هاای  افسانه و ها داستان به علم نام به ها پشتون ساختن نژاد آریایی برای و خوانده

 بلکاه  نباوده،  صاادقانه  هاا  تاالش  این مت سفانه .شوند می متوسل یونانی و هندی

 اسات  کاافی  رابطه این در .گیرد می صورت ناآگاهانه موارد برخی در و مغرضانه

 تبااری  آریاایی  مناادی  که کنیم توجه حبیبی عبدالحی عالمه دوگانه برخورد به که

 استدالل چنین یافغان نالدی جمال سید بودن افغانی اثبات برای او .است ها پشتون
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 اشاخاص،  نساب  و حساب  و ملات  یاک  باه  انتساب و شهرت درباره: »کند می

 جایی یا و ملت یک به را خود و گفته شخص خود که است آن اقوال معتبرترین

 (7: ص1355 ،حبیبی).«باشد داده نسبت

 است، کرده معرفی افغانی را خود نالدی جمال سید که این از حبیبی عبدالحی

 افغاانی  را او کاه  کساانی  هاای  اساتدالل  به و داند می اقوال معتبرترین را او قول

 توجاه  هساتند،  هام  موجاه  و قاوی  ماوارد  برخی در ها استدالل این و دانند نمی

 را خاود  تااریخ  طاول  در کاه  پشاتون  هازار  صادها  اقاوال  ردمو در اما کند، نمی

 را اقاوال  آن و گرفتاه  پیش در دوگانه رفتار اند، کرده معرفی تبار عرب و اسرائیلی

 از و فالن من: بگوید کسی که این: »افزاید می حبیبی .خواند می غیرعلمی و افسانه

 عقاالً  که اوست نفس درباره شخص شهادت فالنم، طایفه از و رکشو فالن اهالی

 توجیهاات  و تا ویالت  و اقاوال  مقابال،  در و اسات  معتبار  شرعاً حتی و عرفاً و

 (8: ص1355 ،حبیبی).«داد نتوان اعتبار را دیگران مصنوعه

 در را نالادی  جماال  ساید  شهادت مغرضانه ،حبیبی آقای که کنید می مشاهده

 اعتباار  بی و مصنوعی را دیگران اقوال و دانسته معتبر شرعاً و عقالً بودنش افغانی

 معتبر خودش تباری هویتِ مورد در را میلیونی چند قوم یک شهادت اما داند، می

 نظار  تا شود می متوسل مصنوعی توجیهات و ت ویالت به آن رد برای و داند نمی

 .بنشاند کرسی به را خود

ساید   هویات  ماورد  در حبیبای  عبادالحی  عالماه  اساتدالل  هماین  مبنای بر

 قبایال  از شاکل مت عماده  طاور  به ها پشتون که گفت قاطعانه توان می ،نالدی جمال
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 و داده شاهادت  حقیقات  ایان  به خودشان چون هستند، تبار عرب و تبار اسرائیلی

 و مصانوعی  توجیهاات  و تا ویالت  دیگر، اقوال و نظریات بنابراین .دارند اعتقاد

 .باشند می اعتبار بی

 قبیلاه  نیاز  و ساروانی  و لاودی  ،غلجایی قبایل سیادت و تباری عرب حقیقت

 ماتن  در و شاده  نگاشاته  تاریخ صفحات در که است ها قرن برادرانشان و وردک

 و اماروز  سااختۀ  حقیقات  ایان  .اسات  شده ثبت واقعیت عنوان به پشتون جامعه

 و رشاد  و گیاری  شاکل  ابتادای  از بلکاه  نیسات،  ها پشتون دشمنان توسط دیروز

 جاویی  سالطه  و گذشته در زمان جبر اما .است داشته وجود پشتون مقو گسترش

 داده جلاوه  واروناه  حقیقات  ایان  که شده سبب اخیر قرن یک از بیش در تباری

 .بماند باقی ابهام از ای هاله در و شود

 مرور به که است آن بشری جامعه در مردمان و اقوام اختالط عجایب از یکی

 خاود  هویات  و شده حل مسلط و قوی اقوام معده در ضعیف اقوام و افراد زمان

 در توان می را پدیده این .شوند می تبدیل خود ضد به حتی و دهند می دست از را

 پشاتون،  تبااران   عارب  برخای  کاه  چناان  کارد،  مشااهده  وضوح به پشتون جامعه

 کاه (  )طالاب  ابای  علای بان   پیاروان  با خصومت در  لجاییقبیلۀ غ از بخصوص

 عبادالملک  تاا  معاویه از هامی بنی ستمگران پای جای پا شود می محسوب دشانج

 را خود که ()محمود افغان هوتک محمود شاه نمونه، طور به .اند گذاشته مروان بن

 امام تا ( )علی امام از السالم علیهم بیت اهل ائمه به کرد می معرفی قریشی وسید 

 جارم  باه  را اصفهان گناه بی مردم از نفر هزار صدها و کرد می اهانت (عج)مهدی
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 جنایاات  اثار  در که این تا رساند قتل به ،بیت اهل مکتب و(  )علیامام  از پیروی

 .شد گرفتار جنون به زیاد

 بخصاوص  بیات  اهال  ائماۀ  باه  ،حکمتیاار گلبدین  مانند افرادی نیز اکنون هم

 ( )حسین امام ،(س)زهرا فاطمه حضرت عالم دو بانوی و امیرالمؤمنین حضرت

 باه  هاایش  نوشاته  در کاه  نمایاد  مای  اهانت حتی و اعتنایی بی (عج)مهدی ماما و

 .است شده منتشر پشتو و فارسی های زبان

 و نجیب قوم بصیرت و بیداری سبب خود نوبه به بتواند نوشته این امیدوارم

 و هاا  خاون  جادایی  ادعاای  کاه  کنند درک تا شود، اقوام سایر و پشتون مسلمان

 زباان،  کاه  اا  دیگاران  از برتار  و حقیقای  یکپارچه و خالص قوم وجود و نژادها

 جواماع  خرافای  باورهاای  از ا کنند تحمیل دیگر اقوام بر را شان سلطه و فرهن،

 متمادن  انساان  درد باه  تنهاا  ناه  و است گذشته  آن مصرف تاریخ که است بدوی

 حاضار  حاال  در .کند می مسموم را جامعه سالمت پیکر بلکه خورد نمی امروزی

 سااوی از کااه هسااتند تبااارگرایی کشاانده ساام همااین مسااموم افغانسااتان مااردم

 مازدور  و بصایرت  بای  روشانفکران  و خاائن  طلبان فرصت و خارجی های قدرت

 .دموکراسی و خواهی عدالت نام به هم آن گیرد، می قرار استفاده سوء مورد

 

 هزاد مصباح باقر

 قمری هجری 1439 المبارک رمضان وچهارم بیست

 (میالدی2018 جون9)
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 سادات مفهوم

 امااام اعقاااب از بیشااتر و شاایعه امامااان نساال از تبااار، عاارب هااای پشااتون

  محمادتقی  اماام  ،( )الکااظم   موسای  امام ،( )صادق جعفر امام ،( )العابدین زین

 شاوند،  محساوب سید  توانند می که هستند(  )الهادی  النّقی علی امام و(  )الجواد

 تااریخ  طاول  در عناوان  ایان  از تباار،  عارب  پشتون  افراد و قبایل برخی که نچنا

 از مختصاری  تعریاف  نخسات  کاه  اسات  الزم بنابراین، .کنند می و کرده استفاده

 .باشیم داشته سادات

 «سایّد » معنی به «سائد» مکسر جمع و «سیّدة» ریشه از «ساده» جمع «سادات»

 مالاک، ( 1409 ،الزبیادی ) شارف  و سایادت  معناای  به لغت در سید واژه .است

 .باشد می( 1408 منظور، ابن) حلیم کریم، شریف،

 کسانی به عام اصطالح در و است؛ سرور و آقا معنی به عربی لغت در «سیّد»

 (س)زهارا  فاطماه  و(  )طالب ابی ابن علی نسل از پدر طرف از که شود می گفته
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 با رابطه در افغانی حیات کتاب در .باشند (ص)عبداهلل بن محمد انبیا خاتم دختر

 اماام  حضارت  و( رض)حسان  اماام  حضارت  اوالده: »اسات  آمده چنین سادات

ساید   را هساتند  قاریش  قبیلاه  از مهاشا  بنای  شااخه  باه  ربوطم که( رض)حسین

 دو یاا  یاک  جاا  آن در کاه  نیسات  کالنای  ده و قریه هیچ افغانستان در .گویند می

 ناام  بار  عاالوه  را ساادات  افغانساتان  در .باشاند  نداشاته  ساکونت  سید خانواده

 باه  ماردم  .گویناد  می هم میر و صاحب پاچا، آغا، میا، سیّد، خواجه، شان معمولی

 (238ص :1370 ،2ج خان، حیات ).«اند قائل زیادی احترام سادات

 نباودن  جاایز  شاامل  که شده وضع سادات برای ای ویژه احکام شیعه فقه در

 و هاا  آن باه  دادن صادقه  باودن  حارام  آناان،  بارای  ساادات  غیر از گرفتن زکات

 باه  سادات مهاجرت .باشد می سادات، فقرای برای خمس نصف یافتن اختصاص

 و ساتم  اثار  در هجری اول قرن دوم نیمه در افغانستان ازجمله و بزرگ خراسان

 .یافت ادامه سوم قرن تا و شد آغاز هامی بنی حکام رحمانه بی کشتار

 احتارام  مورد کشوری هر در و اسالم تاریخ طول در سادات ماعیاجت نظر از

 مساتعین  خالفات  زمان در ها عباسی دوره در .باشند می و بوده مسلمانان خاص

 هاا  آن تکاریم  و ساادات  از حمایات  برای تدبیری( م 860)ق 251 سال در ،باهلل

 کاه  شاد  ت سایس  «االشراف نقیب» بنام مقامی و «نقابت» بنام نهادی و شد اتخاذ

 مارگ  دفاتر نگهداری و ثبت سادات، اعتبار و مادی زندگی از مراقبت اش وظیفه

 باا  کاه  ساادات  دختران ازدواج از مواظبت نیز و سیدها های نامه شجره و تولد و

 و نقابات  قاام م .باود  نکنناد  ازدواج خود از تر پایین اجتماعی مقام دارای مردان
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 تیموریاان  ،سالجوقیان  ،غزنویاان  توساط  نیاز  بعدی قرون در سادات از حمایت

 در ساادات  و یافات  اداماه  هند سالطین و اه صفوی ،بایقرا حسین سلطان ویژه به

 و قادرت  باه  کشاورها  برخای  در و شادند  گماشاته  بلندی های مقام به ها دولت

 .یافتند دست سلطنت

 و اساالم  پیغمبار  باه  مسالمانان  محبات  و اعتقادات در ریشه سادات احترام

 اسات  یافتاه  تداوم (س)زهرا حضرت فرزندان وجود در که حضرت آن بیت اهل

 قاومی  طلبی برتری به ربطی هیچ و است روایات و قرآن آیات به مستند و داشته

 کاه  زیرا خور و سودجو ندارد، و سوءاستفادۀ برخی افراد خرافاتی، مفت نژادی و

 .است مردود اسالم دین در جویی برتری چنین

 پشتون تبارشناسی و تسمیه وجه

 طاور  به که است قوم یک مختلف های نام اوغان و افغان ،پتهان ،پتان ،پشتون

 .کنند می زندگی تاکنون پیش های قرن از پاکستان و افغانستان کشورهای در عمده

 ناام  را «افغان» ،ساختگی تعریف با و دانند نمی یکی را «افغان» و «پشتون» که انآن

 و اناد  مغارض  یا کنند می قلمداد خاص قوم یک را پشتون و افغانستان اقوام تمام

 گذشاته  ساال  شصات  از بایش  طای  در که زیادی های تالش وجود با .جاهل یا

 از نیاز  و شانیداری  و دیداری نوشتاری، های رسانه طریق از افغانستان های دولت

  افغانستان مردم سازی افغان برای دولتی قوانین و ها فرمان درسی، های کتاب طریق

 در بخصاوص  افغانساتان  ماردم  اکثریات  هنوز داده، انجام افغانان سازی پشتون و
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 اوغاان  یا افغان ار پشتون و کنند نمی استفاده پشتون کلمۀ از روستاها و ها والیت

 تغییر ترتیب همین به .نامند می افغان را خود روستایی های پشتون حتی گویند، می

 ،تاجیاک  و افغاان  از اعام  ماردم  اکثریت و نیفتاد جا هم دری به فارسی زبان نام

 .دری نه کنند می استفاده فارسی واژه از غیره و ازبیک

 افغانستان سیاسی ادبیات در که پشتون سیاستمداران و نویسندگان از گروهی

 مغرضانه برداشت به استناد بااند  هشد متهم «شوونیست» یا «پشتونیست» عنوان به

 بارای  کاه  کنناد  مای  تاالش  اساتعمار،  دوره اروپایی مستشرقین برخی سطحی یا

 و هاردوت  ای افساانه  تااریخ  در تااریخی  ساابقه  افغاان  و پشاتون  پشتو، کلمات

 در نظریااتی  .کنناد  جساتجو  ریگویدا و اوستا سانسکریت، اساطیری های روایت

 :است شرح این به ها آن یبرخ که شده مطرح مورد این

 چناین  باار  نخساتین  خاارکوف،  دانشاگاه  استاد ،دورن برنارد پروفسور (1

 هاا  پشاتون  نیاکان شده ذکر هرودت تاریخ در که کتویساپ قبیله که کرد برداشت

 مانادگار،  روزناماه ) .کارد  یجانبادار  نظریه این از نیز گاردون پروفسور .اند بوده

 (480 مقالۀ

 دورن پروفساور  برداشت از ت سی به نیز حبیبی عبدالحی و دکهزا احمد علی (2

 باا  و دانساته  هارودت  تااریخ  در «پکتاویس » همان را «پکهت» و «ها پکت» های واژه

 (8: ص1368 ،حبیبی و 89کهزاد،).اند ساخته مرتبط «پختانه» و «پشتون» ،«پختون»

 مختلف های پست در که پاکستانی نظامی افسر ،(2014)افریدی عمرخان (3

 ساایر  و حبیبای  عبادالحی  از پیاروی  باه  اسات  هکارد  کاار  نیاز  سیاسی و اداری
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 ایان  انکاار  غیرقابل حقیقت: »نویسد می ها پشتون تباری آریایی نظریۀ داران جانب

 نخساتین  .اسات  شاده  شاناخته  افغان کلمه از تر قبل خیلی پشتون کلمه که است

 «پکتویاک » کشاور  به او که جایی شده، ایجاد هرودت سطتو زمینه این در مرجع

 ناام  باه  زباانی  باه  هاا  آن کناد،  مای  اشااره  شاده  مسکونی «ها پکتویس» توسط که

 شاان  کناونی  زیساتگاه  باا  که زیستند می ای منطقه در و گفتند می سخن «پکتاوی»

 شاده  اشاره (Pakhtas) پختس کلش به هم ریگویدا در واژه این .دارد مطابقت

  .«است شده تبدیل پتان و پختانه به  ها هندی توسط و

 پشاتو  و پشتون واژه جای و واژه نام اجباری تطبیق بر مبتنی که فوق نظریات

 باه  باشاد  مای  ویادی  پکهات  و هرودت تاریخ در پاکتوا و پاکتویس های واژه بر

 :است مردود مختلف دالیل

 زیادی های ضعف و هاست قصه و ها افسانه بر مبتنی خود هرودت تاریخ (1

 از یکای  «توسایدید » .شاود  می مشاهده آن در داری امانت و صحت دقت، نظر از

 ارسطو و نداشت قبول مورخ عنوان به را او اصالً هرودت، معاصر یونانی مورخان

 (28/7/89 تبیان،).کرد می خطاب پرداز افسانه را او یونانی نامدار فیلسوف

 از بسایاری  کاه  خواند می دقتی بی نویس قصه را هرودت «اسکاال اسپنسردی»

 ایان  باور به .دانند نمی باارزش پژوهندۀ نویسی تاریخ امر در را او برجسته مؤلفان

 پدر نباید است معروف آنچه برخالف دت،هرو هاروارد، دانشگاه در تاریخ استاد

  (740847: کد مهر،).دانست گویان دروغ پدر را او باید بلکه شود، خوانده تاریخ
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 از کازازی  الدین جالل دکتر «گوید؟ می دروغ جهان تاریخ پدر چرا» مقاله در

 خود درَخِ بر که هرکس برای: »نویسد می هرودت درباره یونانی فرهن، محققین

 کتااب  این ساختار .نیست ای افسانه کتاب مگر هرودت تاریخ کتاب کند، یم بنیاد

 کاد  نیوز، مشرق)«بینیم می آن در هم تاریخی نمودهای گاهی ولی است ای افسانه

 (308972 خبر

 و نشاین،  پشاتون  سارزمین  با( وایکیپکت ،یکپکتو ایضاً) پاکتوا سرزمین (2

 در را پااکتوا  سارزمین  هرودت .ندارد مطابقت پختانه یا پشتون با پاکتویس قبیله

 .اسات  کارده  معرفی حاکم قوم را ها آن و داده قرار ارمنستان کنار در 13 ساتراپ

 شاهر  نزدیاک  در هفتم ساتراپ در را پاکتوا محل آشکار تعارض یک در سپس،

 و ناآگااهی  بیاانگر  امر این که است زده حدس ،سند رود حوزۀ در کاسپاتیروس

 بزرگای  آن به هند قاره شبه حتی که است منطقه جغرافیای از هرودت اطالعی بی

 نظر از دوستانهن» که کند می اعتراف هم افریدی عمرخان که چنان .شناسد نمی را

 زار شان  بیاباان  فقاط  شرق، به آن فراسوی که است سند رود دره همان هرودت

   (Afridi, 2014: 404 )«است بوده

 کتوااپ سرزمین و پختون یا پشتون همان هرودت، پاکتویس  شود گفته که این (3

 علمای،  دلیال  هایچ  اسات  سالیمان  کاوه  اطاراف  در ها پشتون کنونی زیستگاه نهما

 واژه ایان  تحکم با که ادعاست یک تنها .ندارد شناسی زبان حتی و اجتماعی تاریخی،

 هاای  ماه کل رابطاه  آلمانی پژوهشگران گایگر و اشپیگل .دهند می تطبیق واژه آن با را

 .کنند می رد پختون و پشتون های واژه با را هرودت پاکتوای و پاکتویس
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 های کلمه به را ویدی پکهت و هرودت پاکتویس کلمه بوتولمی و گریرسون

 صورت فرانسوی دارمستر .دانند می نزدیکتر «پرسوایتی» و «پشته» «پشت» فارسی

 خیلای : »نویساد  مای  دانساته  قریاب  «پارشاتیس » واژه باه  را پاکتویس واژه تلفظ

 در صارف  کاه  «پااکتوایکی » مانند کلمه یک صورت که رسد می نظر به نادرست

 جدیاد  زبان در «پخت» یا «پشت» کلمه ایجاد و تولید باعث شود می دیده یونانی

 (150ص اول، جلد اسالمی، المعارف دایره).«بگردد ،شود می دیده امروزی

 ادبای  انجمان  با همکار و مت خر مستشرقین از ناروژی، استرن مورگن جرج

 در و نماوده  رد هارودت  تاریخ در را «پاکتوا» کلمه با پشتون کلمه مطابقت کابل

 پشاتو   (St)شات : »نویسد می کابل ادبی انجمن به 20/12/1939 تاریخ به ای نامه

 است، یافته اشتقاق قدیم ایرانی (rs) از یقیناً ها، حالت و صداها تعداد یک به نظر

 (Pars) پاارس  قادیم  شااخه  یاک  در پشتون و پشتو کلمات که است ممکن ...

 (3ص :1354، هوتک«).شود استخراج و اشتقاق

 پشتو اشتقاق بر مبتنی قبلی رایج نظریه: »است آمده ایرانیکا المعارف ةدایر در

 دفا  قابل آواشناختی لحاظ از هرودت تاریخ در (Pakhtues) پاکتویس قبیله از

 قارن  ایرانای  ناام  صاداهای  بتوانند ندارد امکان کدام هیچ یونانی Kt و  U.نیست

 (118 اعلم، هوشن، و شیرانی ارباب سعید) .«کند ارائه را میالد از پیش پنجم

در  منطقه و افغانستان تاریخی منابع در« پشتون»  وجه تسمیۀ واژه موضو  (4

 شارق،  و آسیا در اروپایی استعمار یعنی پیش از ظهور قبل، سال چهارصد حدود
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 و و یوناانی مطارح   هندی اساطیری و غربی منابع از رت مستدل و تر قوی مراتب به

 خورشاید  تاواریخ » کتااب  در گناداپوری شیرمحمدخان  .است شده داده توضیح

 والیت به عبدالملک ابن ولید زمان در هامی بنی لشکر تجاوز توضیح ضمن «جهان

هاای   پشاتون  همکااری  و(  )بیات  اهال  داعیه از غور مردم حمایت بخاطر ،غور

 چناین  افغاان  و پتاان  پشاتون،  هاای  واژه با رابطه در ،اموی لشکر با تبار اسرائیلی

  :است نوشته

 و بود متعیّن عرب لشکر پشتوانی بر افغانان لشکر ساله، هشت مهم این در چون»

 ایان  ماردم  و گفتناد  مای  پشتوانی را افغانان نواحی، آن زبان  فارسی مردم جهت آن از

 پشاتوان  را خاود  دانسته خود عزّت و فخر را اسالم لشکر پشتوانی خطاب نیز طایفه

 است الف که علت حرف رفته رفته و شدند، پشتوان به معروف و موسوم تا گفتند می

 طایفاه  این زبان باز آن از و یافت قرار پشتون بر پشتوان از یافته تخفیف استعمال در

 ایان  اسارائیلیت  تسامیه  بعد که است پنجم تسمیه این و گردید پشتو به معروف نیز

 آن از پس و افغان آن از بعد بودند، لاسرائی بنی اول در که زیرا شده، حاصل را طایفه

 بطاان  لقب شدن عطا بعدِ سلم و علیه اهلل صلی حضرت آن عهد در و شدند سلیمانی

 باه  یافات  ذکار  بااال  چنانچاه  هامیا  بنی سلطنت در و تندگف پتهان ،عبدالرشید قیس به

 را ایشاان  عارب  و افغاان  العماوم  علای  را ایشان فارسیان اکنون .یافتند تسمیه پشتون

 گفتاه  پشاتون  افغانساتان  در و خوانناد  مای  پتهاان  هنادیان  و نامند می سلیمانی مطلق

 (65ص ق:1311 محمدخان، شیر).«شوند می
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 باه  پااکتوا  و پاکتویس مورد در ،بوتولمی و گریرسون نظر که است ذکر قابل

 بار  مبنای  اساترن  ماورگن  وشایرمحمدخان   نظر با ،(پختون) پشتون منش  عنوان

 پکتاویس  واژه باا  واژه ایان  کاه  حالی در دارد، مطابقت پشتون واژه بودن فارسی

 .ندارد سنخیتی هیچ یونانی

 پشتو و پشتون برای شرح این به دیگری تسمیه وجه افغانی حیات کتاب در

 در منطقاه  یاک  ناام  «پشت» باور بلقا و معتبر روایت یک اساس بر» :است آمده

 ساکونت  آن در افغان قوم اعالی جد عبدالرشید قیس بار نخستین که است غور

 و تناد یاف شاهرت  «پشتون» نام به «پشت» منطقه ساکنان بعد به آن از .کرد اختیار

 است منسوب «پشته» به «پشتون» دیگر عبارت به .شد نامیده «پشتو» هم شان زبان

 کوهساتانی  منااطق  در( ها پشتون) مردم این که این بخاطر .است تپه آن معنای که

 واژه در لفظای  کم تصرف با کردند، می زندگی کسی، یا غر سلیمان غورات، مانند

 خان، حیات«).است کوهستانی پشتون معنای بنابراین .شدند نامیده پشتون «پشته»

 (181: ص1370، 2جلد

 ماورگن  توساط  که افغانین خا حیات محمد وشیرمحمدخان  نظر مقایسه از

 کاه  کساانی  و حبیبای  عبادالحی  نظریات با شود می تقویت نیز بوتولمی و استرن

 کنند، می جستجو دیگر ای افسانه منابع و هرودت تاریخ در را پشتون تسمیه وجه

 .است سازگارتر واقعیت با و تر منطقی افغان مورخ دو این نظر که آید برمی چنین

حارف  »نویساد:   وجه تسمیۀ پشتو چنین میی در مورد افغان نالدی جمال سید

است، عالمات نسابت اسات، مانناد      در کلمۀ پشتو که نام زبان ملت افغان« واو»
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شود و در حالت جمع حاذف   برای نسبت، زیاد می که در لغت عرب« یا» حرف

گرفته باشاند و  « بشیت»را از لفظ « پشتو»مال دارد که کلمۀ این هم احت .گردد می

افتد  های فلسطین، و این توجیه وقتی درست می ای است از قریه نام قریه« بشیت»

 (109ن، صالدی سید جمال« ).ل به حساب آینداسرائی که ایشان از نژاد بنی

 در اختالف این و دارد وجود اختالف هم «افغان» کلمه تسمیه وجه مورد در

 تار  قادیمی  تااریخی  مناابع  در .اسات  یافتاه  نیز هویتی و سیاسی جنبۀ اخیر دهه

 :است شده ذکر شرح این به افغان تسمیۀ وجه افغانی و اسالمی

 از م خوذ را «افغان» کلمه افغانی مخزن کتاب در یوهر اهلل نعمت خواجه (1

 تااریخ  ماورخ : »]نویساد  مای  دانسته( ساول) طالوت نوۀ و ارمیا فرزند «افغنه» نام

 خواجاه  و] االنسااب  مجماع  مصانف  و گزیاده  تاریخ در مستوفی و[ گشا جهان

 اناوار  چاون  کاه  نمایند می ایراد[ المخلوقات اصناف تاریخ در طوسی نصیرالدین

 مناور  و روشان  را تاریاک  عاالم ( ص)محمادی  جماال  تاب جهان آفتاب طلعت

 خالیاق  اصاناف  و اعاراب  گاروه  و گشت فمشر اسالم شرف به خالد گردانید،

 و افغاان  بنای  و( لاسارائی  بنای ) جاناب  باه  مکتوبی خالد .آوردند مدینه به رجو 

 ،نصر بخت اخراج زمان از داشتند[ م لوف] مسکن ،غور جانب به خود اعمام بنی

 پیغمبار  بعثات  از را ایشاان  و نوشات  بودناد،  متاوطن  مکاان  آن در لاسارائی  بنی

 قاوم  ایان  باه  خالد مراسله چون .نمود اعالم ایمان و اسالم حقیقت و آخرالزمان

 بزرگتارین   و شادند  مدینه متوجه طوایف آن بزرگان و رؤسا از کس چند رسید،

 ملاک  باه  واساطه  وهفت سی به او نسب  سلسلۀ و بود نام قیس افغان،بنی جماعۀ
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اهلل  نعمت خواجه).«رسد می اهلل خلیل ابراهیم مهتر به واسطه پنج و چهل و طالوت

 (107: ص1964 ی،هرو

 اماا  کناد  مای  ت ییاد  را قیس تباری اسرائیلی هم االحباب روضة کتاب صاحب

 هیئات  بلکاه  نشاد  مشارف  خادا  رساول  خادمت  باه  خودش قیس که گوید می

 و بودنااد مهمااان مدینااه در روز ده هیئاات ایاان کااه فرسااتاد را نفااری بیساات

 ،االحبااب  روضة).بود اشبح عابد منذربن یا اشبح عوف بن عبداهلل شان سرپرست

 (470-469 ص ،1جلد

 ذکار [ مخلوقاات  اصاناف  در] االنساب مجمع صاحب را قیس اجداد اسامی

 جهاان  خورشاید  تواریخ تابک در یزئ ابراهیم گنداپورشیرمحمدخان  .است کرده

 محماد  انتقاادات  و پذیرفتاه  را یهرو اهلل نعمت خواجه تباری اسرائیلی نظریه هم

 (62ص ق:1311خان، شیرمحمد).است دانسته مردود زمینه این در ران خا حیات

 اسارائیلی  را عبدالرشاید  قایس  و ولید بن خالد نیز گزیده تاریخ در مستوفی

 عناوان  باه  را اسات  طالوت نوۀ نام که «افغنه» کلمه واقع در و کند می معرفی تبار

 .پذیرد می افغان تسمیه وجه

 ما خوذ  را «افغاان » واژه االنوار، مطلع کتاب از نقل به فرشتهدر کتاب تاریخ  (2

 میاان  کاه  هاایی  جنا،  در زاری، و ناله و فریاد و داد معنای به افغان فارسی کلمه از

 .داناد  می گرفت صورت الهور راجه با کابل و غور مسلمانان حمایت با پشتون قبایل

 :نویسد می نموده معرفی مصری تبار قبطی را ها پشتون فرشتهتاریخ 
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 برهاانپور  بلده در است، ثقه مردم از یکی تصنیف که «االنوار مطلع کتاب در»

 .اناد  فرعاون  قبطیّاه [ نسال  از افغاناان  که] آمده نظر به خاندیش[ هند در شهری]

 کارده  توبه قبطیان از بسیاری آمد، غالب کافر آن بر ( )موسی حضرت[ که وقتی]

 خادایی  و فرعاون  دوستی در که ناایش از جماعتی و گشتند محلّی موسی دین به

 باه  کردناد،  وطان  جاالی  نکارده  اساالم  اختیاار  جهال  کمال از بودند، صلب او

 به موسوم گشته بسیار ایشان قبایل و شدند ساکن سلیمان کوه در آمده هندوستان

 اوالد چاون [ مایالدی  143/760] مائاه  و اربعاین  و ثلاث  سنه در .گردیدند افغان

 و کرمان مثل را هندوستان معمورۀ مواضع برآمده کوهستان از شدند بسیار نایشا

  .شدند متصرف پیشاور و شنوران

 نماوده  ایشاان  فتناه  دفع قصد داشت، خویشی اجمیر راجۀ با که الهور راجۀ

 پیش جن، به افغانان و کرد نامزد ایشان بر سوار هزاران با را خود امرای از کیی

 بارادرزاده  الهاور  راجه قضیه، این از بعد و رسانیدند قتل به را هندیان اکثر آمده

 سرکش افغانان سر بر استعداد نهایت در پیاده هزار پنج و سوار هزار دو با را خود

 مازین  اساالم  حُلیّاه  باه  کاه  کابال  مردم و غور و خلج دفعه این در .نمود گسیل

 و آمدناد  مدد به سکَ هزار چهار با شمرده فرض خود ذمه بر ایشان امداد بودند،

 باا  جنا،  هفتااد  ماه پنج مدت در و افراشتند مقاومت علم گشته مستظهر ایشان

 و عااجز  را ایشاان  تاختاه  کفاار  سر بر آمدند، غالب محاربات اکثر در کرده کفار

 و کابل مردم و ...کردند مراجعت و برداشتند جن، از دست همه گردانیده، زبون

 مسالمانان  احاوال  کاه  پرساید  مای  ایشاان  از هرکه رفته خود جاهای به نیز خلج
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 کاه  دادناد  مای  جاواب  ایشاان  کارد،  پیادا  صورت چه و رسید کجا به کوهستان

 .نیست دیگری چیزی جا آن در غوغا و افغان جز به هک بگویید مگویید، کوهستان

 را خودشاان  و «افغانساتان » را ایشاان  امکنه زبان فارسی مردم سبب این به ظاهراً

 (63 :1387استرآبادی،  هندوشاه« ).خوانند می «افغانان»

باه اساتناد   « افغاان »ی در ماورد وجاه تسامیۀ ناام     افغان نالدی جمال سید(  3

[ سارائیل ، ملات موصوف]ا بخت نصر که هنگامی»نویسد:  می زبان فارسیمورخین 

کردناد، باه جهات     زیاد آه و فغان می را زیر فشار اسارت گرفت، از درد و اندوه

گفتند و از همان آوان به هماین   می همین فریاد و فغان، به فارسی ایشان را افغان

، «شااول »و رأی مورخین دیگر، بر این قرار گرفته که ناام ناوۀ    .نام نامیده شدند

« .شاوند  نام پدرکالن خویش یااد مای   بوده و اوالدۀ او به« افغان»ها  پدرکالن افغان

 (5 ص ،نالدی سید جمال)

 نظریاه  خوانادن  فولکلوریک و  افسانه با نویسندگان برخی اخیر های دهه در

 ایان  تسامیه  وجاه  جساتجوی  به «افغنه» از «افغان» واژه اقتباس و تباری اسرائیلی

 .اناد  برآماده  ایرانای  هاای  نبشاته  سان،  و هندی و یونانی ای افسانه منابع در واژه

 در رساتم  نقاش  نبشاتۀ  سان،  در «ابگاان » کلمه آمریکایی محقق «لین، سپرن،»

 را خاود  دربار رجال از شماری های نام آن در یساسان پور شاه که را فارس استان

این تطبیق نیاز اثبااتی نیسات بلکاه احتماالی       .دهد می تطبیق افغان واژه با نوشته

 .است و ریشۀ تاریخی ندارد
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 هواژ «سااامهیتا بریهاااات بناااان» هنااادی مااانجم کتااااب در چناااین هااام

 تساان،  هیون مبنا چینی زائر سفرنامه در «اپوکین» واژه و  (Avagana)«اوگانا»

 حبیبی عبدالحی ،کلیفورد لوئیس مری ،گریگوریان وارتان مانند محققین برخی را

 .اند پذیرفته را آن تطبیق یا و داده تطبیق «افغان» واژه با ن،فره محمدصدیق میر و

 اسات،  باید و شاید و احتمال بر مبنی بیشتر دادن مطابقت این که است ذکر قابل

 .است نشده استدالل آن علمی مبنای و نرسیده اثبات به آن تاریخی واقعیت

 میاان  از کاه  دارد وجاود  مختلفای  نظریات ها پشتون تباری منش  اب رابطه در

 .آریاایی  دیگری و تباری اسرائیلی یکی: است بحث مورد و برجسته نظر دو ها آن

 نخساتین  شاید است، شده نوشته میالدی 1598 تا 1597 سال از که ،اکبری آیین

 تااریخ  آن از بعاد  و اسات  کارده  اشاره ها پشتون تباری اسرائیلی به که باشد اثری

 و تفصیل به افغانی مخزن کتاب در سرانجام و کرده مطرح را موضو  این فرشته

 تااریخی  اثار  یاازده  از بایش  در بعاد  به آن از .است شده پرداخته آن به قاطعیت

 کاه  اسات  گرفته قرار تصدیق وردم ها پشتون تباری اسرائیلی اسالمی، دوره دیگر

 مارآت  خاانی،  رحمت تواریخ ،االشرار و االبرار ةتذکر: از عبارتند ها آن مهمترین

 و افاغناه  انسااب  مرصاع،  تاریخ ،جهان خورشید تواریخ ،االنساب ةخالص العالم،

 .افغانی صولت

 :نویساد  مای  (اکبرناماه ) اکباری  آیاین  کتاب در عالمی، مبارک ابن ابوالفضل

 اعالیشاان  جد که دارند عقیده ها افغان ...دانند می اسراییل اوالدۀ را خودها  افغان»
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 نسب سلسلۀ و بتن و غرغشت سربن، بنام داشت پسر سه افغان .داشت نام افغان

 (407 ص :1153 ،2 ج ،عالمی« ).رسد می نفر سه این به پشتون بزرگ قبایل

 هاای  ساال  باین  در کاه  «االشرار و االبرار ةتذکر» کتاب در هم درویزه آخوند

 یعقاوب  مهتار  اوالدۀ هاا  افغاان  کاه  گوید می است نوشته میالدی 1613 و 1603

 بازرگ  رهبران از یکی طالوت: »نویسد می او .شود می یاد اسراییل بنام که هستند

 افغاان  دیگاری  و آصاف  یکای  کاه  ماناد  باقی فرزند دو طالوت از بود، اسراییل

 در هکا  ایان  بخااطر  اسات،  افغناه  همین اوالدۀ از افغان طایفۀ .داشتند نام[ افغنه]

 درویازه، « ).شاوند  می گفته سلیمانی عربستان در کنند می زندگی سلیمان های کوه

 (84-83ص

 از زیاادی  نگااران  واقعاه  شاد،  برده نام ها آن از تاکنون که مورخانی بر عالوه

 قاضای  و زردارخاان  ن،خاا  رحمات  حافظ ک،خت خان افضل مانند ها پشتون خود

 .کنند می معرفی یاسرائیل بنی را ها پشتون ن،خا اهلل عطاء

 غربای  شاناس  شارق  و دانشامند  مورخ، 24 از بیش مسلمان، مورخان از بعد

 از برخای  اساامی  که ندا کرده جانبداری و ت یید را ها پشتون تباری اسرائیلی نظریه

 ویلیاام  باورنس،  الکساندر سر ،الفنستون استوارت مونت: است قرار این از ها آن

 توماس بیلیو، .دبیلیو پیرفریر، جوزف فرزر، .بی .جی جونز، ویلیام سر ،مورکرافت

 و ایدریشام  آلفارد  دکتار  کااروی،  اوالف رمودین، ،راورتی جورج هنری لیدلی،

 .میسن چارلز
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 آسایایی  شهنشااهی  جمعیات  رئایس  ز،جون ویلیام سیر غربی، پژوهشگران از

 توجاه  ماورد  راهاا   پشاتون  تبااری  اسراییلی روایت که بود شخصی اولین ،بنگال

 در .باشاند  یهاود  نسال  از ها پشتون دارد انامک که داشت اظهار و داد قرار جدی

 جونز ویلیام به ای نامه در انگلیسی نویسندۀ ،ونیستارت هنری میالدی 1784 سال

 مولاوی  کاه  رسیده دستش به «اسراالفاغنه» بنام کتابی پیش وقت چند که نوشت

 ولاد  حسین که است اثری خالصۀ شکل صلا در و است نوشته را آن خیرالدین

 .است کرده ت لیف پشتو به د،مری سلیمانی قاسم شاه حضرت ولد صابر

 جونز ولیام سیر به ای نامه با و نموده ترجمه را اسراالفاغنه کتاب ،ونیستارت

 آسیایی تحقیقات دوم جلد در 1784 سال مارچ ماه در ترجمه و نامه این .فرستاد

 روایات  از مختصری شکل بود شده ترجمه که متنی اصلی مضمون و شد منتشر

 جاونز،  ویلیاام  .باود  هاا  پشاتون  نساب  و اصل مورد در یهرو اهلل نعمت خواجه

 معلاوم  ماا  به: »است چنین آن از بخشی که نوشته ونیستارت ترجمۀ به ای تبصره

 «ارساریت » کاه  وطنای  باه  سرگردانی ها مدت از پس اسراییلی قبیلۀ ده که است

 معتبرتارین  کاه  بینایم  مای  حاال .شدند گزین مسکن آنجا در و رفته شد می نامیده

 خاود  و هساتند،  هاا  یهودی نسل از ها افغان کهاند  هنوشت فارسی زبان به ها تاریخ

 های نام از هم قبایل های نام که شود می گفته حتی .گویند می را همین هم ها افغان

 کاه اناد   هکرد تالش خیلی تاکنون اسالم قبول از بعد گرچه .اند شده گرفته یهودی
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 ام کارده  مطالعاه  مختصری من که پشتو زبان اما کنند، پنهان را خود نسب و اصل

  1«.دارد کلدانی زبان با زیاد بسیار رابطۀ

 اشاغال  زماان  در کابال  در انگلایس  سافارت  کارمنادان  از و پژوهشگر ،برنز

 «بارنس » ناام  باه  افغانساتان  در کاه  شجا  شاه امارت و بریتانیا توسط افغانستان

 اسااس  بار  که 1831 سال در «بخارا به سفر» بنام خود کتاب در شود، می شناخته

 ناواب  خاناۀ  در مادتی  و دانسات  مای  لاسارائی  بنای  را ها پشتون خود مشاهدات

: نویساد  می چنین کرد می زندگی کابل در محمدخان دوست امیر برادر ،جبارخان

 در داشاتم،  دیادار  ایشاان  با همیشه خانه آن در که کسانی زیادی تعدادی از من»

 آوری جمع اطالعات اند یهودی اصل در ها پشتون که فیها، متناز  مس لۀ این برابر

 کاه  ایان  از مان  ولای  آوردند می من برای را هایشان کتاب مذکور اشخاص .کردم

 معلوماات  شافاهی  بارایم  کاه  خواساتم  ها آن از بخوانم را ها کتاب نداشتم وقت

 ساقوط  از پاس  کاه  گویناد  مای  و دانناد  مای  یاسرائیل بنی را خود ها افغان .ندبده

 عنعناه  کاه  آن از بعد .اند شده ساکن غور شهر به «نصر بخت» توسط المقدس بیت

 کاه  بیانم  نمای  دلیلای  دیگر کردم، ثبت دقت بسیار به را افغانیان تاریخ و سنّت[]

 ترتیاب  در شااید  .نپاذیرم [ شان  تباری اسراییلی مورد در] را ها آن سخن و روایت

 تاورات  ماتن  باا  هاا  تااریخ  برخای  و باشد داشته وجود خطاهایی تاریخی وقایع

 که گویند می هم خودشان و است یهودی افغانان چهرۀ اما باشد، نداشته مطابقت

                                                
 rohi.af/fullstory. id=59082 تژی، اهلل حبیب دکتر.  1
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 کادام  بادون  و دارناد  تعصب سخت بسیار ها یهودی با ها افغان .یهوداند نسل از

 باه  اساراییلی  قبایل برخی که این از .دانند نمی یهودیان اوالدۀ را خود موجه، دلیل

 «؟اناد  شده مسلمان و هستند ها آن اوالدۀ ها افغان که نپذیریم چرا ما آمدند، شرق

 (همان تژی، اهلل حبیب دکتر)

 و افغانساتان  در( 1825-1819) ناوزدهم  قرن اوایل در که مورکرافت ویلیام

  رابطه در و داند می یهودی را ها پشتون است، کرده مسافرت آن اطراف کشورهای

 هماین  به .است یهودیان مانند کامالً ها آن های چهره گوید می خیبر های پشتون با

 راهاا   پشتون ... و بیلیو هنری روز، جورج انگلیسی، گردشگر مسن چارلز ترتیب

 .دانند می تبار یهودی

عالوه بر مستندات تاریخی که تاکنون بیان شد، دلیل محکام دیگاری بارای    

هاای طوایاف و    های برخی نام ، قرینهتباری بعضی از قبایل پشتون اثبات اسرائیلی

ویلیاام   .باشاد  شناسای مای   یات باساتان ها توسط کشف مناطق و حمایت این قرینه

هاایی مانناد    ی، از قریناه ن افغانالدی جمالسید ، میجر ایچ دبلیو بیلیو و مورکرافت

 .برناد  نام می و تنگۀ خیبر ، کوه سلیمان، قلعۀ یهودت یهود، دشخالدی ،سلیمانی

 .قرار دارند های مذکور در حال حاضر در قلمرو پاکستان مکان

شناسای   و باساتان  ، رئیس مدرسۀ تحقیقاات تااریخی  پروفسور هنری هراس

در ساال   و استاد دارالفنون بمبائی که عضو افتخاری انجمان ادبای کابال    بمبائی

یوناانی و   ساازی  مجسامه مکتب  مبدأ»م( بود، در کتاب 1937-1936) ش 1315

دی از کشف مجسمۀ سر یک یهاودی کاه در قارن اول مایال    « بودایی در گندهارا



 37ها / تبارشناسی پشتون

 

خبار داده   پاکستان زیسته است، در دهکدۀ شهر بهلول در میادین شهر پیشاور می

وجود یهاود در ایان منااطق از ساابق توساط مناابع تردیاد        »و نوشته است که: 

 (316ش، ص  1315 کابل)سالنامۀ « .ناپذیری برای دنیای علم و فضل معلوم بود

 
 است شده کشف  پیشاور نزدیک نشین پشتون منطقه در که میالدی اول قرن در ودییه یک سر مجسمه

 هاا  پشاتون  تبارشناسای  و افغاان  کلماه  تسامیه  وجاه  باا  رابطاه  در که چه آن

 و هاا  پشاتون  تبااری  اسارائیلی  نظریاه  چارا  کاه  اسات  ایان  است برانگیز پرسش

 تااریخی  منباع  و کتااب  15 از بایش  در که «افغنه» نام از افغان واژه شدن برگرفته

 24 از بایش  و ذکر شده است گذشته چهارصدسال از بیش طی در اسالمی دوره

 میالدی، 20 و 19 های قرن در غیرمسلمان و غربی دانشمند و خاورشناس مورخ،
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 از کمتر نویسندۀ چند نظر و شده گرفته نادیده است، غالب نظر و اند کرده روایت

 گیرد؟ می قرار توجه مورد هستند مخالف که دست یک انگشتان

 اسات،  پشاتون  قبایال  تااریخی  باورهاای  مطابق که تاریخی مستند نظر چرا

 و اسااطیری  هاای  نوشاته  بار  مبتنای  نظریاات  و شود می خوانده فلکلور و افسانه

 شود؟ می دانسته عقلی و علمی تاریخی، ناقص های داستان و فولکلوریک

 موافاق  غیرمسالمان  و مسالمان  محقاق  و مورخ نویسنده، چهل از بیش چرا

 محقاق  و نویسانده  شاش  حادود  - اقلیات  و شاده  نامیده اقلیت ،تباری اسرائیلی

 دانشمندان «اغلب » و اکثریت -تباری اسرائیلی مخالف و معاصر افغانی و اروپایی

 شود؟ می خوانده

 
 برخی و شد کشف شناسان باستان توسط غور در میالدی 1946 سال در که ها یهودی گورستان

 .باشند می میالدی 753 تا 752 به متعلق آن قبرهای سن،
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 اخیار   هاای  دهاه  نویساندگان  بیشتر و اند اندک تباری اسرائیلی نظریه مخالفان

 بار  تبااری  آریاایی  نظریه .کنند می ترویج را تباری آریایی نظریه که هستند پشتون

 باا  هاا  پشاتون  هاای  واژه جاای  و واژه ناام  خودسارانه  دادن تطبیاق  همان مبنای

 و هنادی  اسااطیری  و فولکلوریک منابع و هرودت ای افسانه تاریخ در هایی واژه

 قلماداد  ندان!دانشم اغلب  نظر و عقلی و علمی را آن که است گرفته شکل آریایی

 .نیست چنین واقع در که کنند می

 از تبااری  آریاایی  مروجاان  که شود می آشکار زمانی ورزی غرض و تعارض

 هاا،  پشاتون  تبااری  اسارائیلی  روایات  در را عبدالرشاید  قایس  شخصیت سو، یک

 منباع  نداشاتن  و ناچاری روی از دیگر سوی از و خوانند می ای افسانه شخصیت

 وصال  او باه  را پشاتون  قبایال  شجره و دانسته ها پشتون واقعی جد را او دیگری

 را هرویخان  اهلل نعمت خواجه خود، کتاب در افریدی عمرخان که چنان .کنند می

 کاه  -مغاول  امپراتاور  تا ثیر  تحات  که است مدعی و نموده سازی تاریخ به متهم

او  .اسات  کارده  ایجااد  قاوم  ایان  بارای  اسارائیلی  مبادأ  -! بود ها پشتون دشمن

 و عماومی  توافاق  یاک : »کناد  مای  اعتراف چنین خود نوشته ادامۀ در ناخودآگاه

 ناام  باه  شخصای  که این بر مبنی دارد، وجود پشتون مردم و مورخین میان جهانی

 کاه  ایان  بار  مبنای  دارد وجود عمومی باور یک چنین هم .هاست پشتون جد قیس

 ایان  و متعلاق باود   اسرائیل شده گم قبایل از یکی به و داشت یهودی ریشه قیس

 (Afridi, 2014: 46 )«.سکونت داشت غور در قبیله
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 خواجاه  نظار  مخالفاان  از کاه  افغانی حیات کتاب مؤلفن خا حیات محمد حتی

 ایان  دیگار  جاای  در ،هاست پشتون تباری اسراییلی روایت مورد در یهرو اهلل نعمت

 در افغاانی  مخازن  روایت گرچه: »نویسد می داده ترجیح ها روایت سایر بر را روایت

 وضاع  باه  توجاه  با اما دارد، تفاوت دیگر های نوشته با ها پشتون تباری ائیلیاسر مورد

 :1370 ،2جلاد  خاان،  حیاات «).شود می معلوم تر نزدیک حقیقت به روایت این کنونی

 (183 ص

 شاد  گفتاه  کاه  طاوری  هماان  بگاذریم،  که تباری اسرائیلی و آریایی بحث از

 سار  بر و دانسته عبدالرشید قیس نسل از را پشتون قبایل نظریه، دو هر طرفداران

 بخاش  و نیستند قیس صلبی اوالدۀ  پشتون قبایل تمام اما دارند، توافق مطلب این

 بزرگای  و زیااد  هاای  شااخه  از متشاکل  پشاتون  قبایل .اند وصلی ها آن ی ازبزرگ

 .دارند غیره و هندی ،بلوچ ،تاجیک ،ترک ،عرب اقوام در ریشه که اند وصلی

 راهاا   پشاتون  هماۀ  هاسات،  پشاتون  تبااری  اساراییلی  نظریۀ طرفدار که بیلیو

دیگار   طوایاف   هها با  پشتوناز  زیادی تعداد که است معتقد و داند نمی اسراییلی

 ترکان، مغوالن، ها، سیستانی ساکان یا هفتالیان، یونانیان، راجپوتان، برهمنان، مانند

 قبیلاۀ  از خرشابون  شااخۀ  نمونه طور به او .دارند رابطه دیگران و ارمنیان عربان،

 واضاحاً  قاوم  این ایه نام از نیمی تقریباً که گوید می و داند می قوم 54 را نیسرب

 کاه  نویساد  مای  هم عالمی ابوالفضل( 14-13ص بیلیو،.)هستند هندی یا راجپور

 دیگاری  نسال  از سنّتی روایت یک اساس بر نیازی و لودی ،غلجایی های پشتون

 (407-406 :1153عالمی، ) .هستند
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 در بلکاه  نیست، پشتون محترم قبایل تمام به پرداختن نوشته این در ما هدف

 و فرزنادان  قاوم عارب   در تبااری  ریشاه  که هستیم قبایلی شناخت و معرفی پی

 .شاوند  می محسوب «سیّد» باشند بیت اهل پیرو اگر و داشته السالم علیهم بیت اهل

 شاان  سایادت  عربیت و که بایلیق جمعیت که دهد می نشان اولیه و کلی مطالعات

 علنای  و رسمی طور به هنوز که قبایلی و اند داده دست از تباری هویت نظر از را

 .باشد می پشتون قبایل سایر از بیشتر خیلی اند کرده حفظ را خود هویت

 ساختار اجتماعی قبایل پشتون

های کلیدی هستند کاه   ژهای قوم، قبیله، طایفه، ایل و خیل، وا در جامعۀ قبیله

شود. در ایان جامعاه، قاوم بااالترین ساطح       ها تعریف می ساختار اجتماعی با آن

دهد. در قوم، سطح تعلقاات تبااری و    ای( را تشکیل می انتزاعی رابطۀ ایلی )قبیله

تواند مبتنی بر روایات غیرمستند و ظن و گمان تااریخی باشاد، اماا     فرهنگی، می

 (66ح قبیله شفاف، عینی و قابل استناد است.)گودرزی، سطح این تعلقات تا سط

شود و قبیله الزاماً بخشای از یاک هویات قاومی      قوم از چند قبیله ایجاد می

 تواند هویت جداگانه داشته باشد. هار قبیلاه متشاکل از چناد خیال      است و نمی

طایفه( است و هر خیل از چند تیره و هر تیره از چند خاانوادۀ بازرگ تشاکیل    )

شود. این ساختار در میان اقاوام و قبایال مختلاف و در کشاورهای مختلاف       می

نیااز از ایاان اماار مسااتثنی نیسااتند. یکاای از  هااایی دارد و قبایاال پشااتون تفاااوت

 به این شرح است: های افغانستان ای در میان پشتون ساختارهای رایج قبیله
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 (Nationalityقوم )

 

 ( Tribeیا ایل ) هقبیل

 

 (Sub tribeخیل یا طایفه )

 

 (Clanکَهول یا تیره )

 

 (Sub clan) هپ لَرینَه یا اوالد

 

 (Familyکورَنی یا خانواده )

 را پشاتون  سادات طوایف و ها، قبایل ای فوق پشتون با توجه به ساختار قبیله

 :کرد تقسیم دسته دو به توان می طورکلی به

 و شاعب  دارای و واحاد  و بازرگ  بسایار  قبیلاه  یک از متشکل که ای دسته (1

 ساید علای   اوالد شاود. ایان قبیلاه    یااد مای   «متای » قبیلۀ نام است و به زیاد طوایف

 ساایر  اندازه به اش شاخه هر بیلۀ متی،ق. است ،غور ازن حسی شاه به مشهور سرمست،

ابادالی   قبیلاه . دهاد  مای  تشاکیل  افغانستان در را پشتون قبیله بزرگترین و بوده قبایل

 دوم مرتباه  در کیفای  و کمای  لحاظ از شوند ا  می پنداشته تبار اسرائیلی که ا  (درانی)
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به  ها آن های زیرمجموعه و دیگر بزرگ قبیلۀ سه از متشکل «متی» قبیله. گیرد می قرار

 و ماذهبی  هویت تنها نه قبیله این. باشد می لودی و سروانی ،(غلجی) غلزوی های نام

. اسات  داده دسات  از خاصی ا نیاز   موارد را ا بجز  خود تباری هویت بلکه فرهنگی

 نسال  از جدشان،( سرمست سید علی) نحسی سید شاه نامۀ شجره اساس بر متی قبیلۀ

علم پرور، مهرباان و   گستر  هستند، اما نشانی از این امام فرهن، ) (صادق جعفر امام

شاود؛ ایان قبیلاه     صادق، چراغ هدایت و دشمن شقاوت، در اغلب آنان مشاهده نمی

نظار از مثبات و    در تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی افغانستان و منطقاه ا صارف   

 منفی ا نقش بسیار برجسته داشته و دارد.

 مختلاف  قبایل میان در پراکنده و مختلف طوایف از متشکل که ای دسته (2

 هویات  اماا  اناد،  داده دسات  از را خاود  فرهنگی و مذهبی هویت و بوده پشتون

 یااد  غیره و خواجه صاحب، آغا پیر، پاچا، سیّد، نام به و کرده حفظ را شان تباری

 .شوند می

 قاوم  دو شود، می کوچک و بزرگ قوم دوازده از بیش شامل که هدست این در

 دارناد کاه   برجسته نقش افغانستان اجتماعی و سیاسی تتحوال در مؤثر و بزرگ

 دیگار  اقاوام . گیسودراز محمد سید نسل از ،وردک قوم و کنر سادات: از عبارتند

 قاوم  ،کوتی قوم ،بختیاری قوم ،خوندی قوم ،تارن قوم: اند شرح این به دوم دسته

 قاوم  ،مشاوانی  قاوم  ن،محمادخا علی  نواب قوم ،سید معالی قوم ،(ترین) یسیّدز

در فصول آینده باه ایان دو دساته بازرگ      و... . میران قوم ،شیخان قوم ،جمریان

 خواهیم پرداخت.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پشتون سادات قبایل

 از نسل سید شاه حسین
 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 متی قبیله

 در ساازی  سرنوشات  و مهام  نقاش  پشتون قبیلۀ بزرگترین عنوان هب متی قبیله

 اعقااب  از نفار  شاش  .است داشته منطقه و افغانستان سیاسی و تاریخی تحوالت

 اباراهیم  سالطان  و لودی سکندر سلطان ،لودی بهلول سلطان های نامبه  قبیله این

 و اناد  کرده حکومت هند در ،عادل محمدشاه و هشا اسالم ،سوری شیرشاه ،لودی

 بار  هوتاک  اشارف  شاه و هوتک محمود شاه های بنام قبیله این اعقاب از تن دو

 .اند نموده روایی حکم افغانستان و ایران

 کاه  حادی  باه  دارد وجاود  هایی اختالف متی قبیله تباری خاستگاه مورد در

 .اسات  داده قارار  ابهام از ای هاله در و ساخته وارونه را ها آن تباری اصلی هویت

 این تباری منش  پیرامون مختلف نظریات ابتدا دارد موضو  این که اهمیتی بخاطر

 .شود می پرداخته ها آن تحلیل و بررسی به سپس و شود می ذکر قبیله

 معمج مصنف: »است آورده افغانی مخزن کتاب در ی،هرو اهلل نعمت خواجه

 زماان  در کاه [ اسات  نقال  اا  گردانیاده  مرقاوم  وجه این بر متی نسب] االنساب
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 او سااالر  ساپه  که ثقفی یوسف بن حجاج ،مروان بن عبدالملک بن ولید خالفت

 ساپاه  چاون  نمود، تعیین غورستان و خراسان والیت تسخیر به بسیار لشکر بود،

 از جاوانی  شاد،  واقاع  ملاک  آن در تفرقاه  الجمله فی رسید، غور دربار به حجاج

 روزگار حوادث و ایام فترات بنابر نام نحسی شاه دیار، آن اشراف و زادگان بزرگ

 در نماوده  اختیاار  سافر  محنات  و غربت کربت م نوس مسکن و م لوف وطن از

 کاه  نویسد می وجه این بر او نسب و رسید بود، نزدیکی آن در که تبی شیخ قبیله

 کاه  بهارام  سالطان [ بان  حسن الدین جمال] بن محمود معزالدین ولد نحسی شاه

 امیرالمؤمنین غالب اسداهلل حضرت خالفت زمان در او .بود غورستان دیار حاکم

 خادمت  باه  و رفتاه  کوفاه  باه  امیر مالزمت به وجهه، اهلل کرم طالب ابی ابن علی

 خود نام به امیر، حضرت خاصه انوار خط به دیار آن منشور شده، مشرف شریف

 (595-594 ص :1964 ،2ج اهلل، نعمت خواجه« ).بود آورده

[ یوساف  ابان ] حجااج  سپاه اسالم زمان در چون: »افزاید می ادامه در خواجه

 و یافات،  قارار  صالح  باه  شادید  محاربات از بعد ساختند، محاصره را غور دیار

 اکثار  فرساتادند،  ولید دارالسلطنه به را نحس الدین جالل پسر دمحمو الدین کمال

 خااطر  تفرقاه  بناابر  نحسای  شااه  پدر معزالدین شاه .شدند متفرق غور مردم اکابر

 داده دسات  از را پادر  موافقات  و مرافقتن حسی شاه و گشت الحرام بیت متوجه

 قبیلاه  آن سردار که تبی شیخ محله در و درآمده ینبیت شیخ قبیله به پریشان و تنها

 شاب  قیاام  و روز صایام  و حق عبادت و طاعت و مجاهدت و ریاضت به و بود
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 مالزمات  باه  و کارد  نازول  باود،  مشاهور  ریاسات  و بزرگی به و داشت اشتغال

 .گشت مشرف تبی شیخ

 او تبیا  شایخ  بود، هویدان حسی شاه جبین از صالح و زادگی بزرگ آثار چون

 کارد  می سلوک او با پدرانه شو رَ به و ساخت حرممَ و داد جای خود خانۀ در را

 باه  کاروباار  جمیاع  کاه  آن تا گردانید واقف را نحسی شاه خود مهمات اکثر در و

 .پرداخات  مای  کمتر دنیا معامالت به خود و یافت می قرار او دید صواب و صالح

 نحسی شاه ،تبی شیخ و نیست روش مانعی پرده و ستری کوهستان مردم در چون

 بارادر  مثل را او تبی شیخ پسران کجین و اشپون و بود گردانیده فرزندان داخل را

 ،داشاتند  میاان  در جهتای  یاک  و اخاالص  طریقاۀ  یکدیگر با و کردند می تصور

 خاناه  درون دهشات  بای  و دغدغاه  بی و گشت محرم ایشان خانۀ در نحسی شاه

 .داشت آمدورفت

 یزلای  لام  ارادۀ باا  بناابرآن  باود  شادنی  آشکارا قضا پردۀ پس از امری چون

 داشت، نام «متو» که تبی شیخ صبیۀ به خوردسالی و وانیج مقتضای به نحسی شاه

 پادر  و ماادر  رضای بی که رسید جایی به کار رفته رفته و نمود حاصل تمام الفتی

 .سااختند  درسات  را مواصالت  سلسلۀ نموده، حاصل رضامندی یکدیگر میان در

 البارمَ  و درگذشات  اخفاا  از کار سرّ و رسید، ظهور به حمل آثار چندگاه از بعد

 عااجزۀ  باه  سارزنش  و مالمات  زبان شد، واقف امر این از متو والدۀ چون .افتاد

 .ندیاد  چااره  وصال  فکار  جز به بود، رفته دست از کار رشتۀ سر اما گشود، خود

 راز ایان  کاه  آن از پایش  گفت و نمود معلوم تبی شیخ پدرش به را واقعه صورت
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 مناساب  گاردد،  ظاهر اقربا و خویش به و برافتد کار روی از پرده و شود آشکار

 ما کفو جوان این گفت شیخ .درآریم جوان این عقد به را دختر این که است این

 .شوم راضی امر این به چگونه نیستیم، واقف او نسب و اصل حقیقت از و نیست

 او جباین  از زادگای  بازرگ  نشاان  ظااهری  حسن روی از بالفعل گفت اش زوجه

 از متاو  والادۀ  .نشد راضی امر این به شیخ شد، واقع ضرورت را ما و هویداست

 اجاداد  و آبا گفت نحسی شاه نمود، استفسار او نسب و حسب احوال نحسی شاه

 مان  ساخن  شاما  اگر ،دیارند آن حکام و بزرگان و اشراف از غور والیت در من

 تحقیاق  آنجاا  از کاه  فرستید باشد، شما اعتمادی که را کس یک دارید، نمی باور

 میراثی که را «دور کاغ» پسندیده را سخن این ایشان .بیارد شما برای خبری کرده

 از بعضای  به مخفی مکتوب نیز نحسی شاه و فرستادند غور به بود ایشان محرم و

 حااالت  کمااهی [ آنجاا ] رسایدن  از بعد و شد غور متوجه او نوشت، خود احباء

 سااخته،  جماع [ وجاوه  کل من را خود] خاطر و نمود نحسی شاه نسب و حسب

 .نمود معاودت

 سیر به[ مخصوصان از جمعی با] روز هر بود، او منتظر و مترصد نحسی شاه 

 مالقای  و ساید ر دور کااغ  روزی کاه  تا ایستاد، می او راه سر در برآمده، شکار و

 حقیقت گفت آوردی، خبر چه پرسید،ن حسی شاه .[آورد بجا تسلیمات و] گشت

 و حاجات  ساازم کاه   ظاهر شرطی به اما نمودم، تحقیق را شما بزرگی و اصالت

 و مؤکاد  پیماان  و عهد بهن حسی شاه .گردانی مقرون اجابت عز به نیز مرا التماس

 روا خاود  بار  تقصیر آن انجام در باشی داشته که حاجتی هر که گردانیده درست
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 ناام  «مهای » کاه  من صبیۀ که است آن من حاجت گفت دور کاغ .داشت نخواهم

 غایات  به نوید این از نحسی شاه .درآری خود عقد حبالۀ در و فرمایی قبول دارد،

 .دویدن سر به ما از اشاره یک دوست از گفت، و گشت مسرور

 والادۀ  پایش  و ،درآمد قبیله به ساخته جمع خود مراد از خاطر دور کاغ پس

 بزرگای  و اصاالت  صایقل  باه  باود،  هشاد  غبارآلوده که را ایشان ضمیر آمده، متو

 تبیا  شایخ  باه  را حقیقات  صالحه ضعیفۀ آن و گردانید( مصفا) مجلین حسی شاه

 بی بی» سعد ساعت به آن از بعد .گردید خوشدل خبر این از نیز او ساخت، ظاهر

 وجاود  به فرزندی عقد از معدود ایامی از پس و بستند عقد نحسی شاه به ار «متو

 از پدر و مادر رضای بی فرزندی این گفت رسید، تبی شیخ به خبر این چون .آمد

 زباان  باه  .نهااد  یزو غل را طفل این نام که است آن مناسب شده، حاصل دزدی

 نام همان به پس دزدی، فرزند یعنی گویند، می را پسر ،زوی و دزدی ،غل افغانی

 .یافت اشتهار

 ضایر به را مهی ،دور کاغ دختر قول، و عهد بر بنا نحسی شاه چندگاه از بعد

 ایام در و شد پیدا فرزندی نیز وی از و آورد در خویش نکاح حبالۀ در تبی شیخ

 فرزنادی  را متو بی بی تعالی حق ایام مرور از بعد و سپرد، حیات ودیعت طفولیت

 سان  در چون و نهاد، نام ابراهیم را خود نواسۀ آن تبی شیخ .داشت ارزانی دیگر

 فر و بزرگی انوار و نمود مشاهده تمیز و رشد آثار طفل آن از[ سالگی سه] صغیر

 ی،هرو اهلل نعمتخواجه ) «.نمود لقب لودی را او نمود، تفرس جبینش از ریاست

 (601 -597 ص: 1964 ،2 ج
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 پارده  افغانی مخزن تاریخ دوم جلد از ششم باب در یهرو اهلل نعمت خواجه

 بیران  در ذکرر : »نویساد  مای  چنین برداشته نحسی شاه اصلی تباری هویت روی از

 که نحسی شاه منکوحۀ متو بی بی بن لودی بن سیانی بن اسماعیل ولد نوحانی اوالد

 بار  .است شده ملقب «نحسی شاه» به و بود «علی سرمستسید » نامش اصح قول به

 خاود  نوحانی قوم که نماند محتجب و مخفی بینش و دانش هلا مهرضیای رأی

 باه  را مقدماه  ایان  و داناد  مای ساید   را همه متی قوم از بلکه گویند، می «سید» را

 بان  نخاا  محبات  پنااه  غفاران  نسابنامۀ  از چه چنان رسانیده، ثبوت صادقه براهین

 حکومات  و سلطنت نوحانی الوس و قوم تمام بر جد عن اباً که نوحانی شیرشاه

 باه  دارد، زینات  و زیاب  ایشان به بوم و مرز آن مملکت و است ایشان سرداری

 : نماید می مرقوم محموده مجموعه این در ایجاز طریق

 بان  نخاا  موسای  بان  خاان  دولات  بن شهبازخان بن شیرشاه ابن نخا محبت

 خاان  یاسین بن خان دولت بن خان عیسی بن خان لقمان بن خان جالل بن خان کتی

 لاودی  به الملقب ابراهیم بن سیانی بن اسماعیل ابن نوحانی بن لودی بن مما بن

 ساید  بان  بازیاد،  شاه سلطان سید بن نحسی شاه به الملقب علی سرمست سید بن

 بان  ساامانی  اجمل شاه سید بن الدین جالل سید بن محمدشاهسید  بن الدین معین

 اساحاق ساید   اماام  بن االمرا حسن شاهسید  بن عبداهللسید  بن ابوالقاسم شاهسید 

 بان  ) (محمادباقر  اماام  بن  ()جعفرصادق ناطق حق امام بن المؤتمن به ملقب

 امیرالماؤمنین  حضارت  بان  ( )حساین  اماام  حضارت  بان (  )العابدین زین امام
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 علیه اهلل صلی اهلل الرسول محمد بنت( س)الزهرا فاطمه حضرت و(  )مرتضی علی

 (613-612 ص: 1964 ،2ج اهلل، نعمت خواجه« ).سلم و آله و

 مخازن  روایات  نیاز  جهاان  خورشید تواریخ کتاب در گنداپوریشیرمحمدخان 

 از را او و پذیرفتاه  را تبیا  شایخ  دختر با نحسی شاه ازدواج چگونگی مورد در افغانی

 بار  مبنای  و اصح روایت به اما است، دانسته تازی ضحاک نسل از غوری امیرزادگان

 ناماه  شاجره  ون حسای  شااه  سیادت مورد در یهرواهلل  نعمت خواجه «صادقه براهین»

 است حالی در این .است نکرده توجهی رسد می ) (صادق جعفر امام به که او اصلی

 .کرد می دفا  ها آن از و داشته ارادت خیلی سادات به او که

 نسابنامه  و شاده  داده نسابت  ضحاک به غوری سالطین هم فرشته تاریخ در

 که تفاوت این با است، شده نوشته ضحاک تا بهرام از و بهرام تا شنسب از ها آن

 زماان  در بهارام  سالطان  کاه  اناد  نوشاته  جهاان  خورشید تواریخ و افغانی مخزن

 امضای با منشوری و رفته کوفه به السالم علیه علی امیرالمؤمنین حضرت خالفت

 بناام  کسای  دیگار،  تاواریخ  برخای  و فرشاته  روایات  به و آورده دست به ایشان

 و لاوا  و رسیده امیرالمؤمنین خدمت زمان آن در ها غوری حاکم و بزرگ شنسب،

 .است گرفته را غور حکومت منشور

 از نقال  باه  پشتو، ترجمه افغانی حیات کتاب دوم جلد درن خا حیات محمد

 مخازن  روایت و داده نسبت غوری بهرام به را نحسی شاه شجره االنساب، مجمع

 تبیا  شایخ  دختار  متاو  بای  بای  با نحسی شاه ازدواج نگیچگو مورد در را افغانی

 (27-26 ص :1370 ،2ج خان، حیات).نماید می تصدیق و بازنویسی
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 در کاه  انانسات افغ مشاهور  ماورخ  و محقق ،حبیبی عبدالحی که است جالب

 حیاوان،  انساان،  نام تا کند می شنا باستانی و تاریخی های اسطوره و تاریخ دریای

 و داده نسبت ها پشتون به را آن بتواند که کند شکار را ای افسانه و حکایت مکان،

 از و هبسات  را خاود  دل چشام  متای  قبیلاه  مورد در کند، تطبیق پشتو های واژه با

 متاو  بطان  از[ تبیا  شیخ] شیخ این اوالد از: »نویسد می و برد نمی نامین حسی شاه

 قبایال  گبازر  جاد  کاه  اسات  معاروف ( غلزایای ) غلجی بنام شخصی دخترش،

 ( 241: 1368 ،حبیبی« ).است افغانی غلجایی معروف

 مشاهور  شااهان  نسابنامه  افغانساتان  مختصار  تاریخ کتاب آخر در که حبیبی

 و سوری و لودی شاهان نسبنامه ثبت زا است کرده ترسیم را غیرپشتون و پشتون

 حبیبای  کاار  ایان  .است ورزیده خودداری( متی قبیله)ن حسی شاه نسل از هوتکی

 و هاا  غاوری  نسال  از تند، یاا پشاتون نیسا   متای  قبیله که است مطلب این بیانگر

 او و شاوند  می محسوب تبار عرب و ( )صادق جعفر امام نسل از یا تبارند ایرانی

 .ندارد را حقیقت این به اعتراف شجاعت

 تحات  پژوهشای  ای مقالاه  «سیاسات »  نام به پاکستانی زبان انگلیسی سایت در

 متاو  بای  بای  شوهر نحسی شاه آن در که است شده منتشر ها، پشتون تاریخ عنوان

 بخشی ترجمه .است شده معرفیسید  صراحت با و تردید بدون ،تبی شیخ دختر

 :است شرح این به مقاله این از

 دخترش .بود متدین و پرهیزگار روحانی، شخصیت یک ،[بابا بیت] بابا بیتن»

 شاد  مای  شناخته ایران شاهزادگان از یکی که نحسی شاه سید با داشت نام متو که
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 باود  شاده  گرفتار ناهنجاری و پریشان وضع یک در نحسی شاه سید .کرد ازدواج

 در و آماد  باباا  بیاتن  نازد  آرامش جستجوی در نموده، مسافرت خود وطن از که

 حاصال  را[ باباا  بیاتن ] خاود  مرشد رضایت و شد مشغول عبادت و به دعا آنجا

 زن ن،حسی شاه .کرد ایجاد خیالی های داستان برخی متو ون حسی شاه ازدواج .کرد

 کرالنی پشتون طایفه از دور کاغ دختر که (Mahi) مهی نام به داشت هم دیگری

 (Mathi) متای  قبایال  ناام  باه ( مهای  و متو) مادر دو از نحسی فرزندان شاه .بود

 .یافتند شهرت

 رفتاار  اثار  در .باود  «سیّد» بود، یافته شهرت فارسی شهزاده به که نحسی شاه

 ساادات  از زیاادی  هاای  خانواده عباس، بنی و هامی بنی رحمانه بی کشتار و ظالمانه

 خصامانه  رفتار ترس از .شدند مقیم خراسان و ایران در شده مهاجرت به مجبور

 مخفی را شان هویت طایفه این متدین افراد سادات، علیه وقت حکام ستمگرانه و

 معارض  در که ساداتی عنوان به هم نحسی شاه اجداد که است ممکن ،داشتند نگه

 هاا  پشاتون  اماا  باشاند،  کرده معرفی فارس شاهزادگان را خود داشتند، قرار خطر

 احتارام  هاا  آن باه  تاا  نامناد،  مای  «شااجی » یاا  «پاچاا » راساید   عماوم  صورت به

 (5 صفحه سیاست، سایت ها، پشتون تاریخ«).بگذارند
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 تبار از نسل شاه حسین های عرب نامه پشتون شجره

 کتااب  در افغانساتان  پرکار نویسندۀ و خطاط مورخ، ،فوفلزایی وکیلی عزیزالدین

 نسبنامۀ آن در که است آورده را نسبنامه یک از بخشی ،«زمان شاه تاریخ فی الزمانةدر»

 جعفار  امام به منتسب ها، لودی و ها غلجایی اعالی جد -علیسید  اصالً -نحسی شاه

 صااحب  ر،نظ شیخ که است آن سبنامهن این مشکل .است شده ذکر مالسال علیه صادق

 خاود  و کارده  می زندگی ها غلجایی بین در احتماالً که او اجداد از دیگری کس یا آن

 - شده می وصل( ره)ابوحنیفه اعظم، امام به اش نامه شجره است دانسته می غلجایی را

 اعظام  اماام  نسال  از هماه  هاا  غلجایی که کرده فکر -اند دهکر وصل سهواً یا عمداً یا

 ،هاا  غلجاایی  که است گرفته نتیجه غلط به بنابراین، .کیان نسل از اعظم امام و هستند

 .شاوند  یم وصل نحسی شاه به و باشند میسید  مادر طرف از و نژادند ایرانی و کیانی

 نسابنامه  کاه  اسات  آن مهام  نیسات،  مهام  ماا  بارای  باشاد  هرچه ر،نظ شیخ نسبنامه

 هفتااد  و دویست ،افغانی مخزن کتاب از غیر طریقی از او سیادت بر مبنی ن،حسی شاه
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 ماتن  .اسات  شده مهر و ت یید شاه زمان و تیمورشاه راندو در و شده ظاهر قبل سال

 :است زیر شرح به فوفلزایی وکیلی نوشته

 شاجرۀ  حکام  خاود  ذات باه  اسات،  دست در فعالً که خاندانی اعتبارنامۀ آن یک»

 دونایم  تقریبااً  موجود ورق .است احترام قابل و مستند خیلی و دارد را شرعی و رسمی

 درانای  شااه  زمان سلطنت عصر در که اخیر قسمت .دارد عرض متر سانتی ده و طول متر

 و اسات  شاده  گاراف  زینگو آخرین حصۀ و اقتباس عنداالقتضا است، یافته امتداد حکم

 سالطنت  عصر در کابل دارالسطنۀ شرعی محاکم اعضای همگاناند  هکرد مهر که کسانی

 :شجره اخیر سطر چند است این .اند شاه انزم

 هارکس  رسیده، صحت به و است علیه اهلل رحمت رنظ شیخ اجداد و آبا شجرۀ ینا»

 بارهاا  رسید، خواهد آخرت و دنیا خرابی کند، کینه و بغض مذکور شیخ اوالد همراه به

 ابان  ابوطالاب  ابان  برهان ابن شمشیر ابن رسول مال ولد شیرداد مال .است شده آزموده

 اساماعیل  ابان  مشی ابن پتان ابن عبداهلل شیخ ابن ابوبکر شیخ ابن مزید شیخ ابن رنظ شیخ

 ابان  غور ابن متین ابن ملخی ابن ابراهیم ابن ایزب ابن اسماعیل ابن مشبوبالک علی ابن

 از کاه  اعظام  اماام  اساتناد  باه  .اعظم امام ابن حماد ابن مودمح سلطان ابن عبداهلل سلطان

 پادشااه  کیاان  کاه  اناد  کیاان  پدر طرف از غلجایی که شد معلوم یعنی بودند، کیان مردم

 از ملاک  پادشااهان  سالطنت  االیام قدیم از که نانوشیرو اجداد و آبا مثل .گویند را عجم

 و شاد  عارب  ماردم  از شرافت آن از بعد .[مصطفی محمد] ضرتح وقت تا بوده کیانی

 .داشت نام نحسی شاه که علیسید  بنت است،سید  غلزایی مادر

 ساید  ابان  محمدشااه  ابان  نالادی  معاین  سالطان  ابان  ،دبایزی سلطان ابن نحسی شاه

 نحسای  شااه  ساید  ابان  عباداهلل  شااه  ابن ابوالقاسم شاه ابن احمد شاه سید ابن الدین جالل
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 ابان  العابادین  زیان  امام ابن باقر امام ابن صادق جعفر امام بنا اسحاقسید  ابن االمیری

 .حسین امام الشهدا سید حضرت

 شااهی  عسکر عمرخان محمد است سپرده نگارنده به را شجره این که کسی :نوت

 دآغۀمحم جلگۀ پایان ساکن شیردادخان مال ولد نخا کریم مال ولدخان  امین محمد ولد

 قنادهار  ارغناداب  خاورد  مناارۀ  ماذکور  اصلی موطن و باشد می احمدزایی قلعۀ ،لوگر

 .دارد مالزمت دولتی مطبعۀ به حال در و شده ساکن لوگر در[ 1335] فعالً و است

 اناد،  کارده  مهار  شاجره  پاای  در شاه زمان عصر در که شرعیه محکمۀ موقر اعضای

 :قراراند این از ایشان مهرهای عبارات و اسماء

 ؛اهلل رسول شر  خادم میراکبر اهلل، الی امری افوض 

 ؛1204 -میراکبر الفقیرالحقیر ،محضر نیک بندگان خادم 

 ؛خیرالدین نبی شر  مفتی مبین، کردگار فضل ز شده 

 ؛است من با کرم ز محمد دوست است، دشمن از غم چه جهانم دو در 

 ؛1189 -اهلل رسول شر  مخاد اهلل نعمت شد، تیمورشاه حق دولت ملک 

 ؛1207 – قربان عبده 

 ؛1191 -محمدعاشق یدس ابن محمد خان 

 ؛پناه تو جز به ندارد[ محمد] فقیر که نگاه، داری تو عزت به الهی 

 ؛1204 -اهلل عنایت عبده اهلل، رسول محمد شر  خادم 

 11207 -قدیر خداوند آن فضل به ابوالقاسم شد منیر، دین خادم و شر  مفتی. 

 و شاود  می خوانده مغشوش بصورت نام انور محمد قاضی مهر شجره این آغاز در

 (434-433: 1337)وکیلی فوفلزایی، «.است کرده مهر دو
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 بگاذریم  اخیر های دهه در او دیگر فکران هم و حبیبی عبدالحی ادعای از اگر

 نآ شااخه  بزرگترین ها غلزایی که متی قبیله تباری منش  مورد در عمده نظریۀ دو

 :دارد وجود دهند می تشکیل را

 هاا  غوری و بوده غوری سالطین نسل از متی قبیله اعالی جد نحسی شاه (1

 روایات  باه  و است تبار ایرانی روایت یک به هم ضحاک .هستند ضحاک نسل از

 .است معروف تازی ضحاک به که چنان تبار، عرب تری ضعیف

 برای که است مالسال علیه صادق جعفر امام اوالده از و «سیّد» نحسی شاه (2

 ایرانای  شهزاده را خود و نموده پنهان ابتدا در را خود اصلی هویت جانش حفظ

 .است کرده معرفی غوری یا

 نسل از آن های زیرشاخه و متی قبیله که است این است قطعی و مسلم آنچه

 ،خروتای  ،توخی ،نوحانی هوتکیان،: مانند لودی ابراهیم و سروانی ،غلزایی قبایل

 ایان  کاه  گفات  تاوان  می بنابراین ؛نیستند پشتون ...و لودی ،خیل سلیمان ی،ک تره

 و تااریخی  شاواهد  و قرائن .تبار ایرانی و تاجیک یا و تبارند عرب وسید  یا قبیله

 و اسات  تباار  عارب  وساید   نسیح شاه که دهد می نشان تباری انکارناپذیر اسناد

 این تاریخی و عقلی دالیل .اند سیّد همه شوند می خوانده متی قبیله که او فرزندان

 :شود می داده قرار بررسی مورد زیر شرح به موضو 

 بهارام  باه  را اوشایرمحمدخان   و یهرو اهلل نعمت که نحسی شاه نسبنامه -1

 شااه  بان  نحسای  شااه : اسات  شارح  ایان  باه  اند داده نسبت( غوری) سوری شاه

 در بهارام  سالطان  از بعاد  افراد اسامی .بهرام لطانس بن الدین جمال بن معزالدین
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 در کاه  غاور  سالطین های نسبنامه با نسبنامه این و نشده ذکر معتبر تاریخی کتب

 تااریخی  های نسبنامه در اختالف هرچند، .ندارد مطابقت شده ثبت تاریخی کتب

 مخازن  نوشاته  طبق ا نحسی شاه جرتمها تاریخ تطبیق اما است، بدیهی حدی تا

 لشاکر  فوق روایت اساس بر .دارد زیاد فاصله تبی شیخ زندگی تاریخ با ا افغانی

 حمله غور به قمری هجری 86 سال دودح در عبدالملک بن ولید زمان در اموی

 ،تبی شیخ اما ؛شد غوری شهزاده عنوان به نحسی شاه فرار و مهاجرت سبب و کرد

 86 ساال  در نحسای  شااه  اگار  .کرد می زندگی هجری 300 تا 250 های سال بین

 ای منطقاه  در زمان آن در که تبی شیخ سکونت منطقه به و کرده مهاجرت هجری

 زماان  آن در باشاد،  بارده  پنااه  داشات  قرار زرمت و لوگر میان که «التمور» نام به

 مشکل همین .باشد داشته حقیقت تواند نمی داستان این و نداشته وجود تبی شیخ

 نیاز  عبدالرشاید  قیس پدرش و تبی شیخ میان نَسبَی ارتباط در زمانی زیاد فاصلۀ

 در باشاد،  ولیاد  بان  خالاد  دورۀ هم قیس بپذیریم که صورتی در البته .دارد وجود

 هاای  ساال  باین  تبی شیخ و است زیسته می هجری، اول دهه در قیس صورت آن

 عاادی  کاه  است فاصله سال 240 حداقل پسر و پدر میان هجری و 300 تا 250

 شاهزادگان به نحسی شاه داشتن نسبت بر مبنی روایتِ بنابراین، ؛رسد نمی نظر به

 اماا  نیسات،  قباول  قابال  زماانی  فاصله هم و تاریخی واقعیت نظر از هم غوری،

 عنوان به که زمانی در نحسی شاه که این آن و دارد موجه دلیل حکایت این ساختن

 باا  دیگار سید  صدها مانند جانش(  )بیت اهل خانواده به وابسته و علوی سادات

 وابساته  را خود و رفته ناشناسی و دور محل به که شده مجبور بوده مواجه خطر
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 دهاد،  اداماه  اش زنادگی  باه  بتواند تا کند معرفی دیگری خانواده و طایفه یک به

 مختلف مناطق در بیت اهل تبار از دیگر «سیّد» صدها بلکه نکرده او تنها که کاری

 .اند داده انجام نیز جهان

 ایان  و اسات  آشاکار  خیلای  نحسی شاه تباری غوری حکایت بودن ساختگی

 و روزگاار  جاور  از کاه  است تبار هاشمی وسید  نامبرده که سازد می ثابت مس له

 فرزندانش به را خود واقعی هویت اما شده تقیه به مجبور ،بیت اهل دشمنان ستم

 .است ساخته آشکار خصوصی

 مختلاف  هاای  زماان  در غلجاایی  بازرگ  قبیلاه  زیرمجموعه اقوام از برخی -2

 کاه  یخدوز قوم .اند شده ثبت تاریخ درسید  عنوان به و کرده آشکار را خود سیادت

 وردک بارادر  نسال  از مشوانی اقوام نیز و است هوتک که ناصر قوم و است غلجایی

 باه  هاا  پشاتون  میاان  در کاه  هستند اقوامی جمله از ،لودی ابراهیم نسل از نوحانی و

 نگاشاته  مطاالبی  بعادی  هاای  صافحه  در اقوام این با رابطه در .دارند شهرت سادات

 سایادت  ادعاای  البته بود، خواندهسید  را خود رسماً هوتک، محمودشاه  .شد خواهد

 ذکار  نیاز  التاواریخ  مجماع  کتااب  در مرعشی محمدحسین میرزا را افغان دمحمو شاه

 مساکوکات » عناوان  تحات  پژوهشای  مقالاۀ  در هام  کهزاد احمد علی و است کرده

 او سایادت  بار  کاه  را هوتاک  محمود شاه سکۀ روی شعر «اسالم عصر در افغانستان

 کساانی  امروز حتی .(235 ص ش، 1319 کابل سالنامه).است کرده ذکر دارد، داللت

 سیاف رسول عبدالرب استاد مانند دانند میسید  را خود که ها غلجایی نسل از هستند

 .است غلجایی های شاخه از یکی خروتی قوم از که



 تبار از نسل امامان شیعه های عرب / پشتون 62

 

 هوا روی از پشتون سادات اقوام سایر و گفته پیش قبایل که رسد نمی نظر به

 قباول  هم مردم و باشند نامیدهسید  یکبارگی به را خود جویی استفاده و هوس و

 باه  و کارده  تقیاه  خود تبار هم های قبیله سایر مانند توانستند می ها آن .باشند کرده

 انادر  نسال  دارناد  سایادت  دعوای که هایی این .کنند افتخار خود پشتون قومیت

 کاه  کتبی هم و شفاهی و سینه به سینه هم ؛اند هکرد حفظ را خود های نسبنامه نسل

 از لاودی  نخاا  محبات  نسبنامه مثل .آورد دست به توان می را ها آن از هایی نمونه

 .شد نوشته قبالً که( سرمست علی سید) نحسی شاه نسل

 تاواریخ  و افغاانی  مخازن  روایت اساس بر که است این دیگر مهم نکته -3

 و انشاهزادگ  شادن  پراکنده و غور به اموی لشکر تجاوز از بعد ،جهان خورشید

 و شااهزادگان  و شاد  منصاوب  مقاامش  باه  دوباره غور حاکم خطه، این بزرگان

 که هم او خانواده و برنگشت نحسی شاه اما برگشتند، شان وطن به غوری بزرگان

 تااریخ  در مطلبی هیچ و نگرفت را نحسی شاه سراغ بود حاکم خانواده به مربوط

 داشات،  می وجود ای شهزاده چنین اگر که حالی در .است نشده ذکر زمینه این در

 ماورد  غاوری  حااکم  خانواده سوی از هم تبی شیخ و گشت می بر حتمی طور به

 .اسات  نشده ثبت ختاری در و نیافتاده اتفاقی چنین .گرفت می قرار احترام و تفقد

 نحسای  شااه  و اسات  نداشاته  واقعیات  داستانی چنین که گفت توان می بنابراین،

 .استبوده  آواره «سرمست علی سید» همان بلکه نبوده، غوری شهزاده
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 (نحسی شاه سید فرزندان) متی قبیلۀ های زیرشاخه

 ناام  باه  هستند، نحسی شاه به مشهور سرمست علی سید فرزندان که متی قوم

هاا خیال    ده متای  قاوم  .اند شده مسمّی ،(بیت)بتی شیخ دختر ،متو بی بی مادرشان

 لاودی  ابراهیم و سروانی ،(غلجایی) یزو غل اصلی و بزرگ قبیله سه از که دارد

 ، شاده  تنظایم  مربوط بخش در ها خیل و ها قبیله این های پشتنامه .اند شده تشکیل

 امکاان،  حاد  تاا  آنان، به مربوط های شخصیت و مهم های قبیله برخی ابتدا در اما

 و کاوچکتر  قبیلاه  یاک  و نامادار  و بزرگ قبیله دو متی قوم در .شوند می معرفی

 .کنند می توجه جلب بیشتر ترند مهمّ همه از که مشهور زیرشاخۀ

 (غلزایی) غلجایی (1

 هاا  آن باا  را هاا  غلجاایی  که هستند هایی نام غرزی و غلزایی ،غلزوی ،غلجی

 «زَی غال » یاا  «زوی غال » نام به بیشتر قبیله این .اند کرده معرفی شفاهی و کتبی

 به «زَی یا زوی» و دزد عنایم به «غل» پشتوی کلمه دو از مرکب که دارد شهرت

 ،متاو  بای  بی که اند کرده ذکر گونه این را آن تسمیه وجه .است فرزند و زاده معنای

 علای  ساید  از ،تبیا  شیخ پدرش اجازه بدون و رسمی ازدواج از قبل را یزو غل

 یاا  یزو غال  را اش ناوه  تبیا  شیخ بنابراین، ؛بود شده حامله نحسی شاه به مشهور

 نیاز  او باه  منتساب  قبیلاه  و فرزندان بر بعدها نام این و گذاشت نام دزدی فرزند

 .یافت تسرّی
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ن حسای  شااه  چراکاه  باشاد،  نامشرو  فرزند یزو غل که رسد می نظر به بعید

 ها، ویژگی همین داشتن بخاطر که بود پرهیزگاری و عابد اخالق، با متدین، جوان

 و فرزنادان  جزء را او که حدی تا بود گرفته قرار تبی شیخ حمایت و توجه مورد

 باود،  شرعی مسائل از آگاه و زاده نجیب که نحسی شاه .بود قرارداده دخو خانواده

 داساتان  رساد  مای  نظار  به .کرد می عمل نااهل آدم یک مانند نباید و توانست نمی

 اگار  اماا  ؛اسات  تتهما  یاا  است، مصلحتی و ساختگی یا متو بی بی با او ارتباط

 باه  را او حتمااً  باشاد،  داشته حقیقت تبی شیخ دختر با نحسی شاه ارتباط و عالقه

 آشاکارا  ای قبیلاه  هاای  سانت  بخااطر  شااید  و باود  درآورده خاود  شارعی  عقد

 .داند می بهتر اخد البته، و دهد، انجام را عقد این توانست نمی

 را قبیلاه  ایان  ناام  برخای  کاه  باشاد  گفتاه  پیش اشکال از رهایی برای شاید

 نسابت  تارک  قوم به را آن دیگر برخی و نهادند کهزاد یا کوه، زاده یعنی «غرزی»

 دارد تاکیاد  یزای غل خواندن غرزی بر ،حبیبی عبدالحی عالمه .گفتند جیخَلَ داده

 و مخالفاان  ساوی  از یزو غال  داساتان  و باشد درست ت کید این است ممکن که

 .باشد شده ساخته قبیله این کردن بدنام برای رقیبان

: اسات  شاده  تعریاف  چناین  بریتانیکاا  دایرةالمعاارف  در ،غلجایی یا زی غل

 زی غل کالت از ها آن زیستگاه که است افغان گستردۀ و بزرگ قبیله یک زی غل»

 غاارب در کاوه  گال  کااوه سلساله  از و شامال  در کاباال رودخاناه  تاا  جناوب  در

 مشاهورترین  و تارین  عاام  .اسات  یافته امتداد شرق، در هند مرز تا[ تجا هزاره]
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 .دهاد  می نسبت ترک خلجی قبیلۀ به را ها آن زی، غل تباری منش  مورد در نظریه

 طارف  آن ناواحی  و کارده  عبور مرکزی آسیای در دریا سیر علیای مسیر از ها آن

 هام د قرن در را ها آن ترک، سبکتگین که دارند ادعا اما کردند، اشغال را رودخانه

 (1911 ،1جلد بریتانیکا،) «است کرده افغانستان وارد میالدی

 ،غزنای  مانناد  افغانساتان  از وسایعی  منااطق  در حاضار  حاال  در ،غلجایی قبایل

 ،لغماان  ،ننگرهار و کابل میان وادی پکتیکا، ،پروان ،کابل ،لوگر ،وردک میدان ،پکتیکا

 هرات اطراف و بادغیس ،سرپل ،فاریاب ،جوزجان ،سمنگان ،تخار ،بلخ ،قندز ،بغالن

 تاا  زابال  از وسایعی  منطقه تاکنون قدیم از ها غلجایی اصلی زیستگاه .دارند سکونت

 .گیرد می بر در را گفته پیش های والیت برخی که شود می شناخته کابل

 ،پاکساتان  ،ایران کشورهای در ها غلجایی ی اززیاد عدادت افغانستان بر عالوه

 کشورهای جوامع در اغلب که هستند ساکن نیز روسیه داغستان و ازبکستان ،هند

 منااطق  در ایاران  در چاه  انچن .اند داده دست از را شان هویت و شده حل مذکور

 میزباان  جامعاۀ  در هاا  غلجاایی  ،بخارا در ازبکستان در و اصفهان و نرمان ،کرمان

 عشایر) ها کوچی بیشتری افغانستان در .ندارند قومی مستقل هویت و شده هضم

 .دهند می تشکیل ها غلجایی را( پشتون

 مهمترین که اند شده تشکیل طایفه و قبیله ها ده از ها غلجایی حاضر، حال در

 ل،خیا  سالیمان  ،تاوخی  ی،کا  تره ،خروتی ،هوتک: از عبارتند ها آن مشهورترین و

 ل،خی علی ،ناصر ،مهمند ،نوحی ،اندر ،احمدزی ل،خی اوریا ل،خی هود ل،خی ابراهیم

 ،سااهاک ،توتاخیاال ،جبارخیاال ی،ز ادیاام ،زی عباادالرحیم ،امرخیاال ،بابکرخیاال
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 ،ساولیزی  ی،ز جاالل  ل،خیا  تاره  ل،خی الیاس ،اکاخیل ل،خی ادین ،اتوال ی،ز دولت

 ،ژیرماانی  ل،خیا  دیناار  ،دساتوخیل  ی،کاوت  دری ،خیسوری ل،خی حسین ی،ز سین

 ،پیاروخیال  ل،خی معروف ،کروخیل ،عمرخیل ل،خی سلطان ی،ز استانی ،استانکزی

 ،کااری  ل،خیا  کوروم ل،خی قلندر ل،خی عیسی ی،ز شمل ،خدوزی ،تغر ل،خی زاری

 . ...و لخی رستم ل،خی یوسف ی،ز ملک

 
 زوی نامه اعقاب غل شجره
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 سیصاد  حادود  طای  رد افغانستان اجتماعی و سیاسی تحوالت در ها غلجایی

( افغانی) پشتونی دولت نخستین .دارند و داشته عهده بر مهمی نقش گذشته سال

 نخاا  میارویس  حااجی  توساط  دولت این .دادند تشکیل ها آن سرزمین این در را

 شااه  پسارش  او از بعاد  و شاد  ت سیس قندهار در میالدی 1709 سال در کهوت

 ایاران  دیگار  منااطق  و اصافهان  تاا  افغان محمود شاه به مشهور ،هوتک محمود

 .کردند حکومت افغانستان و ایران بر سال هفت حدود ها هوتکی .داد گسترش

 های سال از افغانستان سیاسی تحوالت و کمونیستی چپ جنبش مبارزات در

 هاا  آن .داشاتند  هبرجست نقش غلجایی قبیله از افرادی خورشیدی، 1371 تا 1343

 توانستند ی،ک تره نورمحمد رهبری به افغانستان خلق دموکراتیک حزب تشکیل با

 حادود  از بعاد  ،درانای  قبیلاه  نخبگان چنگال از را قدرت فعالیت، ها سال از پس

 و ها کمونیست حکومت رئیس نخستین یک تره نورمحمد .سازند خارج سال 240

 حکومت رئیس دومین ن،امیاهلل  حفیظ افغانستان، خلق دموکراتیک حزب کل دبیر

 و دولات  رئایس  چهاارمین  اهلل نجیب محمد و خلق دموکراتیک حزب کل دبیر و

 اقاوام  باه  متعلاق  داد، نام تغییر وطن حزب به که خلق دموکراتیک حزب دبیرکل

 .بودند غلجایی قبیله های شاخه از ،احمدزی و خروتی ی،ک تره

سُانّی، مشاهور باه اخاوان      ها در ایجااد جنابش اساالمی    طور غلجایی همین

که پروفسور عبدالرب رسول  نقش برجسته داشتند، چنان تانالمسلمین، در افغانس

در  .روناد  شامار مای   ، از رهبران مهام ایان جنابش باه    حکمتیار گلبدینف و سیّا

ش اصالی و  هاا از جنباۀ داخلای نقا     هم غلجایی ت سیس تحریک اسالمی طالبان
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، رهبر و بنیانگذار ایان  که مال محمدعمر کننده را به عهده داشتند، تا حدی رهبری

 .بود تحریک، غلجایی

 شخصایت  هاا  ده دارای طایفاه  و قبیلاه  شصات  حادود  داشاتن  با ها غلجایی

 باشاند،  می و بوده شان حیات تاریخ طول در فرهنگی و علمی اجتماعی، سیاسی،

 ،ملخای  سلطان ،ملکیار شیخ ،هوتک بابا: است شرح این به ها آن مشهورترین که

 باباا،  میرویس به مشهور هوتک میرویس ،غلجی نورمحمد مال ،ناصرن خا سیدال

 ی،کا  تاره  محماد  ناور  ،افغاان  اشارف  شااه  ،(افغان) هوتک محمود شاه ،انا نازو

 ،احمادزی  غنی اشرف دکتر آخوند، محمدعمر مال ،اهلل نجیب دکتر ن،امی اهلل حفیظ

 محمادنبی  مولوی ی،جالل احمد علی ،احدی انورالحق دکتر د،زا خلیل زلمی دکتر

 عبدالقدیر ،الیق سلیمان ،سیاف رسول عبدالرب استاد ،حکمتیار گلبدین ،محمدی

 ،رنجبر عبدالکبیر دکتر ،ناشر سرور غالم ،اتمر حنیف ی،ک تره روستا دکتر ی،ک تره

 ،عباداهلل  ماال  ،رحماانی  ارساال  مولاوی  ،ازهر عبدالصمد ،رنجبر عبدالبصیر تردک

 شایرجان  د،آخونا  داد اهلل ،ترابای  نورالادین  ،آخوناد  محمدحسان  ماال  ،مالبرادر

 اساتاد  ل،جبارخی اهلل عصمت ی،استانکز اهلل رفیع ،استانکزی نصراهلل استاد ،خروتی

 ساید  مادیر  ،هاشامی  محماود  سید ی،راع اهلل نجیب ع،مطی اهلل مطیع ،عنایت طاهر

 ا،آغ لعل به مشهور عبداهلل ا،آغ جان شیرین ،نورضیا ،خروتی سیدمال ملک ،رحمان

 پرداختاه  غلجاایی  مهم های برخی شخصیت معرفی به ادامه در ...و توخی مالباز

 .بود نخواهد اشکال از خالی البته که شود می
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 غلجایی یها رشاخهیز

 و مهام  قبیلاه  چناد  نوشاته  ایان  در غلجاایی  قبیله صتش حدود مجمو  از

 قبایال  توانناد  مای  منادان  عالقه .شوند می معرفی مختصر طور به بقیه، از مشهورتر

 تاواریخ  ،افغاانی  مخازن  مانناد  معتبار  تاریخی های کتاب در تفصیل به را مذکور

مطالعاه   جاا  ایان  در که را قبایلی .کنند مطالعه ...و ینافغا حیات ،جهان خورشید

 ل،خیا  سلیمان ،احمدزی ،توخی ،خروتی ی،ک تره ،هوتک: از عبارتند کرد خواهیم

 .لخی علی و لخی توتا ل،خی اوریا ،اندر ،ناصر ،خدوزی ،لخی ابراهیم

 هوتک

 .رود می شمار به پشتون غلجایی قبیله بزرگ خیلی های شاخه از یکی ،هوتک

 فرزناد  ،(تاوری  ،تورانی) توران فرزند ،بارو فرزند هوتک شاخه، این اعالی جد

 هاوتکی  نخاا  میارویس  که شدند مشهور زمانی ها هوتکی .بود( زی غل) غلجایی

 نخاا  میارویس  .گرفات  اختیار در صفوی امپراتوری زمان در را قندهار امور زمام

 از بعاد  و داشات  دسات  در مایالدی  1715 تا 1672 سال از را قندهار حکومت

 ونسارنگ  را صافوی  شاه نموده حمله ایران به هوتک میرمحمود پسرش او مرگ

 او پسارعموی  محماود  شااه  از بعد .زد تکیه اصفهان سلطنت سریر بر و ساخت

 .رساید  قتال  باه  خاورده  شکسات  ،افشاار  نادر ظهور با و شد پادشاه اشرف شاه

 پانصاد  و هازار  یاک  قنادهار،  فاتح  و هاا  هاوتکی  شکست از بعد فشارا نادرشاه

 هاا  آن از ای عاده  که کرد، تبعید ایران شمال و هند ،ترکستان به را هوتک خانواده
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 میادان  ،زابال  قنادهار،  در هاا  هوتاک  .شادند  اکنس اردبیل و مازندران ،بخارا در

 نُاه  یاا  هشات  ها آن جمعیت قبل سال 153 حدود تا و ندردا سکونت ...و وردک

 (43 :1370، 2جلد خان، حیات) .شد می برآورد خانواده هزار

 یک تره

 در عماده  طاور  باه  که است غلجایی بیلهق مشهور های شاخه از یکی ی،ک تره

 جمعیات  .دارناد  ساکونت  غزنی والیت دبن آب و ناوه ،گیالن ،مُقُر های ولسوالی

، 2جلاد  خاان،  حیاات ) .باود  شاده  تخمین خانوار هزار پانزده ،18 قرن در ها آن

 بوده ساکن ها قریه در یک تره مردم سوم دو دور، چندان نه گذشتۀ در( 47 :1370

 اشاتغال  چادرنشاینی  به ها آن سوم یک و بودند مشغول دامداری و کشاورزی به

 در هاا  کاوچی  این .بود زیاد یک تره های کوچی تعداد زمین کمبود بخاطر .داشتند

 بار  مُقار  در شاان  زیساتگاه  باه  تابساتان  در و رفتناد  می قندهار افاطر به زمستان

 هاسات  هازاره  به متعلق که ناهور دشت تا تابستان در ها آناز  برخی و گشتند می

 چهال  اثر در آن مناطق و میزان اما دارد، ادامه هنوز گری کوچی این .رفتند می نیز

 هاا  آن وضاع  حاضار  حاال  در و کارد  تغییار  افغانساتان  در بحاران  و جن، سال

 ولساوالی  در هلمناد  والیات  در یکا  تاره  قوم به وابسته مردمان .نیست مشخص

 و زماین  مها  زابال  مرکاز  در و جاوی  شااه  و گرمسیر ،نادعلی های (فرمانداری)

 و ننگرهاار  والیات  چپرهاار  ولساوالی  در یکا  تره قبیله از ای عده .دارند داد جای

 و ملاک  ،غورمااچ  ولساوالی  در و باادغیس  والیت مرغاب ولسوالی در چنین هم
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 اولاین  و افغانستان خلق دموکراتیک حزب مؤسس ی،ک تره نورمحمد .دارند زمین

 سال در یک تره .بود یک تره قبیله از افغانستان در ها کمونیست دولت جمهور رئیس

 .رسید قتل به نامی اهلل حفیظ شاگردش توسط شمسی1358

 خروتی

 جمعیات  دارای که است غلجایی بزرگ قبیله مهم های شاخه از یکی خروتی

 ،پکتیا ،پکتیکا والیت مانند افغانستان مختلف های والیت و مناطق در و بوده زیاد

 ،مزارشاریف  ،بغاالن  ،قنادز  ،هارات  ،هلمناد  ،قندهار ،زابل ،وردک میدان ،غزنی

 هاا  خروتای  اصلی گاه سکونت .دارند سکونت لغمان و لوگر ،کابل کاپیسا، ،پروان

 در همچناین  .دباشا  می است پکتیکا والیت های ولسوالی از یکی که گومل منطقه

 .دارند سکونت والیت این روضه سر و اورگون ،سروبی های ولسوالی

 هاا  آن از ای عده اما اند مشغول ،(داری دام) مالداری و یکشاورز به ها خروتی

 هام  هنوز خروتی های کوچی .کنند می زندگی هم کوچی و دوش به خانه شکل به

 محماد  ملاک  .گذرانناد  مای  را ساال  یاک  از مااه  شش وانی، و شلگر مناطق در

 زماان  در ا  پاکساتان  در واقاع  ا «تل» منطقۀ های خروتی بزرگ راجی،ن خا کریم

 .داشت رتبه و ا  ویژه دریافتی و حقوق ـ اعزازی معاش ،ظاهرشاه محمد سلطنت

 اصاحابی  و لخیا  دیا ن،خا موسی ن،خا روزی ،محمد سلطان ل،خی یحی امیرخان

 تعداد یک .بودند پاکستان در «دیره» و «بنو» های کوچی مشهور بزرگان ،امندخیل

 .اناد  مشاغول  امریکا و اروپا دوبی، پاکستان، کراچی ،هند در تجارت به ها خروتی
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 کاابلی  یاا  پاسنی گروه یک که بودند مشهور خروتی گروه دو سابق از گومل در

 یتنا  خاک  دیگار  گروه و داشت نام یگ خواجه ها آن بزرگخان  که شد می نامیده

 نائاب  ،شایرخان  بازرگ خاان    و شات دا ناام  فحاماد  ها آن بزرگ که بود خروتی

 او نام به قندز در «بندر شیرخان» شیرخان که .بود گروه همین از ،قطغن الحکومه

 زمین قندز و هلمند ،زابل در ها خروتی برای خود حکومت زمان در شده مسمی

 .دتوضیع کر خانه و

 .هساتند  سااکن  کابال  خاورد  و جباار  خااک  ،پغماان  در کابال  های خروتی

 باه  .کنناد  مای  زندگی قرغه ولسوالی در و والیت آن مرکز در لغمان های خروتی

 فرودگاه همسایگی در بگرام ولسوالی در پروان والیت های خروتی ترتیب همین

 دره» ابتادای  در جلریاز  ولساوالی  در میادان  والیات  در و دارند سکونت نظامی

دارند که اجدادشاان از   اختیار در را ولسوالی این زمین و آبادی بهترین «سنگالخ

  .اند هگرفت زور بهشیعه  ها و سادات هزاره

 تجااوز  علیاه  جهااد  در کاه  هستند دوست مهمان و غیرت با مردمان خروتی

 شاان  جمعیت و داشتند نقش سابق شوروی تجاوز علیه جهاد در نیز و ها انگلیس

 .شود می تخمین نفر میلیون یک حدود

 خاود  قبیلاه  باه  قمتعلا  را ها خروتی گذشته در ها غلجایی که است ذکر قابل

 محماد ).بودناد  کارده  درسات  را باار  و خار  داساتان  هاا  آن بارای  و دانستند نمی

 (56 :1370 دوم، جلد ن،خا حیات



 73/ قبایل سادات پشتون از نسل سید شاه حسین

 

 خروتی مشاهیر و ها شخصیت

 سابق( الف

 در سرورخان و نخا شادی ملک ،ابدالی احمدشاه زمان در نالدی شمس ملک

 ،احماادخان ن،خااا کااریم ،عمرخااان ،نظرشاااه ملااک ،محماادخان دوساات زمااان

 زماان  در که سمندر ملک و نخا روزی ملک ن،خا گل مال ی،گ خواجه سرورخان،

 اهلل اماان  زماان  در که دانشمندی و عالم ن،خا گل مال شد، اعدامن خا عبدالرحمان

 .باود  هام  دولات  شر  مفتی و داشت دارالوکالهن خا مانعبدالرح سرای در ن،خا

 دانشاکده  التحصایل  فارغ که دهزا مفتی اهلل عنایت پسرش نخا گل مال مرگ از بعد

 زماان  در کاه  ایان  تاا  ردبا  می پیش را دارالوکاله امور بود، کابل دانشگاه شرعیات

 (141 یاد، لطیف) .رسید شهادت به ها کمونیست حکومت

 اساتقالل  کساب  بارای  اهلل اماان  زمان در که خروتی بزرگان از ای عده اسامی

 نخاا  زیرو ملاک  ل،امنادخی  خاان  اصاحابی : از عبارتند بودند جنگیده افغانستان

 ملاک  ل،خیا  ادی شیرمحمد ملک ،کنداخیل ملک ،باندزی مشتاق ملک ،امندخیل

 .زی کاکل شیرجان ملک ل،خی یحی امیرخان

 معاصر( ب

 و یز جاالل  ملاک  قاومی،  شخصیت و بزرگخان   ،خادم صفرمحمد حاجی

 ساخنگوی  مطمائن  عبادالحی  ماال  ،نورمحمدخان ملک فرزندان یز جمال ملک

 وکیال  حااجی  بود، هم نویسنده و شاعر که محمدعمر مال زمان در بانطالسابق 
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 به مشهور عبدالرشید حاجی قوم، بزرگ و اجتماعی شخصیت نخا معصوم محمد

 ملاک  ی،غباا  قاره  احمادخان  حااجی  ،علمای  و سیاسای  شخصایت  ،جالل سید

 پکتیکاا،  از دینای  عاالم  عبادالرحیم  مولاوی  ،پکتیکاا  اُرگون از کمارز محمد آغا

 اساالمی  حازب  رهبار  ،حکمتیاار  گلبادین  ملی، تاجر ،خان ایوب محمد حاجی

وزیار   عبدالکریم خارم  افغانستان، در المسلمین اخوان جریان به متعلق افغانستان

 ،هاارات از بااانزی ، نصاایراحمدخاناطالعااات و فرهناا، دوران حامااد کاارزی 

 خروتای  امیرگل حاجی ،پاکستان کراچی در قومی شخصیت خروتیخان  نصراهلل

 در قاومی  بازرگ  یخروتا خاان   جمعاه  حااجی  پاکستان، کراچی در قومی بزرگ

 ن،باارا  گال  مال ی،نور اهلل فیض ،محمدنور مولوی ،عطااهلل قاری پاکستان، کراچی

 خوانناده،  خروتای  رحماان  اجتمااعی،  و علمای  شخصیت حمیدی عبدالرحمان

 باه  مرباوط  خلاق،  جنااح  از ها کمونیست حکومت رئیس دومین ن،امی اهلل حفیظ

 و جهاادی  رهبر ،سیاف رسول عبدالرب استاد افغانستان، خلق دموکراتیک حزب

 شایرخان  ،رحمانی ارسال مولوی لمین،المس اخوان جنبش طرفدار دینی، دانشمند

 در زر اساپین  کارخاناه  رئایس  ،ناشار  سرور غالم ،قطغن الحکومه نائب خروتی

 از شاهنوازخان  ساناتور  تای، خرو زاده مفتای  اهلل حیاات  ،احمادجان  حاجی ،قندز

 و نویسانده  ع،مطی اهلل مطیع انجینر پارلمان، در غزنی نماینده فاروقی خالد پکتیکا،

 از قاومی  رهبار  خروتای  مال سید ملک خروتی، قوم سراسری شورای گذار بنیان

 ،نورضایا [ اساتادیار ] پوهیاالی  ی،خروتا  اهلل محاب  ی،راع اهلل نجیب انجینر ،لغمان

 اساتراتژی  و تحقیقاات  مرکاز  رئایس  لساه اهلل صدیق خروتی، رابعه بنیاد رئیس
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 ازن خاا  جاان  ساید  فرزناد  یخروت خان ایوب محمد حاجی افغانستان، المللی بین

 ن،خاا  جسایم  جنارال  ،خروتای  نسایم  دکتر قندز، از هاشمی محمود سید پکتیکا،

-140 یااد،  لطیف) .رحمان سید مدیر اسبق، عدلیه وزیر تیخروخان  الدین معراج

145) 

 توخی

 و داشاته  ار دوم مقام هوتک از بعد که است غلجایی قبیله از ای شاخه توخی

 شامار  باه  خاود  زماان  در توخی، قوم از توری شاخه بزرگ سردار ملخی سلطان

 ذکار  خانواده هزار دوازده را قبیله این جمعیت انگلیسی مورخ الفنستون .رفت می

 در زابال  توالیا  در هاا  تاوخی  .باشد شده برابر چندین باید حاال که است کرده

 .دارناد  ساکونت  میازان  منطقاه  در و تجا هزاره به متصل ،ارغنداب وادی شمال

 ارغناداب،  ،هلتااغ  ،شایبار  منااطق  در بقیه و ناوه جنوب در ها توخی از عده یک

 و یزایا  شامل  ی،جاو  شااه  ،کاالت  ،نوبهاار  ،کااکر  ،جلادک  ،چوپان دای ،باغران

 قارار  فشاار  تحت توخی قومن خا عبدالرحمان زمان در .دارند سکونت اوشینکی

 .شدند تبعید افغانستان دیگر مناطق به ها آن از تعداد یک و گرفت

 توخی مشهور های شخصیت

 اورنگزیاب  معاصار  کاه  هوتک میرویس مادری پدربزرگ ،توخی ملخی سلطان

 و باود  خواناده  حکمات  و منطاق  فقه، علوم هند در بود شاعر که توخی مالباز بود،

 کاه  باود  قنادهار  پنجوایی ساکن( توخی) غلجایی نورمحمد کرد، می تدریس را ها آن
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 ناافع » ناام  باه  کتاابی  و باود  شااعر  او .داد مای  دینای  درس را نخا میرویس فرزندان

 خاود  شااگردان  باه  غلجاایی  نورمحماد  .نوشات  شارعی  احکام بیان در «المسلمین

 ،نازواناا  .کرد می تدریس را محمدیه طریقه و کنز هدایه، بخاری، مشکات، های کتاب

 در قماری  هجاری  611 ساال  در کاه  باود  ملخای  سلطان دختر و نخا میرویس مادر

 درس پشاتون  عالماان  و زنان از کودکی در نازوانا .کرد می زندگی تازی بنام ای منطقه

 عبادالقادرخان  و ناخا  یحای  ،عبادالعزیزخان  ،(میارویس ) میرخاان  حاجی .آموخت

 (106-104 یاد لطیف).بودند تکهوخان  علم شاه شوهرش از او فرزندان

 زی احمد

 حاال  رد کاه  اسات  غلجاایی  قبیله از لخی سلیمان قوم از ای شاخه احمدزی

 قبیله این مردم .رود می شمار به نیرومند و بزرگ های قبیله از یکی خودش حاضر

 ،مزارشریف ،لغمان ،ننگرهار ،لوگر ،پکتیکا مانند افغانستان مختلف های والیت در

 قبایال  از یکای  پکتیکا در احمدزی .دارند سکونت فاریاب و قندز ،هرات ،بغالن

 در جناوب  در و گردیاز  شارق  شمال در ها آن زیاد تعداد که رود می شمار به مهم

 1354 ساال  در کاه  آماری ساسا بر .دارند سکونت میلن و احمدزی رود مناطق

 برآورد نفر یکصدهزار حدود پکتیا در ها احمدزی جمعیت شد خورشیدی گرفته

 دشات  و اوباازک  ،سارخاب  ،التماور  ،ازره منااطق  در هاا  احمادزی  .اسات  شده

 مختلاف  منااطق  در ترتیاب  هماین  به .کنند می زندگی لوگر یتوال در محمدآغه

 احمادزی  قبیله نیرومند شاخه یک .هستند ساکن لغمان والیت و ننگرهار والیت
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 در وردک میادان  والیت در و هستند کوچی ها آن اکثر که است لخی موسی نام به

 هاا  چرهای هزاره علف از تابستان و بهار در ،بهسود بخصوص تجا هزاره مناطق

مربوط  ذاکر و هلمند های کوه در .کنند می برپا را خود های خیمه و نموده استفاده

 قرارداد طبق ها سنگالخی به اما شوند، می مستقر طایفه همین هم سنگالخ درۀ به

 .دهند می باج تاریخی

 از افغانساتان  در هاا  کمونیست حکومت جمهور رئیس آخرین ،اهلل نجیب دکتر

 این به نیز غنی اشرف دکتر( 1397 سال) فعلی جمهور رئیس و بود احمدزی قوم

 .بود قوم این از هم یاحمدز پور شاه جنرال .دارد تعلق آن یکوچ شاخه به و قوم

 خیل ابراهیم

 بناام  غلجاایی  بازرگ  قبیلاه  مهام  هاای  زیرشااخه  از یکای  باه  لخیا  ابراهیم

 افغانساتان  مختلف های والیت در لخی ابراهیم قبیله مردم .دارد تعلق لخی سلیمان

 میدان ل خی ابراهیم منطقه در ،کابل والیت پغمان( فرمانداری)ولسوالی در جمله از

 در ،پکتیا والیت مرکز گردیز شهر وبیجن بخش در ،وردک میدان والیت در شهر

 تعادادی  و لغماان  والیات  قرغه ولسوالی در ،لوگر والیت مختلف های ولسوالی

 بخشی .دارند سکونت پکتیکا و زابل ،غزنی ،قندز ،بلخ های والیت در هم دیگری

 اماور  در دیگار  بخشای  و داماداری  و کشااورزی  اماور  در قبیله این جمعیت از

 لخیا  اباراهیم  ماردم  .هساتند  دولات  کارمناد  هام  ای عاده  و اناد  مشغول تجارت

 (14 و 13 یاد، یفلط) .هستند تربیت و تعلیم و علم به مند عالقه و دوست مهمان
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 خیل سلیمان

 نفس در که است غلجایی بزرگ قبیله مهم های زیرشاخه از یکی لخی سلیمان

 لخیا  سالیمان  سانّتی  و اصالی  مساکن  .رود می شمار به بزرگ قبیله یک هم خود

 ،خاوا  وازی ،کتاواز  های ولسوالی در قبیله این مردم و است پکتیکا کنونی والیت

 مرکاز  گردیز در لخی سلیمان مردم از هایی بخش .دارند سکونت اومنی و نخا متا

 گفتاه  و دارناد  ساکونت  (چمکنای ) سَامکَنی  و تزُرما  های والیولس در و پکتیا

 اختیاار  در آن جناوبی  بخاش  بخصاوص  زرمات  ولساوالی  از نیمای  که شود می

 .دارد قرار لخی سلیمان

 در و کارده  مهااجرت  انشا  اصالی  سرزمین از لخی سلیمان های شاخه برخی

 در همچناین  ،ننگرهاار  والیات  چپرهاار  و حصاارک  ،رود سارخ  هاای  ولسوالی

 زنادگی  کابال  و قنادز  ،بغاالن  ،غزنای  ،وردک میادان  ،لاوگر  ،لغمان های والیت

 اساتانی  ،خیال  معاروف  ،جبارخیال  های زیرشاخه مذکور های والیت در .کنند می

 ،تیازین  ،للندر مناطق در .دارند حضور هم بابکرخیل و احمدزی ،زی دولت ،زی

 هاا  خیال  سالیمان  نیز ازره و سرخاب ،اسپیگه ،التمور ،الیشن، ،گندمک ،ج گدِلک

 و کنناد  مای  زنادگی  خیال  سلیمان تعداد یک هم قندهار شهر در .دارند سکونت

 بارای  ی،احمادز خاان   تیمورشااه  بناام  قنادهاری،  خیال  سلیمان تاجران از یکی

 .کرد ت سیس کاغذسازی کارخانه افغانستان در بار اولین
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 کراچای  شاهر  و پشتونخوا ایالت در ها خیل سلیمان از ای عده افغانستان بر عالوه

 بمبئای  و کلکتاه  در بخصاوص  شرقی بنگال در هند کشور در نیز ای عده و پاکستان

 در کاه  گویناد  می اشام را لخی سلیمان ،هند آسام ایالت در .دارند سکونت ،(مومبای)

 .اند مشغول فروش و خرید و تجارت به و دارند سکونت اوریسا و بیهار

 ،منازی  ،خیال  صاالح  ،احمادزی : از عبارتند لخی سلیمان قبیله های زیرشاخه

 ل،خیا  عیسای  ،قلنادرخیل  ،خیال  شاه ل،خی نظام ل،خی علی ،توری شاه ،دینارخیل

 ،تغار  ل،خیا  موسای  ،اساتانکزی  ،اساتانیزی  ،جبارخیال  ،بابکرخیال  ل،خی روفمع

 ل،خیا  گال  ،داساو  ل،خی عبدالرحیم ی،ز سماعیلا ل،خی بادین ل،خی یحی ،کروخیل

 ل،خیا  خواجاه  ،منادوزی  ،مماوزی  ل،خی سرخان ،نسوخیل ل،خی سلطان ل،خی منه

 ل،خیا  ادین ی،ز لندی ،روکی ،ساغری ل،خی گلداد ل،خی غنی ی،ز دولت سدوخیل، 

 ل،خیا  اتماان  ،ممارخیال  ل،خیا  پاینده ل،خی مشن ،محمودخیل ،کالخیل ی،ز جالل

 ل،خی شبکی ل،خی حسن ل،خی جانی ل،خی فتح ،ناخیل ،غیبوخیل ،امیرخیل ،شیرپای

 ... .و لخی مغول ل،خی قطب ،پیاروخیل

 حازب  ساران  از ،الیاق  سالیمان : از عبارتناد  لخیا  سلیمان مشهور های چهره

 و هاا  کمونیسات  حکومت در قبایل و اقوام وزیر و پرچم شاخۀ خلق دموکراتیک

 یکتاواز خان  عبدالحکیم جنرال پشتو، های فارسی و به زبان شاعر و نویسنده نیز

 و نویسانده  یلخ سلیمان الدین نظام ،هرشاهظا زمان در پولیس و ژاندارم قوماندان

 گال  حای  ظاهرشااه،  زماان  در ننگرهاار  والی یلخ سلیمانخان  گل محمد مترجم،

 محماد  خیاال  ،پکتیکا سابق والی اِخپ لواک محمداکرم متقاعد، جنرال یلخ سلیمان
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 لطیاف ) .پارلماان  در پکتیکا نماینده کتوازی نادرخان و شاعر و نویسنده یکتواز

 (206-210 یاد،

 خدوزی

 در و هساتند  جاا  یک لخی علی های غلجایی با غزنی رمُقُ منطقه در شاخه این

 خانواده دویست تقریباً هم قندهار نزدیک ،خواجه ده منطقۀ در .دارند زمین آنجا

 گاهی و یدران زی پوپل اهیگ سیّد، گاهی را خود ها آن .کنند می زندگی خدوزی

 هاا  غلجاایی  از ای شااخه  حقیقات  در و نامناد  مای  غلجی قبیله از شاخه یک هم

 کشااورزی  امور به عموماً که خدوزی خانواده ارهز دو افغانستان تمام در .هستند

 (60: 1370 ن،خا حیات).دارند وجود دارند اشتغال

 ناصر 

 اماا  کناد،  مای  وصال  غلجاایی  قبیله هوتک شاخه به را خود نسب ناصر قوم

 دو هار  ادعاهاا  ایان  .شاان  قبیله جزء نه شمارند می خود رعیت را ها آن ها هوتک

 باود  لودی و غلجی پدر که ران حسی شاه ها، ناصری بعضی .رسند می نظر به غلط

 را خاود  و رساانند  مای  سایّدها  به را خود نسب دیگر بعضی و دانند می خود جد

 ،اند شده ها پشتون وارد که دانند می بلوچ را ناصر قوم مردم برخی .خوانند میسید 

 باا  اصال  در هاا  آن اعالی جد یا قبیله این که دهد می نشان شان شکل و چهره اما

 اثار  در ناصار  قاوم  رساد  مای  نظار  به( 53 خان، حیات).اند شده جا یک ها غلجایی

 فارق  هاا  پشاتون  از دیگر بسیاری مانند ،شان اصلی هویت و حقایق کتمان ها سال
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 .اناد  گفتهسید  گاهی و غلجایی را دخو گاهی که دانند نمی راسید  و غلجایی بین

 قبیلاه  .سیّدند هم ها غلجایی چراکه سیّد، هم و هستند غلجایی هم واقع در ها آن

 کابل اطراف در ها آن از کمی تعداد که اند شده شمرده خانواده هزار پانزده ناصر،

 ساکونت  دیگار  جاهای و ،گ حاجی و کردرهش ،دره گل در کوهدامن منطقه در

 پاچاا  قلنادر  مشهورشاان  فقیار  و عالم و میرخان خواجه ها آن بزرگخان   .دارند

 و مالاداری  و هساتند  چادرنشاین( ) کوچی ندارند، زمین ناصرها بقیه و باشد می

 خوشاگل  و پوشاانند  مای  را شاان  صورت اکثراً شان زنان .کنند می فروش و خرید

 (56-53 :1370 خان، حیات) .هستند

 نیچَمکَ

و یک قوم کوچک است که در ناحیۀ  نی( از قبیلۀ غلجاییسَمکَ) چمکنیقوم 

هاای مختلاف، مانناد:     ن قوم به شااخه ای .کنند زندگی می چمکنی در شمال پکتیا

تقسایم   و حصاارک  ل، باغیاار خی ل، سلیمانخی ، درمان، بابوخیلکاظمی ،کاداخیل

 .شده است

 اندر

 در آن افراد که است( غلجی) غلزوی ابن ابراهیم ابن هاکس نسل از قوم این

 صاورت  به اما هستند، ساکن قندهار شهر مرکز و قندهار کوت ولی شاه ولسوالی

 در .دارد قارار  شالگر  و واعاظ  ،غزنی اندر ولسوالی در ها آن سنتی مسکن عموم
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 کاریزهاای  کنادن  باه  گذشاته،  در قوم این .دارند حضور هم زابل و پکتیا غزنی،

 .داشتند شهرت و مهارت آب، بزرگ

 خیل اوریا

 ولساوالی  خالاداری  منطقاه  در که هستند غلجایی های پشتون هم خیل اوریا

 و مهتارالم  در ،پکتیاا  زرمال  ولساوالی  در ،شهر میدان اطراف های قریه در پغمان

 ایان  ختلاف م هاای  شاعبه  پروان والیت غبا قره ولسوالی در و لغمان والیت قرغه

 (6 اطلس، اتنوگرافیک) .دارند سکونت قبیله

 خیل توتا

 وطان  کاه  اسات  غلجای  اجتماعی گروه از ،اندر قبیله از ای شاخه شعبه این

 یاپکت والیت در و شده جا به جا عوامل برخی بخاطر ها آن .بود غزنی ها آن اصلی

 .کنند می زندگی احمدزی و جاجی ،منگل ،گردیز کرم، سید های ولسوالی در

 خیل علی

 او اعقااب  کاه  اسات ( غلجای ) غلزوی نوۀ حیجب فرزند سلیمان برادر علی

 «زرمال » یا «زرمت» منطقه ساکنان از نیمی خیل علی .شود می یاد خیل علی منا به

 و غباا  قاره  ،گیالن مانند دیگر مناطق مقرو در خیل علی بقیه و دهند می تشکیل را

 ساال  در نفار  32848 والیات  ایان  تمام در شان جمعیت که هستند ساکن دبن آب
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 خیل علی قوم مندوزی شاخه از ای شعبه یز اسماعیل .است شده ثبت ش 1360

 .کنند می زندگی خوست والیت در آن مردم که است

 غلجایی مشاهیر و ها شخصیت

 هوتک بابا

 قطب المشایخ، ذکرشیخ» عنوان تحت خزانه، پُته کتاب نویسنده هوتک محمد

 شایخ : »نویساد  مای  چناین  «الرحما   علیا   هوتا   باباا  الواصلین ةزبد و العارفین

 علیاه  باارو  پادرش  کاه  اسات  نقل .است مشهور وی کرامات که بود بزرگواری

 عصار  در علیاه  اهلل رحمات  است، غلجی بابا تولر پدر و بوده تولر فرزند الرحمه

 تولاد  هجاری  661 ساال  به اتغر در هوتک .شد می شمرده ها پشتون سردار خود

 اتغار  در و مشاغول  خداوناد  پرساتش  باه  رساید  رشاد  سن به که وقتی و گردید

 مغاول  بارهاا  وقات  آن در کاه  اسات  نقال  .بود خود قوم ادارب و سردار ،سیوری

 را کاالت  و ادالن و اتغار  و تاختناد  مای [ ارغناداب ] ارغناداو  دریاای  برکنارهای

 بار  ر،غا  سره های نزدیکی در و آورده فراهم را خود اقوام هوتک بابا چاپیدند، می

 بسای  پشتون دالوران و رفتند یغما به ها مغول جن، این در .آورد تاخت ها مغول

 داده روحیاه  را نیروهایش حماسی اشعار سرودن با هوتک بابا .کشتند را ها آن از

 وفاات  ساالگی  79 سان  در هجاری  740 ساال  در او .داد شکست را ها مغول و

 (6-4 :1354هوتک، « ).یافت
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 ملکیار شیخ

 سان  ساال  25 کاه  پادرش  فاوت  از بعد ،هوتک بابا بزرگ پسر ملکیار شیخ

 باا  ،سایوری  ناواحی  در و نهااد  سار  بار  را هوتاک  قاوم  ریاسات  دستار داشت،

 و کشات  و کاریزهاا  کنادن  مانند سازندگی کارهای به خویشاوندانش گردآوردن

 خراب را ها پشتون های خانه و حمله سیوری منطقه به ها مغول .پرداخت اعتزر

 شدند ژوب و مرغه سوی به مهاجرت به مجبور ها آن از بعضی که طوری کردند،

 ساازماندهی  را پشتون جوانان مدتی از پس ها آن .رفتند خوا وازه به هم بعضی و

 شایخ  .سااختند  آبااد  دوبااره  گرفته پس را نشا منطقه و تاختند ها مغول بر نموده

 نموناه  کاه  داشات  شاعر  طباع  اناد  خواناده  اسارار  کاشاف  را او کاه  بابا ملکیار

 (6 :1354هوتک، ).است شده ذکر خزانه پته کتاب در هایش سروده

 هوتک میرویس

 اساماعیل  محماد  حااجی  او کامال  ناام  که میراویس یا تکهو انخ میروَیس

 او پدر .گشود جهان به دیده قندهار سوری منطقۀ در 1673 سال در بود میرویس

 علای  ساید ) نحسای  شااه  سید نسل از بود، یغلجای قبیلۀ افغانان از خان علم شاه

 از ماردم  نارضاایتی  از کاه  بود غلجایی قبیلۀ رئیس و بزرگ میرویس .(سرمست

 باه  ملقاب  ،گارگین  بنام گرجی شده مسلمان تازه ار قنده حاکم بدرفتاری و ستم

 برای و داشت را قندهار در قدرت گرفتن دست به قصد و کرده استفاده ،شهنواز

 نزدیاک  گارگین  باه  را خاود  نخست .نمود سازی زمینه به اقدام مخفیانه کار این
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 کاه  حادی  تاا  کرد جلب را او اعتماد و ساخته

 قنادهار  شاهر  کالنتاری  مقاام  باه  را او نگرگی

 و نخا گرگین دستور به ،میرویس .کرد منصوب

 باه  را هزاره مردم شورش او، به خدمتی خوش

 :1364 لکهاارت،  الرنس).نمود سرکوب شدت

98) 

 آورد دست به که موقعیتی از استفاده با وی

 و یافت اطال  موضو  از گرگین که این تا داد ادامه خود براندازانۀ یها فعالیت به

 صافوی  حساین  شااه  درباار  باه  الحفظ تحت همکارانش از جمعی با را میرویس

 سالطنت  دساتگاه  ضعف و فساد از اصفهان در اقامت مدت در میرویس .فرستاد

 .دید فراهما ه صفوی علیه شورش و نافرمانی برای را زمینه و شد آگاه صفوی

 شااه  درباار  بزرگاان  ای دسیساه  باا  نخسات  هدف، به رسیدن برای میرویس

 زیاارت  بهاناه  به سپس و ساخت بدگمان نخا گرگین به نسبت ار صفوی حسین

 فتاوا  سانّت  اهال  تکفیاری  علمای از مکه در وی .گرفت سفر اجازه شاه از مکه

 شار   احکاام  موافاق  خواناد،  مای  رافضی را آنان هان کشیعی با محاربه که گرفت

 زعام  به و رفت اهلل رسول پاک مرقد زیارت به منوره مدینه در چنین هم او .است

 کتااب  در .دهاد  نجات ظالم دست از را ها افغان که خواست حضرت آن از خود

 شارح  ایان  باه  آن ترجمه که شده ذکر پشتو زبان به میرویس مناجات ها هوتکی

 تاو  هام  را فریاادش ! النااس  خیار  ای سازد، می فدا را دخو تو نام به افغان: »است
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 تو نام به افغان بران، افغان بین از را گرگین و بخش نجاتش ظالم دست از بشنو،

 بارای  ماا  زندگی و مرگ شد، نخواهد گردان روی تو از هیچگاه و گوید می کلمه

، در آن زمااان نبااود کااه بااه گلباادین حکمتیااار (29 ص بینااوا،) «.اساات اسااالم

گفت، نجات خواستن از غیر خدا شرک و کفر اسات و زیاارت    مین خا میرویس

  !؟قبر پیغمبر هم بدعت و حرام

 از صافوی  شااه  نارضایتی از استفاده با ،اصفهان هب بازگشت از پس میرویس

 علیاه  دیگار  باار  بیاید، اصفهان به خواست می و بود ارمنی که روس جدید سفیر

 شااه  رضاایت  توانست نتیجه در .ساخت مظنون او بر را شاه نموده تبلیغ گرگین

 مقارر  قنادهار  کالنتار  حیاث  به را او دوباره شاه و نماید جلب را صفویحسین 

 و بازدیاد  و دید از بعد قندهار به بازگشت در سیمیرو .فرستاد دیار آن به نموده

 با سرانجام و گرفت دست روی گرگین علیه را شورش طرح اوضا ، شدن عادی

 و مارد  و زن و گارگین  ساپاه  تماام  ،رحماناه  بی و خونین ودتایک و دسیسه یک

 .گرفات  دسات  باه  قنادهار  در را قدرت و نموده عام قتل را ایرانی گناه بی کودک

 سران افتاد، اتفاق میالدی 1709 سال در که ایرانی سپاه کشتار فردای در میرویس

 ایماان  روی از! افغاان  قوم ای» :گفت چنین نموده جمع را افغان خوانین و قبایل

 اسات،  باوده  شما آزادی فقط و فقط من مطلب اقدامات همه این از که گویم می

 جاایز  نیرنا،  هرگوناه  آن حصول برای که است بهایی بی متا  چنان آزادی زیرا

 باراین  عاالوه  کناد[  را توجیاه مای  ]یعنی اصل مارکسیستی هادف وسایله    !است
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 مسالمین  جمیاع  همات  لاوازم  از[ اسات  شیعه منظور] ضالّه فرقۀ این برانداختن

 (54بینوا،« ).است اهلل سبیل فی جهاد ایشان با جن، و است

 دهاد  مای  نشاان  که است شواهدی صدها از ای نمونه ن،خا میرویس اظهارات

 شاکل  آن مبناای  بر حاضر زمان تروریستی های گروه و داعش که یریتکف تفکر

 هرچناد  -نیست صهیونیستی رژیم و غرب و آمریکا پرداختۀ و ساخته اند، گرفته

 ظهاور  از قبال هاا   قرن بلکه -کنند می و کرده استفاده سوء ها اختالف این از ها آن

 وصایت  باه  کاه  اسات  تاابعینی  و صاحابی  آن میاراث  و داشاته  وجود استعمار،

 پیامبر فرزندان و(  )بیت اهل اسارت و شهادت زمینۀ و نکردند عمل( ص)پیامبر

 .ساختند فراهم کربال در را

 در و کارد  ریزی پی 1709 سال در را هوتکی محلی دولت میرویس سرانجام

 .شد دفن قندهار کوکران طقۀمن در و درگذشت( 1715 نوامبر) ق. ه 1127 سال

 (هوتک) افغان محمود شاه

 اصلی نام که غلجایی قبیلۀ از کهوت نخا میرویس فرزند هوتکی محمود شاه

 از پس میرمحمود .آمد دنیا به قندهار در میالدی 1697 سال در بود میرمحمود او

 که را عبدالعزیز عمویش د،بو قندهار مستقل حاکم ن کهاخ میرویس پدرش فوت

 و رساند قتل به قندهار بر صفوی حاکمیت پذیرش اتهام به بود میرویس جانشین

 .گرفت دست در را محلی حکومت و قبیله زمام
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 و کرد ایران تسخیر قصد ش،1134 در محمود

 فاارس  والای  نخا علی لطف لیکن رسید، انکرم به

 سخت را او ایران، اعظم وزیر انخ علی فتح عموی

 باار  میرمحماود  .برگشت قندهار به و داد شکست

 حملاه  کرماان  به خواهی باج و گری غارت با دیگر

 از ساپس  و آورد در خاود  تصرف به را آن و کرد

 را شاهر  ایان  و نماود  حمله اصفهان به یزد طریق

 مواصاالتی  های راه قطع با که کرد محاصره طوری

 داد قارار  تنگناا  در چنان را مردم شهر، به خوراکی مواد ورود از جلوگیری و آن

 هاا  مرده اجساد کهنه، های کفش مار، مور، گوشت، حرام حیوانات گرسنگی از که

 جنایات  چناین ( 106 حقیقای،  دکتار ).خوردند می را شان فرزندان گوشت حتی و

 نتیجاۀ  در .باشد نشده ثبت تاریخ در جنایتکاری هیچ از شاید تاکنون بشری ضد

 از ماردم  تاا  شاود  تسالیم  شاد  مجبور صفوی حسین سلطان گفته، پیش جنایت

 ماردم  عام قتل به شهر به ورود از پس هوتک دمحمو شاه اما یابند، نجات نابودی

 کشاتار  نتیجۀ در و پرداخت بودن شیعه بخاطر فقط بودند، شده تسلیم که گناه بی

 دکتر).شدند عام قتل ایرانی گناه بی انسان میلیون یک حدود ،اشرف شاه بعداً و او

 و اسالم نام به که متجاوز جانیان این ناموسی و اخالقی های جنایت( 109،قیحقی

 دوازده گماشاتن  .نباود  امروزی های داعشی از کمتر گرفت، می صورت مسلمانی

 علای  امیرالماؤمنین  از شیعه، امام ازدهدو تعداد به ،هوتک محمود شاه توسط نفر
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از  صافوی  حسین شاه همراهی برای(  )مهدی حضرت منتظر امام تا السالم علیه

 و ساب  را امام یک نفر، هر که طوری شدن، تسلیم از بعد شهر، داخل اردوگاه تا

 به .دهد می نشان را ابوجهل نفرزندا این جاهلی تعصب و رذالت اوج کنند، لعن

 و شاد  متصارف  را اصافهان  مایالدی  1721 سال در هوتک محمود شاه هرحال،

 ؛کرد تقدیم او با خفت و خواری به را خود تاج و سلطنت صفوی حسین سلطان

 و انسانی ضد اعمال از او .نکشید طول سال دو از بیش محمود شاه حکومت اما

 گرفتاار  جناون  بیمااری  به اما آورد، روی ریاضت به و شد پشیمان خود اسالمی

 مشااعر  اختالل دنبال به .کند می هایش دندان با را خود بدن گوشت که طوری شد

 خلع سلطنت از را او افغان بزرگان( میالدی 1725) .ق . ه 1137 در ،محمود اهش

 باه  هام  اشارف  .کردند انتخاب جایش به را هوتک اشرف پسرعمویش و کردند

 .رسانید قتل به 1725 سال اپریل 22 در را بیمار محمود شاه پدرش، قتل کینه

 (هوتک) افغان اشرف شاه

 برکناری از بعد ،پشتون غلجایی قبیلۀ از ،عبدالعزیز فرزند( افغان) هوتک اشرف

 ایاران  سلطنت تخت بر م1725/ش1138 سال در عمویش پسر افغان محمود شاه

 انتقاام  باه  باود  افتاده پا از و روانی بیمار که نآ باوجود را محمود شاه او .زد تکیه

 خان علی ، فتحاشرف شاه حکومت ابتدای در .رساند قتل به رحمانه بی پدرش قتل

 طهماساب  جاا  آن در کاه  باود  داده تشاکیل  کوچکی حکومت استرآباد ار درقاج

 .نمود پادشاهی اعالم صفوی حسین سلطان پسر ،میرزا
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 ایاران  باه  روسایه  اول پتار  وضاعی،  چنین در

 1722 ساپتامبر  در روسای  قشاون  و نماود  تجاوز

 آذربایجاان  در را بااکو  1723 در و بند در میالدی

 بارای  دوم طهماسبشاه  .درآوردند خود اشغال به

 ها روس با اتحاد پی در یابد دست قدرت به که این

 تنظایم  1723 ساپتامبر  در که قراردادی طبق .برآمد

 در را او کاه  داد وعده طهماسب به اول پتر گردید

 و دربناد  عرضاگی،  بی از نانهئخا نیز طهماسبشاه  و دهد یاری افغانان با مبارزه

 .گذاشت ها آن اختیار در نیز را گیالن و شناخت روسیه قلمرو ءجز را باکو

 مقابله ،خاک ایران به ها عثمانی و ها روس تجاوز با 1726 سال در اشرف شاه

 نشینی عقب به وادار را ها آن نتوانست ولی گیردب را ها روس اشغال جلوی تا کرد،

 بیشاتر  مناطق اشغال جلوی که بود این ها روس با جن، در اشرف دستاورد .کند

 را آذربایجاان  از بزرگای  قسمت و عجم عراق ،تفلیس ،عثمانی دولت .شد گرفته

 عثماانی  دولات  باا  خواسات  مای  اشارف  .باود  درآورده ویشخا  تصارف  تحت

 شدۀ اشغال اراضی تسنن، مذهب در اشتراک واسطه به و سازد منعقد ای عهدنامه

 لشاکر  سامت  باه  عبادالعزیزخان  ریاسات  به هی تی ابتدا در .کند مسترد را ایران

 و نپذیرفتناد  هاا  عثماانی  ولای  بدهاد  ها عثمانی به را صلح پیام تا فرستاد عثمانی

 هام  مقابال  در عثماانی  و افغاان  نیروهاای  مرحلاه  چنادین  در .شاد  آغاز جن،

 عثمانی ارتش از نفر هزار 20000 ها آرایی جریان این صف در .کردند آرایی صف
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مذهبی  هم احساس که بودند کُرد طایفه از ها آن .پیوستند ها افغان به و شدند جدا

های عثمانی  ترک .کرد جدا عثمانی ارتش از را ها آن ها افغان با رهنگی نزدیکو ف

شاه اشرف   دولت ق. ه 1140 تاریخ در در جن، شکست خوردند و مجبور شدند

شاه اشرف هم قباول کناد کاه در     که آنرا در ایران به رسمیت بشناسند به شرط 

هم دولت شاه اشرف را  ها زمان روس هم .شود ذکر عثمانی سلطان نام خطبۀ اول

 .به رسمیت شناختند های اشغال شدۀ ایران به روسیه در بدل واگذاری سرزمین

و  و بااکو  و واگاذاری دربناد   با پذیرش ذلیالنۀ خالفت عثماانی  شاه اشرف

هاای جادی مواجاه شاد تاا       مخالفات  اب مردم برو اعمال ستم  ها به روس گیالن

هاا و تجااوز    از دست غلجایی ر، برای نجات مردم ایرانافشا خان قلی نادر که این

ها، قیام کرد و قبل از همه باه نبارد باا نیروهاای شااه اشارف        ها و عثمانی س رو

 نادرشاه) رافشا خان قلی نادر از متمادی های شکست از پس اشرف شاه .پرداخت

 علای  سالطان  دسات  باه  آنجاا  در و کارد  نشینی عقب بلوچستان سوی به( افشار

 ،دوم بطهماسا شااه   و خاان  قلای  نادر اعتماد مورد فرماندهان از یکی محجوب،

 .فرستادند دوم طهماسبشاه  برای الماس یک با همراه را سرش و شد کشته

 ملخی سلطان

 دودماان  و او باه ( غلزایی) غلجایی قبایل حکمرانی ها سال که ملخی سلطان

 مشااهیر  از او .باشاد  مای  غلزایای  قبیلاه  تاوخی  شاخه به متعلق داشت تعلق وی

 را ملخای  سالطان  .باود  کهوتا  نخاا  میرویس حاجی مادری پدربزرگ و پشتون
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 جنا،  در او .دانناد  مای  رسید سلطنت به ق1068 سال در که بزی اورن، معاصر

 عاادل  حااجی  پسرش او از بعد و شد کشته ،سن، سرخ و انزرگی میان دروزاه،

 پتاه  تعلیقاات  ،بای حبی) .گرفات  عهده به را غلجایی قبایل حکمرانی زمام «ابدل»

 (192 ص خزانه،

 توخی نازو

 دنیاا  باه  تاازی  منطقه در ق1061 سال در ملخی سلطان ( دخترانا نازو) نازو

 و بست کمر به شمشیر پدرش رگم از بعد که بود شجا  و خوانده درس او .آمد

 به که بود طبع سخی و نواز مهمان خانم نازو، .کرد دفا  خود پدر خانه و قلعه از

 ایان  ثمرۀ که کرد ازدواج تکهوخان  علم شاه با او .کرد می کمک فقرا و مسافرین

 (82: ص1354 ،هوتک) .بودند برادرانش و کهوت نخا میرویس حاجی ازدواج

 ناصرن خا سیدال

 هاا  هوتکی دوران نظامی معروف افسران از یکین خا ابدال فرزندن خا سیدال

 عشایره  .داشات  شارکت  ایاران  و افغانساتان  در هاا  آن های لشکرکشی در که بود

( سفید ناصر) ناصر اسپین به که است غلجایی معروف عشایر از ناصر نخا سیدال

 ناصر شعب از یز بوری یا یز باری و ددگر می تقسیم( سرخ ناصر) ناصر سور و

 علیاه  هارات  ابادالی  حکمروایاان  و اشارف  شاه کنار در نخا سیدال .است سرخ

 نادرشااه  و شاد  محصور قندهار کالت قلعه در سرانجام تا جنگید افشار نادرشاه

 باه  خاود  قاوم  افاراد  از ای عاده  باا  نخاا  سایدال  .کرد کور را او های چشم افشار
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 مقباره  در و کارد  تفاو  جاا  هماان  در تا رفت کابل شمال در ،کوهدامن شکردره

 (192-189 ص خزانه، پته، تعلیقات حبیبی) .شد دفن هشکردر سن، سیاه

 غلجی نورمحمد مال

 علوم که است غلجایی قبیله و توخی ایفهط از محمد یار فرزند نورمحمد مال

 کودکاان  و هاا  خاانم  اساتاد  قنادهار  در او .کارد  مای  تدریس و آموخته را شرعیه

 کناز،  هدایاه،  بخااری،  مشاکات،  پنجوایی در و بود نخا میرویس حاجی دودمان

 و بود شاعر محمد نور .داد می درس را متداول های کتاب دیگر و حمدیهم طریقه

 در اشاعارش  های نمونه .نوشت شرعیه احکام در «مسلمین نافع» نام به نیز کتابی

 (75-74 خزانه، پته) .است شده آورده خزانه پته کتاب

 افغان آزادخان

 فرزناد  ،افغاان  باه آزادخاان   ملقاب  غلجاایی  هاوتکی  لخی سلیمان آزادخان

 کابال  شاهر  فاتح  از پس .آمد دنیا به کابل در میالدی 1750 سال در خان، سلیمان

 هندوستان به لشکرکشی در و پیوست او سپاه به( ق1150) افشار نادرشاه توسط

 قتل از پس .برد می سر به وی خدمت در افشار پادشاه کار پایان تا و کرد شرکت

 گرفات،  خاانی  لقب او از و پیوست نادر برادرزاده امیرز ابراهیم نیروهای به نادر،

 باه  افغان سواران همراه به او ا،میرز شاهرخ نیروهای از ایرزم ابراهیم شکست با اما

 فرساتاده  قزوین به او طرف از و پیوست رضوی قدس آستان تولیت ،محمدسید 

از  -شاهرزور  والای  الدپاشاا خ باه  غارب،  سرحدداری از انصراف از پس .شدند
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 خاان  نقای  خادمت  باه  آن از پاس  پیوسات،  -در خاک عراق شهرهای کردستان

 و محلای  کارد  و تارک  رهباران  سااختن  متحاد  با آخر در .درآمد افشار وقاسمل

دو والیاات  -کاااختی و کااارتلی پادشاااه ن،خااا اکلاایار براباار در آوردن ساارفرود

 و ارومیاه  میاان  ناواحی  تماامی  کنتارل  توانست  -بودند تابع ایران که انگرجست

  .آورد دست به نیز را مرکزی زاگرس کنترل بعدتر وی .گیرد دست به را اردبیل

 بازمانادگان  از یکای  همراه به که ریبختیاخان  مردان علی دعوت به آزادخان

 راهباردی  قلعاه  تساخیر  قصد و کرد می پیشروی ایران سمت به بغداد از صفویه

 حااکم  زناد  نخا کریم وی، رسیدن از پیش اما ؛رفت آنجا به داشت، را کرمانشاه

 شکسات  و تعقیاب  صادد  در نخاا  کاریم  .داد شکست را لشکر این ایران، غرب

 پاری  قلعاه  به ها فغانا آن از پس خورد، بزرگ شکستی اما برآمد، افغان سپاهیان

 زنان از تن پانزده و زند های خان از تن هفده و بردند یورش بود زندیان مرکز که

 سامت  باه  و گرفات  اساارت  به بود شان میان در نیز نخا کریم مادر که را ایشان

 سرانجام .پیوستند نخا کریم به جردبرو در و گریختند راه در ایشان که برد ارومیه

 او و دهد شکست را وی توانست آزادخان، گریز و تعقیب از پس زند نخا کریم

 دنیاا  از زندان در شیراز در میالدی 1781 تاریخ در که این تا انداخت زندان به را

 (آزاد دانشنامه پدیا، یکیو از اقتباس).رفت
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 منشی عبدالکریم

 باه  هارات  در ق1319 ساال  در ،غلجایی قوم از محمدامین فرزند عبدالکریم

 خصوصای  طور به پدرش نزد را منطق و فقه مانند متداول دینی علوم او .آمد دنیا

 و تجاارت  اتاق زراعت، مدیریت مانند ولتید مختلف های بخش در و گرفت فرا

 هااای نمونااه کااه بااود شاااعر عباادالکریم .کاارد وظیفااه انجااام هاارات باارق اداره

 (982 :1375 ،3 جلد فارسی، ادب) .است شده ذکر ها تذکره در هایش سروده

 آخوند محمدعمر مال

 مولوی فرزند ،عمر مال به مشهور عمر محمد

 های پشتون تبار و هوتک قوم از آخوند نبی غالم

 1960) خورشااایدی 1339 ساااال در غلجاااایی

 باه  روساتایی  در و افغانستان جنوب در( میالدی

 قندهار والیت زخاکری ولسوالی در همت چاه نام

 دست از را خود پدر که بود ساله پنج .آمد دنیا به

باه تحصایل    و رفات  ارزگاان  والیت در دینی مدرسه به سالگی هشت در و داد

 السا  در ساابق  شاوروی  ارتاش  ساوی  از افغانساتان  اشغال با که ادامه داد تا این

 رهباری  به اسالمی انقالب حرکت تنظیم در او .شتافت مسلحانه جهاد به ،1979

 .داشت فعالیت قندهار و ارزگان های والیت در محمدی محمدنبی مولوی
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 هاای  کمونیسات  و ساابق  یشاورو  نیروهاای  ضد بر جهاد زمان در عمر مال

 .داد دسات  از را خاود  راست چشم مورد یک در و شد مجروح بار چهار افغانی

 ساال  14 حادود  از بعد عمر مال ،افغانستان از شوروی ارتش نشینی عقب از پس

 در روساتا  یک مسجدِ امام و ذاشتگ زمین بر را سالح ش،1371 سال در جن،،

 1373 ساال  در و باود  کوتااه  آراماش  ایان  .شد قندهار غرب در میوند ولسوالی

 تحریاک » جهاادش،  دوران دوساتان  از شاماری  باا  هماراه  عمار  مال خورشیدی

 به حمله با و کرد ت سیس قندهار والیت پنجوایی یولسوال در را «طالبان اسالمی

 تاااریخ در پاکسااتان بااا قناادهار والیاات ماارز در بولاادک اسااپین ماارزی منطقااۀ

البته، در ت سیس تحریاک طالباان، آن طاوری کاه      .کرد وجود اظهار 22/7/1373

رسااند،   را به اثباات مای   ادی آنآگاهان امور بارها گفتند و نوشتند و شواهدی زی

 امریکاا  متحادۀ  ایااالت با حمایت  سعودی و بریتانیا کشورهای پاکستان، عربستان

 .نقش داشتند

 چهااردهم  در ،افغانساتان  مختلف نقاط در طالبان تحریک سریع گسترش با 

 کاه  پشتون قوم از سنت اهل علمای بزرگی اجالس 1374 سال( فروردین) حمل

 ایان  اعضاای  و شاد  برگازار  قنادهار  در بود دینی طالب و مال 1500 از متشکل

 را او و کردناد  عطا «امیرالمؤمنین» لقب او به کرده بیعت عمر مال با همه اجالس

 .برگزیدند افغانستان اسالمی امارت مقام به

 و امریکا متحده ایاالت نیویورک، در سپتامبر 11 حادثۀ از پس 2001 سال در

 حملاه  افغانساتان  باه  القاعاده  رهبار  الدن بن اسامه از طالبان حمایت بخاطر ناتو
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 از بعاد  بارد  مای  بسار  قنادهار  در کاه  عمر مال .شد ساقط طالبان دولت و کردند

 تااریخ  در موقات  جمهاور  رئایس  عناوان  باه  کارزی  حامد تعیین و بن کنفرانس

 بعاد  ساال  چناد  اماا  رفت، پاکستان به احتماالً و شد پنهان نظرها از 17/9/1380

 .کرد وجود اظهار دیگر بار انتحاری و تروریستی عملیات آغاز با طالبان تحریک

 اداره( مایالدی  2015 ژوئیه 29) 1394 اسد/مرداد 7 چهارشنبه سرانجام روز

 در .کارد  ت ییاد  را طالباان  گروه رهبر محمدعمر، مال مرگ ،افغانستان ملی امنیت

 که بود آمده شد منتشر یجمهور رئیس ،غنی اشرف سوی دفتر از که سمیر بیانیه

 .است درگذشته کراچی شهر در بیمارستانی در میالدی 2013 اپریل در عمر مال

 فسیّا رسول عبدالرب استاد

 فرزناد  شد، اضافه نامش به عبدالرب واژۀ بعدها که ف،سیّا سولعبدالر استاد

 در( م1994) خورشایدی  1323 ساال  در غلجایی های پشتون تبار از ،محمد فقیر

 کاه  داشت سال شش .گشود انجه به چشم کابل والیت توابع از پغمان ولسوالی

 در و شد پغمان ابتدایی مدرسه وارد سالگی هفت سن در .داد دست از را پدرش

 بارای  ،1336 ساال  در .برد پایان به را ابتدایی تحصیالت خورشیدی، 1335 سال

 در را سال دو و شد بلخی سینا ابن مدرسه وارد و آمد کابل شهر به تحصیل ادامه

 .آموخت درس مدرسه این

 در دینای  علاوم  تحصایل  بارای ( م 1960) خورشیدی 1339 سال در ،سیاف

 پایاان  باه  مدرسه این در را متوسطه دروس و شد پذیرفته ابوحنیفه دینی مدرسه
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 دانشاگاه  شارعیات  دانشاکدۀ  وارد سپس .رساند

( م 1967) شایدی خور 1346 سال در و شد کابل

 التحصایل  فاارغ  دانشاگاه  ایان  از ممتااز  درجه با

 1348 سال در سربازی، دوره ختم از بعد .گردید

 عضاو  و اساتاد  عناوان  باه ( م 1969) خورشیدی

 و شاد  برگزیاده  شارعیات  دانشاکدۀ  علمی کادر

 در .پرداخات  تادریس  باه  آنجا در سال دو مدت

 در و شاد  مصار  عاازم   لیعاا  تحصیالت برای ،(م 1971) خورشیدی 1350 سال

 .پرداخت تحصیل به «االزهر» اسالمی معروف دانشااگاه

 دانشاگاه  از حدیث، علم رشته در لیسانس فوق مدرک دریافت از پس ،سیاف

 شارعیات  دانشاکده  در اساتاد  عناوان  باه  و گشتباز افغانستان به ،االزهر مذهبی

 هاای  فعالیات  او کاه  باود  زماان  هماین  در .شد تدریس به مشغول کابل دانشگاه

 علیه تندی های   سخنرانی و کرد سو هم «مسلمان جوانان نهضت» با را اش سیاسی

 و تشااکیالت از کااه کمونیساات دانشااجویان هااای فعالیاات و کمونیساام نفااوذ

 اسالم از دفا  با و کرد می ایراد بودند، برخوردار  منسجم نسبی طور به  دهیسازمان

 .داشت می ابراز سلطنتی رژیم از را خود نارضایتی

 را آمریکا تحصیلی بورس( م 1984) خورشیدی 1353 سال در ف،سیّا استاد

 هادف  ایان  باا  .کارد  دریافت (Legal Training) «ترینین، لیگل» برنامه تحت

 هاای  ساخنرانی  جرم به کابل فرودگاه در پرواز از پیش که بود متحده ایاالت عازم
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 بازداشات  خشونت به مردم تشویق و حکومتی ضد های شورش اندازی راه و تند

 .شد زندان سال شش به محکوم و

 اساتاد  پیوسات،  وقو  به ثور فته کودتای خورشیدی 1357 سال در که زمانی

 ظااهراً  ،(م1979) خورشایدی  1358 سال در اما ؛برد می سر به زندان در هنوز سیاف

 هاواداران  البتاه،  .شاد  آزاد زندان از ن،امیاهلل  حفیظ با خویشاوندی های پیوند علت به

 در پلچرخی زندان از هاییر از پس او .پندارند می الهی معجزه یک را حادثه این وی

 پیوسات  پیشاور در افغانستان جهادی رهبران سایر به و رفت پاکستان به ،1358 سال

 .کرد فعالیت اسالمی به رهبری استاد ربانی جمعیت تنظیم در هم را مدتی و

 شان غربی و عربی پاکستانی، حامیان، حمایت با ستانپاک در مستقر مجاهدین

 اشغال را افغانستان که شوروی سرخ ارتش با مبارزه برای هماهنگی ایجاد جهت

 احازاب  میاان  انساجام  ایجاد به اقدام خورشیدی، 1359 سال بهار در بود، نموده

 ،اسالمی ملی محاذ ،نجات ملی جبهۀ ،اسالمی جمعیت احزاب و نمودند جهادی

 اتحااد » بناام  ائتالفای  خاالص  مولاوی  اساالمی  حزب و اسالمی انقالب حرکت

 بعد چندی .کردند ت سیس سیاف استاد ریاست به «فغانستانا آزادی برای اسالمی

 آزادی بارای  اسالمی اتحاد» بنام جدیدی حزب نتیجه در و فروپاشید تالفئا این

 در ش1384 ساال  در حازب  ایان  .کارد  ظهور سیاف استاد رهبری به «افغانستان

 .شد ثبت «افغانستان اسالمی دعوت تنظیم» بنام( عدلیه) دادگستری وزارت

 هفتگانه اتحاد به مشهور «افغانستان مجاهدین اسالمی اتحاد» بنام دیگری ئتالفا

 این رئیس حیث به سال دو برای سیاف استاد که شد ت سیس 29/12/1360 تاریخ در
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 اتحاد ای دوره سخنگوی خورشیدی 1366 سال در فسیّا استاد .شد برگزیده ائتالف

 ملاک  ماذهبی  علمای  جاایزه  دریافت به سال، همان در و داشت عهده به را هفتگانه

 وی مجاهدین، موقت دولت تشکیل از پس .آمد نائل تانعربس دولت سوی از فیصل

 دولات  ریاسات  معاونات  1367( فاروردین ) حمال  نهام  تا 1366( اسفند) حوت از

 عربی کشورهای خاص حمایت از مدت، این تمام در ،سیاف .بود دار عهده را موقت

 .بود ورداربرخ سعودی عربستان ویژه به

 دکتاار حکوماات فروپاشاای از پااس ،(م1992) خورشاایدی 1371 سااال در

 افسایّ  ،شاد  تشاکیل  یمجدد اهلل صبغت ریاست با مجاهدین دولت که اهلل نجیب

 کابل وارد ستانافغان جهادی احزاب و اه تنظیم مجاهدین و رهبران دیگر با همراه

 اساتاد  وقتای  .داشات  پا بر را خود فرماندهی مقر آنجا در و رفت پغمان به شده

 را او باا  همکااری  دسات گرفات،   زمام ریاست جمهوری را به یربان الدین برهان

 تشاکیل  جریاان  در کاه  ناچنا  .شاد  مجاهدین دولت حامی ترین مهم و کرد آغاز

 و هاا  گاروه  برخای  طارف  از شاورا  ایان  تحاریم  رغم علی «عقد و حل» شورای

 دولات  تاداوم  زمیناۀ  و کرد شرکت آن در ،سیاف استاد سابق، جهادی های تنظیم

 .ساخت فراهم را ربانی استاد

 تنظیمای  هاای  درگیری در 1374 تا 1371 های سال در سیاف استاد نیروهای

 نبردهاای  و داشاتند  اساسای  نقاش  کابل شهر در گرفت مذهبی و قومی رن، که

 مازاری  عبدالعلی استاد رهبری به اسالمی وحدت حزب با او فرمان تحت حزب
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 آوارگای  و مجاروح  کشاته،  و شاهر  از بخش این ویرانی به منجر کابل غرب در

 .شد گناه بی مردم از تن هزاران

 تااریخ  در ،رباانی  اساتاد  دولات  ساقوط  و طالباان  دسات  به کابل تصرف با

 قارار  طالباان  مخالفاان  صاف  در و رفت کشور شمال به سیاف استاد 5/6/1375

 ،چاریکار چون مناطقی در شمال ائتالف رهبری شورای عضو عنوان به او .گرفت

 .شد مشغول خود نیروهای سازماندهی به تخار و گلبهار

 و موقت حکومتسقوط دولت طالبان و تشکیل  از پس ،سیاف رسول عبدالرب

 حاماد  از جهاادی  هاای  تنظایم  در خود حامیان تمایل برخالف ،افغانستان در انتقالی

 جبهاه  به که نشد حاضر او مکرر، های درخواست وجود با تیح .کرد حمایت ،کرزی

 دوماین  در .بپیوندد رفت، می شمار به زمان آن در دولت اپوزیسیون ترین مهم که ملی

 .کرد حمایت کرزی حامد از نیز جمهوری ریاست انتخابات دورۀ

 آن در کاه  1357 کودتاای  از لقبا  فگفته شد استاد سیّا قبالًکه  طوری همان

 کابال  دانشاگاه  شارعیات  دانشاکده  در رسید، قدرت به خلق دموکراتیک حزب

 ناام  به را دانشگاهی پاکستان پیشاور در جهاد های سال ایشان در .کرد می تدریس

 دیدند می آموزش آن در مهاجر های افغان اکثراً که کردند ت سیس «الجهاد دعوت»

 ایان  اساتادان  از فاساتاد سایّا   خود جمله از یافغان و پاکستانی ،عرب استادان و

 کابل در «دعوت» نام به خصوصی دانشگاه یک نیز حاضر حال در .بودند دانشگاه

 .است کرده ایجاد
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 اخاوان  از متا ثر  سانی،  اسالمی جنبش پیشتاز کادرهای جمله از فسیّا استاد

 تاا  و آشناسات  عربای  و اردو های زبان با او .است افغانستان در ،مصر المسلمین

 زباان  به «درس عبرت د» های نام به است، رسیده چاپ به وی از کتاب دو نونک

 .فارسی زبان به «هشدار» و پشتو

 حکمتیار گلبدین

 قاوم  از حیادر،  غالم فرزند حکمتیار گلبدین

 یاا  سرطان/تیر جمپن در ،غلجایی قبیلۀ از خروتی

 1947) شمساای1326 سااال آبااان/عقاارب 19

 صاااحب امااام ولسااوالی/فرمانداری در( ماایالدی

 والیات  از حکمتیار پدر .آمد دنیا به قندز والیت

 قبایال  دادن نقال » برناماۀ  اساس بر که بود غزنی

 شاده  داده زمین او به قندز در دولت سوی از ،«افغانستان شمال متس به پشتون

 در تحصایل  جهات  آنجا از و کرد سپری قندز در را ابتدایی دورۀ ،حکمتیار .بود

 هفرساتاد  کابال  غارب  در «لیسه مکتب» به مشهور عسکری لیسۀ به نظامی رشتۀ

 لیساۀ  در و رفات  قنادز  باه  دوبااره  کابال  در تحصیل مدتی از بعد گلبدین، .شد

 در ش، 1348 ساال  در و رسااند  پایاان  باه  را متوساطه  یالتصتح بندر شیرخان

 جنابش  باه  تحصایل،  دوران در او .شاد  پذیرفته کابل دانشگاه مهندسی دانشکدۀ

 پیوسات  یربان الدین برهان ی و استادمحمد نیاز سور غالمپروف رهبری به اسالمی
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 در .داشات  مهمای  نقش کابل دانشگاه در مسلمان جوانان گروه گیری شکل در و

 مائوئیساتی  گروه راناهواد و مسلمان جوانان میان درگیری اثر در ش،1351 سال

 شاد،  کشاته  سیدال نام بهها  ای شعله از یکی کابل دانشگاه صحن در جاوید شعلۀ

 اتهاام  باه  را حکمتیاار  گلبدین جمله از مسلمان جوانان اعضای از نفر نُه پولیس

 اعضاای  از نفار  سیصاد  دساتگیری  از بعاد  ش،1353 ساال  در .کرد دستگیر قتل

 باا  حکمتیاار  گلبادین  کابال،  در کودتاا  اتهام به( ها اخوانی) سُنّی اسالمی شجنب

 با تبانی در ش،1354 سال در و کرد فرار پاکستان به جنبش سران از دیگر برخی

 برخی در داوودخان محمد جمهوری دولت علیه را مسلحانه شورش ها پاکستانی

  .شد سرکوب که راه انداخت به افغانستان مناطق

 آغااز  و ش1357 ساال  اردیبهشات /ثور هفتم در ها کمونیست کودتای از بعد

 پاکستان در ار اسالمی جنبش از خود انشعابی جناح حکمتیار ،افغانستان در جهاد

 از تکلیاف  کساب  با حکمتیار ش،1358 سال در .کرد گذاری نام «اسالمی حزب»

 در مشاارکت  بارای  نامای اهلل  حفایظ  باا  خواست می آباد اسالم در امریکا سفارت

 .ندادند ها آن به را فرصت این ها روس اما کند، تبانی قدرت

 اطالعاات  ساازمان  و سایا  مالی های کمک با اسالمی مشهور است که حزب

 ایان  .شده بود تبدیل ضد شوروی نیروهای ترین اصلی از یکی به پاکستان نظامی

 در سارخ  ارتاش  علیاه  جهااد  بخااطر  کاه  جهانی های کمک ٪60بیش از  حزب

 هاای  جنا،  در را آن عمادۀ  بخاش  کاه  کرد می جذب را شد می جمع افغانستان

 کاه  شاد  آن باه  ماتهم  حکمتیار شخص .رسانید می مصرف به رقیبانش با داخلی
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 باه  مشاهور  روشانفکران  و خبرنگااران  ترور در غیرمستقیم یا مستقیم صورت به

 در بعاداً  کاه  اعرابای  اساالمی،  حازب  در .اسات  داشاته  دسات  چپای  و گرا ملی

 1370کاه در ساال    بودند، چناان  شامل نیز گرفتند جا داعش و القاعده های شبکه

شاهر کاه توساط     های القاعده باه میادان   نیروهای مشترک حزب اسالمی و عرب

گیرانه تجاوز کارده و مجاهادین را    شد غافل مجاهدین شیعه فتح شده و اداره می

حااجی عبدالحساین محمادی، یکای از فرمانادهان       .سیر کردندشهید و ا گناه بی

ها و حزب اسالمی به شاهادت   ، توسط عربجهادی مشهور والیت میدان وردک

و  الدن بان  اساامه  از آخر تا حکمتیار دانند که آقای از آن پس هم همه می .رسید

 .کرد دفا  عراق و سوریهبقایای نیروهای او حتی در 

 سافیر  با حمایت پاکستان که جنگی در ش،1368 سال در حکمتیار نیروهای

 تحت کرد طراحی نجیب دکتر دولت در زمان آباد جالل شهر اشغال برای امریکا

 آبااد  جاالل  جنا،  باه  کاه  هاا  جن، این در .کردند شرکت آی، اس آی فرماندهی

های اتحااد   و تنظیم اسالمی دعوت تنظیم و حکمتیار اسالمی حزب است مشهور

 فرودگااه  و حمله دآبا جالل شهر به عرب هزارچند  با همراه اسالمی و محاذ ملی

 آبااد  جاالل  باه  حملهضاد  باا  ،نجیاب  دکتار  دولت نیروهای .کردند تسخیر را آن

 هازاران  دادن از بعاد  حکمتیاار  ائتالف نیروهای و دادند ها آن به سختی شکست

 ها جن، این طول درگزارش دادند که برخی منابع  .شدند متواری ها  کوه به کشته

 غیرنظاامی  هازار  15 تا 12 بین همچنین و مجاهدین افراد از نفر هزار سه حدود

 .کردند ترک را افغانستان و شده آواره نفر ده هزار از بیش و ندشد کشته
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 هاا  خلقای  جنااح  با همکاری در کودتایی در میالدی1991 سال در حکمتیار

 نجیب دکتر حکومت علیه یزو گالب و وقت دفا  وزیر تنی ژنرال رهبری تحت

 عربستان طرف از وی داخلی، های جن، مدت در .گردید ناکام ولی داشت دست

  .شد می کمک متحده ایاالت و پاکستان ودی،سع

 اسالمی دولت با مخالفت به ها کمونیست حکومت فروپاشی از پس حکمتیار

 باا  مخاالفتش  عمادۀ  دلیال  و پرداخات  یمجادد  اهلل صبغت ریاست به مجاهدین

 بیاان  دوساتم  عبدالرشاید  کمونیساتی  نیروهای وجودیتم را مجاهدین حکومت

 اساالمی  انقاالب  هماهنگی شورای وحدت، حزب و دوستم با بعداً اما نمود، می

 گاذار  بنیاان  یربان الدین برهان استاد حکومت علیه کودتایی به دست و کرد ایجاد

 آن در زیادی غیرنظامیان و انجامید شکست به کودتا این .زد سُنّی اسالمی جنبش

 نیروهاای  .شاد  ویاران  کابال  شاهر  از زیادی های قسمت آن پی در .شدند کشته

 مااورد مسااتقیماً را کاباال هرشاا مجاهاادین دولااتتشااکیل  ابتاادای از حکمتیااار

 در افغانساتان  در داخلای  هاای  جنا،  شارو   باعاث  کاه  دادند قرار باران موشک

 میزان بیشترین ،کابل شهر  ها جن، این طول در .شد ش،1375 تا 1371 های سال

 50000 از بایش  و کارد  تجرباه  دیگار  شاهرهای  باه  نسبت را تلفات و خشونت

 افغانساتان  از هاا  مهااجرت  از عظیمای  ماوج  و شاد   کشته شهر این در غیرنظامی

 .شد آغاز کابل شهر از خصوص به

 از برخای  مسئول حکمتیار مدنی، فعاالن و بشری حقوق نهادهای گزارش به

 بر چنین هم .است بوده 1992 سال اگست ماه پرانی موشک جمله از جن، فجایع
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 مسئول مستقیم صورت به حکمتیار سرخ، صلیب المللی بین یتهکم گزارش اساس

 نهااد  .اسات  غیرنظاامی  8000 از بایش  کاردن  زخمای  و تن 1800حداقل کشتار

 شدن ناپدید جمله از بشر حقوق نقض به را او نیز بشر حقوق بان دیده المللی بین

 در شاکنجه  و پاکساتان  در زیرزمینی نزندا یک داشتن سیاسی، مخالفان اجباری

 هاای  برناماه  زمیناه  در فعال غیردولتی های سازمان به آمیز خشونت حمالت و آن

 متهم پاکستان، در پناهندگان های اردوگاه در یافغان زنان برای بهداشت و آموزش

 .کند می رد را مذکور های اتهام اسالمی حزب و حکمتیار آقای البته .است کرده

 باه  مااهیپر  معاهاده  اسااس  بار  ش،1375 سال تیر/سرطان هفتم در حکمتیار

 شاهر  این رب بانطال حملۀ تا و آمد کابل به ربانی استاد دولت وزیر نخست عنوان

 الادین  برهاان  اساتاد  باا  طالباان  توسط کابل اشغال از پس حکمتیار .بود کابل در

 .گردیاد  سااکن  تهران در و شد ایران راهی آنجا از و رفت شمال سمت به یربان

 دوباره حکمتیار ،افغانستان به امریکا حملۀ و طالبان اسالمی تامار سقوط از پس

 دولات  و امریکاا  علیاه  جنا،  اعاالم  باا  را مخفیاناه  زنادگی  و رفت پاکستان به

 اخیار  های سال در چنین هم حکمتیار .کرد آغاز کرزی حامد ریاست به افغانستان

 طاور  باه  یمان  و سوریه عراق، در داعش ویژه به تکفیری تروریستی های گروه از

 آن باه  افغانساتان  از جنگی مزدور اعزام بر مبنی خبرهای و نمود حمایت رسمی

 منتشار هاا   رساانه  در او،همفکران  سوی از یمن، و سوریه در بخصوص کشورها

 .شد
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 ساال  در سارانجام  ،دادن جن، شعار سال پانزده از پس اسالمی حزب رهبر

 ،امریکاا  متحاده  ایااالت  موافقت باو  افغانستان دولت از امتیازاتی گرفتن با 1396

 .کرد امضا صلح پیمان غنی اشرف با 2016 سپتامبر 22 در و شد تسلیم

 محمدی محمدنبی مولوی

 عبادالوهاب  ماال  فرزند ،محمدی محمدنبی

 از و غزنای  انادر  قاوم  از ،خان باز طره مال نوۀ

 1300 سااال در ،غلجااایی ایهاا پشااتون تبااار

 والیات  کِبار  کای  باره  ولسوالی در خورشیدی

 1305 ساال  در .آمد دنیا به عباس قلعۀ در لوگر

 پادرش  نازد  را دینای  درس سالگی پنج سن از

 مدارس در تحصیل به 1325 سال تا و کرد آغاز

 .داد مهادا معتبر اساتید نزد و مختلف

 و کساب  بارای  مختلاف  های والیت به سالگی 24 سن در محمدنبی مولوی

 ها آن ترین مهم که خواند درس مدرسه دوازده در و کرد سفر مذهبی دانش و علم

 عبادالکریم  مولوی مدرسۀ ،لوگر پادخواب در محمود مولوی مدرسۀ: از عبارتند

ساید   مدرساۀ  لاوگر،  کلنگاار  در گابیت محمدخان امیر مدرسۀ ،سیّدان هونی در

 .میدان وردک والیت در باغ بادام منطقه مدرسۀ وخان  خیراهلل قلعه در رحیم
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 لخیا  مغاول  منطقاۀ  در را احادیث دورۀ 1325 سال در سرانجام محمدی مولوی

 دساتار  ،دادمحمد مولوی توسط سال همان( مهر) میزان ماه در و رساند پایان به لوگر

 او( آسیا تکی نن سایت حکمت،) .شد گذاشته سرش بر مالیی و دینی علوم فراغت

 ساال  در و پرداخات  دینای  علوم تدریس به زادگاهش در سال چهار فراغت از پس

 و کارد  سفر فاریاب و بلخ جمله از مختلف های والیت در افغانستان شمال به 1329

 در ش،1331 ساال  در .پرداخت مالیی و تدریس به فاریاب والیت درزاب منطقۀ در

 و ریستاد  باه  آنجاا  در ش،1333 ساال  تا و شد ، مقیمسرپل چارگند خواجه منطقۀ

 رفات  حج مناسک انجام و الحرام اهلل بیت زیارت به سال همان در .شد مشغول تبلیغ

 .کرد مراجعت خود زادگاه به بازگشت در و

 شارکت  از لاوگر  ملی شورای دورۀ سیزدهمین انتخابات در محمدی مولوی

 دوره آن در .یافات  راه ملای  شاورای  به ک،بر کی بره ممرد از نمایندگی به و کرد

 نماینادگان  مجلاس  در نیاز  دیگار  کمونیست چند و نامیاهلل  حفیظ ،کارمل ببرک

 از خاارج  و داخال  در شان ایدئولوژیک و حزبی های فعالیت به و داشتند حضور

 و بودند مسکو های سیاست مجری ها کمونیست فراکسیون .دادند می مهادا پارلمان

 ساخن  افغانساتان  در رژیام  تغییر و سوسیالیستی سیستم ،سابق شوروی از علنی

 و نظریاات  برابار  در علنااً  کاه  باود  کسای  تنهاا  شاید محمدی مولوی .گفتند می

 احکاام  و اساالم  از سانّتی  شکل به و ایستاد می پارلمان در ها کمونیست تبلیغات

 .کرد می دفا  اسالمی
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 و شاد  تعطیال  افغانساتان  پارلماان  1352 ساال  در داوودخان کودتای از بعد

 دینای  تادریس  و امامات  باه  ،مارجاه  منطقاۀ  در رفت، هلمند والیت به محمدی

 کابال  باه  و نموده دستگیر را او داوود دولت در نفوذی های کمونیست .پرداخت

 کودتاای  از بعاد  .شاد  آزاد بررسای  و تحقیاق  روز ساه  از بعاد  اما کردند، منتقل

 پاکساتان  باه  مادی مح مولاوی  1357 سال ثور/اردیبهشت هفتم در ها کمونیست

 جهااد  در مشاارکت  جهات  علماا  از دیگر برخی با کویته شهر در و شد پناهنده

 برخای  تاالش  با پیشاور در 1357 قوس/آذر در که این تا کرد آغاز را هایی تالش

 خادام  گروه و ربانی استاد شهید اسالمی جمعیت ،حکمتیار اسالمی حزب علما،

 انقاالب  حرکات » عناوان  تحت را جدیدی تشکیالت و شده متحد هم با الفرقان

 آن رهبری به را محمدی بین محمد مولوی و نمودند ت سیس «افغانستان اسالمی

 خاارج  انقاالب  حرکت از زودی به اسالمی جمعیت و اسالمی حزب .برگزیدند

 مولاوی  رهباری  به جدید حزب یک عنوان به اسالمی انقالب حرکت اما شدند،

 .شد تثبیت مجاهدین صف در محمدی

 مولاوی  ،شاد  ت سیس پاکستان در مجاهدین عبوری دولت که 1363 سال در

 فروپاشای  از پاس  و شاد  برگزیاده  دولات  ایان  دفاا   وزارت مقاام  به محمدی

 مقام به ربانی استاد ریاست به افغانستان اسالمی دولت در ها، کمونیست حکومت

 از پاس  .نکردناد  همکااری  مجاهادین  دولت با ایشان اما شد، منصوب معاونت

 خواندن نامشرو  با محمدی مولوی 1373 سال در طالبان اسالمی تحریک ظهور

 فرمانادهانش  و نیروهاا  و کرد اعالم طالبان از را خود حمایت ربانی استاد دولت
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 لشکرکشای  برابار  در محمادی  محمدنبی مولوی .شدند مدغم طالبان تحریک در

 2/2/1381 تاریخ در سرانجام و کرد جهاد اعالم افغانستان به امریکا متحده ایاالت

 .گفت ودا  را فانی دار آباد ماسال در

 کی تَرَه نورمحمد

 از یکا  تاره  نظرمحماد  فرزند یک تره نورمحمد

 در( ش1296) 1917 ژوئیاه  15 در ،غلجاایی  قبیله

 .شاد  لاد متو غزنی والیت ناوه ولسوالی سرخ قریه

 .رساند پایان به غزنی در را ابتدایی تحصیالت وی

 کار هندی شرکت یک در ش(1311)1932 سال تا

 رفتاه  هندوساتان  به شرکت این وسیله به و کرد می

 .رسانید پایان به دورۀ دبیرستان را تحصیالت

داد و در زمان صدارت  بروز می دوستی وطن احساسات جوانی در نورمحمد،

 .دانست خود را مخالف رژیم استبدادی سلطنتی مین خا هاشم سردار

 بود، زابل حکمران ی کهک تره شریف توسط قومی، روابط دلیل نورمحمد، به 

 .دشا  زاماعا  والیت همین در شینکی( ولسوالی) فرمانداری جزای کاتب حیث به

 دخاان وداو کاه  وقت داخله وزیر شد، فرستاده داخله وزارت به تقررش پیشنهاد

و تحت تا ثیر اساتعمار انگلایس     نموده تحصیل هند در وی که دلیل این به بود،

 عبادالرؤوف  واساطه  باه  توانسات  یک تره بعدها اما .کرد رد را قرار گرفته است آن
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 معاونت تا و گردیده مقرر مطبوعات مستقل ریاست در ،زلمیان ویش ، عضوبینوا

 سافارت  مطبوعااتی  وابساته  باه حیاث   ساپس  و یابد ارتقا باختر آژانس ریاست

 .دوبه واشنگتن فرستاده ش افغانستان

اشخاصی  .بود «زلمیان ویش»گروه  اعضای از یکی ش،1326 سال در یک تره

ویش زلمیان برای ت سیس اولین حزب سیاسی جماع گردیدناد باه     جلسۀ درکه 

 ر،انگاا ن خاا  محماد  فایض  ،الفات  پاچاا  گال  ،بینوا این شرح بودند: عبدالرؤوف

 ،رشاد عبدالشکور ن،پشتوخان  رسول محمد ی،صاف حسن غالم ی،ک تره نورمحمد

 ،جیالنای  غاالم  ن،خاا  بهارام  قاضای  ،اییاچکز انورخان محمد ،توخی عبدالهادی

 نفار شانزده  و لپوپ محمد غالم ،شفیق موسی ،کرزی محمد آقا ،عبدالصمد قاضی

 .نام نهادند «انگار» را حزب این نشریه که دیگر

 شارکت  باا  افغانستان خلق دموکراتیک حزب کنگره اولین ش،1343 سال در

 نورمحماد  آن در کاه  شاد  ت سیس ،کارمل ببرک جمله از ها کمونیست از نفر 27

 14 در .گردیااد تعااین حاازب( عمااومی منشاای) دبیرکاال عنااوان بااه یکاا تااره

 جنااح  دو و به انشعاب صورت گرفت حزب، ایندر  1346 سال ثور/اردیبهشت

 .شد تقسیم پرچم و خلق

 1357 سااال در ثور/اردیبهشاات هفااتم خااونین کمونیسااتی کودتااای از پااس

 سارانجام  و حکومات  رئایس  و انقالبی شورای رئیس نوانع به یک تره نورمحمد

 مغاایر  هاای  فرماان  صدور .شد اعالم افغانستان خلق دموکراتیک جمهوری رئیس

 روحاانیون  دانشمندان، و علما رحمانه بی دستگیری مردم، سنتی و دینی معتقدات



 تبار از نسل امامان شیعه های عرب / پشتون 112

 

 و ترور جو ایجاد و مدنی های آزادی سلب ،ها آن نابودی و مردم مختلف اقشار و

 و نمود ها کمونیست حکومت برابر در مقاومت و قیام به مجبور را مردم وحشت

 میان داخلی اختالف دیگر سوی از .شد افغانستان در سرتاسری جهاد آغاز سبب

 تصافیۀ  باعث قدرت سر بر ،خلق دموکراتیک حزب و ها کمونیست دولت سران

 ی،کا  تره نورمحمد تضعیف و قدرت انحصار با نامیاهلل  حفیظ و شد پرچم جناح

 حکمتیاار  اساالمی  حازب  با معامله طریق از پاکستان و امریکا به نزدیکی پی در

 تقویات  و اماین  زدن کناار  طارح  هاا  روس .برانگیخات  را ها روس خشم که شد

 را طارح  این دستی پیش با شد موفق نامی اهلل ظحفی اما ریختند، مخفیانه را یک تره

 بعاداً  و دستگیر ش، 1358 شهریور/سنبله 24 تاریخ در را یک تره و ساخته خنثی

 و ساواد  کام  ،ازخودراضای  ،الخمار  دائم خرافاتی، یشخص یک تره .برساند قتل به

 هام  و داشات  قاومی  جاهالناۀ  تعصاب  هم که بود ای قبیله و بدوی افکار دارای

 .ایدئولوژیک تعصب

  



 113/ قبایل سادات پشتون از نسل سید شاه حسین

 

 نامیاهلل  حفیظ

 قوم خروتی قبیلۀ از اهلل، حبیب فرزنداهلل  حفیظ

 1929 سااال آگساات اول در کااه بااود پشااتون

 لخیااااااا قاضااااااای قریاااااااه در ش(1308)

 دنیاا  باه  کابال  والیات  پغمان ولسوالی/فرمانداری

 و ساااینا ابااان لیسااۀ  از فراغااات از پاااس .آمااد 

 فاکولتاااه) علاااوم دانشاااکده وارد دارالمعلمااین، 

باه   فراغات  از پاس  .شاد  کابال  دانشگاه( ساینس

 در نیاز باه عناوان اساتاد     و لیساه  این مدیر سپس و سینا ابن هیسل در معلم عنوان

 حازب  عضاویت  ش( باه 1344) 1965 ساال  در او .کارد  کاار  دارالمعلمین کابل

 .درآمدافغانستان  خلق دموکراتیک

 امریکاا  متحاده  ایااالت  به دولتی بورسیۀ از تحصیل ادامۀ برای نامی اهلل حفیظ

 دارالعلاوم  از تربیات  و تعلایم  رشتۀ در را خود لیسانس فوق آنجا در و شد اعزام

 رئایس  عناوان  باه  1963 سال در ،آمریکا در تحصیل هنگام .گرفت کلمبیا ایالت

 آنکه از قبل وی .کرد فعالیت می کلمبیا دانشگاه در تانیافغانس دانشجویان اتحادیه

 .بازگشت افغانستان به 1965 سال در برساند، اتمام به را خود دکترای

 ،پارچم  و خلاق  جنااح  دو باه  افغانستان خلق دموکراتیک حزب انشعاب از بعد

 کمیتۀ مسئولیت وی .گرفت قرار یک تره نورمحمد رهبری به خلق جناح در اهلل حفیظ
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 باه  کمونیستی کودتای اندازی راه و نظامیان جذب و جلب برای را خلق جناح نظامی

 پاس  .نمود صادر 1357 سال در را ثور هفت کودتای فرمان سرانجام و گرفت عهده

 و گردیاد  تعیین خارجه امور وزیر و وزیر نخست معاون مقام به امین ،ثور کودتای از

 تصافیۀ  از پس امین .یافت دست خارجه وزیر و وزیری نخست مقام به بعد سال یک

 16 در کاه  توانسات  و کای برآماد   تره کنارزدن پی در دولت و بزح از پرچم جناح

 دولات  و خلاق  دموکراتیاک  حزب یرهبر ی،ک تره نورمحمد کشتن با 1979 سپتامبر

  .بگیرد دست در را افغانستان دموکراتیک جمهوری

 از پاکساتان  و امریکاا  باا  پنهاان  رواباط  برقراری و یک تره کشتن از بعد امین

 شاوروی  یعنای  خاود  رژیام  اصالی  حامی نارضایتی سبب اسالمی، حزب طریق

 بنا و ندیدند افغانستان به تجاوز جز ای چاره او برکناری برای ها روس .شد سابق

 مااه  دی/جادی  ششام  تااریخ  در که این تا کردند سازی زمینه کار این برای براین،

 باه  االماان  دار صار ق در را نامیاهلل  حفیظ و نموده اشغال را افغانستان ،1358 سال

 .ساختند او جانشین را کارمل ببرک و رساندند قتل

 گناه بی مردم از تن هزاران ،افغانستان مظلوم ملت شهادت و تاریخ گواهی به

 و جاوان  نسال  بخصاوص  اجتمااعی  قشر هر از و منطقه و قوم هر از کشور این

 تجااوز  تاا  هاا  کمونیست کودتای ابتدای از مسلمانی مجر به اغلب یافته تحصیل

 هاای  هکشاتارگا  باه  نامای  اهلل حفایظ  غیرمساتقیم  و مستقیم دستور به سرخ ارتش

 همساایه  کشاورهای  باه  دیگر تن هزاران و از بین رفتند و شده فرستاده استالینی
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 ریزتار  خون همه از سویتیست های کمونیست میان در نامی اهلل حفیظ .شدند آواره

 .داشت شهرت جانبه چند جاسوس به ابتدا از و بود تر سفّاک و

 احمدزی اهلل نجیب دکتر

 بااه معااروف ،احماادزی اهلل نجیااب محمااد

 از ،احمادزی  اخترمحمد فرزند ،اهلل جیبن دکتر

 در م،1947 آگساات 6 در غلجااایی قبیلااۀ تبااار

 نجیاب  نیاکاان  کاه  ای دهکده .آمد دنیا به کابل

 در گردیاز  شهرهای بین در بودند آن به متعلق

 در او .داشات  قارار  «کَرَم سید» و پکتیا والیت

 باا  کابل دانشگاه از و کرد تحصیل حبیبیه لیسه

 اهلل، نجیاب  .شاد  التحصیل ش( فارغ1354) 1975 سال در پزشکی در دکترا درجه

 جنااح  به شدن ملحق ش( با1344) 1965 سال در را خویش سیاسی های فعالیت

 .کرد آغاز افغانستان خلق دموکراتیک حزب از پرچم

 27) خورشایدی  1357 اردیبهشات /ثاور  هفات  کودتاای  از پس نجیب دکتر

 1978 جاوالی  ماه در و شد کار به مشغول حزبی های سازمان در( م 1978 اپریل

 باه  پرچم جناح سران از دیگر برخی و کارمل ببرک ( که1357)هفده هم سرطان 

 تهران به سفیر عنوان به نیز نجیب دکتر شدند، تبعید سفیر بنام مختلف کشورهای
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 باه  او اماا  شاد،  احضاار  کابال  به و مرخص خدمت از مدتی از پس و شد تبعید

 .کرد فرار مسکو

 در سارخ  ارتش توسط افغانستان اشغال و نامیاهلل  حفیظ حکومت سقوط از پس

 تبعیدشدگان سایر و کارمل ببرک با زمان هم نجیب دکتر 1358 سال دی/جدی ششم

 دکتار  کارمال،  ببارک  حکومات  تشاکیل  با .شدند داده انتقال کابل به ها روس توسط

 و شاد  منصاوب ( خااد )دولتی اطالعات خدمات ریاست به 1980 جنوری در نجیب

 کاه  خااد  ریاست در خود کار دوران در او .ماندباقی  پست همین در 1986 مه ماه تا

 ماردم  کشاتار  و قتال  در حادی  باه  یافات  ارتقااء ( واد)دولتی امنیت وزارت به بعداً

 از نفار  هازار  90 حادود  او شاخص  دساتور  و امضاء به تنها که کرد افراط افغانستان

 پااس  باه  .(364 قدرت، جن،) شدند کشته و زندانی دستگیر، افغانستان گناه بی مردم

 بی کاجی اداره نجیب، داکتر های خونخوارگی و جنایات و تارهاکش همین از قدردانی

 .کرد اعطا طال مدال او برای اندروپوف، ریاست زمان در

 از بایش  شادن  کشاته  از خاود  خاطرات کتاب در نیز ،مایوروف جنرال استر

 واقعااً  که دهد می گزارش نجیب دکتر دست به هرات گناه بی مردم از نفر سیصد

 .است دلخراش

 باه  هاا  روس توساط  جمهاوری  ریاست مقام از کارمل ببرک برکناری از پس

 باه  او بجای نجیب دکتر 1365 اردیبهشت/ثور 13 به برابر 1986می چهارم تاریخ

 در بودناد  آن طاراح هاا   روس کاه  را ملی آشتی سیاست تا شد منصوب مقام این

 «وطان  پادر  ملی جبهه» منظور این به .کند اجرا ها کمونیست حاکمیت چارچوب
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 حزب» به اساسنامه و مرامنامه تغییر با خلق دموکراتیک بدنام حزب شد، تشکیل

 .شد تدوین جدید اساسی قانون و داد نام تغییر «وطن

 را درون از مجاهادین  تخریاب  سیاسات  ملی، آشتی پوشش زیر نجیبدکتر

 و پارچم  و خلاق  احازاب  مختلاف  هاای  جنااح  تسالیمی  توطئاه  .کارد  می دنبال

 اساس بر مجاهدین های سازمان و احزاب مختلف های جناح به مزدور های ملیشه

 و او دساایس  موفقاناه  شادن  عملای  عثبا بی، جی کی و نجیب قبلی های طرح

 .دش کمونیستی رژیم سقوط از بعد مرحله در حامیانش

 دفتار  به اهلل نجیبدکتر  و پاشید فرو داخل از ها کمونیست حکومت سرانجام

 اردیبهشات /ثور هشتم در مجاهدین نهاد نام حکومت و شد پناهنده ملل سازمان

 تشکیل ابتدای از .شد تشکیل یمجدد اهلل صبغت ماهه دو ریاست به رسماً 1371

 و هاا  خادیسات  از اعام  نجیاب  توسط شده تنظیم های گروه کابل در دولت، این

 ناام  به که شدند مجاهدین صفوف وارد ،پرچم و خلق احزاب مختلف های جناح

 بناام  کابال  کنناده  بدنام های جن، باعث مجاهدین مختلف های جناح از حمایت

 .گردیدند جهادی های تنظیم

 های قوت از استفاده زمینه در مجاهدین که است انکارناپذیر حقیقت یک این

 هماه  میاان  در و نبودناد  برخاوردار  کافی تجارب از سنگین های سالح و هوایی

 در اشاتعال  را عمده نقش که بودند شده تسلیم های کمونیست این درگیر جوانب

 حااکم  و مجاهادین  دولات  سقوط از پس .نمودند بازی کابل های جن، تداوم و
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 بارادرش  و نجیاب  دکتار  طالباان  ،1375 مهار /میازان  6 در کابل در طالبان شدن

 1.کردند اعدام فجیعی شکل به را احمدزی

 الیق سلیمان

 مجادد  غاالم  او اصالی  ناام  که الیق سلیمان

 مهار در نهام میزان/  ،عبدالغنی خلیفه فرزند است،

 در ماذهبی  و روحاانی  خانواده یک ش، در1309

 .آماد  دنیاا  باه  پکتیاا والیات   خیال   امنای  دهکده

 هاای  خلیفاه  از و خروتای  قبیلاه  ماالی  عبدالغنی

 زماان  آن در .باود  نقشابندیه  گاری  صوفی عرفان

 را هناد  و افغانساتان  در نقشابندیه  فرقاه  رهباری 

 امید این با الیق سلیمان پدر جهت همین به و داشتند عهده به ها مجددی خانواده

 .گذاشت مجدد غالم را او نام شود، خانواده این پیرو و مرید پسرش روزی که

 ساال  در و شاد  پغماان  شارعیه  مدرساه  وارد ش1326 سال در مجدد غالم

 سال و شد اخراج مدرسه از دولتی ضد تظاهرات در مشارکت دلیل به ش،1331

 شده کمونیستی افکار جذب او .یافت راه کابل دانشگاه شرعیات هدانشکد به بعد

                                                
 خبر    کوتاه لینک. 17050: مطلب وارسته، کد عارف محمدیوسف نوشتۀ از . اقتباس1

https://goo.gl/BnFs70 
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 اخراج نیز شرعیات دانشکده از دولتی ضد های اعتراض در شرکت دلیل به و بود

 ساال  در داشت دولتی بانفوذ افراد میان در که ای واسطه و رابطه دلیل به اما شد،

 باا  دوره ایان  در مجادد  غاالم  .دش کابل دانشگاه ادبیات دانشکده وارد ش1333

 ار،غبا  محماد   غاالم  میار  ،خیبار  میراکبار  مانناد  کمونیسات  و چپای  روشنفکران

 الیاق  سالیمان  باه  را خاود  ناام  و شد آشنا کارمل ببرک و محمودی عبدالرحمان

 (آزاد دانشنامه ،پدیا ویکی) .داد تغییر

 افغانساتان  خلاق  دموکراتیک حزب گذاران بنیان از و کمونیست الیق سلیمان

 کابال  چهار کارته در یک تره نورمحمد منزل در ش1342 دی/جدی 11 کنگره در

 جنااح  باه  او ،پارچم  و خلق جناح دو به خلق دموکراتیک حزب انشعاب با .بود

 ت سایس  «پرچم» بنام را آن نشراتی ارگان و پیوست کارمل ببرک رهبری به پرچم

 متفکار  مغاز  کاه  خیبار  کبار میرا ترور از بعد .بود آن مدیرمسئولکه خودش  کرد

 ساایر  باا  الیق سلیمان ،1357 سال در شد می شناخته پرچم جناح های کمونیست

 داوود محمااد بااه اخطااار، مراساام بااه را خیباار جنااازه تشااییع پاارچم رهبااران

 حازب  کننادۀ  شارکت  رهباران  دلیل همین به و کردند تبدیل وقت جمهور رئیس

 ایان  خاونین  کودتای در و شدند دستگیر الیق سلیمان جمله از لقخ دموکراتیک

 .شدند آزاد زندان از سال همان ثور هفتم در حزب

 تلویزیون و رادیو وزیر عنوان به ها کمونیست حکومت کابینه در الیق سلیمان

 و یکا  تاره  رهباری  باه  خلاق  جنااح  توسط ها پرچمی سرکوب با و شد منصوب

 کار روی و افغانستان به سابق شوروی تجاوز با .دش برکنار کار از نامی اهلل حفیظ
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 سالیمان  .شاد  قبایال  و اقاوام  وزیر او ،کارمل ببرک رهبری به پرچم جناح آمدن

 پشاتو  و فارسای  هاای  زباان  باه  او اشعار که است مشهور شاعر و نویسنده ،الیق

 .باشد می افغانستان علوم آکادمی علمی مشاور و پیوسته عضو و است شده منتشر

 احمدزی غنی اشرف دکتر

 از پسااند شاااه فرزنااد غناای اشاارف محمااد

 ماه در غلجایی تبار از مدزیاح قبیله های پشتون

 باه  کابال  جناوب  در لوگر والیت در 1328 ثور

 هاا  گزارش برخی بر بنا غنی اشرف پدر .آمد دنیا

 در نقال  و حمال  شارکت  یاک  کارمند جوانی در

 باا  را نقال  و حمل کار 1980 دهه در و بود کابل

 و داشات  نام( ضیاگل به ملقب) کوکبه مادرش .داد  ادامه پاکستان در کامیون چند

 .بود لودین احمدعلی دختر

 بارای  و گذراناد  کابال  در را خود متوسطه و ابتدایی تحصیالت غنی اشرف

 علوم رشته در بیروت آمریکایی نشگاهدا در و رفته لبنان به دانشگاهی تحصیالت

 .کارد  ازدواج مسیحی لبنانی دختر روال با جا همان در و داد تحصیل ادامه سیاسی

 اماا  بازگشت افغانستان به شناسی مردم رشته در تدریس برای 1977 سال در وی

 در کلمبیاا  دانشاگاه  به صیلتح ادامه برای تحصیلی بورسیه یک در قبولی از پس

 خلاق  دمکراتیاک  حزب رسیدن قدرت به پی در بعد سال یک و رفت نیویورک
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 آمریکاا  در غنای  .افتادناد  زنادان  باه  او خاانواده  اعضاای  از رخیب افغانستان در

 دانشاگاه  از فرهنگی شناسی انسان رشته در را خود دکترای مدرک و شد ماندگار

 «1747–1901 افغانستان،: تسلط و تولید» وی دکترای رساله .کرد دریافت کلمبیا

 دانشگاه طرف از یکی افتخاری دکترای مدرک دو دارای همچنین وی .داشت نام

 گیلاف  دانشاگاه  طرف از دیگری و 2007 سال در آمریکا متحده ایاالت سکرانتن

 در طاارق  و ماریم  های نام با روال و غنی فرزند دو .باشد می 2008 سال در کانادا

 .هستند آمریکا شهروند و اند آمده دنیا به آمریکا

 دانشاگاه  در تادریس  برای 1983 سال در التحصیلی فارغ از پس غنی اشرف

 جاانز  گاهدانشا  مادرس  1991 تاا  1983 ساال  از و شاد  دعاوت  کالیفرنیا برکلی

 هاای  برناماه  در کارشاناس  عناوان  باه  معموالً دوره این در و بود آمریکا هاپکینز

 وی .کرد می پیدا حضور و صدای امریکا، سی بی بی رادیو پشتوی و فارسی بخش

 .شاد  مشاغول  جهاانی  بانک در کار به راهنما شناس مردم عنوان به 1991 سال از

 هاای  برناماه  در و باود  اقتصاادی  های برنامه انسانی ابعاد مورد در مشاوره او کار

 .داشت شرکت هند و چین ،روسیه آسیا، جنوب شرقی، آسیای در جهانی بانک

 را جهاانی  باناک  در کار 2001 سال در سپتامبر 11 حادثه از پس غنی اشرف

 وی .پرداخات  مختلف های روزنامه و خبری های شبکه با همکاری به و کرد رها

 دبیرکال  مخصاوص  نماینده ابراهیمی اخضر ویژه مشاور عنوان به 2002 سال در

 پسات  ایان  در وی فعالیت مهمترین .شد انتخاب افغانستان امور در ملل سازمان

 راه نقشاه  یاک  کاه  باود  نبُ هنام موافقت اجرای و مذاکرات طراحی، در همکاری
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 مشااخص طالبااان سااقوط از پااس افغانسااتان جدیااد دولاات تعیااین باارای

 (آزاد دانشنامه ،پدیا ویکی).کرد می

 عناوان  باه  2002 فوریاه  1 در و بازگشت افغانستان به 2001 دسامبر از غنی

 رئایس  و افغانستان مالیه وزیر افغانستان، جمهور رئیس کرزی حامد ارشد مشاور

 ساال  در وی .شاد  انتخاب افغانستان به المللی بین های کمک کننده هماهن، اداره

 در 2011 ساال  در غنای  اشارف  .شاد  منصاوب  کابال  دانشگاه ریاست به 2004

 از پاس  آراء ه درصدس کسب با و کرده شرکت 1388 جمهوری ریاست انتخابات

 .گرفات  قارار  چهاارم  رتباه  در بشردوست رمضان و عبداهلل عبداهلل کرزی، حامد

 انتقاال  برناماه  مسائول  کارزی  حاماد  جمهوری ریاست دوم دور در غنی اشرف

 .بود داخلی نیروهای به خارجی نیروهای از امنیتی مسئولیت

 جمهاوری  ریاست تخاباتان در بار دومین برای ش1393 سال در غنی اشرف

 و اول معااون  عناوان  باه  را دوساتم  عبدالرشید انتخابات این در وی .کرد شرکت

 معااون  عنوان به رادر دوران کرزی  مسلکی و عالی تحصیالت وزیر دانش سرور

 نجات جبهه ،گیالنی احمدسید پیر رهبری به ملی محاذ .داشت خود کنار در دوم

 رهباری  باه  اساالمی  انقاالب  حرکات  حزب ،یمجدد اهلل صبغت رهبری به ملی

 های جریان مهمترین از محمد دین رهبری به اسالمی حزب و هوتکن خا موسی

 .رفتند می شمار به انتخابات این در غنی اشرف حامی

 پاس  آراء درصد 37٫6 کسب با غنی آراء درصد 10 شمارش نتایج اساس بر

 به انتخابات این دوم دور در عبداهلل با و داشت قرار دوم رتبه در عبداهلل عبداهلل از
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 از برخای  و شارقی  هاای  والیات  در کلای  طاور  باه  غنی اشرف .پرداخت رقابت

 کرده کسب بیشتری رأی نشین ازبک و نشین پشتون مناطق و شمالی های والیت

 ،زابال  ،هلمناد  ،نیمروز ،فاریاب ،جوزجان ،فراه ،ننگرهار ،پکتیا های والیت در و

 .داشت قرار اول رتبه در تخار و لغمان ،کنر ،خوست ،لوگر

 عباداهلل  اهللعباد  با رقابت در انتخابات دوم دور در که شد مدعی غنی اشرف

 و عباداهلل  اماا  دهاد،  اختصاص خود به را مردم آراء درصد 56٫44 است توانسته

 انتخاباات  در تقلاب  باه  ماتهم  را غنای  اشرف و کرده رد را ادعا این طرفدارانش

 قارار  مجادد  بازشاماری  ماورد  ما خوذه  آراء کال  غنی اشرف موافقت با .کردند

 در احمادزی  غنی اشرف دکتر حامیان که شد معلوم ،احصائیه به نظر اما ؛گرفت

 و بودند کرده تقلب والیات آن نفوس از بیشتر وی نفع به پکتیا و پکتیکا والیات

 به دست و کند متهم را انتخابات مستقل کمیسیون عبداهلل دکتر شد باعث امر این

 کمیسایون  کاه  ردکا  پیادا  اداماه  زمانی تا مدنی اعتراضات .بزند مدنی اعتراضات

 انتخابات برنده را غنی اشرف آقای ابتدایی نتایج مرحلۀ اعالم در انتخابات مستقل

 تاا  گرفات  تصامیم  غنای  آقاای  رقیاب  عباداهلل  آقای زمان همین در .نمود اعالم

 تااالر  در ناسابت م هماین  باه  نیز وی هواخواهان و نماید اعالم را خود حکومت

 خواسات  وقت روزی چند هوادارانش از عبداهلل آقای اما شدند جمع جرگه لویه

 .شد مواجه ها آن مخالفت با که

 های حرف وی اینکه تا نرسید بجایی وقت خواستن برای عبداهلل های کوشش

 وزیار  کاری  جاان  آقای جمعه روز است قرار: گفت و نمود بازگو را پرده پشت
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 آقاای سارانجام   .بشکند را بست بن این و نماید سفر افغانستان به آمریکا خارجه

 کمیسیون انتخاباات  و نامزد هردو با و مدآ افغانستان به جمعه روز هم کری جان

 24 انتخاباات  آرای تماامی  کاه  شاد  آن بار  تصمیم که این تا نمود دیدار جداگانه

 21 در نهایتااً  و شد انجام ها بررسی .بگیرد قرار بررسی مورد 1393 وزا/خردادج

 عناوان  باه  احمدزی غنی اشرف ،ملی وحدت حکومت ایجاد با و 2014 سپتامبر

 حکومات  اجراییاه  رئیس عنوان به عبداهلل عبداهلل دکتر و افغانستان جمهور رئیس

 .نددش تعیین ملی وحدت

 دزا خلیل زلمی دکتر

 (ساارهن،) دگااروال فرزنااد د،زا خلیاال زلماای

 مارچ 22 در ،غلجایی های پشتون تبار از ن،خا خلیل

 .آمااد دنیااا بااه ارشااریفمز شااهر در 1951 سااال

نام  به دولتی مدرسه در را خود تحصیالت زاد خلیل

 در را ماادتی .کاارد شاارو  کاباال در قاضاای، لیسااه

 در فرهنگای  تباادل  المللی بین های برنامه چارچوب

 دانشاگاه  وارد میالدی هفتاد دهه آغاز در .کرد سپری کالیفرنیا در کرس دبیرستان

 دسات  باه  دانشاگاه  آن از را خاود  لیسانس فوق و لیسانس شد، بیروت مریکاییا

 آمریکاا  در شایکاگو  دانشاگاه  از 1979 ساال  در را خاود  دکترای زاد خلیل .آورد

 برجسته های استراتژیست و متفکرین از ولستتر البرت با او آنجا در کرد، دریافت
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 ارتباط رند مؤسسه و دولت به را زاد خلیل ولستتر، .شد آشنا ای هسته بازدارندگی

 آمریکاایی  اولاین  و کارد  کساب  را امریکاا  تابعیات  1985 سال در زاد خلیل .داد

 آن حاکماه  دساتگاه  قلب به آمریکا قدرت های پله در که است االصل افغانستانی

 .است  یافته راه کشور

 در سیاسای  علاوم  اساتادیار  عناوان  به زاد خلیل 1989 ات 1979 های سال بین

 او دوره، ایان  در .کارد  فعالیت کلمبیا دانشگاه المللی بین و عمومی روابط مدرسه

 در کاارتر  دولات  سیاسات  معماار  ،برژینساکی  زیبیگنیو با نزدیکی کاری ارتباط

 .داشت شوروی، دست به افغانستان اشغال برابر در مجاهدین تمقاوم از حمایت

 دریافات  خاارجی  رواباط  شورای از را ای ساله یک فلوشیپ زاد، خلیل 1984 در

 مشااور  آنجاا  در او بپیونادد،  آمریکا متحده ایاالت خارجه امور وزارت به تا کرد

 1985 از زاد خلیال  .بود مرفی ریچارد ریاست هب آسیا جنوب و خاورنزدیک دفتر

 ارشاد  مسائولین  از یکای  عنوان به ریگان رونالد جمهور رئیس دولت در 1989 تا

 افغانساتان  در شوروی جن، خصوص در و کرد می فعالیت خارجه امور وزارت

 .داد می مشاوره عراق و ایران جن، و

 سیاسای  منظر تغییر نهاپرواز بلند برنامه طراحان از یکی عنوان هب آرامی به او

 نقش با ای اندازه تا زاد خلیل پیشرفت .شد شاخص مرکزی آسیای و فارس خلیج

 عماده  مشااور  عناوان  باه  میالدی 1990 های سال اوایل و 1980 های سال در او

 منطقه مسائل و افغانستان در شوروی ضدبر  جن، در پنتاگون و خارجه وزارت

 زاد خلیال  ایان  ،کلینتون بیل حکومت دوران در و 1990 های سال .داشت بستگی
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 دخالات  خواساتار  «افغانساتان  دربااره  سافید  کتاب» نام به سندی تهیه با که بود

 .شد افغانستان در وضع تغییر برای آمریکا مجدد

 تارین  مهام  طالبان رژیم سقوط و سپتامبر 11 حمالت از پس دزا خلیل زلمی

 باه  و باوده  افغانساتان  با ارتباط در کشور آن های سیاست در آمریکا دولت چهره

 آخارین  در وی .اسات  کارده  خادمت  افغانساتان  در آمریکا ویژه فرستاده عنوان

 دولات  تحکایم  در کلیادی  نقاش  افغانستان در آمریکا سفیر عنوان به خود سمت

 .کرد بازی کرزی حامد

 بعاداً  و افغانساتان  در طالباان  حکومت کردن ساقط برای بوش جورج وقتی

 زلمی داشت مشورت و کمک به نیاز عراق یاسیس عرصه از حسین صدام حذف

 خاواه  جمهاوری  دولات  چنادین  باا  که زاد خلیل .بود مشاور نزدیک او دزا خلیل

 طارف  و چینای  دیاک  به نزدیک عوامل از یکی عنوان به داشته همکاری امریکا

 محافال  در .شاد  مای  محساوب  باوش  دولات  در «بازها» به معروف گروه اعتماد

 را او بسایاری  کابال  در سافارت  دوران در و گویناد  می «زل شاه» او به واشنگتن

ها  و احیای حاکمیت پشتون تثبیت به شغل این در او .خواندند می «السلطنه نایب»

 .کرد زیادی کمکدر افغانستان 

 حملاه  از پایش  درسات  .اسات  گساترده  هام  عاراق  در زاد خلیال  تجربیات

 در شارکت  بارای  هیا تی  رأس در او 2003 ساال  در عاراق  باه  آمریکا نیروهای

 .کرد سفر عراق شمال کردنشین مناطق به صدام دولت مخالفان نشست



 127/ قبایل سادات پشتون از نسل سید شاه حسین

 

 آغااز  عاراق  در آمریکاا  سفیر عنوان به را کارش 2005 جون 21 در زاد خلیل

 ساازمان  در آمریکاا  سافیر  عنوان به را وی سفید کاخ ،2007 فبروری 12 در .کرد

 فرزناد  دو «بینارد شیریل» بنام خود اتریشی زن از زاد خلیل .کرد تعیین متحد ملل

 .دارد «ماکسیمیلیان» و «الکساندر» های بنام

 احدی انورالحق دکتر

 از عبادالحق  قاضای  فرزناد  ،احدی انورالحق

 در خورشاایدی، 1330 سااال در ،غلجااایی تبااار

 دنیاا  باه  کابل والیت سروبی( شهرستان) ولسوالی

 در را متوسااطه و ابتاادایی هااای آمااوزش .آمااد

 ساپس  .بارد  پایان به حبیبیه( عالی لیسه) دبیرستان

 خاود ( ماساتری ) لیسانس فوق و لیسانس  دانشنامه

 دسات  باه  لبناان  در بیاروت  آمریکاایی  دانشگاه از سیاسی علوم و اقتصاد رشته در را

 دانشاکدۀ  از مادیریت  و مالی امور رشته در تخصصی لیسانس فوق آن، از پس .آورد

 در دکتارا  ی درجاه  به سپس و گرفت «ویسترن نارت» دانشگاه لیسانس فوق مطالعات

 .آمد نائل دانشگاه همان سیاسی علوم نشکدۀدا از سیاسی علوم رشته

 امریکاا  کاارلتن  دانشاگاه  در سیاسای  علاوم  اساتادیار  عناوان  باه  احدی دکتر

 باناک  در بانکاداری  آمار  مایالدی،  1987 تاا  1985 های سال بین و شد استخدام
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 عناوان  به 2002 تا 1987 های سال در آن، از پس و بود شیکاگو ایلونای کانتیننتال

 .پرداخت تدریس به پراویدینس دانشگاه در سیاسی علوم استاد

 افغانساتان  وارد طوالنی مهاجرت دوره یک دنبال به بن توافقات از پس وی،

 از یکای  عناوان  باه  عمادتاً  او از .پرداخات  کار به دولتی مهم های سمت در و شد

 از پاس  انساتان افغ در ساازی  دولت در که شود می برده نام تکنوکرات های چهره

 عرصاه  در کااری  تجرباه  سابب  به احدی دکتر .کرد بازی نقش طالبان فروپاشی

 باود  انتقاالی  و موقت دوره در افغانستان مرکزی بانک رئیس نخستین بانکداری،

 2004 تاا  2002 هاای  ساال   باین  او .شاد  انجاام  او زمان در افغانی پول تغییر که

 در .کارد  کاار  سامت  ایان  در ،(خورشیدی 1383 سال تا 1381 سال از) یالدیم

 افغانساتان ( دارایای ) مالیاه  وزیر احمدزی غنی اشرف جای به میالدی، 2004 سال

 .بود کار به مشغول پست این در 1387 سال تا 1383 سال از و شد

 افغاان » باه  مشهور «افغانستان دموکرات سوسیال حزب» رهبری احدی دکتر

 دختار  با ازدواج پیوند با او .است سابقۀ تاریخی دارای که دارد عهده بر را «ملت

 افغانساتان،  جهادی رهبران از یکی و مذهبی های چهره از گیالنی، احمدسید  پیر

 در پشاتوانه  همین با و بیابد هوادارانی نیز او طرفدار های پشتون میان در توانست

 خواست  و رفت کنار مالیه وزارت سمت از خورشیدی 1387 سال پایانی های ماه

 شرکت ملت افغان حزب نامزد عنوان به 1388 جمهوری ریاست انتخابات در که

 در را خود انتخاباتی دفترهای که بود ادیافر نخستین از که آن با احدی دکتر .کند

 از روزهاا  آخارین  در ولای  باود،  کرده فعال افغانستان شهرهای از برخی و کابل
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 کارزی  باه نفاع حاماد    افغانساتان  جمهاوری  ریاسات  دوم انتخابات در نامزدی

 .کرد نظر صرف

 و جرایااد مجااالت، در متعاادد علماای آثااار دارای ،احاادی انورالحااق دکتاار

 در او علمای  مقااالت  جملاه  از اسات؛  کشاور  از خاارج  و داخال  هاای  روزنامه

 آن کناار  در و شاده  منتشار  امریکاا  معتبار  هاای  روزنامه و آکادمیک های ژورنال

 (آریانا دانشنامه از اقتباس) .است کرده ت لیف نیز علمی کتاب چندین

 خروتی عبدالغفورخان

 عربای  و اردو هاای  زبان به که بود فعال و فکور نویسنده ،خروتی عبدالغفور

 عضاو  قنادهار  در او .کارد  مای  ترجماه  هاا  زبان آن از را مطالبی و داشت آشنایی

 کاه  شاد  می چاپ ،مجله پشتو و افغان طلو  در بیشتر او آثار و بود پشتو انجمن

 مقادس  شهر به رخانوعبدالغف .است قندهار علمای زندگینامه و سوانح آن نمونه

 بیشتر اطالعات .شد مشغول فروش و خرید و تجارت به جا آن در و رفت مدینه

 (275 ص :1319 ،کابل سالنامه) .ندارد وجود وی مورد در

 ناشرشیرمحمدخان 

زیر شااخۀ قبیلاۀ بازرگ     ، از قوم خروتیشیرمحمد ناشر مشهور به شیرخان

پاس از ساقوط حکومات     .دیده به جهان گشود غزنی غبا قرهبود که در  غلجایی

به دستور نادرخاان، بارای سارکوب طرفاداران     شیرمحمدخان ی، کلکان اهلل حبیب

زماین را   لشکرکشی کرد و قطغن کلکانی و مخالفان او به سمت شمال افغانستان
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و  ، تخارندزقکه در حال حاضر شامل سه والیت 

تاجیکستان به تصرف خود شود، تا مرز  می بغالن

به پاس این خدمت، باا صادور    نادرشاه .در آورد

فرمانی شیرمحمدخان را با خاانواده و بساتگانش   

داد فراوان بخشید و در سال ملک و جای ،در قندز

او را نایب الحکومۀ تام االختیار قطغان   ش1309

شیرخان در زمان حکومت خود تعاداد   .مقرر کرد

و منااطق دیگار ملاک و     ، زابلهلمند جوی شاه قندز، را درها  از خروتیزیادی 

کاه سااکن غزنای     زمین بخشیده مستقر کرد، از جمله خانوادۀ گلبدین حکمتیاار 

 .بودند

 بازرگ افغانساتان   داران سارمایه داران و  ماین ر به یکی از زناشخان  شیرمحمد

ت سایس   در قندز« زر اسپین»تبدیل شد و شرکت نساجی بزرگی را به نام شرکت 

در کنارش مدرسه، کارخانه تولید روغن و بیمارساتان نیاز ت سایس     بعداًکرد که 

 هزار دون بود حدود این شرکت که بزرگترین شرکت خصوصی در افغانستا .شد

را ساخته بود که بنام  قلعه قزلچنین بندر  هم شیرخان .نفر کارگر و کارمند داشت

بزرگ به شکل مرموزی باه قتال رساید و     دار سرمایهسرانجام این  .او مسمّی شد

مباادا   کاه  ایان ( از تارس  و داوودخان )ظاهرشاهشایعه شد که توسط حکام درانی

 .ها به قدرت برسند کشته شده است روزی توسط او غلجایی
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 لودی قبیله (2

 ابراهیم نسل از که هستند پشتون متی قوم از بزرگ شاخه دومین ،لودی قبیله

 اباراهیم  .روناد  می شمار به نحسی شاه به مشهور سرمست، علی سید فرزند لودی

 آن لاودی  تسمیه وجه .است غلجی برادر و نحسی شاه و متو بی بی فرزند دومین

 واژه باا  را او دید، دلیری و تهور او از تبی شیخ جدش وقتی کودکی در که است

 معناای  باه  «دی» و بزرگ معنای به «لوی» کلمه دو از لودی .کرد توصیف لودی،

 به نسیح شاه فرزند دومین ،تبی شیخ توصیف از پس .است شده ترکیب ،«است»

 .داده شد تسرّی او نسل و فرزندان به نام این و یافت شهرت لودی ابراهیم

 در: »نویسد می او کند، می معرفی لودی برای دیگری تسمیه وجه ،بیلیو هنری

 لاودی،  واساطه  باه  لیادوی  ودتس،هیار  توساط  شاده  داده لیست بررسی جریان

 لودی یعنی ؛شوند می نمایانده و تشخیص افغانستان در ...مانی واسطه به مایانوی

برداشات هناری بیلاو از واژۀ لاودی      (9 بیلیو،) «.است «لیدوی» یافته تغییر شکل

این برداشات را برخای نویساندگان علمای      .بسیار ذهنی و دور از واقعیت است

 .دهند قلمداد نموده و مبنای نظریات مغرضانۀ خود قرار می

 فرزناد  لاودی : »نویسد می چنین لودی ابراهیم درباره یهرو اهلل نعمت خواجه

 ات،حیا  ایام آخر تا ازمنه جمیع از بود،[ متو بی بی] پناه عصمت آن اکمل و ارشد

 والیات  در لاودی  احفاد و اوالد او وفات از بعد .بود قبایل جمیع سردار و رئیس

 در زیاادتی  و جمعیات  کثارت  از [نشین دامناۀ کاوه سالیمان    مناطق پشتون] روه

 بار  شاده،  عایاد  ایشاان  بزرگان به ماضیه سالطین زمان از که حشمت و شوکت
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 باه  جمیل سعی نبوی غرای شریعت رواج در و است مستثنی افاغانه قبایل جمیع

 روه والیات  از که مقدار عالی سالطین خدمت و مالزمت در و اند رسانده تقدیم

 ساعادت  باه  کشایده،  کفار روی در دریغ بی تیغ اند، شده هندوستان غزای متوجه

 (438 :1964 ،2جلد ،یهرو اهلل نعمتخواجه )«اند گشته فایز شهادت و غزا

 
: از عبارتناد  هاا  آن مهمتارین  کاه  اناد  شاده  تقسیم مختلفی های شاخه به ها لودی

 باه  خاود  نوبه به ها شاخه ینا .مروت و سوری ،پرنکی ،لوانی ،دوتانی ،نیازی ،سیانی

 و انادر  ،شالکر  مناطق در افغانستان در ها لودی .اند شده تقسیم دیگری های زیرشاخه

 ایالات  در پاکساتان  در .دارند سکونت قندهار و زابل کالت در ،غزنی والیت غبا قره

 زنادگی  بیهاار  و اُتراپارادیش  هاای  ایالات  در هناد  در و الهاور  و کراچی ،پختونخوا

 هجاری  370 ساال  از که بودند پشتون مشهور خانواده یک ابتدا در ها لودی .کنند می

 شایخ  .شاد  مای  شنیده خانواده این حاکمان های نام پختونخوا، شرق در بعد به قمری

 حکمروایای  تاان مل و پیشااور  ،ننگرهار ،لغمان در خانواده این بزرگان از لودی حمید
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 ملتاان  و شد پادشاه میالدی 999 سال حدود در لودی نصر پسرش او از بعد داشت،

 .داد قرار خود سلطنت مرکز را

 ،نصار  ابان  داوود ابوالفتاوح  کرد، حمله هند به غزنوی محمود سلطان که زمانی

 1010 سال در محمود سلطان اما بود، ملتان در خانواده این حکمران ،حمید شیخ نوه

 .رفات  دنیاا  از جا آن در تا کرد زندانی غزنی در نموده دستگیر را لودی داوود میالدی

 بساازایی سااهم هنااد در سااالمیا فرهناا، و عقیااده گسااترش در لااودی خااانواده

 از کاه  کردناد  ت سایس  بازرگ  حکومت هند در ها لودی (130 :1368 ،حبیبی).داشتد

 سالطان  لاودی،  خاانواده  سالطنت  مؤساس  .یافت ادامه میالدی 1526 تا 1451 سال

 سالطان  او از بعد و کرد حکومت یمیالد 1489 تا 1451 سال از که بود لودی بهلول

 سالطان  از پاس  .داشت اختیار در را سلطنت میالدی 1517 تا 1489 از لودی سکندر

 (307 یاد، لطیف) .کرد حکومت 1526 تا 1517 از لودی ابراهیم سلطان سکندر،

 قبیله لودی هیرو مشا ها شخصیت

خاان   جهاان خاان    ی،لاود خاان   اباراهیم  :از عبارتند لودی مشهور های شخصیت

 سایدخان  ،لاودی  سعیدخان ی،لود خان مبارک ی،لود خان دولت ،لودی دریاخان ی،لود

 ،ساکندر  سالطان  فرزناد  لاودی  محمودخاان  ،لودی محمدخان ی،لود خان قطب ،لودی

 ی،لاود  خاان  عاالم  ی،لاود  شااه  مبارک ی،لود شاه باریک ی،کاال لود ملک ،لودی همایون

 ی،لاود  خان موسی ی،لود خان فتح ی،لود خان یعقوب ی،لود خان جمال ی،لود نخا نظام

 .لودی همایون اعظم و یلود خان اسماعیل ی،لود خان حسین
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 لودی بهلول سلطان

 ،کاااال ملااک فرزنااد لااودی بهلااول ساالطان

 .رود مای  شامار  به هند در لودی امرای سرسلسله

 توسااط غزنویااان امپراتااوری زمااان در هااا لااودی

 شاان  مساکونی  منااطق  و غزنی از محمود سلطان

 هناد  قاره شبه هب مسلمانان نفوس گسترش بخاطر

 ارتاش  در هاا  آن جنگای  افاراد  و شدند داده کوچ

 که معتقدند برخی .شدند گرفته خدمت به غزنوی

 و مقاام  دارای حتای  و داشاتند  حضور هند در هم محمود سلطان از قبلها  لودی

 .بودند منصب

 و( ق .ه 894-855) دهلای  افغاانی  سالطان  نخساتین ( لاودهی ) لودی بهلول

 روه از لاودی  بهرام او پدربزرگ که بود( ق.ه 932-855) لودی سلسله گذار نبنیا

 ملاک  سپاه به ملتان در و رفت هند به( سلیمان کوه دامنه در افغانان اصلی وطن)

 کشاته  نیاازی  قبیله با جن، در بهلول پدر کاال ملک .پیوست ملتان حاکم ،مروان

 هنگاام  در بهلاول  ماادر  .آمد دنیا به بهلول پسرش او قتل از بعد روز چند و شد

 کهن اخ اسالم به ملقب دشاه ملک عمویش را او سرپرستی و کرد فوت او والدت

 کاه  شایساتگی  بخااطر  شد بزرگ که بهلول .گرفت عهده به دبو سرهند استاندار

ن خاا  اساالم  جانشاین  بهلاول  .آورد در او عقد به را خود دخترن خا اسالم داشت
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 کاه  اسات  ذکر قابل .شد سرهند استاندار عمویش مرگ از بعد و بود شده تعیین

 برگزیاده  باابر،  سوی از که دهلی حاکم ،خضرخان سید توسط عمویش و بهلول

 .شدند می حمایت بود، شده

( ق.ه 838-824) هشاا  مبارک سلطان بنام ر،خض بنی پادشاه آخرین قتل از پس

 هاای  سارزمین  یلاود  بهلاول  هنگام این در و رسید سلطنت به محمدشاه سلطان

 حملاه  باا  .درآورد خاود  تصارف  باه  دهلای  حوالی تا را هَریانه و شرقی پنجاب

 سالطان  هجاری قماری،   844 ساال  در دهلای  باه  ،الوهما  حااکم  یخلج  محمود

 و بارد  یاورش  یخلج  ودممح سپاه به بهلول .واستخ کمک بهلول از محمدشاه

 دهلای  وارد پیروزمنداناه  محمدشااه  سلطان با سپس و راند عقب مالوه تا را آنان

 داد، خاناان  خان  لقب لودی بهلول به پیروزی این پاس به محمدشاه سلطان .شد

 سرزمین استاندار را او و نمود واگذار وی به نیز را پور الدیپ و جالَندر ،الهور و

 .کرد مقرر پنجاب

 عالءالادین  سلطان که این تا خورد شکست اما کرد، حمله دهلی به بار دو بهلول

 منصاب  و کارد  دعاوت  دهلی به را او بود خورده شکست حمیدخان وزیرش از که

 بهلاول  سلطان لقب با 855 سال در بهلول سرانجام .کرد واگذار بهلول به را یپادشاه

 علیگره ،سَنَبهل ،میوات او .زد سکه خود بنام و نشست دهلی سلطنت تخت بر لودی

 ساال  در بهلاول  .یافت گسترش یهارب تا حکومتش و درآورد تصرف به را جونپور و

 پسارش  و درگذشات  دهلی به بازگشت هنگام ،گوالیار راجای سرکوب از بعد 894

 .شد او جانشین لودی سکندر لقب بان خا نظام
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 در که را دهلی او دارد، ای یژهو اهمیت دهلی تاریخ در بهلول پادشاهی دوره

 و امنیات  برقاراری  باا  و کارد  بازسازی بود شده ویران تیمور حمله با 801سال 

 باه  بودناد  کارده  مهااجرت  دهلای  از که را دانشمندانی و علما اجتماعی، عدالت

 دیگار  و الهاور  شاهر  او .شاد  داناش  و علم مراکز از شهر آن و بازگرداند جا آن

 باود  شاده  ویاران ( 801) تیماور  سپس و( 639) مغول حمله اثر بر که را شهرها

 (قاسمی حسین آریانا، دانشنامه) .کرد بازسازی

 لودی سکندر سلطان

 سالطان  باه  مشاهور  بهلاول  فرزناد  نخا نظام

 لاودی  سلساله  از روا فرمان دومین ،لودی سکندر

 هناد  از بزرگای  بخاش  بر دهه سه حدود که بود

 هجاری  894 سال در سکندر .کردند حکمروایی

 و رساید  قادرت  باه  پادرش  مرگ از بعد قمری

 و جنا،  باه  او سالطنت  دوران از بزرگی بخش

 و زباان  به سکندر سلطان .شد سپری لشکرکشی

 «گلرخای » شاعر  در او .سرود می شعر زبان این به و بود مند عالقه فارسی ادبیات

 او زماان  در کاه  انچن ساخت دربار رسمی زبان را فارسی زبان و کرد می تخلص

 با پشتون حاکمان او از قبل .گرفت می صورت زبان این به مکاتبات و حسابداری
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 مایالدی  1517 ساال  در لاودی  ساکندر  سالطان  .کردناد  می دشمنی فارسی زبان

 (، سکندر لودیپدیا ویکی) .دارد قرار نو دهلی در او آرامگاه و درگذشت

 لودی ابراهیم سلطان

 1517 سااال در سااکندر فرزنااد لااودی ابااراهیم

 باا  ابتادا  از و نشسات  سلطنت تخت بر میالدی

 قدیمی هانفرماند که زمانی .شد روبرو ها شورش

 باه  نزدیاک  و جاوان  فرماندهان با را سال کهن و

را  باابر  پشاتون  قاوم  اشاراف  .کارد  جابجا خود

 ساال  در .کناد  اشاغال  را هناد  که کردند دعوت

 قبایال  از متشکل بابر مغولی میالدی قوای 1526

 در و شاد  اعازام  هناد  سامت  به کابل از پشتون

 شااهی  سلساله  و شاد  کشته لودی ابراهیم داد، رخ پت پانی در که سخت جنگی

 .یافت خاتمه هند در ها لودی

 لودی سرور علی شیخ

 نسال  از خیال  شااهو  طایفاه  از پشاتون  ادبای و عرفا مشاهیر از سرور، علی

 تواباع  از ،کهارور  قصابه  در .بود طایفه این بزرگان از و لودی ابراهیم ابن سیانی

 ،حبیبای ) .داشات  شهرت الدعوه مستجاب شخص به و کرد می زندگی هند ملتان

 (192-189 ص خزانه، پتهتعلیقات 
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 مروت مظفرخان

 پاکساتان  سارحد  والیات  در تترخیال  سامندر  روستای در مروت مظفرخان

 اباراهیم  نسال  های پشتون از مروت .است آمده دنیا به ق 1298 سال در امروزی

 و شااعر  نویسانده،  او .رود مای  شامار  به سرمست نحسی د شاهسی تبار از و لودی

 زمان در .خواند درس الهور اسالمیه کالج و زادگاهش مدارس در که بود مولوی

 و ریاضایات  تادریس  باه  حبیبیاه  ساه مدر در و رفات  کابل بهان خ اهلل حبیب امیر

 مشروطه سرکوبی از پس و بود اول خواهان مشروطه اعضای از .پرداخت جغرافیا

 در زنادان  در ساال  چناد  از پس و شد زندانی شیرپور قلعه در ق 1327 سال در

 و فارسای  باه  و دانسات  مای  را اردو و پشتو فارسی، عربی، های زبان او .گذشت

 (959ص :1375 ،3جلد فارسی، ادبدانشنامه ) .سرود می شعر وپشت

 دیلوخان  علی احمد

 امیاار دربااار بچااه غااالم ،لااودی قاوم  ازن خااا عبدالواحااد پساار علاای، احماد 

 به آن از بعد و آباد جالل حکمرانی بهن اخ اهلل امان زمان در که بودان خ اهلل حبیب

( سافیر ) مختاار  وزیار  مادتی  .شاد  منصاوب  کابال  شمال در کوهستان حکومت

 تنظیمیاه  ریاست مقام به م1930 سال در و بود آلمان پایتخت برلین در افغانستان

 معاونات  به م1939 سال در سرانجام و شریف مزار حکمرانی ،بدخشان و قطغن

 فاانی  دار 1940 سال در دیلوخان  علی احمد .شد منصوب ملی دفا  وزارت اول

 (200 :1371 فرخ، مهدی سید) .گفت ودا  را
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 لودین عبدالرحمان

 یکی لودی قبیلۀ از کاکا، به معروف لودین احمدخان سید فرزند عبدالرحمان

 نحسای  شااه  باه  مشاهور ) نحسای  سید شاه نسل از ،متی بزرگ قبیلۀ های شاخه از

 مبارزان از او پدر .گشود جهان به دیده کابل شهر در ش، 1272 سال در ،(یغور

 در او .ساپری کارد   سیاسای  زنادان  در را عمرش سال سی که بود خواه مشروطه

باار   نخساتین  بارای  و نمود تدوین را موزیسوادآ جدید ی شیوه نخستین زندان

 ساید  کاکاا  .باود  معروف کاکا طرز به که گذاشت بنیان را ابتدایی آموزش نصاب

 .بود ساخته باسواد را نفر هزار دوازده شیوه این با افغانستان ارتش در تنها احمد

 عضو و بود کرده تحصیل رشدیه سطح تا هحبیبی لیسۀ در لودین عبدالرحمان

 محماد  غالم میر چون دیگری مبارزان و روشنفکران که بود «افغان جوانان» گروه

 باه  و باود  شاعر و نویسنده او .داشتند عضویت آن در نیز داوی عبدالهادی ر،غبا

 12 در .داشات  آشانایی  انگلیسای  و عربای  اردو، ترکی، فارسی، پشتو، ایه زبان

ان خا  اهلل حبیاب  امیر جان به مسلحانه سوءقصد اتهام به ش1297 سال تیر/سرطان

 مادت  ش، 1308 ساال  در دیگر بار او .شد زندانی ماه هشت مدت به و دستگیر

 لاودین  عبدالرحمان .شد زندانی یکلکان اهلل حبیب امیر پادشاهی دوره در کوتاهی

 عضاو  :داشات  عهاده  هایی را به این شارح باه   در دوران فعالیت خود مسئولیت

 زماان  تا ش،1290از «االخبار سراج» نام به افغانستان چاپی نشریه دومین  تحریریه

 از پاس  «افغاان  امان»  روزنامه تحریریه هیئت ش، عضو1297 در سال آن یعطیلت
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 مرکااز نخسااتین م، عضااو1919 سااال در افغانسااتان سیاساای اسااتقالل حصااول

 پشتو مرکۀ رئیس ،بخارا در افغانستان سیاسی  هیئتافغانستان، عضو  اریذقانونگ

 سرمنشای  کفالات  ش،1303 جرگاۀ  لویاه  در کنناده  تشرک دپشتو(، عضو مرکه)

 ، رئیس1305 در سال قندهار  )بلدیه( شهرداری رئیس ،1303 سال درخان  اهلل امان

 .م1903 /1309 سال در کابل شهرداری ، رئیس1307 -1306 کابل گمرکات

محمادنادر   زماان  در سالگی 37 سن در و ش1309 سال در لودین عبدالرحمان

 قاول  از رشاتیا  قاسام سید  .شد تیرباران شاهی ارگ داخل در او دستور به و شاه

 کهگادای،  نورمحماد  حافظو  نوروز محمد میرزا ،ظاهرشاه حضور های سرمنشی

 شاورش  واقعۀ چون: »است نوشته چنین نادرشاه توسط لودین با کشتن رابطه در

 دولات  از ،کابال  بلدیاه  رئایس ن خا عبدالرحمان گردید، رونما شمالی سمت دوم

 را نادرخان پیشنهاد، این .سازد مسلح را کابل مردم ماتقدم حفظ برای تا خواست
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 خاود  جیبای   کتابچاه  در را وی دساتیر لودین که هنگامی و ساخت بدگمان او بر

 محتویاات  هماه  شب و گرفت خود با را اش  دفترچه پادشاه گرفت، می یادداشت

 آن فاردای  .کارد  مطالعاه  را وی انقالبای  اشعار و ها یادداشت تمام خوانده، را آن

 در کاه  را هآنچا  نماوده،  احضاار  وزرا مجلاس  باه  را لاودین  عبادالرحمان  شب

 المجلاس  کشیده، فای  وی رخ بر را همه بود، یافته خود مخالف او های یادداشت

 (40رشتیا،«).کنند اعدامش که نمود امر

 چگونگی مورد در «ما وطن تاریخ از یهای برگ» کتاب در شیون محمدرحیم

 در» :اسات  نوشاته  شرح این به دیگری روایتی( کبریت) لودین عبدالرحمان قتل

 توساط  کاه  باود  چناین  آن و شاد  داده ساازمان  ای توطئهن خا عبدالرحمان مورد

 ناام  از کاه  واداشاتند  اجارت  بادل  در را جاارچی  نفار  یک ،تاجر شیراحمدخان

 شامالی  ماردم ": کاه  ر بزناد اجا  کابل بازارهای در بلدیه، یسرئن خا عبدالرحمان

 کابال  مردم شما .اند رسیده کابل نزدیک تا و کرده بغاوت( کوهستان و کوهدامن)

 را کاار  ایان  حکومت ".ببندید را ها دکان و شوید خود دفا  به حاضر و هوشیار

 تفتیش را اش خانه کشت، را خودش ده،خوان بلدیه رئیس طرف از مردم تحریک

 «.نمود ضبط را اش قلمی آثار و

 با رابطه در بود، لودین همفکران و نزدیک دوستان از که رغبا محمد غالم میر

 از لاودین  عبادالرحمان  هاا،  کوهدامنی قیام هنگام: »است نوشته چنین رویداد این

 از را شهر که این برای گویا .شود توزیع سالح کابل اهالی به نمود تقاضا نادرشاه

 در و ساازد  مسالح  را اهالی که بود این لودین اصلی برنامۀ .کنند دفا  شورشیان
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 و نگریست شنهادپی بدین تردید با پادشاه اما ؛ببرد بین از را نادرشاه اول ی درجه

  اداره .اسات خاان   اهلل اماان  همکااران  از و انگلایس  مخاالف  لاودین  که فهمید می

 طرفاداران  پیگارد  و قادرت  درگارفتن  را نادرخاان  فعاالنه که انگلیس جاسوسی

 قابالً  کاه  باود  شاده  شاایع  .دانسات  می را مطلب این نیز رساند، می یاری اهلل امان

 های نوشته و انتقادی و مترقی اشعار و البیانق نظریات حاوی یادداشت ی کتابچه

 کاه  داد دسات  باه  بهانه اسناد همین .بود شده دزدی لودین عبدالرحمان تاریخی

 1930 ساال  جاون  در و کند زندانی را او کوهدامن قیام سرکوبی از بعد نادرخان

 (40: 1378، 2جغبار،«).نماید تیرباران شاگدل قصر ی محوطه در

 در او انقالبی شعر از نمونۀ که کرد می تخلص «کبریت» شعر در دالرحمانعب 

 :شود می نقل جا این

 نعره
 ای ملتتتت از بتتترای اتتتتتتتدا زودتتتتر شتتتتتتتتتوید  

 دشتتتمن اتتتتبر شتتتتوید  از شتتترک مکتتتر و حتتتتتیله 

 شتتتوید و کتتتر گنتتت  اش یتتتاعقهتتتتا از یتتتدای  

 در بدرشتتتتتتوید زنتتتتان نعتتتترهوانگتتتته چتتتتو رعتتتتد 

 در نظتتتتر شتتتوید  نتتتانک جلتتتوهمتانتنتتتتد بتتتتر   
 

 طتتتره ن نتتت  وز دیگتتتر طتتتره پلنتتت     یتتت  از

 هتتتر دو ب تتتون متتتا دهتتتتن اتتتویش کتتترده رنتتت  

 بتته اتتود مبتتتگ زجتتتن   انتتد  هاکتنتتتون کتته گتتتشت 

 ج تتتدی کتتتنید، ب رهچتته هستتت ایتتن هتتتمه درنتت    

 در حفتتتا راه حتتتت همتتته تیتتتتو و ست تتتتر شتویتتتتد
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 ایتتن وقتتت فریتتت استتت، نتته هنگتتا  جشتتن وستتتور 

 کتتتفور شتتود، کنتتدش متتی هتتتر کتتت  کتته فتتوت متتی 

 اتتگل و چنتتین حتتال و ایتتن فتتتور   یندر همتتپتت  

 قتتتدر رتتترور ایتتتتن تتتتان همتتتتتیتتتزی و ستتتتعی و 

 تتتتا از بتتتترای چشتتتتتـ عتتتدو نتیتشتتتتتتر شتویتتتتد  

 

 امتتتتروز در تتمتامتتتتی عتتتتالـ چتتته شتتتور و شتتتر   

 ابتتتر یبتتتبترپتتتتا و متتتتا نتشستتتتتته از آن جتمتتتتله 

 بتته ستتر  یمانستتودانتتی فکتتتر ستتتود، نتتی ستتتر     

 س بتتتر فتگکتتتت حتتتال چتتنتیتتتن بتتتشر    افتستتتو

 ستتتتر شتویتتتتد  بتتتاید ز شتتتر ، آب ز پتتتا تتتتا بتتته   

 

 اهلل عتتتالـ استتتت کتتته ایتتتن اتصتتتـ بدسرشتتت     

 ایتتن حّتتُب حختتُب اتتویش چستتان کتترده استتت کشتتت  

 زشتتت اتتوب و تا هیتتتف فتتتر  کتتترده نتتتیاید ز   تتت

 نتقتشتتتتی چتنتیتتتتن بتتتتسا  بتتتتبایست در نوشتتتت

 ر و زبتتتر شتتتویدتترستتتتـ اتتتتدا نت تواستتتتته زیتتتت 

 

 اتصتتتتـ بتتتتتزرـ اتویتتتتش شتنتاستتتتید انگلیتتتز 

 استتتتت روس نیتتتتز یگرتتتتتاندزان پتتتت  عتتتتتدوی 

 زمتتتتانه عت تتتتد نتیتتتترزد بتتته یتتت  پشتتتیز یتتتندر ا

 داریتتتتتد متتلتتتتت و وطتتتتن اتویتشتتتتتتن عتتتتزیز  

 بتتتتا اتحتتتتاد جمتتتتله چتتتتو شتتتیر و شتتتکر و شتتتوید
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 حتتتارر کنتیتتتتد اسلتتتتحه کتتتوبید طبتتتل وکتتتوس  

  و پتتتتروس یعثمتتتان چتتتوآریتتتتد رو بتتته جتتتتن   

 تتتتتا حتلتتتتت انگتلیتتتتز فتشتاریتتتتد و نتتتتای روس   

 در جتاغُتتتتر تتفتنتتتت  گتداریتتتتتد کتارتتتتتتتتوس   

 چتتتون تیتتتر راستتتت ستتتتوی م تتتالف بتتتدر شتتتوید  
 

 ستیتتتتر ستتتتوزن ساعتتتتت نظتتتر بتتتتدوز بتتتتاری بتتته

 ی ستتتتاعت گدشتتتتت روز هتتتتا و لحظتتتته در لمحتتتته 

 هتمتتتتواره در تتتتتلف گتتتدرد عمتتتر متتتا چتتتتو یتتتوز  

 و ز بت تتتتر چتتتته ایتستتتتتادگی هتنتتتتوز    افتتتتتتاده

 چتیتتتزی شتویتتتد یتتتا کتتتـ و یتتتا بتیتشتتتتر شتتوید   
 

 ای غافتتتل از زمانتتته و شتتتاغل بتتته ل تتتو و گلتتتف    

 بتتا دشتتمن ابتیتتت  کتتتسی کتترده استتت حلتتف      

 اتتود فکتتر کتتن عتتدو نکنتتد چتتون ز ع تتد التتف      

 بتایتتتد گتریستتتت بتتر ستتر ایتتن احمقتتی و جلتتف      

 کتتر شتتوید  تتتا چتنتتتد بتتترای دیتتتدن حتتت کتتور و   
 

 در کتتتگه و فراکتتتوت و بتتتوت نتتتو   کتتته ینستتتانز

 بتریتتتتد یتکتتتتی از دگتتتتر گتتتتترو  از رشتتتت  متتتتی

 تترستیتتتتد ز انگتلتیتتتتز چتتتتو اطتفتتتتال از بتتبتتتتتتو

 تتتتتا کتتتتی پتتتت  ار دریتتتتژ نتگتویتیتتتتد زیتتتتتر زو 

 بتتتار مز  استتتتت بتتته عتتتز  ستفتتتر شتتوید      یتتت 
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 ایتتتن کتتتتر  راستتتت در کتتتتمر و جیغتتته درکتتتگه  

 ع اتتتتوب و فیشتتتتن روزستتتتت واه واه بتتتت  ورتتتت

 استتت آه همتتتی یبتتامتتتا چتتته عتیتتتُ روشتتتن و    

 کتتتین هتتتر دو محتتتا ب تتتتر نمتتتایش شتتتتود نگتتتاه

 شتتوید گتتر نوحتتهبتایتتتد بتریتتتن حتمتیتتتت اتتود    
 

   ُ  از حتتال پتتتتر تتـستتتتتف ایتتتتن متلتتتتت ن تیتتت

ُ   اتواهتتتـ بتیتتتان کتتنـ بتته     حتتترور تتتو ای ادیتت

 نتصتیتتتُتتتتا کتتتی کتتته بتشتنتتتوی یتتتا اهلل و یتتتا    

 ی ع یتتتُ زیتتتتن داستتتتتان نغتتتتز چتنتیتتتتن قصتتته

 بت تتتر شتنتیتتتدن ست تنتتتـ گتتتوش اگتتتر شتویتتتد   

 

 فتتتتتتترو  کتردنتتتد اتتتتایتنتتتان جتفتتتاکیش بتتی  

 آقتتتتایی زمتانتتتته هتمتتتته بت تتتتتر اتتتتتتود قتتتورو  

  ابتتتری، غتتتتفلت و درو    ج تتتل و نفتتتا  و بتتتی   

 چتتتو یتتتو   یا حلقتتهگتتتردن متتتا   انتدااتتتتته بتته 

 در اطاعتتتتت متتتتا گتتتتاو و اتتتتر شتتتتویدگتویتنتتتتد 

 

 گتتتتر متستتتبتتتتد ز روی ج التتتتت عتتتتتتاب کتتترد 

 یتتا غتیتتتر حتتتت کتتتدا  کتستتتی را عتتتداب کتتترد     

 یتتتا بت تتتر نتفتتتع اتویتتتش ج تتتانی اتتراب کتترد     

 اتطتتتاب کتتتترد  و آد نتاچتتتارش، عتقتتتل عتالتتتتـ   

 شتتوید  ستتر یتترهاتتتا کتتی بتته کشتتف حتتال چنتتین   
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 ابل تتی و  تتلاز جهتتتر جتتتا کتتته جاهتتتلی استتت پتتر  

 !کتتتند زهتتتی  تتفتتتیتتتش در متعتتتتاره متتتا متتتی   

 چتشتمتتتتش پتتتتر از حتتترا ، دلتتتش از اتتتترد ت تتتی

 پتتت  ای بتتترادران چتتتتو چنتتتین استتتت گمرهتتتی   

 شتویتتتتد بتتتاابرب تتتتر اتتتتدا ز حتتتتال وطتتتتن    
 

 ااینتتان امتتین  متتان یمتتالبتتتر نتقتتتد و جتنتتت    

 جاهتتتتتگن نگتتتتین متتتتان یاستتتتیسدر مت تلتتتتت  

 دیتتن دان عقتتل وقلتتُ، نتته وجتت  و هتتوش و نتته فکتتر

 تتتتا بت تتتر انتتتبتتتاه یتدایتتتتی کتشتتتتد چتنتیتتتتن  

 تتنتعتتتتـ بتتتدر شتتتوید  کتتتتی غتافتتتتگن ز اتتتتواب 
 

 چنتتان تلتتت   هتتر یتت  نشستتته استتت بتته زیتتن آن   

 کتتتتش نیستتتت غتتتـ ز ملتتتت و پتتترواش از ملتتت    

 دک بتتتا یتتتد غتتترور و کبتتتر همتتتی تتتتازد استتت    

 ش نتیتستتتت تتتتا بتته ستیتتتنه ایشتتان کنتتد ش تتل کتتت

 کتتته تتتتا چتتتاقتر شتتتوید  د!اتتتوب ای اتتتران چریتتت

 

 هترلحتظتتته چتتتون اتتتیاله چنتتین حتتال غتتـ فتتزا    

 ستتتر ز جتتتوش، شتتتود فتتتر  متتتن جتتتدا    آیتتتد بتته 

 کنتتتـ نگتتتاه  دایتتتتتتتتـ بتته آه و نتتتتتتتاله و افغتتان  

 گتویتتتـ ایتتتن دعتتتتا  ر هت تتتو  اشتتت  همتتتی انتتتد

 یدستتتر! دربتتتدر شتتو   کتتای اتالتمتتتان اتتتاک بتته   

 

 (567 -565 :1378، 2جلد )غبار، 
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 لودی قبیلۀ های زیرشاخه

 در هاا  آن اغلاب  و دارد زیاد های زیرشاخه که است بزرگی قبیلۀ ،لودی قبیلۀ

 حال  ماذکور  کشاورهای  جواماع  در زیادشان عدۀ شاید و هستند هند و پاکستان

 طاور  باه  دارناد  سکونت افغانستان در که ای شاخه چند به جا این در .باشند شده

 .شود می پرداخته مختصر

 نیازی

 و باشد می متوزی یا متی بزرگ قوم اوالده از لودی قبیله زیرشاخه نیازی قوم

 علای ساید  ) نحسای  شااه ساید   ناوۀ  و لاودی  اباراهیم  فرزناد  این قوم جد نیازی

 ،باهی های نام به پسر سه خود زن سه از او .است متی قبیله اعالی جد( سرمست

 بااتقوا  و پرهیزگار سروانی مادر از بزرگش فرزند باهی که داشت خاکو و جمال

 کاه  آن از بعاد  اماا  کردناد،  مای  زنادگی  غزنای  اطاراف  در ابتادا  در ها نیازی .بود

 .رفتند دیگر مناطق به یافت افزایش شان جمعیت

 طای  یافات،  دست قدرت به هند در یلود بهلول سلطان که م1451 سال در

 از تعادادی  اسااس،  ایان  بار  و بروناد  هناد  باه  کاه  خواست ها پشتون از فرمانی

 دوره در .شادند  گرفتاه  خادمت  باه  نظاامی  اماور  در و رفتناد  هناد  به ها پشتون

 کاه  چناان  شاد،  داده بازرگ  ولتید مناصب ها پشتون به سوری شیرشاه حکومت

 قوم افغانستان در .شدند زیاد اقتدار صاحب ینیاز خان عیسی و ینیاز خان هیبت

 موشانی ل،خی عیسی های شاخه از جز به و دارند سکونت مختلف مناطق در نیازی
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 رود طارف  دو در هاا  نیاازی  .ندارند شهرت زیاد دیگر، های سرشاخه ،سرهن، و

 والی میان تا ختک کوه شرقی دامنه از و پنیالی تا گرفته باغ کاال از( اباسین) سند

 هاا  نیاازی  .هساتند  سااکن  هام  تاوغ  نام به جایی در کشبن منطقه در و اند افتاده

 یاک  ده و انادر  هاای  ولساوالی  در و لغماان  والیات  الینگار ولسوالی در همچنین

 نیاازی  هاای  خاانواده  از تعادادی  هام  لغمان و هلمند ،کالت در .کنند می زندگی

 (118-117 ،اتنوگرافیک اطلس) .دارند حضور

 (دوتانی) فتانی

 دوتاانی  قاوم  بناابراین،  و باود  او پسارخوانده  یا لودی ابراهیم فرزند دوتانی

 این مردم از زیادی تعداد .رود می شمار به متی بزرگ قوم های زیرشاخه از( فتانی)

 ساوداگری  به هم زیادی  عده و کنند می زندگی( چادرنشین) کوچی شکل به قوم

 در جملاه  از افغانساتان  مختلاف  منااطق  در هاا  آن .اند مشغول زراعت و کشت و

 اطلاس  خاان،  حیات.)دارند سکونت غزنی والیت در اندر و غبا هقر های ولسوالی

 (123 اتنوگرافیک

 (لوانی یا لوحانی) نوحانی

 لوحاانی  را او اعقاب که لودی ابن سیانی ابن اسماعیل فرزند نوحان یا نوح 

 اعقااب  .اسات  سایادت  باه  مشهور قوم این .نامند می( لوانی یا نوهانی چنین هم)

 هاای  شااخه  .اند یافته شهرت مروت قوم نام به مروت نام به نوحانی پسران از یکی

 ،قنادهار  اطاراف  ،کاالت  ،غباا  قاره  ،انادر  ،شیلکر مناطق در نوحانی قوم مختلف
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 سکونت بلوچستان در هم تعدادی و افغانستان شمالی های والیت در و بدخشان

 (124 اتنوگرافیک، اطلس) .ددارن

 سوری قبیله (3

 از متای  قاوم  به متعلق ،لودی بزرگ قبیله از ای شاخه( سوریان) سوری قبیله

 سور جدشان نام به یلهقب این .است نحسی شاه به مشهور سرمست علی سید نسل

 .شاوند  می یاد لودی ابراهیم فرزند و سیانی فرزند ،پرنکی فرزند ،اسماعیل فرزند

 زماان  مارور  به اما است، غور تاریخی منطقه های کوه در ها سوری اصلی مسکن

 در هاا  آن از ای عده .کردند مهاجرت دیگر عوامل یا و جن، نفوس، کثرت اثر در

 کاوه  شارق  در داماان  منطقاه  در هام  ای عاده  و غزنی در ای عده ،هریرود وادی

 .دارند سکونت دامان در سوری های پشتون نیز اکنون هم .شدند ساکن سلیمان

 سالطان  فرماان  اساس بر حسن فرزندش با ها سوری اعالی جد رسو ابراهیم

 بود، کرده دعوت هند به سربازی خدمت و کار برای را ها پشتون که لودی بهلول

 زنادگی  هند در سوری قبیله اکنون هم .کردند مهاجرت هند به شان اصلی وطن از

 در چهچاه  منطقاه  در هاا  آن خاانواده  سای  حادود  قادیم  های سال در و نندک می

 (65 :1370، 2جلد خان، حیات) .بودند ساکن پاکستان راولپندی

 و باادغیس  ،غور در را سوری قبیله مردم که این بر مبنی دارد وجود ای نظریه

 و هستند ساکن مذکور های والیت در هم حاال که کنند می یاد «زوری» بنام هرات

 باودن  ساوری  نظریاه ( 432: ص1368 ،حبیبای ).رفتند هند به هم ها آن از ای عده
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 نظریاات  شاگران پژوه ساایر  اما است، ساخته مطرح حبیبی عبدالحی را ها زوری

 باه  شباهتی هیچ و کنند می تکلم فارسی زبان به اکنون هم ها زوری .دارند متفاوت

 .ندارند ها پشتون

 سوری شیرشاه

 ،لودی بزرگ قبیله به متعلق سوری، شیرشاه به مشهور حسن فرزند فریدخان

 باا  شیرشااه  .کارد  گاذاری  بنیان هند شمال در را سوری مدت کوتاه شاهی سلسله

 را دهلای  و رساید  قادرت  باه  مایالدی  1540 سال در ها گورکانی دادن شکست

 لشاکر  در باابر  زماان  در و باود  سارباز  ابتادا  در شیرشاه .داد قرار خود پایتخت

 در .شاد  بیهاار  فرمانادار  آن از پس و یافت دست فرماندهی درجه به گورکانیان

 شاده  دور پایتخات  از خود سپاه با بابر پسر همایون که میالدی زمانی 1537 سال

 .کارد  اعاالم  پادشااه  را خود و زد شورش به دست بنگال ایالت در شیرخان بود،

 ایاران  در طهماسبشاه  به شکست از پس گورکانی، پادشاه ،همایون نصیرالدین

 .کارد  سازماندهی دوباره را خود گرفته پس را قندهار او حمایت با و شد پناهنده

 او و شد درگیر همایون سپاه با «بگزار» در میالدی 1530 سال در سوری شیرشاه

 منطقاۀ  در 1540 ساال  در و شاد  جنا،  آمااده  همایون دیگر بار اد،د شکست را

 .خورد شکست دوباره و شد درگیر شیرشاه سپاه با قنوح

 سال پنج خالل در و رفت دنیا از قمری هجری 952 سال در سوری شیرشاه

 اگونیگونا  لشکری و کشوری اصالحات میالدی 1545-1540 از خود حکومت



 151/ قبایل سادات پشتون از نسل سید شاه حسین

 

 هار  در و آباد را مساجد کرد، سازماندهی هند در را رسانی نامه نظام کرد، اجرا را

 سارا  کااروان  یاک  مواصالتی های راه در فاصله( کیلومتر سی معادل) کروه پانزده

 او از بعاد  و هشاا  سالیم  پسارش  شیرشااه  از بعاد ( 67 خاان،  حیات).کرد درست

 سلطان را خود خاندان این از نیز دیگر افراد و رسیدند قدرت به دلعا محمدشاه

 .کرد سقوط تدریج به ها سوری حکومت شیرشاه از پس اما خواندند،

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشهور به سیادت قبایل پشتون
و... گیسودراز ، سید محمداز نسل سید علی ترمذی



 



 

 

 

 

 

 

 

  کنر سادات (1

 (السالم علیه( الهادی علی) النّقی علی امام نسل از)

 ازها  آن  و مهمترین اول شاخۀ .است شاخه سه از متشکل ،کنر پشتون سادات

 تحاوالت  در و داشاته  شاهرت  هماه  از بیشاتر  کاه  است، ترمذی علیسید ل نس

 اماام  باه  شااخه  ایان  نساب  .دارد تاریخی نقش هقمنط و کنر اجتماعی و سیاسی

 دوم شااخۀ  .شاوند  می محسوب نقوی سادات اعقاب آن و رسد می(  )النقی علی

ساید   ز نسال ا دهاد  می تشکیل کنر در را بزرگ قوم دومین فیصا قوم از بعد که

 ( )صاادق  جعفر امام به شان نسب که هستند وردک فرزندان و گیسودراز محمد

 او نسب که است( جیالنی) گیالنی رعبدالقاد شیخ ز نسلا سوم شاخۀ و رسد، می

 ساادات » باه  مشاهور  شااخه  این اعقاب .شود می وصل(  )مجتبی حسن امام به

 الدین محیسید  و حمجرو الدین شمسسید  .هستند نیز «غوثیه سادات» یا «قادریه

 .بودند کنر قادریه سادات از ی،هاشم
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از »چنین نوشته اسات:   و کنر پشتون ی، در رابطه با ساداتن افغانالدی جمالسید 

اهلل  طالاب رضای   ، یکی طایفۀ شرفا )اوالد علی ابن ابای طوایف موجوده در بالد افغان

و  برخی از این طوایف در پشتک از نواحی قنادهار  .باشند عنه( موسوم به سادات می

ه تا اماروز  چه شرفای کنر از عهد بابرشا آباد سکونت دارند، چنان بعضی در کنر  جالل

عادات، اخاالق و   .ها به این طایفه نهایت عقیده دارند کبُرا و عُظما بوده است و افغان

 (184، نالدی سید جمال«).هاست لباس این طایفه مانند افغان

 
 شاین  ،کوزنرنا،  ،بَرنرنا،  مناطق در کنر والیت در ترمذی علیسید  اوالدۀ

 ر،کنا  خااص  ،یارگال  ل،خیا  خافی ی،ز عبدالرحیم ی،ز یوسف ،دوشاخیل ،کورک

 امااا دارنااد، سااکونت لخیاا موساای و یز ملااک ،الکااوزی ل،خیاا باازرگ ،لااودین

 پاچاا  محماود سید  امیر که است «تپَشَ» یا «پَشَد» منطقه ها آن اصلی گاه سکونت

 (ویکیپدیا والیت، کنر).داشتند سکونت جا آن در اجدادش و کنری



 157/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 در پَشَد دونهی منطقه در کنر ترمذی سادات بزرگ جد بابا مصطفیسید  آرامگاه

ساید   آرامگااه  همچناین  .تاسا  زیارتگااه  که است شده واقع کنر رودخانه چپ کنار

 .روند می او زیارت به مردم که دارد قرار ،کابل هشا زمان قلعه در کنر سادات از ی،ب بی

 پاکساتان  در دسن رود تا افغانستان شرق شمال بر ها سال ،کنر ترمذی سادات

 در کنار  ساادات  .هساتند  متادین  و شجا  مردمان و کردند می حکومت امروزی

 کساب  بارای  انگلایس  باا  افغانساتان  جنا،  ساه  هار  در ای شاخه هر از مجمو 

 و متجااوز  نیروهاای  با قومی لشکر ایجاد با و برافراشتند را جهاد پرچم استقالل،

 پاچاا  هاشام  ساید  چون هایی شخصیت اول جن، در .جنگیدند انگلیس اشغالگر

 جاان  میرصااحب ساید   است استقالل جن، به مشهور که سوم جن، در و کنری

 .گذاشتند جا به درخشانی های مهکارنا «پوری اسالم پاچای شیخ» به مشهور ا،پاچ

 جبهاۀ  در ،پاچاا  عبدالصامد سید  ون خا حسنسید  جنرال چنین هم جن، این در

 .یافتند شهرت پایمردی و شجاعت به دشمن نیروهای با مقابله در تَل،

 آن انگلایس،  علیاه  افغانساتان  مردم جهاد در کنر سادات مشارکت با زمان هم

 حال در که آن زمان در ها انگلیس اشغال تحت سرزمین در که کنر سادات از عده

 باا  و برافراشاتند  جهااد  پارچم  نیز کردند می زندگی است، پاکستان کشور حاضر

ساید   از جملاه  ای از ساادات  عاده  جهااد  ایان  رد .دادند جن، اعالن اشغالگران

 .رسیدند شهادت به داشت امارت مقام که اکبرشاهسید  امیر برادر عمرشاه

 فرهیختگاان  ان،خ اهلل حبیب امیر زمان در افغانستان خواهی مشروطه جنبش در

 و متفکاران  از یکای  یکنار ن خا قاسمسید  میر .داشتند برازنده نقش ،کنر اتساد
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خان  قاسمسید میر .شد زندانی سال دو مدت به که بود اول مشروطۀ فعال اعضای

 .داشت تعلق کنر سادات به اصالتاً که بود، لغمان چارباغ از

 کنر سادات مشاهیر و ها شخصیت

 پاکساتان  در آن از بیشتر بلکه افغانستان در تنها نه کنر تاساد های شخصیت

 کتااب  ایان  در .خواهاد  مای  مستقلی کتاب ها آن معرفی که دارند تاریخی شهرت

 آن مشااهیر  برخای  اسامی که شود می پرداخته افغانستان در کنر سادات به بیشتر

 پاچاا  محماود سید  امیر ،بابا مصطفیسید  ،(بابا پیر) ترمذی علیسید : از عبارتند

 میار  ،شیون حسن سید ژنرال ،پاچا عبدالصمد سید ،کنری پاچا هاشمسید  ،کنری

ساید   باه  مشاهور ) پاچاا  جماال  ساید  ا،پاچا  رحیاد  غاالم  ساید  ،خان قاسم سید

 ،قریشای  اباراهیم  سید بی، بی سیده ،حسن سید( سرتیپ) مشر فرقه ،(خاکستری

 وزیار ) حمجارو  الدین شمس سید ،قریشی حسین سید دکتر ،نبی نیک حبیب سید

 حااجی  ی،هاشام  الادین  محای  ساید  ح،مجرو نالدی بهاء سید دکتر ،(اسبق عدلیه

 دگاروال  ،پاچاا  نظیاف ساید   ،(کنرهاا  کالن حاکم) جاللسید  ی،مشوان داد سخی

 سید ،(مشترک ستاد رئیس) زدرستی لوی صالحسید  جنرال ،محمد سید( سرهن،)

 ،روغ عبداهللسید  داکتر ،پیرطریقت علی سید دگروال ،(شرقی نیهام قوماندان) امیر

 اسداهللسید  انجینر ،روغ حمیداهللسید  داکتر ،نادرخان سریاور شریف سید جنرال

 محمادامین  ساید  ،(ارزاق رئایس ) عبدالرزاق سید ،عبدالوهابسید دگروال ،روغ

 صامدی  حبیبه ،(خارجه وزارت عمومی مدیر) چاردهی حاکم به مشهور مسعود



 159/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 ساید  داکتار  ،مساعود  محمدحیادر  ساید  داکتر ،زرینه داکتر ،(زرغونه لیسه مدیر)

 پشتو شاعر) پاچا محمد غالم سید ن،هاشمیا اهلل خلیل سید داکتر ،مسعود مصطفی

 ،اهلل حبیاب  امیر دربارهای قربم) پاچا محمدحسین سید ،(شعر دیوان صاحب و

 حربیاه  رئایس ) اپاچا  شربتسید  به مشهور داحم سلطانسید  ،(نادرشاه و اهلل امان

 باه  کاه  اپاچا  میاجانسید  ،(مشروطه نهضت عضو انقالبی شاعر و ظاهرشاه زمان

 محماد ساید   شاد،  شاهید  دهمزن، زندان در وقت مصدراعظ خان هاشم دستور

 ... .و پوهنیار مسعودسید   ،فاران

 (پیربابا) ترمذی علیسید 

 نظار  امیر» به ملقب قنبرعلیسید  فرزند «پیربابا» به مشهور ،ترمذی علیسید 

 فرغاناۀ  در قماری  هجاری  908 ساال  حادود  در نقاوی،  معظم سادات از «بهادر

 از چشم میالدی 1583 مطابق قمری هجری 991 سال در و آمد دنیا به ازبکستان

 ایالاات توابااع از «بااونیر» ناحیااه در «پاچاااکلی» روسااتای در و فروبساات جهااان

 .شد سپرده خاک به امروزی، پاکستان در ،خیبرپختونخوا

 از زیااد  هاای  مجاهدت اثر در که بود تصوف طریقه بنام عارفان از علیسید 

 سرانجام و کرد دریافت اجازه حالجیه و شطاریه سُهروردیه، چشتیه، های سلسله

 عاام  و خاص زیارتگاه ،بونیر در او آرامگاه .رسید کبرویه سلسلۀ خالفت مقام به

 دعاا  به و شده جمع جا آن در او مریدان رجب، ماه 26 تا 24 از سال هر که است

 .آورند می عمل به تجلیل بزرگوار،سید  و عارف آن مقام از پرداخته نیایش و
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 افغانساتان  شمال در قندز به امروزی، ازبکستان در ترمذ از علیسید  خانوادۀ

 پادربزرگش  نزد جامی، شرح تا را ابتدایی التتحصی ،علیسید  .کردند مهاجرت

 باا  هماراه  او مارگ  از بعاد  و رساند پایان به بود زاهد و عالم که نور احمدسید 

 943 ساال  در مغاولی،  پادشااه  ،هماایون  محماد  معیات  در علیقنبرسید  پدرش

 باه  او عالقۀ اما برد، سر به همایون دربار در مدتی و رفت هند به قمری، هجری

 در و آماده  بیارون  دربار از که شد سبب ریاضت و زهد و عرفان و علم آموختن

 شیخ نزد علیسید  .شود داخل ،سیلونه شیخ درس حلقۀ به پنجاب، در رپو مانک

 تصوّف تحصیل برای و آموخت فقه در را هدایه و وقایه فیه،کا های کتاب سیلونه

 .ورزید اهتمام طریقت آموزش به و رفت رومی ساالر شیخ نزد ،اجمیر منطقه در

 
 ایالت توابع از «بونیر» احیهن در «پاچاکلی» روستای )پیر بابا( در مقبره سید علی ترمدی

 امروزی پاکستان در ،ایبرپ تون وا



 161/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 ساوی  از و شد عام و خاص مرجع و مشهور طریقت، اول دوره گذراندن با

 یخشا  .شاد  برگزیاده  خالفات  به رومی ساالر شیخ چشتیه، سلسلۀ بزرگ عارف

 اساالم  تبلیغ و بدعت و فساد با مبارزه برای که کرد توصیه پیربابا به رومی ساالر

 ساوی  باه ( باباا  پیار ) علی سید .برود -کنونی نشین پشتون مناطق -کوهستان به

 شکست از بعد .کرد اختیار موقتی اقامت گجرات در روستایی در و رفت کشمیر

 همایون خورده شکست سپاه با که پدرش با مالقات و سوری شیرشاه از همایون

 دوباره رومی ساالر شیخ اش مربی و استاد با مالقات برای گذشت، می گجرات از

 فارسای  جارم  باه  آناان  و برخورد سوری شیرشاه سپاه با راه در .شد اجمیر عازم

ساید   اماا  برساانند،  قتل به که داشتند قصد و دانسته دشمن را وی کردن صحبت

ا کند تقسیم فقرا میان در تا بود داده او به پدرش کها  نقره و طال همیان دو علی

 .برد سالمت به جان و داده ها آن به را

 حسین، شیخ اما رفت، رومی ساالر شیخ خانه به اجمیر در ی،ذترم علیسید 

 هدیاه  او باه  را چپنی یا عبا و ساخت خبر پدرش مرگ از را او ساالر، شیخ پسر

 وطان  باه  اجمیر از داشت قصد ترمذی علیسید .بود کرده توصیه پدرش که داد

 یزئا  یوساف  باه  دوستانش توسط رسید که یشاورپ در اما برود، قندز در خودش

 باه  از نفار  دو توساط  ماردم  میان در که بدعتی و فساد با تا شد دعوت( سوات)

 گمراهای  سابب  و باود  یافته اشاعه «ولی» و «طیب» بنام گمراه، پیران ها آن تعبیر

 در کاه  مدتی در او .کند هدایت را مردم و نموده مقابله اسالم، تبلیغ با بود، شده

 قارار  قبایل بزرگان و سران عنایت و توجه مورد داشت اقامت یزئ یوسف منطقه
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 از بعاد  .کارد  ازدواج «ممری بی بی» بنام زایی، ملی دولت ملک خواهر با و گرفت

 در و رفات  قنادز  باه  درشما و پدر با دیدار برای شد فرزند چند صاحب که این

 کاه  کارد  توصیه او به مادرش هم آن با نموده، وفات پدرش که شد متوجه جا آن

 .کرد چنین نیز او و برگردد یئز یوسف به فرزندانش و همسر نزد

 و شااگردان  از ،باباا  حصار به مشهور شاه محمدابراهیمسید و درویزه آخوند

 به پشتون قبایل میان در زیادی نفوذ ایشان بازماندگان و بودند علیسید جانشینان

 هماایون  محماد  عصار  از او اعقااب  و ترماذی  علی سید خانواده .آوردند دست

 و اقتدار آن اطراف و کنر در( سدوزایی) ابدالی شجا  شاه دوران تا مغول پادشاه

 کناار  تا پکهلی و هزاره ناحیۀ مارکله،( گردنه) کوتل غرب اراضی .داشتند امارت

 سایطرۀ  تحات  کابال  رودخاناه  مجارای  تاا  ساوات  و بونیر مهابن، کنر، رودخانه

 حاال  در گفتاه  پایش  مناطق اکثر .داشت قرار( بابا پیر) ترمذی علیسید  فرزندان

 حاال  در( باباا  پیار ) ترماذی  علای ساید   اعقاب .اند شده واقع پاکستان در حاضر

 ماردان،  چتارال،  جاور،  باا  دیر، بونیر، چون مختلفی مناطق و کشورها در حاضر

 هستند ساکن پاکستان، داخل در ،آباد اسالم و پیشاور ،الهور ،کراچی هزاره، عضل

  تایلند، خاورمیانه، ،امریکا اروپا، ،(... و کابل ،لغمان کنر،) افغانستان در چنین هم و

 .کنند می زندگی کشورها سایر و هند لبوپا میانمار،

 علای  ساید  میر مشهور عارف ،حبیبی عبدالحی استاد مانند نویسندگان برخی

سید  میر نسل از را یافغان نالدی سید جمال و ترمذی علیسید  نسل از را همدانی

 کاه  کنناد  می ارائه توجیهی شواهدی حتی آن اثبات برای و دانند می همدانی علی
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 اماام  باه  همادانی  علای  میرساید  نسابنامۀ  چراکاه  اسات،  تردیاد  مورد شدت به

 علای ساید   نساب  و رساد  مای  اصاغر  حسین فرزندش قطری از(  )العابدین زین

 ،محماد ساید   فرزنادش  طریاق  از(  )النقی علی امام حضرت به( پیربابا) ترمذی

 شاده  وصال  کنر سادات به که یافغان نالدی سید جمال نسبنامه بنابراین، ؛رسد می

 .رسد می نظر به ناچسب برچسب مانند

 ترمذی علیسید  نسبنامه

 پیرباباا  المعاروف  غاواص  شااه  علیساید  حضرت) ترمذی علیسید  نسبنامۀ

  :است شرح این به( بونیر نظامی چشتی کبرویه

 باه  مشاهور  ،قنادز  چاارده  در مادفون ) قنبرعلای ساید   بان  ترمذی علیسید

 ناور  وساف یساید   بان ( غلطاان  خواجه قندز،) نور احمدسید  بن( غلطان خواجه

 بن احمدنعیمسید  بن( ایران شهرری در مدفون) نوربخش محمدسید  بن( قندز)

 بان  حاماد  ساید  بان  ابوتراب سید بن مشتاق احمد سید بن براق احمدعلیسید 

 بان ( در شاام  مادفون ) جعفر سید بن عثمان سید بن اسحاق سید بن محمد سید

 بن ناصرسید  بن( بغداد در مدفون) الدین حسام سید بن محمد سید بن عمر سید

 بان  مکی محمودسید  بن عبدالرحیمسید  بن امیرعلی سید بن بخاری جاللسید 

  .( )النقی علی امام حضرت بن محمدسید 

 علای  ساید  حضرت نامه شجره منابع، و ها کتاب برخی در که است ذکر قابل

 اماام  حضارت  باه  دیگار  برخای  در و(  )العساکری  حسان  اماام  باه  را ترمذی
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 عساکری  حسان  اماما  چراکه .است نادرست حتماً که اند کرده وصل (عج)مهدی

( عاج )مهدی حضرت و است( عج)مهدی حضرت همان که داشت پسر یک تنها

 و داناد  نمی چیزی حضرت آن فرزندان از کسی و شد پنهان نظرها از کودکی در

 .است نشده ذکر تاریخی و مذهبی منبع هیچ در
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 بابا یمصطفسید 

 در او جانشاین  پادر  فاوت  از بعاد  ،ترماذی  علای سید  فرزند مصطفی،سید 

 تاا  کابل و کنر رودخانۀ مجاری مردم تمام بر مصطفی سید .شد طریقت و امامت

 1572 باا  مطاابق  قمری هجری 980 سال حدود در او .داشت حکومت رود سند

  منطقه در مصطفی سید آرامگاه .رفت نیاد از یازدهم قرن نخستین ثلث در میالدی

 پشاد  .است مردم زیارتگاه و شده واقع کنر رودخانه چپ سمت ،دپَشَ در دونهی

 .است کنر سرکانی ولسوالی/فرمانداری مربوط حاضر حال در دونهی،

 کنری پاچا محمودسید 

 نوادگاان  از ،پاچاا یاف  ظن سید فرزند بهاءالدین سید رزندف پاچا محمودسید 

 کاه  باود  کنار  سادات بانفوذ و قدرتمند برجسته، های شخصیت از ،مصطفیسید 

ساید   .آورد در او عقد به را اناکبرخ وزیر دختر خود نوۀ نخا محمد دوست امیر

 تاا  1298 سال از که بود کنر مطلق نشین سجاده و حکمران خود زمان در محمود

 در .کارد  نمی اطاعت کابل امارت از و کرد اعالم کنر پادشاه را خود هجری1299

 دورۀ در اما کرد، مخالفتن خا محمداعظم امیر با پاچا سید محمود م، 1868 سال

 دساتور  از م،1870ساال  در و شاد  دولات  شاورای  عضو ن،خا شیرعلی امیر دوم

 .زد سرباز خود به برادران پدری میراث حق پرداخت مورد در نیزخان  شیرعلی

ساید   نماود،  عزیمات  قندهار سوی به کابل ازن خا عبدالرحمان امیر که زمانی

 سردار نیروهای از اما کرد، حمله والیت این به کابل تسخیر قصد به پاچا محمود
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 کاه  چرخای  حیادرخان  غاالم  موصاوف  سردار .خورد شکستن خا عبدالرسول

 هاا  آن و نماود  محمودپاچا سید سرکوب مورم  عبدالغفورخان با را بود ساالر سپه

 محماود  ساید  .شوند حاکم کنر بر داده شکست را سید محمود نیروهای توانستد

 (396 :1371 فرخ، مهدی) .شد هند به فرار به مجبور پاچا

 چناین  محماود ساید   باا  رابطاه  در «لندن آفس اندیا» دفتر محرمانه اسناد در

 وسیع وادی تمام مالک گذشته ازمنه در سید محمود خاندان: »است شده گزارش

 دسات  در را کنر رودخانۀ چپ کنار ،پیشاور تا کنر فقط وی اکنون ولی بوده کنر

 از آن حصاۀ  اکناون  که گردد حکمران وسیع وادی این تمام بر خواهد می و دارد

 شاده  ساپرده  محمادخان  دوسات  امیار  پسار  احمدخان سردار به حکومت طرف

 (50: ص1355 ،حبیبی)« .است

 گاریفن  کارد،  مای  مخالفات  او باا  سید محماود  ن کهاخ عبدالرحمان زمان در

 داری خویشاتن  باه  را او عبادالرحمان  قدرت حفظ برای انگلیس سیاسی نماینده

 کابل امیر به خطاب میالدی 1880 اگست 14 تاریخ به ای نامه در و مودهن دعوت

 آن، اطاراف  هاای  کوه و کنر سرزمین مشهور حکمران سید محمود» که نویسد می

 بگذاریاد،  او کناونی  موقع بر را او شما واالحضرت اگر که است معززی شخص

 یعنای  پَشَاد  و کهناه  کنر بر اکنون وی .ودب خواهد خوشحال بسیار برتانیه دولت

 در هام  شگه و شیوه خواهد می و دارد حاکمیت کنر مجرای شرقی سرزمین تمام

 (51: ص1355 ،حبیبی« ).باشد او قلمرو
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 او باا  کاه  هاا  لایس انگ از شد کنر ترک به مجبور که زمانی پاچا،سید محمود

 و کردناد  حمایت ن،خا عبدالرحمان امیر از ها آن اما خواست، کمک داشتند رابطه

 .رفت دنیا از که این تا دادند قرا نظر تحت را او

 نخا قاسمسید  میر

 احب،میرصا  به معروف نخا قاسمسید  میر

 در لغماانی،  چاربااغی  محماد  غالم سید فرزند

 سایّدهای  قلعاه  هجری شمسای در  1267 سال

 از اصاالً  او .آماد  دنیاا  باه  ،چاربااغ  ترن، قریۀ

 معاروف  علمای از پدرش که است کنر سادات

 وان خا  اهلل حبیب یرام و عبدالرحمان امیر دوران

 ساراج  فتااوای  تا لیف  جمعیت» نام به افغانستان العلمای جمعیت برجسته عضو

 ساال  در و یافت پرورش دیانت و علم اهل خانواده در میرصاحب .بود «االحکام

 در و شد تدریس به مشغول معلم عنوان به حبیبیه بمکت در هجری شمسی 1325

 واصاف  سارور دمحم مولاوی  سرپرساتی  باه  را خواهی مشروطه جنبش جا همان

 ماال  ن،افغاا  الادین  محای  غاالم  مولاوی  ،عبادالرب  مولوی مشارکت و قندهاری

 .کردناد  ت سیس نفر 52 مجمو  در و یچنداول خان قلی احمد ب،کات محمد فیض

 (17 :1388 زاده، مصباح)
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 حکومات  توساط  آن اعضاای  هاای  ناام  و خاواهی  مشروطه جنبش افشای با

 مشاارکت  اتهاام  به نخا قاسم سید میر و شد سرکوب جنبش این خان، اهلل حبیب

 مادت  به خواهی مشروطه برای تالش و انخ اهلل حبیب امیر سوی به تیراندازی در

 ابتدا شد، آزاد زندان از اهلل امان زمان در .شد زندانی شیرپور در ماه سه و سال دو

-1300) «افغان امان» نشریه مدیریت آن از بعد و شد استخدام معارف وزارت در

 کابینه کفیل) شاهی دربار سرمنشی هم 1305 سال در و داشت عهده به را( 1305

 ازخاان   اهلل اماان  سوی از اجباری حجاب کشف به اعتراض در که بود،( سلطنتی

 در افغانساتان  اساتقالل  حصاول  از بعاد  که است ذکر قابل .داد استعفا خود مقام

 میار  گروه و «افغان جوانان» گروه دو به مشروطه جنبش بقایایخان  اهلل امان نزما

 ساید  ،داوی عبدالهادی ن،خا قاسم سید میر گروه در .شدند تقسیم نخا قاسم سید

 .داشتند حضوران خ رضا غالم و یکنر خان قاسم سید ،یکنر پاچا حیدر غالم

 در و شاد  منازوی  یکلکاان  اهلل حبیاب  حکومات  زمان در نخا قاسم سید میر

 باه  ماتهم  او .گردیاد  منصاوب  معاارف  وزارت معاونات  مقاام  به نادرشاه دوران

 او حکام  در ظاهرشااه  اماا  گردیاد،  اعدام به محکوم و نادرشاه قتل در مشارکت

 از خورشایدی،  1328 ساال  در .شاد  زندانی سال شانزده مدت به و داد تخفیف

 محمودخاان  شااه  کابیناه  در دلیهع وزارت مقام به بعد سال یک و شد آزاد زندان

 .بست جهان از چشم 1357( اسفند) حوت 22 تاریخ در و شد برگزیده
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 یکنر خان سید قاسم

 دامااد  و کنر سادات از یکنر خان قاسم سید

 شارژخان  اهلل امان زمان در که بود طرزی محمود

 پاس . دمقرر شا  لندن در افغانستان سفارت دافر

بااه ترتیااب در  لناادن در م موریاات خاتمااه از

 وزارت در ترکیاه  و ایاران  اداره رئیسهای  مقام

 ،هندوساتان  در افغانستان قنسول جنرال خارجه،

خدمت کارد. بعاد    رم در مختار وزیر عنوان به و

 باه  جاا  آن از و پیوسات  رم در وا باه  م،1929 ساال  در اهلل خان از سقوط دولت امان

 (201 :1371 فرخ،. )درگذشت آنکارا در 1965 سال در که تا این رفت ترکیه

 خان هاشم میر

 فاارغ  از خاان،  میرقاسام  کوچاک  بارادر  محماد،  غالم سید فرزند میرهاشم،

 در انگلیسی و فارسی پشتو، های زبان به که بود حبیبیه مدرسه اعدادیۀ النالتحصی

 ادارۀ در مدرساه  از فراغات  از بعاد  او .داشات  آشانایی  نگاارش  و مطالعاه  حد

 آغااز  از کوچک جلد یک در را افغانستان تاریخ خالصۀ و کرد می کار دارالت لیف

 ابتادایی  پانجم  صنف تدریس برای انگلیس و افغانستان دوم جن، ختم تا اسالم

 باه  ش1302 حادود  در وی .شد چاپ کابل در ش 1300 سال در که کرد ت لیف

 به که ش1307 سال تا و گشت مقرر پاریس در افغانی محصلین سرپرست حیث
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 جنارال  کاه  زماانی  ش1308 ساال  در خاان،  میرهاشام  .بود آنجا در آمد قندهار

 آباد عشق در ش1310 آبان/عقرب 24 یکشنبه روز بود، تاشکند در افغانی قونسل

 .شد کشته نامعلومی قاتل دست به

 یکنر پاچا رحید غالمسید 

 در ،کنر اتساد از اصالً محمدسرور سید فرزند کنری پاچای رحید غالم سید

 باا  اا  دوم مشاروطه  در .آماد  دنیا به لغمان والیت چارباغ در شمسی 1266 سال

 ساید  میر حلقه در و داشت عضویت ا  بود پسرعمویش که مشر فرقه حسن سید

 .کرد می فعالیت داوی عبدالهادی ون خا قاسم

 چناد  باا خاان   اهلل امان زمان در شمسی هجری 1300 سال در رحید غالم سید

 در و شد فرستاده ترکیه به تحصیل جهت مهمندخان  محمدگل جمله از دیگر نفر

 قارار ( تارک  آتاا ) کماال  مصطفی و جوان های ترک گروه افکار ت ثیر تحت جا آن

 ساال  در و شاد  کاار  به مشغول معادن و زراعت اداره در تحصیل از پس .گرفت

خاان   اهلل اماان  حکومت سقوط از قبل تا و شد استخدام خارجه وزارت در 1307

 .کرد می کار وزارت آن در

 جنرال پسرعمویش همکاری با یکلکان اهلل حبیب دوره اواخر در ر،حید غالم سید

 آبااد  جاالل  شهر در( وطن یا خانه غم) «غم دکور» بنام را ای نشریه ،شیون حسن سید

 شایون  حسان  ساید  و مهمناد خاان   محمادگل  باا  او که شود می گفته .کرد می منتشر
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 تشکیل مخفیانه آباد جالل های بابری قلعه در «جمهوریت جمعیت» نام به را گروهی

 .گردید می نشر گروه این سوی از احتماالً هم غم، دکور نشریه که بود داده

 فعالیات  از رحیاد  غاالم  سید نشریه و گروه ن،خا اهلل امان رژیم سقوط از بعد

 اهلل حبیاب  امیار  مساتعجل  حکومات  علیه مطالبی هند نشریات در او اما بازماند،

 زماان  در خورشایدی  1308 ساال  در .نوشات  مای  «سقا بچه» به مشهور یکلکان

 باا  ارتبااط  وخاان   اهلل امان از حمایت اتهام به اما برگشت، کابل به نادرشاه محمد

 که این تا شد زندانی سال چهارده موتی سرای در و دستگیر چرخی،خان  نبی غالم

 .سپرد جان زندان در 1321 سال در

 یکنر خان هاشمسید 

 در کاه  باود  پرنفاوذ  و روحانی شخصیت ،پاچا نظیف سید فرزند هاشم سید

 خساارات  و کارد  مقاومت انگلیسی نیروهای برابر در انگلیس و افغان اول جن،

 .شد متقبل را فراوانی جانی و مالی

 الالجی سید

 خواجه در ق،1253 سال در «دسیّ» به متخلص ،پاچا سید فرزند الالجی سید

 داناش  کساب  برای و بود شاعر وی .آمد دنیا به افغانستان قندز والیت در هدمش

 .باود  آشنا ازبکی و عربی پشتو، فارسی، زبان چهار با و کرد سفر بخارا و هند به

 ماناده  یادگاار  باه  او از نیز دیوانی و گفت می شعر عربی و پشتو فارسی، به سید
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 ،3جلاد  فارسای،  ادب) .گفت ودا  را فانی دار ق، 1320 سال در سرانجام .است

 (543ص :1375

 حمجرو الدین شمسسید 

 در ه،اشا  حضارت  ساید  فرزند الدین شمس سید

 در( اسامار ) برکنار  ولساوالی  در «کورک شین» قریۀ

 از پادرش  .گشود جهان به دیده میالدی 1911 سال

 تبلیاغ  در که بود آباد جالل هدۀ های صوفی همکاران

 زمان در و داشت مشارکت لغمان نورستان در اسالم

 علیاه  جهااد  به را مردم ،افغانستان به انگلیس تجاوز

 الادین،  شامس  ساید  مادر .کرد می دعوت تجاوزینم

 توجاه  تربیات  و تعلیم به و بود لغمان خوانین از یکی دختر که داشت نام احو بی بی

 و کرده ایجاد( خصوصی مدرسه) خانگی مکتب خود خانواده کودکان برای و داشت

 .داد می آموزش دانش و سواد ها آن به

 صارف  مانند مروجه علوم و تصوف شعر، ادبیات، حمجرو الدین شمس سید

 خاانگی  مدرساه  در و یخصوصا  صاورت  باه  را قرآنای  مضاامین  و فقه نحو، و

 در او .فراگرفات  کابال  در یخصوصا  معلام  باا  هام  را انگلیسی زبان و آموخت

 1317 سااال رد آن از بعاد  و شاد ( سانا  مجلاس ) اعیاان  مجلاس  عضاو  جاوانی 

 و شاد  مقارر  افغانساتان  ملای  باناک  تفتیش ریاست معاونت مقام به خورشیدی
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 میالدی 1950 سال در .یافت ارتقاء ملی بانک تفتیش ریاست مقام به بعد چندی

 باه  را قبایال  مساتقل  ریاست وقت، صدراعظم داوودخان محمد سردار کابینه در

 کمیتاه  رئایس  ،ظاهرشااه  محماد  سلطنت زمان در انتقالی دوره در .داشت عهده

 و( خورشایدی  1343) میالدی 1964 اساسی قانون نویس پیش تدوین نفره هفت

 معااون  حیاث  باه  انتخاابی  دوره در .باود  یوساف  محمد دکتر کابینه عدلیه وزیر

 .نمود می وظیفه یایفا عدلیه وزیر و صدارت

 لبناان،  ،مصار  کشورهای در افغانستان سفیر عنوان به وزارت، دوره آخرین از بعد

 در ساناتور  عناوان  باه  دیگار  باار  وطان  به بازگشت از پس و کرد کار اردن و سوریه

 .دش بازنشستهقام و در این م منصوب( جرگه مشرانو) سنا مجلس

 یاک  آن از بیشاتر  بلکه نبود، سیاسی شخصیت و مرد دولت یک تنها مجروح

 و علمای  دینای،  ادبای،  متاون  مطالعاه  اهل و شاعر نویسنده، فرهنگی، شخصیت

 ،گویاا  استاد ی،خلیل اهلل خلیل استاد با و داشت بزرگ کتابخانه یک او .بود فلسفی

 و فارسی زبان دو به و داشت ادبی فکری هم تالف پاچا گل و پژواک عبدالرحمان

 بار  عاالوه  .است شده چاپ افغانستان در اشعارش دیوان که سرود می شعر پشتو

 .است نوشته انگلیسی و پشتو فارسی، به مقاالتی آن

 و مقاالت انیس، روزنامه در سپس و مشرقی اتحاد نشریه در ابتدا در مجروح

 و ساعدی   حاافظ،  بیادل،  چاون  شاعرایی  باه  او .رسااند  می چاپ به را اشعارش

 محماد  عالماه  عرفانی و سیاسی اشعار مجذوب اما داشت، عالقهخان  خوشحال

 ت ثیرپاذیری  ایان  .داشت قرار او افکار ت ثیر تحت جوانی در و بود الهوری اقبال
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 ساروده ( ناو  نسال باه  ) «تاه  نسل نوی» عنوان تحت پشتو زبان به که شعری در

 گفتاه  و داده هشدار غرب مبتذل فرهن، پیروی از را جوانان او .شود می مشاهده

 توصیه جوانان به او .نسازند فرن، خالی پیاله قربانی را خود نن، و نام که است

 را خاود  ملیات  و قاوم  دوم مرحلاه  در و رناد نگهدا را خود دین اول که کند می

 ت کیاد  و داشاته  حاذر  بار  تفاریط  و افاراط  از را جوانان مجروح .کنند پاسداری

 را اعتادال  باید و ندارد جایگاهی ما دین در رهبانیت و تفریط و افراط که کند می

 (331 ص ،1317 سال کابل سالنامه) .کرد پیشه

 :است چنین جوان نسل به خطاب حمجرو دینال شمس سید شعر از بخشی

 ای زلمیهههههههههدا ت  پههههههههه  تا  هههههههههد  هههههههههد  ههههههههه  تی

  هههههد یههههه  ز ی یهههههلا ت ا  ههههه ی ل ی ههههه     یهههههل

 

  ذائههههههههه  ت مگههههههههه   ی  هههههههههل  ههههههههه     ههههههههه   

   ییههههههههد هههههههههد لیز یههههههههد  اه ههههههههد ت زلههههههههد  هههههههه  

 

  ههههه   ا  یههههه  یهههههد  هههههل لهههههد اه  هههههد یههههه     یی هههههد

  هههههههههدچهههههههههد  ی لهههههههههد  ایه هههههههههل  ی هههههههههد لهههههههههد   ی

 

 زحمهههههها   ههههههد ا  زیهههههه   ل ا   ههههههد مههههههتا   ههههههد

 .لهههه م ل تیهههه   هههه  د ی هههه   ههههل     هههه د  هههه    ههههد

 (منبع همان)                                              

 گاذاران  بنیاان  از م،خااد  الادین  قیاام سید  تعبیر به ح،مجرو الدین شمسسید 

 پشتو زبان که این از و داشت تعصب بسیار رابطه این در و بود پشتو زبان ضتنه
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 آن باه  کسای  و ماناده  «نامرتاب  و مارده  زباان » حبیبای  عبدالحی عالمه گفته به

 و کرد می درد احساس زخمی افراد مانند و برد می رنج سخت کرد، نمی رسیدگی

 ،کابل سالنامه) .گذاشت «مجروح» را خود( خلصت) خانوادگی نام دلیل همین به

 باود  [!پشاتو  یاور بی و تنها زبان] درد همین علت به شاید( 326 ص ،1317 سال

 تاالش  غیرمساتقیم  طور به زلمیان ویش گروه ت سیس در مجروح الدین شمس که

 .کند حمایت اراآشک کابینه در حضور دلیل به توانست نمی چون کرد،

 پسرانش و خانواده با ها روس توسط افغانستان اشغال از بعد ماه یک مجروح

 1980 سال در و نمود اعالم جهاد از را خود حمایت جا آن در و رفت پاکستان به

 کارد،  آغااز  «کنر والیت اتحادیه» عنوان تحت را قومی و جهادی حرکت میالدی

 1990 ساال  در و نگرفت قرار جهاد حامیان دیگر و ها پاکستانی حمایت مورد اما

 .کرد زندگی آنجا در عمر آخر تا و رفت امریکا به میالدی

 ح،مجارو  العابادین  زیان  سید های نام به پسر چهار حمجرو الدین شمس سید

 یاک  و مجاروح  بهاءالادین  ساید  و مجروح نعیم سید ح،مجرو الدین صالح سید

 در مجاروح  دینبهاءالا  ساید  پروفساور  کاه  داشات  مجاروح  پروین نام به دختر

 اساالمی  حازب  را او قاتال  هاا  مائوئیسات  و شاد  کشاته  1988 سال در پاکستان

 .کردند معرفی حکمتیار گلبدین

  



 تبار از نسل امامان شیعه های عرب / پشتون 176

 

 (شیون حسن) نخا حسن دسی

 1257 ساال  حدود در ن،خا حسنسید جنرال

 پادرش  .آماد  دنیا به لغمان چارباغ در خورشیدی

 نام د،احم غالم سید شپدربزرگ و اپاچ سیدحسین

 و لغمااان چارباااغ در را کااودکی دوران .داشاات

 طاور  باه  را ابتدایی تعلیمات او .گذراند خوگیانی

 تحصاایالت و داد انجااام خانااه در خصوصاای

 مکتاب » به مشهور نظامی دبیرستان در را متوسطه

 باه  فنای  و نظاامی  تحصایالت  بار  عاالوه  سیدحسان  .کرد سپری کابل در «لیسه

 از اغات فر از بعاد  و پرداخات  نیاز  تفسایر  و فقه بخصوص دینی علوم آموختن

 زماان  در و شاد  کاار  به مشغول افغانستان ارتش در نظامی، رشته در تحصیالت

 فرقه رتبه با 1317 سال در .کرد می خدمت شاهی ارگ در پروانه قطعه در اهلل امان

 .شد مقرر( کنونی دفا  وزارت) حربیه وزارت حربی رئیس( سرتیپ) مشری

 همکااری  نخاا  قاسام  سید میر با که بود ومد خواهان مشروطه از حسن سید

 ی،کلکاان  اهلل حبیاب  آمادن  کار روی وخان  اهلل امان رژیم سقوط از پس و کرد می

 ساید  باا  بارد،  مای  بسار  خوگیاانی  در ظاهرشاه عموی نخا هاشم سردار که زمانی

 و کارد  مای  همکاری «غم دکور» نام به اخباری انتشار در پسرعمویش ر،حید غالم

 .داشت نقش نیز «جمهوریت» بنام زیرزمینی گروه ت سیس در
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 ادبیاات  باه  کاه  بود ادبی ذوق و سیاسی اندیشه دارای مرد دولت ،حسنسید

 از گااهی  شاعر  در و سارود  مای  شعر پشتو و فارسی یها زبان به و داشت عالقه

 عالماه  و بیادل  اشاعار  باه  او .کارد  مای  استفاده «حسن» گاهی و «شیون» تخلص

 اصاطالح  باه  کامال  حامیاان  و طرفاداران  از و داشت عالقه الهوری اقبال محمد

 که «وطنه زار وطنه؛» عنوان تحت او مشهور اشعار از یکی .بود پشتو زبان نهضت

 ،1317 کاباال سااالنامه) .اساات شااده منتشاار دارد سیاساای و جتماااعیا مضاامون

 فعالیات  اتهاام  باه  خورشایدی  1319 سال در ،شیون حسنسید جنرال( 335ص

 باه  را جاان  دهمزنا،  زنادان  در سال همان در و شد زندانی دولتی ضد سیاسی

 .دبه شهادت رسی درواقعکرد و  تسلیم آفرین جان

 مجروح نیبهاءالدسید 

 ساال  در ح،مجارو  الدین شمس سید فرزند ،مجروح بهاءالدین سید پروفسور

 در را ابتادایی  نوشاتن  و خوانادن  .آماد  دنیاا  به کنر والیت در خورشیدی 1306

 لیساه ) اساتقالل  مدرساه  شامل چهارم کالس از آن از پس و آموخت زادگاهش

 در و بارد  پایاان  به را دبیرستان دوره ش،1330 سال در و شد کابل در( استقالل

 .شد فرستاده فرانسه به تحصیل ادامه برای 1331 سال

 و خواناد  درس پلیاه  ماون  در ساپس  و پااریس  در نخسات  بهاءالدین سید

 خورشیدی 1336 سال در .فراگرفت نیز را آلمانی و انگلیسی فرانسوی، های زبان
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 دوره تا را تحصیالتش و گرفت لیسانس پلیه، مون شناسی روان و فلسفه شعبه از

 .داد ادامه جا همان در لیسانس فوق

 تحصیل پایان از پس ،مجروح بهاءالدین سید

 دانشاکده  در و برگشت افغانستان به فرانسه، در

 در .پرداخات  تادریس  باه  کابال  دانشگاه ادبیات

 و اداری های مسئولیت نخست تدریس، های سال

 اسااتری و معاوناات بعاادها و هااا درس تنظاایم

 1342 سااال در .گرفاات عهااده باار را دانشااکده

 نماینده عنوان به سپس و شد کاپیسا والی نخست

 رشته در 1346 سال در و شد فرستاده مونیخ در اش خانواده با افغانستان فرهنگی

 در تادریس  باه  دوباره کشور به بازگشت از پس او .گرفت دکترا دانشنامه فلسفه

 .شاد  برگزیاده  دانشاکده  ریاسات  باه  بعاد  چنادی  و پرداخات  ادبیات دانشکده

 (877-876 ص: 1375 فارسی، ادب دانشنامه از تلخیص)

 انجمن ریاست مقام به بود دانشگاه استاد که حالی در 1351 سال در مجروح

 آن در «خودی اژدهای» عنوان تحت او کتاب از هایی بخش و شد منصوب تاریخ

  .است شده ترجمه نیز فرانسوی زبان به او آثار .رسید چاپ به زمان

 و پادر  باا  1357 ساال  ثاور  هفاتم  در هاا  کمونیست کودتای از پس مجروح

 اطالعااات مرکااز» پیشاااور شااهر در آنجااا در و رفاات پاکسااتان بااه اش خااانواده

 ویدادهایر انعکاس برای را ماهانه خبری بولتن یک و کرد ت سیس را «افغانستان
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 در مایالدی  1988 ساال  فباروری  مااه  در سارانجام  او .سااخت  منتشر افغانستان

 حازب  به را او ترور سیاسی محافل برخی .شد ترور ناشناس افراد توسط پیشاور

 تصافیۀ  یک در که دارد وجود هم احتمال این اما دادند، نسبت حکمتیار اسالمی

 .باشد شده کشته چپ نیروهای گروهی درون

 تالف پاچا گل

 در ،پاچا سید میر فرزند ت،الف اپاچ گلسید 

 جهان به دیده لغمان در خورشیدی 1287 سال

 علاوم  باود،  پشتون سادات قوم از که او .گشود

 زماان  آن خصوصی مدارس در را دینی متداوله

 و فراگرفات  ننگرهار و کابل در( ها خانه مکتب)

 .شد آشنا عربی زبان با

 خورشایدی  1312 ساال  در ا،پاچا  گل سید

 بااه 1315 سااال در و یساناا روزنامااه نماینااده

 در نویساندگی  1316 ساال  از .درآمد تولنه پشتو ترجمه و ت لیف شعبه عضویت

 نشاریه  ایان  در ماه هجده مدتبه  هایش نوشته و گرفت عهده بر را زیری نشریه

 پشاتو  صاحافی  مدیریت معاون های سمت در 1327 تا 1318 سال از .شد منتشر

 مبصار  اصالح، روزنامه پشتوی مشاور و،پشت قواعد و اتغل شعبه مدیریت تولنه،

 اتحااد  روزناماه  مادیریت  تولناه،  پشتو ت لیف و صحافی شعبه ریاست و عمومی
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 نمایناده  ش1328 ساال  از .کارد  کار شرقی قبایل عمومی مدیریت نیز و ننگرهار

 هیا ت  انتخاب در و بود ملی شورای مجلس دوره هفتمین در ،کوت جالل مردم

 ش1342 تاا  1335 ساال  از .شاد  برگزیاده  دوم معاین  سامت  به مجلس، رئیسه

 انجمان  ریاسات  ش 1342 تاا  1337 ساال  از و افغانساتان  علوم آکادمی ریاست

 باود  تواناا  شاعری وی .داشت عهده بر نیز را شوروی اتحاد و افغانستان دوستی

 سن، هم نیز وی فارسی های سروده و کردپشتوی او جلب توجه  های سروده که

 اشاعار  هاای  ناام  به دفتر دو در الفت، فارسی های سروده .بود پشتویش شعرهای

 فارسای،  ادب) .اسات  شاده  منتشر( ش1341) قلب صدای و( ش1344) منتخب

 (109 و 108 صفحه :1375 ،3جلد

 اماا  باود، ( بیدار جوانان) نزلمیا ویش گروه مشهور اعضای از تالف پاچا گل

 ویاش  حازب  رهباران  از بعضای  وابساتگی  و غیرمذهبی ماهیت به که آن از پس

( مردم) وُلُس نام به را مستقلی نشریه و گرفت فاصله حزب این از برد پی زلمیان

 انعکااس  اشاعارش  که بود ادبی و علمی مذهبی، شخصیت الفت .ساخت منتشر

 فاانی  دار 1356 سال در الفت .بود مردم دردهای و اجتماعی گداز و سوز دهنده

 پرکاار  شاعر و نویسنده یک عنوان به الفت علمی و شده چاپ آثار .گفت ودا  را

 :است شرح این به

 منطاق  سایلنه،  لغاوی  نثرونه، غوره اشعار، غوره پیغام، آزادی د بحثونه، ادبی

 قهرماان  ملای  انشااء،  او اماالء  یلیکاوال  نغمای،  دپسرلی  ،(1335) نطق ،(1335)
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 ،(1342) ویناا  زلاه  د افکار، عالی ادب، نوی او سبک نوی ختک،خان  خوشحال

 (166 و 165 ه،زاد مصباح) ...و سیلنه لغوی دیو، بله

 وردک قبیلۀ (2

 (مالسال علیه صادق فرجع امام نسل از ودرازگیس محمدسید  اعقاب)

 نوشته دهخدا که چنان اند، کرده معنی عروس جهاز لغت در را «وردک» کلمه 

 .برناد  شوهر خانه به او با که اسبابی یعنی عروس جهاز( اِ) [دَ وَ] .وردک: »است

 1«(منیری شرفنامه( )الفضال ؤیدم) .جهیزیه .(برهان( )االطباء ناظم( ))آنندراج

 کاه  داند می «وردوج» بنام ای طایفه از م خوذ را وردک کلمه بلیو، والتر هنری

 از بخشای  .بودناد  پاارس  بزرگ قوم از ای شاخه و کردند می زندگی بدخشان در

 مهاجرت شود می نامیده وردک حاال که ای منطقه به قدیم های زمان در طایفه این

 حاضار  حاال  در 2.یافت تغییر وردک به وردوج از شان نام زمان مرور به و کردند

 .دارد قرار بدخشان والیت در وردوج( فرمانداری) ولسوالی هم

 اسات،  آمده وردک تسمیۀ وجه با رابطه در ،جهان خورشید تواریخ کتاب در

 تمان  سردار دختر که زنی از فرزندش تولد به را گیسودراز محمدید س که زمانی

 بطک و گردید می ایشان نظر پیش در «بط» نام به مرغی دادند، بشارت بود، کرانی

 وردک را کاااودک آن ناااامساااید  گویناااد، مااای وردک پارسااای زباااان باااه را

                                                
1 .https://www.vajehyab.com/dehkhoda 
2 .http://www.jatland.com/home/Wardak 
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 ناام  «وردک» اجتماعی، و اسیسی نظر از  (274ق: ص1311 شیرمحمدخان،).نهاد

 1343 ساال  در ناام  هماین  به والیتی و شده گذاشته پشتون بزرگ قبایل از یکی

 .شاد  ایجاد ،محمدزایی طایفۀ حکمران آخرین ،ظاهرشاه زمان در شمسی هجری

 ،(ماهیار) مایار های امبن تر کوچک قبیلۀ چند از متشکل حاضر درحال وردک قوم

 در عمااده بطااور کااه باشااد ماای ... و گاادای ،تااورک ،مَمَااک ،نااوری ،میرخیاال

 هاا  وردکای  .کنند می زندگی دایمیرداد و توجَغَ ،نَرخ ،چَک ،سیدآباد های ولسوالی

 نقاش  تااکنون  ناوزدهم  قارن  اواخر از افغانستان اجتماعی و سیاسی تحوالت در

 .اند کرده کار کشور مدیریتی بلند های پست در و دارند برجسته و فعال

 ماورد  در سیاسای  و تااریخی  تتباع  و یقتحق های زمینه که اخیر های دهه در 

 فاراهم  پژوهشگران توسط کشور از خارج و داخل در افغانستان مردم و سرزمین

 سوی به سلیمان کوه سلسله های دامنه از ها پشتون بار خشونت گسترش بحث شد

 باه  و درآمده ها پشتون صرفت به که مناطقی ازجمله .آمد میان به افغانستان مرکز

 والیات  نشاین  پشاتون  منااطق  داشات،  تعلاق  شیعه سادات و ها تاجیک ها، هزاره

 بشار،  تااریخ  طاول  در کاه  اقاوامی  تمام بلکه ها پشتون تنها نه البته، .است وردک

 .اند کرده سرکوب را تر ضعیف اقواماند  هبود دیگران از قدرتمندتر

 هاا  وردکای  قومی هویت سرزمینی، تعلقات سر بر تاریخی اختالف بر وهعال 

 بلکاه  پشاتون  نه را خود شان تاریخ طول در وردک مردم .است شده تحریف نیز

 در را هاا  آن رسامی  صاورت  به اما  دانستند، می ( )علی حضرت نسل از و «سیّد»

 کردناد  رن، کم زمان مرور به را شان سیادت بحث و دادند قرار پشتون قبایل زمرۀ



 183/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 برخی و خوانده فولکلور و افسانه یک را موضو  این حاضر حال در که حدی تا

 اختالف برای ها پشتون دشمنان ی توطئه را موضو  این طرح پشتون، نویسندگان

 از پیروی به هم جیخار نویسندگان برخی و کنند می قلمداد ها آن میان در افگنی

 سایادت  پشاتون،  گرایاان  قاوم  و حکاام  توساط  رسامی  ای شاده  ارائاه  اطالعات

 قلماداد  عامیاناه  و افساانه  هاا  پشاتون  تبااری  اسرائیلی موضو  مانند را ها وردکی

 .کنند های قبیلۀ کرالنی پشتون معرفی می را از شاخه ها آنکنند، و  می

 موضاو ،  این موافقان به ناحق زدن برچسب و وردک سادات سیادتِ انکار 

 از قبل قرون به مربوط سادات موضو  چراکه است، تضاد در تاریخی واقعیت با

 در و خواناد  توطئاه  یاا  و فولکلور افسانه، را آن که نیست باستان دوران و اسالم

 چینای،  تسان،  هیاوان  مهسفرنا یا هرودت تاریخ ،اوستا کتاب ویدی،  سرودهای

 در اساالم  گساترش  ابتادای  از ساادات  هجارت  باه  موضاو   این .کرد جستجو

 نقال  سینه به سینه شفاهی هم و آمده تاریخ کتب در هم که دارد بستگی خراسان

 هماین  باه  جهاان  و افغانساتان  در اقوام تمام میان در سادات حضور .است شده

 واند  هکرد فراموش را شان سیادت و شده حل مربوطه اقوام در برخی .تاس شکل

 .دارند مستقل هویت و نموده حفظ را عنوان این هنوز برخی

 پزشک و شناس زبان نویسنده، بلیو، والتر هنری ها وردک سیادت با رابطه در 

 تادوین  را پشتو زبان دستور ها پشتون خود از قبل بار نخستین برای که بریتانیایی

 افغاان  نه قومی نظر از[ قبل سال 140 حدود] ها وردک: »نویسد می کرد، منتشر و

 تاجیاک  را هاا  آن ای عاده  ،اناد  مغول نه و ترک نه هزاره، نه ،غلزایی نه ،پتان نه و
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 از کاه  باورند این بر خودشان که حالی در نامند، می «شیخ» دیگر برخی و دانند می

 و شکساته  لهجه با را پشتو ها آن .هستندسید  و عرب[ مهاجرین] مهاجمین نسل

 ایان  شااید  و شده مخلوط زیادی خارجی کلمات با که کنند می صحبت معیوب

 1.«باشند آمده وردوجی زبان از کلمات

 :نویساد  مای  چناین  وردک قاوم  سایادت  با رابطه در ورگنداپ شیرمحمدخان

 و تاواریخ  معتبارة  کتاب  روایات روی به و داند میسید  را خود قوم این که نابد»

 و ...اسات  گیساودراز  محمدسید  نسل از و استسید  حقیقت در ،افاغن  انساب

 ملاکِ  حادِ  مغارب   .است سلیمان کوه پرمل، شاخ پرمل، کوه قوم این وطن اصل

 ملاک  باه  متصال  شاان  ملک حدود هرسه باقی و هزارستان کوه قوم این مقبوضۀ

 جاناب  و شاماال،  و جنوباا  است، طویل وادی طور به ایشان ملک و است غلزی

 خاروار  و لاوگر  سامت  شارقی  کوه است، کوهستان ایشان ملک مشرق و مغرب

 مشاهور  غزنین رود به که نام غلطی رود یکی .است هزارستان کوه غربی و است

 سایراب  را رقباه  آن بسایاری  اسات،  شده شرو  شان ملک حصۀ جنوبی از است

 و تنگای  عالقاۀ  شاود،  مای  سیراب لوگر رود از شان ملک شمالی حصۀ و کند می

« .اسات  وردک ملک مشهورۀ مواضع ،جغتو و آب سه و خوات و شتر و آباد شیخ

 (309 ق:1311 شیرمحمدخان،)

                                                
 .منبع . همان1



 185/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 نماوده  شکافی کالبد را ها وردکی قومی هویت تا است آن پی در نوشته این 

 حقاایق  وهاا   واقعیات  روی از را تحمیق و تحریف تحمیل، ها قرن غبار و گرد و

 .بردارد تاریخی

 یهرواهلل  نعمت خواجه ت لیف «افغانی مخزن و شاهی جهان تاریخ» کتاب در

 خورشاید  تاواریخ  کتاب در و پشتون سادات قبیله یازده از هجری، هفتم قرن در

 احماد  ساید  نام که است شده برده نام ها پشتون میان در سادات قبیله 9 از جهان

 محماد  ساید  اعقااب  بناابراین،  و اسات  آماده  کتااب  هردو لیست در گیسودراز

 کاه  کرد توجه نکته این به باید حاال .دارند اشتهار سیادت به و سیّداند گیسودراز

 است؟ شده واردها  پشتون سرزمین به چگونه و کیستگیسودراز  محمد سید

 و هناد  سپس و ها پشتون سرزمین به محمدسید  ورود چگونگی با رابطه در

 :دارد وجود مختلفی های روایت او، شخصیت

 هارات  در اجادادش  که حسینی یوسف سید فرزند گیسودراز محمدسید  (1

 1321 سال در است، کرده مهاجرت هند به شپدربزرگ یا پدر و کرده می زندگی

 منطقاۀ  در مرقادش  و گذشاته  در 1422 ساال  در و آمد دنیا به دهلی در میالدی

 دانشامند  و مفسار  عارف، او .است عام و خاص زیارتگاه هندوستان «برگه گل»

 جلاد  40 تا را او های کتاب و تصنیفات که است بوده کرامات صاحب و مشهور

 1.کنند می یاد هم «نواز بنده» نام به هند در راگیسودراز  محمدسید  .اند برده نام

                                                
1 .http://sherenab.com/index.peh?module=view&do&id=2317. 
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 محماد ساید   باه  مشاهور ) اشاترانی  بناام  شخصای  در پا  ،محمدسید  میر (2

 دانش و تقوا و فضل سبب به آنجا در و آمده سلیمان کوه به ایران از ،(گیسودراز

 هاای  بناام  پشاتون  قبیلاۀ  ساه  احتارام  ماورد  بود داده نشان خود از که کراماتی و

 خود دختر یک قبیله هر رؤسای و گرفت قرار شیرانی و کررانی ،(غرغشتی)کاکر

 .شد پسر فرزند چهار صاحب ها آن از که آوردند در او عقد به را

 بااود، کاااکر قبیلااه از مااادرش ،محمااد سااید اول فرزنااد( مشااوانی)مسااوانی

 فرزنادان  و شایرانی  قبیلاه  از ماادری  به متعلق دومش فرزند( ستوریانی)اشترانی

 محمدسید  .بودند آمده دنیا به کررانی زن از وردک و یهُنَ بنام چهارمش و سوم

 اقاوام  باا  فرزنادانش  و رفات  هندوساتان  تنهایی به فرزندانش تولد از بعد مدتی

اهلل،  )خواجاه نعمات  .کردند کوچ کنونی وردک منطقۀ و غرب سوی به شان مادری

 (646-644م: ص1962جلد دوم، 

 محمد میر با رابطه در ق(1311)جهان خورشید تواریخ کتاب در شیرمحمدخان

 نسال  ازگیساودراز   ناام  محماد سید  میراند  هآورد» :است نوشته چنین گیسودراز

 کاوه  باه (  )جعفرصاادق  اماام  خلاف  اعرج اسماعیلسید  بن محمّد سیّدالرجال

 کااکر  ،شیرانی سردار بود مقامات و حاالت صاحب مردی چون ،دهدرآم سلیمان

 مشااهده  باه  گردیاده  فیضایات  اش متبرکاه  انفااس  از و رجاو   وی به کررانی و

 معتقاد  تان  ساه  هر عوام و خواص سیّدالسادات آن از عادات خوارق و کرامات

 بود نزدیک تن سه هر مغوالن لشکر خطر هنگام اقعدرو که وقتی .شدند او والیت

 رفع حادثه کردند دعا آمدهسید  خدمت بهخانان  تن سه هر شوند حوادث پایمال



 187/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 کرده ممدوحسید  پیشکش را خود دختران سه تن سه هر سرداران .گردید دفع و

 ساردار  دختار  از استوریانی اول چنانچه نمود، قبول نکاح به را سه هرسید  آن و

 هار  یهُنَا  و گوَرد دیگر نوبت کاکری سردار دختر از مشوانی آن از بعد شیرانی

 صااحب  میار  تسامیه  وجاه  و شادند  پیدا کررانی تمن سردار دختر از توامان دو

 و مشاوانی  باه  را کاکری سردار دختر فرزند و ریاستو به را شیرانی دختر فرزند

 ،گیساودراز  محماد ساید   ابان  اساتوری  .اند نموده بیان وردگ به را کررانی دختر

 از و الماذهب  سانی  ساادات  از اناد  ساکن پاکستان در اکثراً اند ستوریانی اوالدش

 مقصد در مطلب این .باشند می ( )صادق جعفر امام بن اعرج اسماعیلسید  نسل

 طایفاه  بناابراین،  ؛اسات  موجاود  کرماانی  عطااهلل شاه االحباب روضه کتاب سوم

 محماادسااید  فرزناادان چهااار نساال از هناای و وردگ و مشااوانی و سااتوریانی

 «.گیسودرازند

 یهارو اهلل  نعمت خواجه روایت با شیرمحمدخان ایترو که است ذکر قابل 

 شخصای اهلل  نعمت خواجه .دارد تفاوت اندکی گیسودراز، محمدسید  میر مود در

 محماد ساید   و کناد  مای  معرفای  ،محماد سید  میر رفته سلیمان کوه به اول که را

 شایرمحمدخان،  اماا  است، اشترانی دیگرش نام که داند می او فرزند را گیسودراز

 نااه را او فرزنااد و کاارده معرفاای گیسااودراز، محمااد سااید میاار را اول شااخص

 .است نامیده «ستوریانی» بلکه ،(گیسودراز محمد سید)اشترانی
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 شده ثبت تاریخی کتب در گیسودراز دمحمسید  دو شد مالحظه که طوری همان 

 هندوساتان  باه  هارات  از اجدادش که حسینی، گیسودراز محمدسید  یکی است،

 صاادق  جعفار  اماام  نسل از که گیسودراز محمدسید  دیگری و اند، کرده هجرت

 رفتاه  کنونی افغانستان شرق جنوب در سلیمان کوه به ایران از و بوده مالسال علیه

 مهااجرت  هناد  باه  انیمسال  کاوه  از بعاد  هم ایشان .است شده مقیم جا آن در و

 گساترش  و ماناده  باقی مادری اقوام میان در شان مادران با فرزندانش اما ،اند کرده

 دوگاانگی  یا یگانگی نظریۀ تا است الزم یبیشتر تحقیقات زمینه این در .اند یافته

 محماد ساید   باا  محمدسید  میر ت خّر و تقدّم و کلی بطور گیسودراز محمدسید 

 .شود واضح گیسودراز،



 189/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 های خانواده با و رفته سلیمان کوه به که گیسودراز محمد سید از حال هر به 

 و یهُنَا  ،اشاترانی  مساوانی،  های نام به پسر فرزند چهار است کرده ازدواج پشتون

 که داشت پسر هفت وردک ی،وهراهلل  نعمت خواجه روایت به .ماند جا به وردک

 هناری  .(مایاار ) ماهیاار  و تاورک  ،مَمَک ،گدای میر، ،وتی ،نور: از بودند عبارت

 کاه  گویاد  مای  ،بریتانیاا  مشاهور  خاورشناسان و شناسان زبان از ،راورتی جورج

 را روایات  ایان  اماا  اناد،  بوده وردک پسرخواندۀ روایتی، اساس بر مایار و تورک

 مایالدی 1881 ساال  در کتاابش  نگارش زمان در راورتی .داند می مشکوک خیلی

 ،رخیال می طوایاف  کاه  کند می قلمداد خانوار هزار ده حدود را وردک قوم نفوس

 1.رفتند می شمار به شان ترین پرجمعیت ماهیار و خیل نوری

 قوم مشوانی

 ،گیساودراز  محماد ساید   فرزناد ( مسعودسید  یا حمزه محمدسید ) مشوانی

 را مشوانی نام به قومی او اعقاب که بود پسر فرزند نُه دارای هُنی و وردک برادر

 دارد بیشتر نفوس( ساپی) صافی قوم از بعد کنر والیت در قوم این .دادند تشکیل

 هاای  ولسوالی دراعقاب این قوم  .رود می شمار به والیت این بزرگ قوم دومین و

 اتنوگرافیک، اطلس) .کنند می زندگی آباد اسعد و آباد غازی ،شیگل ،نالی ،دانگام

 (132 اول، جلد

                                                
1 .http:/barakzahi.persionblog.com/posts/28    

 .محمدخان شیر ت لیف ،جهان خورشید تواریخ کتاب از نقل به
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 بلوچساتان  و اخاو  پختاون  هاای  ایالات  در افغانساتان  بار  عالوه مشوانی قوم

 قبیلاه  یاک  را قوم این پاکستانی منابع .دارند سکونت هم ایران در نیز و پاکستان

 .کنند می معرفی تبار عرب پشتون

 رپو گنده

است  گیسودراز محمد سید( از نسل نیاسترانی)اشترا عقابر از اپو قوم گنده

وم قا ایان   .خاانواده نوشاته اسات    37500فرخ،  مهدی سیدرا  ها آنت یکه جمع

 زایای  بیخو ،ی، عمران زاییزای متشکل از چهار شعبه به این شرح است: یعقوب

 (77 :1371 )فرخ، .و دری پالر

 همر

فاارخ، آن را همااراز نوشااته اساات، نیااز اوالد   مهاادی ساایدایاان قااوم کااه 

 3750اسات کاه جمعیات آن     گیسودراز محمد سید( و از نسل استرانی)اشترانی

در  و گندی منگل ی،کو دچه ،، پیورکویخانواده بوده و در مناطق کوهستانی امک

 (78 :1371 )فرخ،.شرق کوهستان امرزایی سکونت دارند

 یهُنَ

ساکونت   و غزنای  کابال  کاه در باین  اناد   هگفتا  وارخاان  10250این قبیله را 

 .و برخی مناطق دیگر حضور دارند ، لغمان( و نیز در لوگر78 :1371 دارند)فرخ،
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 وردک مشاهیر و ها شخصیت

 زگیسودرا دمحمّسید 

 هجارت  عارب  ملاک  از هجاری  هفتم قرن اواخر در ،گیسودراز محمدسید 

 دو حاضار  حال دراین منطقه  رفت. سلیمان کوه منطقه به ایران طریق از و نموده

 و عرفان اهل ایشان که .دهد می تشکیل را پاکستان با افغانستان جنوبی مرز طرف

 متشاکل  منطقه آن در ساکن پشتون  طایفۀ سه توجه مورد بودند کرامات صاحب

 .گرفتند قرار ،کررانی تمن و کاکر تمن ،شیرانی تمن از

 گرفات  قارار  تهدیاد  ماورد  مذکور قبایل ودیتموج مغوالن که فتنۀ زمان در

 نماید دعا تا خواستند او از و آمده گیسودراز محمدسید  نزد قبیله سه هر رؤسای

 خطر محمدسید  دعای با .نرسد ها آن به آسیبی و بمانند امان در مذکور قبایل که

 به معتقد پیش از بیشتر قبیله سه هر عوام و خواص شد، رفع پشتون قبایل سر از

 را شاان  دختاران  از یکای  قبیله، سه هر سران .شدند محمدسید  فضایل و والیت

 چهاار  دارای هاا  آن از ماذکور ساید   و درآوردند محمدسید  عقد به نذر عنوان به

 .شد پسر فرزند

 بودناد  کاودک  هناوز  فرزندانش که ند سالچ از بعد دراز، گیسو محمدسید 

 در او ابتادا  .شاد  هندوساتان  عازم سپرده شان انپدربزرگ به مادرانشان با را ها آن

 رفته دهلی به آنجا از و شد ساکن رسنج ابوالحسن الدین معین خواجه مزار جوار



 تبار از نسل امامان شیعه های عرب / پشتون 192

 

 باه  و گرفتاه  قرار« دهلی چراغ» به مشهور محمود نصیرالدین خواجه خدمت در

 .کرد بیعت او با صوفیان رسم

 در نماوده  گیاری  گوشه جامعه از سال دوازده مدت به گیسودراز محمدسید 

 سالطان  سالطنت  زمان در که این تا شد، غولمش کشیدن ریاضت به کوهی گوشۀ

 منطقاۀ  در آبااد  حسان  و دَکَن در او .شد م مور «دَکَن» مردم هدایت به شاه فیروز

 825 ساال  در که این تا گرفت، قرار مردم رجو  مرکز و ساخت خانقاه ،برگه گل

 عاام  و خااص  زیارتگاه حاضر حال در مرقدش و گفت ودا  را فانی دار هجری

 :است شرح این به گیسودراز محمدسید  نامه پشت .است

ساید   فرزناد  ،قااب سید  فرزند ،عمرسید  فرزند ،غورسید  فرزند محمدسید 

 جعفار  اماام  فرزناد  ،اعارج  اساماعیل سید  فرزند محمد، سیّدالرجال فرزند ،قاین

 (643-642: ص1964ی، اهلل هرو )خواجه نعمت.مالسال علیه صادق

 مشوانی عیسی شیخ

 کاه  باود  گیساودراز  محماد  ساید  اوالده از عارف و ادیب شاعر، خان عیسی

 .شمارد می بزرگ اولیای جمله از را او یهرواهلل  نعمت خواجه

 محمدخان غالم میرزا

 امیار  زماان  در کاه  باود  وردک قاوم  از رضاا،  غاالم  د فرزناد محم غالم میرزا

 باه  آن از پاس  و کرد می خدمت خارجه کارهای منشی عنوان بهن خا الرحمانعبد

 (201 :1371 فرخ،) .شد منصوب( کل ضبط دفتر) اوراق اداره ریاست مقام
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 وردکن خا محمدجان غازی

 از ناخا  سیدال فرزند ن،خا محمدجان غازی

 ماهیاار  به پشت پنج از بعد که ل،خی خرّم طایفه

 محماادسااید  نساال از ،وردک فرزنااد( مایااار)

 قریاه  در خاان،  محمادجان  .رسد می ،گیسودراز

 واقاع  سالطان  بناد  مجاورت رد که «مشک بید»

 دارد فاصله غزنی با کیلومتر بیست و است شده

 با زدن نشان در که بود خواه آزادی و مبارز رشید، بسیار مرد او .است آمده دنیا به

 باه ن خاا  شیرعلی امیر طرف از اول بار .داشت مهارت خیلی اسب روی از تفن،

 حکومات  دوره در و کارد  مای  خادمت  ،خیبر منطقۀ در و شد نائل کمیدانی رتبه

 رشادتی اثر در .شد برگزیده توپخانه( جگرن) کرنیل حیث بهن خا یعقوب محمد

 نظاامی  درجاه  باه ن خاا  شیرعلی امیر سوی از داد نشان ها انگلیس با جن، در که

 ناوامبر  20 در کاه  افغانساتان  به انگلیس دوم تجاوز از پس .یافت ارتقاء جرنیلی

 جانشاین  ن،خا یعقوب محمد و کرد فرارن خا شیرعلی امیر گرفت، صورت 1878

 قلمارو  از هاای  بخاش  آن موجب به که کرد امضاء ها آن با را گندمک معاهده او

 و گرفت قرار بریتانیا قیمومیت تحت کشور و شد واگذار ها انگلیس به افغانستان

 سافیر  کیونااری  و نمودناد  قیاام  کابل در مردم اما شد، سلب آن سیاسی استقالل

 و کابال  مردم کشیدند، لشکر کابل به سوم بار برای ها انگلیس .کشتند را انگلیس



 تبار از نسل امامان شیعه های عرب / پشتون 194

 

 مهامّ  رهباران  از یکی که کردند قیام اشغالگران علیه 1879 دسامبر در آن اطراف

 نقاش  و قیاام  ایان  باا  رابطاه  در کهزاد احمدعلی .بود کوردخان  محمدجان قیام

 : نویسد می چنین ک،وردخان  محمدجان برجسته

 باه  دوم باار  هاا  فرنگای  تجااوز  و باالحصاار  در کیونااری  قتل واقعه از بعد»

 باه  را خویش[ خان جان محمد] ،کابل سلطنت شیرازۀ شدن گسیخته و افغانستان

 علیاه  جهااد  صادای  و رساانیده [ سالطان  معاروف  بناد  نزدیک ای طقهمن] کاریز

 صاد  ایان  با .نشدند جمع او اطراف به نفر صد از بیش ابتدا .کرد بلند متجاوزین

 وقات  این در .گرفت پیش در را غزنی راه داشتند سواری اسب آن تن 12 که نفر

 حااکم  ایان  باا هاا   فرنگی .کرد می حکومت غزنی در غزنیچی کشککی عبدالقادر

 .بودناد  سااخته  حاضار  خاان  محمادجان  گارفتن  به را وی و کرده برقرار مراوده

 نیاات  از گذرانیاده  غزناه  حصاار  داخال  در مسجدی در را شبی خان محمدجان

 ساواران  نفار  12 باا  گذاشته خود حال به عجالتاً را غزنه و شد آگاه حاکم باطنی

 سیّدحاجی زیارت به راست سر و گرفت پیش را «رامک» دهکدۀ راه خود معیتی

 از قبال  کاه  بودند کسانی ،رباط و رامک مردمان .رفت مذکور دهکدۀ به صاحب

 غاازی  ساپس  .نمودناد  اجابت اهلل سبیل فی جهاد راه در را بابا غازی دعوت همه

 .پاذیرفت  را وی دعاوت  عاالم  مشک مال و رفت «گندیر» به «اندر» متس به بابا

 سار  باه  چاون  گویناد  می .گرفت پیش را «روضه سر» راه خان جان محمد سپس

 آماده دهکده زنان را عروس و دارد عروسی( آرایشگری)دالکی دید رسید، روضه

 زناان  حلقاه  باه  را خاویش  خاان  حمادجان م .بفرساتند  داماد خانه به کهاند  هکرد
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 باه  و زد گاره  شارط  عنوان به افغانی عادت طبق را عروس چادر گوشۀ رسانیده،

 بر عروس نروی جهاد به که این از پیش و بزن چیق، دهل شبانگاه که گفت داماد

 جماع  وارخطا روضه سر مردم و زد چیق دهل شب نصف دالک .است حرام تو

 عازم  باه  را وردکی بابا غازی آمدن و کابل در را نگیفر آمدن قضیه دالک .شدند

 و نماود  دعاوت  ازغ به را اهالی خان محمدجان خود و کرد نقل جهاد به تشویق

 مردم .رفت «اخو وازه» به قسم همین .شدند حرکت آماده ،آمده غیرت سر همگی

 باه  را خاویش  باباا  غاازی  دیگر بار .ردندنک وی به زیاد توجه ابتدا لخی سلیمان

 را زناان  پیره از یکی چادر گوشه رسانیده ها دهکده از یکی بیرون در زنان مجمع

 اقاوام  طریاق  بادین  .گویند لبیک را جهاد دعوت که شدند مجبور مردان .زد گره

 به زیاد بسیار دادتع به غزنی اهالی تا گرفته اندر و لخی سلیمان از افغانی مختلف

 .کردند حرکت بابا غازی همراهی

 چهاار  و آرد خاروار  70 حادود  در وردک کااریز  در غاازی خان  محمدجان

 مجاهدین خوراکه برای هزاره و وردک خود از گوسفند هزار دو و روغن خروار

 و گرفات  پیش کابل راه نمود، تقسیم ایشان میان را آذوقه که آن از بعد کرده تهیه

 هاایی  جن، سلسله یک به یماه آسه و شیردروازه های کوه های تیغه و پیرامون در

  1«.کرد مبادرت فرنگی بزرگ قوماندان ،(رابرتس)رابرت علیه

                                                
 http://www.ariaye.com/dari4/tarikh/kohzad14.html . کهزاد، در سایت: 1
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 میار  چون غازیانی و بزرگان همراه بهخان  محمدجان ها، انگلیس با جن، در

 قادرخاان  غاالم  میار  ،لنگاری  عبدالغفور مال م،عال مشک مال ی،کوهدامنخان  بچه

 یچرخخان  حیدر غالم ،خان محمدایوب غازی ی،تگاب خان عثمان محمد ،اوپیانی

 .آورناد  وارد دشمن به را ضربات ترین سخت تا گردیدند موفق مجاهدان سایر و

 ضاد  بار  جهااد  هااى  چهاره  تارین  اصالی  از یکای  عنوان بهخان  محمدجان غازى

 در او ناام  کاه  آنجا تا بود، برخوردار زیادى محبوبیت از مردم میان درها  انگلیس

 کاه ماتن آن چناین    شد، می خوانده جن، برای تحریک به عامیانه های ترانهیکی 

 :است

 اتتان متترد میتتدان استتت  محمتتد جتتان

 شتتتتیر غتتتتران استتتتتاتتتتان  ایتتتتوب

 رس رستتتتان استتتتتاتتتتان  میربچتتتته

 استتتتتتتت آزادی ف تتتتتتتر افغتتتتتتتان

 رابتترتك ک،تتل، مت  کتتگن استتت راپتتت  

  بیتتتتتتا بچتتتتتتیـ انگتتتتتتور ب تتتتتتو  

 (420/2 غبار،)

 قتال  باه ن خا انمعبدالرح امیر دسیسۀ اثر بر وردکخان  جان محمد سرانجام،

 .رسید
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 عبداالحدخان

 قاوم  از ،غاالم  قاضای  فرزندن خا عبداالحد

 زماان  در ،آبااد  شایخ  منطقه ساکن ،وردک مایار

 و باود  درباار  بچه غالم خان، عبدالرحمان امیر

 .شاد  منصوب کابل گمرکات مدیریت به سپس

 مصااحب ان خا  اهلل حبیاب  امیار  امارت زمان در

 اتهااام بااه او ماارگ از پااس و بااود حضااور

 تاماار  مادعی  خاان کاه   نصراهلل از داری جانب

 تبعید بخارا به و زندانیخان  اهلل امان توسط بود،

 داشات،  قارار  روسایه  تسلط تحت زمان آن که بخارا در اقامت مدتی از پس .شد

 جماع  در دیگار  باار  کابال  باه  برگشت از پس و شد پذیرفته که نمود عفو طلب

 .گرفت قرار دربار در حضور مصاحبان

 باز را قدرت که کرد حمایت او از کابل ازخان  اهلل امان فرار از پسن خا عبداالحد

 م1929 ساال  در و بارد  پناه ایران به جا آن از و رفت هند به نداد، نتیجه اما گیرد، پس

 (101-99: 1371 فرخ،)شد فراه تنظیمیه یسرئ1309 سال در .بازگشت افغانستان به

 ش،1313 ساال  در ملای،  شاورای  دوره نخساتین  رئایس  ش،1311 سال در

 ش،1319 ساال  در دوره، ساومین  رئایس  ش،1316 سال در دوره، دومین رئیس

 ملای  شورای مجلس دوره پنجمین رئیس 1322 سال در و دوره چهارمین رئیس
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 نایاب  نیاز  مایاار  اسماعیل محمد وردکقوم  از که است ذکر قابل .بود افغانستان

 دوره رئاایس وردک عماار محمااد و دوازدهاام دوره ملاای شااورای ریاساات اول

 .بودند ملی شورای مجلس سیزدهم

 یسلیم خان ارسالن

 دنیا بهدر والیت وردک  جغتو ولسوالی در که بود وردک قوم ازخان  ارسالن

 درس هفاتم  صانف/کالس  تاا  کابال  دارالعلاوم  در او .اسات  شده بزرگ و آمده

 محارر  بعاداً  .است کرده کار کاتب عنوان به پشتو انجمن در آن از پس و خوانده

 ریاسات  کارمناد  و اصاالح  روزناماه  پشتوی دگاننویسن از و شد مرافعه محکمه

 (257ص ،1318 سال کابل، سالنامه) .بود هم مطبوعات

 خان سعداهلل

 به که بود وردک قوم از و مرکز قوای محاکمه دایره نظامی افسر نخا سعداهلل

 هاا  مجلاه  برخای  در که گفت می شعر پشتو زبان به او .داشت عالقه پشتو ادبیات

 و 273 صافحات  ،1319 کابال  ساالنامه  در او اشعار از هایی نمونه .شد می منتشر

 .است شده منتشر 274
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 رمایا اهلل احسان مهندس

 محمد فرزند ر،مایا اهلل احسان مهندس/انجنیر

 بهماان/دلااو 27 بتاااریخ ر،مایااا خااان عیلااساام

 انادرابی  در م1933 فبروری 16 مطابق ش1311

 و ابتادایی  تحصیالت .گشود جهان به دیده کابل

 در نجاات  عاالی  دبیرساتان /لیساۀ  در را متوسطه

 را عاالی  تحصیالت و رساند پایان به 1952 سال

 .داد انجام غربی آلمان در 1959 تا 1953 ایه سال در میکانیک مهندسی رشته در

 مادیریت  ،کارگر و کار مدیریت های پُست 1969 تا 1959 سال از مایار، مهندس

 شارکت  تادویر  و سااختمان  ریاسات  ،قنادهار  بافی پشمینه معاونت تخنیک، عمومی

 تاا  1969 از و کابال  چرخیپل بافی پشمینه تولیدات فروش ریاست ،کابل بافی پشمینه

 در دولات  نماینادگی  صانایع،  و معادن وزارت مشورتی ریاست های پُست در 1973

 در و غوری برق و سمنت ،جوزجان والیت برق و کود پترول، تفحصات های پروژه

 مشاغول  1978 تاا  1973 ساال  از .است نموده وظیفه ایفای کابل برق ریاست پُست

 ش1357ساال   اردیبهشات /ثاور  هفات  کمونیستی کودتای از بعد و بود شخصی کار

 .شد ساکن غرب آلمان در و هجرت افغانستان از م(1978)

 در جهااد  داعیاۀ  و مقاومات  هاای  گاروه  باه  1981 تاا  1979 ساال  از ،مایار

( اسوال) «وحدت تحکیم یعتجم» سیاسی گروه عضویت به و پیوست افغانستان
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 مادیرۀ  هیئات  عضو 1982 سال در او .درآمدن خا یوسف محمد دکتر ریاست به

 خااص  نماینادِۀ  هفات  از یکای  حیث به م1984 سال در .بود نیز اسوال جمیعت

 باا  و شاده  پاکستان عازم( 1973-1933) افغانستان سابق پادشاه ،ظاهرشاه محمد

 مهنادس  .کارد  وگو گفت متحد جبهۀ تشکیل مورد در پیشاور جهادی های تنظیم

 پیشااور،  در اقامات  ماهۀ چندین متناوب های دوره 1990 تا 1979 سال از مایار،

 خاص نمایندۀ میستیری، محمود دعوت به بلوچستان کویته اجالس در عضویت

 اجاالس » مؤسساان  هیئات  عضاو  1994 ساال  در و متحاد،  ملل سازمان دبیرکل

 اجاالس  نااظر  نماینادۀ  م2001 ساال  در و اجالس، مدیرۀ هیئت عضو و «قبرس

 .است بوده بن کنفرانس در قبرس

 و اقتصاادی  سیاسای،  تحقیقاتی، مقالۀها  ده تحریر بر عالوه ،مایار اهلل احسان

 یازیاده  دسات  هام  مهمی آثار انتشار به افغانی، جراید و ها روزنامه در عیاجتما

 به نگاهی» و جلد پنج در «افغان ملت قیام» کتاب از توان می جمله آن از که است

 یااد  شاد،  مطبوعاتی جایزۀ برندۀ که جلد یک در «غبار تاریخ مسیر در افغانستان

 (آنالین جرمن افغان سایت از اقتباس) .نمود

  



 201/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 وردک موسی محمد دکتر

 ساال  در ،وردک موسای  محاااامد دکتر

 وردک دسایّدآبا  در صدوخیل قریه در م1949

 تاا  را ابتدایی تعلیمات .گشود جهان به چشم

 و وردک تکیاه  مدرسۀ در ششم کالس/صنف

 دوازدهم کالس/صنف تا را بعدی تحصیالت

 ،(شُاااوُنزَی حربااای)حربااای مدرساااه در

 طاب  علاوم  آکادمی در را عالی تحصیااالت

 پترزباورگ  سانت ) لنینگاراد  شاهر  در کیروف، نام به ،سابق شوروی اتحاد نظامی

 به 1975 سال در طال مدال با ماستری، - دی ایم دیپلوم اخذ با ،روسیه( امروزی

  .رساند انجام

 دیپلاوم  .نماود  اخذ 1977 سال در را دکترا یعنی دی ایچ پی و ایس ایم های دیپلوم

 ساال  در او .آورد بدسات  1982 سال در را سی، ایس دی پزشکی، علوم عالی دکترای

 در و( سایکوت )هاان ج هاای  اورتوپیدیست و جراحان المللی بین انجمن عضو 1992

 موسای  دکتار  .باود  روسایه  فدراسیون پزشکان سراسری انجااامن عضو 2004 سال

 مقاام  باه  ،1986 ساال  در پزشکی در افغانستان علوم  کادمیآ کادمسینآ اولین ،وردک

 و داشات  نیاز  جنرالای  رتباۀ  باود  نظامی چون وردک آقای .یافت دست پروفسوری

 .وردک موسی محمد پروفسور جنرال تورن به بود مسمّی
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 جراحاای جدیااد روش 86 و اختاارا  سااند یااک دارای: علماای افتخااارات

 .جهان در شده تائید یدیپاورتو

 در علمای  مقالاه  6 داخلای،  مجاالت  در علمای  مقالاۀ  200 از بیش: ت لیفات

 در روسای  باان ز باه  تحقیقااای  کتاب یک تدریسی، کتاب 14 خارجی، مجالت

 41 در چنین هم .است کرده منتشر ،انگلیسی زبان به تحقیقی کتاب یک و روسیه

 جهاان  اورتوپیدیساتان  کنگره دو جمله از کشور از خارج در المللی بین کنفرانس

 .است داشته فعال شرکت ترکیه استانبول و جنوبی کوریای در

 ترامااتولوژی،  و اورتوپیادی  مدرساه  ت سایس  وردک دکتار  کارهای دیگر از

 و تراومااتولوگ  در معالجاه  مادرن  هاای  روش دادن رواج صاحت،  مجله ت سیس

 مفاصل اندوپروتایز طویله عظام محراقی، خارج اوستیوسنتیز قباال از اورتوپیدی

 .شود می محسوب غیره و فقرات ستون خلفی بزرگ

 آن، مؤساس  و اساپتیک  جراحای  سارویس  اخانهشاف رئایس  : دولتی وظایف

 ارتاش  ترمااتولوژی  آمار  ،داوودخاان  محماد  ساردار  شاهید  شافاخانه  سرطبیب

 اکاادمی  معااون  نظاامی،  پزشکی دانشکدۀ گذار پایه و فرمانده/قوماندان ،افغانستان

 نادان قوما مسالح،  قاوای  پزشاکی  علاوم  اکاادمی  فرمانده/قوماندان پزشکی، علوم 

 فرمانادهی  کال  فرماناده  ش،1372 ساال  در جمهاوری  ریاست مشورتی شورای

 افتخااری  رئایس  وموساس   پزشاکی،  اماور  در دفا  وزیر معاون ارتش، پزشکی



 203/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 باه  وردک محمدموسای  پروفساور  .افغانساتان  علاوم   اکادمی پزشکی علوم مرکز

 1.پیوست ابدیت به و گفت لبیک را اجل داعی ش1395 ماه دی/جدی23 تاریخ

های  هایی که در فوق بطور مختصر معرفی شدند، در دهه عالوه بر شخصیت

 و علمی قابل توجهی از میان مردم وردک های سیاسی، اجتماعی اخیر، شخصیت

 ملاای شااورای مجلااس ساایزدهم دورۀ رئاایس ،وردک محماادعمر ماننااد، دکتاار

 زماان  در لبکا والیت والی و کابل شهر شهردار ،مایار اسماعیل ، محمدافغانستان

ملات و   شهردار کابل، مؤسس حزب افغاان  ، مهندس غالم محمد فرهادظاهرشاه

اهلل  وزیر معارف در دوران ظاهرشاه، استاد حبیاب  ورای ملی، عبدالقیومنماینده ش

هاا شخصایت    و ده وزیر دفا  دورۀ حامد کارزی  ع، جنرال عبدالرحیم وردکرفی

 .دیگر ظهور کردند

 (ژمریان) قبیلۀ جمریان (3

 خودشاان  کاه  ا توخی قبیله پیران و دارند شهرت سیادت به قوم ایناعقاب 

 تاا  کابال  از .دارند سکونت ها توخی ملک در و روند می شمار به هستندا سادات

 .کنناد  مای  زنادگی  خاانواده  چندین مختلف مناطق به و متفرق اشکال به قندهار

  .اند مشغول کارگری و سوداگری به هم برخی و کشاورزی به ها آن از ای عده

 هاای  ساال  حادود  در افغاان  نخاا  حیاات  محمد نوشته به افغانستان تمام در

 (60 :1370، 3دجل) .داشتند جمعیت خانواده هزار بطور تخمینی م1865

                                                
 افغانستان ملی رادیوتلویزیون http://rta.org.af/?p=10129 از اقتباس اصالحاتی با.  1
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 جمریانی محمدطاهر

 پادرش  باا  مستن، منطقه در ها سال ،جمریانی محمدعلی فرزند محمدطاهر

 شااعر  او .بود آموخته زمان آن علمای نزد را دینی علوم جا آن در و کرده زندگی

 پتاه  کتااب  در اشاعارش  های نمونه و کرد می زندگی قندهار در که بود دکاندار و

 (69-68 :1354، هوتک) .است شده ثبت خزانه

 شیخان قبیله (4

 قاوم  این .است شده تشکیل روحانی محمد شاه شیخ عقابا از شیخان قبیله

 قریاه  هفات  باه  که پاکستان کشور توابع از «بنو» در ،عیسکیتپۀ  عمده بخش در

 و هُنای  اقوام که زمانی .دارد سکونت شود می یاد ساداتتپۀ  نام به و شده تقسیم

 شایخ  فرزندان از یکی دند،ش رانده گفته پیش منطقه از بنوزی قبیله توسط منگل

 آن از .سااختند  مستقر جا آن پیر خوانده و در را بنکش نام به روحانی محمد شاه

 را شاان  محصاوالت ( دهام  یاک ) عشار  شکبان  شاه فرزندان برای ها بنوزی پس

 داتساا  تپاه  ناام  باه  باود  شده داده پیر برای که هم مذکور منطقه و پرداختند می

 اورنگزیاب  زماان  تاا  ماذکور  ساادات  به محصوالت عشر پرداخت .شد معروف

 ساال  در اورنگزیاب  فرزند بهادرشاه اما داشت، ادامه هند مغولی پادشاه عالمگیر

 شیخان عشر و داد قرار پادشاهی امالک جزء را سادات ملکیت فرمانی طی 1112

 تاا  معافیت این و بودند معاف مالیات پرداخت از شیخان قوم هم آن با .شد قطع



 205/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 دیگار  طوایاف  بناو  در کاه  است ذکر قابل .داشت ادامه ها سیک و ها درانی دوره

 (43 صفحه :1370 ،3 جلد خان، حیات) .دارند حضور هم سادات

 ( قوم تارن5

 از ،کااکر ( پسارخوانده )وصلی پسر است ،طاهر سید اش اصلی نام که «تارن»

 کاکر، را تارن .بود ها پشتون بزرگ جدّ ،عبدالرشید قیس فرزند ،یتغرغش های ه نو

بنام قاوم تاارن    طاهر یدساعقاب  .بود کرده بزرگ و گرفته فرزندی به کودکی از

 :است شرح بدین تارن پُشتنامه یا شجره .شوند می یاد

ساید   فرزناد  ،عالءالادین ساید   فرزناد  ،ناصار ساید   فرزناد  ،تارن طاهرسید 

 الادین،  شامس سید  فرزند ر،کبی سلطانسید  فرزند ،داوودسید  فرزند ،نالدی قطب

 ،محماد سید  فرزند ،حسنسید  فرزند رفاعی، علیسید  فرزند احمد،سید  فرزند

 الرضاا  موسای  ابان  علای  اماام  فرزناد  ،]امام محمدتقی الجاواد[ جوادسید  فرزند

  ،السالم علیه الصادق جعفر امام ابن ،السالم علیه الکاظم موسی امام ابن ،السالم علیه

 سیّدالشهداء ابن ،السالم علیه العابدین زین امام ابن ،السالم علیه محمدباقر امام ابن

خواجاه  ) .السالم علیه طالب ابی ابن علی امیرالمؤمنین ابن ،السالم علیه حسین امام

 (630: 1964 ی،هرواهلل  نعمت
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 قوم خوندی (6

 «دانای » ناام  باه  شخصی خواندۀ فرزند «خوندی» به مشهور خجندی حسنسید 

 در کاه  خجند شهر و مرکزی آسیای در حسنسید خانوادۀ .بود داوی یتغرغش فرزند

 کاه  باود  کاودک  .کرد می زندگی است تاجیکستان در سُغد والیت مرکز حاضر حال

 در نداشت، را کسی خجند در که مادرش و گفت ودا  را فانی دار ابومحمد، پدرش

 هناد  در نمُلتاا  دیار راهی تنهایی به انداخته دوش به را او شد مجبور سالی قحط اثر

 از بعاد  مادرش و حسنسید  .برود ،کرد می زندگی آنجا در که خواهرش نزد تا شود

 کاه  دانای  ناام  به پشتون یجوان آنجا در .رسیدند قندهار شهر به مانده و خسته مدتی

 شان احوال جویای و شده مادرش و حسنسید  متوجه بود آمده اسب خریدن جهت

 اسات،  نمُلتا عازم که گفت او به بود عصمت و عفت با زن که حسنسید  مادر .شد

 .برسد مقصد به نتواند شاید است دراز و دور راه اما

 او کاه  نخورد غصه گفت داده دلداری را حسنسید مادر جوان، جوانمردِ آن

 ماادرش  و حسان سید  ،اسب خرید از بعد دانی .کرد خواهد کمک راه این در را

 دانای  نیک کار متوجه که خواهرش .رساند خواهرش به و کرده همراه خود با را

 بهتر کسی چه و کند اختیار شوهر باید که خواست حسن سید مادر از شد جوان

 کرد ازدواج دانی با حسنسید مادر گرفت صورت موافقت سرانجام .جوان این از

 باه  را حسنسید زا مراقبت دانی پس این از .برگشتند دانی وطن به هم با همه و

 .درآورد خود خواندگی فرزند به را او و گرفته عهده



 207/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 ناام  به زمان آن مشهور عارف نزد معرفت و علم فراگیری جهت حسن سید

 رماوز  آماوختن  باا  و رفات  العالم غوث حضرت به ملقب زکریا بهاءالدین شیخ

 و رساید  «والیات » یعنای  مقام باالترین به کشیدن ریاضت و نفس تزکیه عرفانی،

 راه باه  را هاا  آن و رفته افغان قوم میان در که خواست او از العالم غوث استادش

 قاوم  میاان  در زکریاا،  بهاءالادین  شایخ  حکام  باه  حسان  سید .کند هدایت حق

 .شاد  خونادی  به مشهور و پرداخت مردم هدایت و رهبری به و آمد غرغشتیان

نام  به خجندی حسن سید( اوالدۀ 634 ا633: ص1964 ی،هرواهلل  نعمتخواجه )

 .شود قوم خوندی یاد می

 فرزناد  خونادی  حسان  ساید : اسات  شرح بدین خوندی حسنسید پُشتنامه

ساید   فرزناد  ،محماد ساید   فرزناد  ،جعفرسید  فرزند ،علیسید  زندفر ابومحمد،

 امام فرزند ،السالم علیه الکاظم موسی امام فرزند اصغر، ابراهیمسید  فرزند ،موسی

 (635 ا 634ص :1964 ی،هرواهلل  نعمت).السالم علیه جعفرصادق

 سیّد نخا نیحس دیس

 پرورش جا همان در و آمده دنیا به قندهار در سادات قوم از نخا حسین سید

 سید .بود مند عالقه ادبیات و شعر به و است خصوصی او تحصیالت .است یافته

 مناتظم  خورشیدی 1312 سال در و ودب افغان طلو  نشریه معاون ابتدا در حسین

 و داشات  مشاارکت  نیاز  افغانستان استقالل های جن، در او .شد مقرر اتمطبوع

 .است شده منتشر 250 و 249 صفحه ،1319 کابل سالنامه در اشعارش های نمونه
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 محسن سید

 در سایدال  فرزناد  عبدالحمید سید فرزند عبدالرحیم سید فرزند محسن سید

 زماان  در و باود  پشاتو  به زباان  نویسنده و شاعر او .گشود جهان به دیده قندهار

 امیار  زماان  در و کرد می تدریس شتوپ راان خ اهلل حبیب فرزندش نخا عبدالرحمان

 و پشاتو  زباان  باه  محسان  .بود دینی مدرسه مدرسخان  اهلل امان امیر و اهلل حبیب

 آورده در پشتو نظم به قندهار مزارات شناسایی در کتابی و گفت می شعر فارسی

 دساته  گال » ناام  باه  او خطای  کتااب  .است نوشته نیز نظام قواعد نام به کتابی و

ان خا  اهلل حبیاب  امیر دستور به که فارسی به پشتو زبان دستور و ریختا در «معانی

 .شود می نگهداری افغانستان علوم آکادمی کتابخانه در که دارد وجود شده نوشته

 ادب) .شاد  می منتشر افغان طلو  و االخبار سراج نشریات در محسن سید اشعار

 (543ص :1375 ،3جلد فارسی،

 قوم بختیاری (7

 کاه  باود  الساالم  علیاه  العابادین  زیان  امام نسل از جوان سیّدی ،اسحاق سید

 ساادات  سایر مانند او .کرد می زندگی بغداد شهر در «اوش» قصبۀ در اش خانواده

 عباسای  و اماوی  ساالطین  مظاالم  اثر در السالم علیهم معصومین ائمه فرزندان و

 شیرانی های پشتون وطن که «کسیغر» کوه به و شد خراسان به مهاجرت به مجبور

 .شد مقیم بود



 209/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 در نجابات  و بزرگای  آثار مشاهدۀ با «سنجر» نام به شیرانی مردم از شخصی

ساید   .درآورد او عقد به را داشت نام «شیخی» که خود دختر ،اسحاق سید چهره

حبیاب  ساید   را او کاه  شاد  پسار  فرزناد  یک دارای شیخی، همسرش از اسحاق

 اماا  شاد،  بغداد راهی فرزندش و همسر با مدتی از بعد و گذاشت نام «دسعی ابی»

 همسارش  .پیوسات  بقاا  عالم به و شده بیمار رسید کاکر قوم منطقۀ در که زمانی

 .برگشات  خاود  پدری خانواده نزد شیرانی ملک به و گرفته را دسعی ابی او فرزند

 به شیرانی قوم از مردی با شد مجبور فرزندش از حمایت خاطر به دسعی ابی مادر

  د،سعی ابی مادر با ازدواج از بعد بود فقیر خیلی که مرد آن .کند ازدواج «میانی» نام

 دساعی  ابای  اقباال  و بخات  مرهون را خود شدن ثروتمند و شد ثروتمند تدریج به

 دساعی  ابی دلیل همین به .شد می متذکر را بمطل این مجلسی هر در و دانست می

 شاد و اوالدۀ او بناام قاوم بختیااری     «بختیاار » سرانجام و «آور بخت» به مشهور

 شاایرمحمدخان و 642ص  :1964 ی،هاارواهلل  نعمات خواجااه ) .شاهرت یافتنااد 

 (274ص :ق1311 ،گنداپوری

 فرزند ،جعفرسید  فرزند اسحاقسید  :است شرح بدین اسحاقسید  پُشتنامه

 ،ناور  فرزناد  حاافظ،  فرزند محمد، فرزند ،الدین محی فرزند عیسی، فرزند نظام،

یاازدهمین و  ] علای  ننشاا  فرزناد  یادگاارعلی،  فرزند بوعلی، فرزند جمال فرزند

 اماام  فرزناد  الساالم،  علیاه  العابدینزین امام فرزند کوچکترین فرزند امام سجّاد[

 (275ق: ص1207 محمدخلیل مرعشی، )میرزا.السالم علیه حسین
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 کوتی قوم (8

 ودکیکا  دوران در که شریف سید نام به است شخصی کوتی قوم سرسلسله

 را زادهساید  کاودک  اباراهیم  .گرفات  قارار  تبی شیخ نبیره ابراهیم، حمایت تحت

 او عقاد  باه  را خاود  خاانواده  از دختری رسید بلوغ سن به وقتی و داده پرورش

 .شاد  هشاا  حسان  و هشا محسن های نام به فرزند دو صاحب شریفسید  .درآورد

 در شاه حسن و رفت است پاکستان خاک در فعالً که «بنون» منطقه به هشا حسنم

 )شیرمحمدخان،.اش بنام قوم کوتی مشهور شدند شد و اوالده ماندگار «بتنی» کوه

 (311ق: ص1311

 زیدسی قوم (9

 قاوم  شامل باشد می بخاری لجماسید نسل ازو  النسب صحیحسید  که قوم این

 و فرهنا،  و زباان  لحااظ  از کاه  وجاودی  باا  یقوم سیّدز .ستا شده پشتون «ترین»

 بخااری  جماال ساید   .اسات  کرده حفظ هم را خود سیادت اما شده، پشتونیزه رسوم

 لبا بل ساید  و کمالسید ،جاللسید های نام به دیگر برادر سه ،بخارایی علیسید  فرزند

 دیارۀ  در پاکساتان  خوایپختون ایالت بیشتر در حاضر درحال طایفه ایناعقاب  .داشت

 (310ص )همان،.داشتند سکونت هم قندهار در سابق .کنند می زندگی نخا اسماعیل

 معالیسید  (10

 باه  او کاه  روزی .داشات  ساکونت  قنادهار  در مرغزار منطقه در معالی سید

 غاارت  را شاهر مردم  جان و مال و شده قندهار وارد ازبک لشکر بود رفته شکار



 211/ قبایل پشتون مش ور به سیادت

 

 .شاد  اسایر  هام  معاالی سید  حاملۀ همسر ر،گلنا بی بی سیّده میان این در .کردند

 سارین  ابان  خیرالادین  ابان  زَمَناد  باه  را سایّده  قندهار از خروج از بعدها  ازبک

 خبار  سایّده  آن حاال  از زمند که وقتی و شد شهید جن، در معالیسید  .سپردند

 .درآورد خویش نکاح به را او هست راضی اگر که داد پیغام او به شد

 تصامیم  تواناد  نمی فعالً و است حامله معالیسید  از که داد پیام ر،گلنا بی بی

 اهالی و آمد دنیا به رگلنا بی بی فرزند چندی از بعد .بخواهد هرچه خدا تا بگیرد

 را او شاده  پیادا  شاان  میاان  در پیامبر نسل از ای زادهسید که خوشحالی از منطقه

 .گذاشتند نام «محمد»

 سه فرزند، چهار دارای و کرد ازدواج رسید بلوغ سن به که این از بعد محمد

 ناام  نالادی  شاهاب  و الیاس ،(بارکزی) مبارکسید  پسرش .شد دختر یک و پسر

 :است شرح این به محمدسید  پشتنامه .داشتند

ساید   فرزناد  عیسای، ساید   فرزند علی،سید  فرزند ،معالیسید  فرزند محمد

ساید   فرزند ملک،سید  فرزند ابوالخیر،سید  فرزند اسماعیل،سید  فرزند ،یعقوب

ساید   فرزناد  یوساف، ساید   فرزناد  ،طااهر سید  فرزند ،ناصرسید  فرزند فارس،

 فرزناد  محمادطایی،  فرزند داوود،سید  فرزند ،نالدی قطبسید  فرزند ،عالءالدین

ساید   فرزناد  ی،تبریاز  الادین  شامس  سالطان سید  فرزند کبیر، داحم سلطانسید 

 ،بغادادی  جنیاد ساید   فرزناد  رافاع،  علیسید  فرزند ،معروفسید  فرزند ،حبیب

 اباراهیم ساید   زناد فر ،جام احمدسید  فرزند ،حسنسید  فرزند ،علیسید  فرزند
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 جعفار  اماام  فرزند ،السالم علیه کاظم موسی امام فرزند ،محمدسید  فرزند ،سرخ

 (.583 ا 582 : ص1964 ی،هرواهلل  نعمت )خواجه.مالسال علیه صادق

 نخامحمد یعل نواب (11

 پور، رام اعالی مورثن خا داوود سردار که بود ای زادهسید کودک نمحمدخا علی

 ملاه ج از هجاری،  617 ساال  در هناد  مناطق از یکی به حمله موقع در ،بریچ قوم از

 غنیمات  باه  باود  سااله  هفات  کاودک  یک که نیز را او کرد، غارت که اشیایی و مال

 بُارد  خاود  با را او بود زیبا هم سیّدزاده کودک و نداشت فرزند که دخانداوو .گرفت

 ساردار  .اناد  مارده  ماادرش  و پدر و استسید  کودک که شد معلوم تحقیق از پس و

 زاده صااحب  .نهااد  ناام  نمحمادخا  علای  و گرفات  فرزنادی  به را کودک ینا داوود

 جساتجوی  از بعد در،بهاخان  اهلل فیض نواب خلف انخ علی قاسم ابن انخ منصورعلی

 شارح  ایان  به که آورد دست به راان خ محمد علی نواب شجرۀ منطقه سادات از زیاد

 علای،  یعقاوب ساید   فرزناد  ،دالورعلیسید  فرزند بهادر، نمحمدخا علی نواب :است

ساید   فرزناد  ،طااهر ساید  فرزناد   یاونس، سید  فرزند حیدری، دلدارعلیسید  فرزند

 ،عبادالعزیز  خواجاه ساید   فرزناد  الادین،  نجم سید  فرزند د،احم الدین غیاث خواجه

 کااظم  موسی امام حضرت فرزند ابراهیم، خواجه ، فرزندابوالمعالی ادریسسید  فرزند

 (583: ص1964 ی،هرواهلل  نعمتخواجه ).السالم علیه

 دفتتتتتتتر ایتتتتتتن آمتتتتتتد پایتتتتتتان بتتتتتته

 باقیستتتتتتتت چنتتتتتتتان هتتتتتتتـ حکایتتتتتتتت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پشتون های سادات نامه نسب
 

 

 

 

 



 



 

 عبدالرشید ها( از نسل قیس نامه افغانان )پشتون پشت
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 نحسی از نسل سیدعلی سرمست مشهور به شاه ی و لودیزو غل قبایلپشتنامه 

 



 217/ پشتون سادات ایه نامه نسُ

 

 یزو ( ابن غل)توری تورانی اوالده نامه پشت

 



 تبار از نسل امامان شیعه های عرب / پشتون 218

 

 ابن سید علی سرمست ابراهیم لودی اوالده نامه پشت

 



 219/ پشتون سادات ایه نامه نسُ

 

 ابن ابراهیم لودی سیانیاوالده نامه  پشت
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 اعیل ابن سیانی( ابن اسم)لوحانی نوحانیاوالده نامه  پشت

 
 

 



 221/ پشتون سادات ایه نامه نسُ

 

 بهرام و ملک یوسف از نسل لودی ملکاوالده نامه  پشت
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 میرا ابن محمود از نسل ابراهیم لودیاوالده نامه  پشت

 



 223/ پشتون سادات ایه نامه نسُ

 

 سرک )برک( از نسل لودیاوالده نامه  پشت
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 ن )سید علی سرمست(حسی ابن شاه سروانیاوالده نامه  پشت

 



 225/ پشتون سادات ایه نامه نسُ

 

 سرپال ابن سروانیاوالده نامه  پشت
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 گیسودراز از نسل سید محمد پشتون نامه سادات پشت

 
 

گیسودرازازنسلسیدمحمدووردک،هُنیمشوانیاعقابهنامپشت

 



 227/ پشتون سادات ایه نامه نسُ

 

 گیسودراز )استوری( ابن سید محمد اشترانی اوالده نامه پشت
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 زی نامه قوم براهم تپش

 
 



 229/ پشتون سادات ایه نامه نسُ

 

 زی نامه قوم یعقوب پشت
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 )پیر بابا( سید علی ترمذی از نسل کنر نامه سادات پشت

 



 231/ پشتون سادات ایه نامه نسُ

 

 نظیف پاچا نوه میا سید عباس پاچا سید محمداوالده نامه  پشت
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 233/ پشتون سادات ایه نامه نسُ

 

 سوات از نسل سید علی ترمذی نامه سادات پشت
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 از نسل میران پشتون نامه سادات پشت

 
 



 235/ پشتون سادات ایه نامه نسُ
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 ملک سعید اوالده نامه پشت

 



 237/ پشتون سادات ایه نامه نسُ
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 239/ پشتون سادات ایه نامه نسُ
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 نعلی محمدخا از نسل نواب پشتون نامه سادات پشت

 
 

 



 241/ پشتون سادات ایه نامه نسُ
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 243/ پشتون سادات ایه نامه نسُ
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 نمایه
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 92 .............................................. خان ابدال

 162, 92 ........................................... یابدال

 81 ................................ یغلزو ابن میابراه

 29 ..................................... اهلل لیخل میابراه

 149 ........................................ سور میابراه

 149, 148, 147, 137, 131 ... یلود میابراه

 133 ......................... یلود خان میابراه

 77, 69, 65, 12 ....................... لیخ میراهاب

 93 .......................................... رزایم میابراه

 133 ....................... نصر ابن داوود ابوالفتوح

 97, 56 .......................................... فهیابوحن

 209 ............................................. دیسع یاب

 99 ...... افغانستان یآزاد یبرا یاسالم اتحاد

 132 .......................................... شیاُتراپراد

 83 ......................................................  اتغر

 79 ............................................. لیخ اتمان

 66 .................................................... اتوال

 161, 160, 30 .................................. ریاجم

 200, 199  ......................... اریما اهلل احسان

 167 ...................... یچنداول خان یقل احمد

 166, 139, 73 ............................ مدخاناح

, 78, 77, 76, 69, 68, 67, 65, 12یاحمدز

79 ,82 ,115 ,118 ,120 ,123 ,124 ,

128 

 73 .....................................یابدال احمدشاه

 120 ................................. نیلود یاحمدعل

 138 ............................ یلود خان یعل احمد

 115 ............................ یاحمدز اخترمحمد

 121 ................................... یمیابراه اخضر

 83 .................................................... ادالن

 71 ............................................... لیخ یاد

 65 ................................................ یز میاد

 79, 66 ........................................ لیخ نیاد

 94 ........................................... خان یاراکل

 94, 70 ............................................ لیاردب

 173 ................................................... اردن

 95 ................................................. ارزگان

 34 ................................................ تیارسر

 198 .............................. یمیسل خان ارسالن

 83, 75, 58 ....................... قندهار ارغنداب

 24 ............................................... ارمنستان

 28 ......................................................ایارم

 94 ................................................... هیاروم



 247/ نمایه

 

 160, 159, 65 ............................. ازبکستان

 78, 76 ................................................ ازره

 78 .................................................. گهیاسپ

 96 ....................................... بولدک نیاسپ

 92 ........................................... ناصر نیاسپ

 173 .......................................... ایگو استاد

 79, 66 ....................................... یاستانکز

 79, 66 ....................................... یز یاستان

 89 ................................................ استرآباد

 187 ........................................... یانیاستور

 189 ............................................ آباد اسعد

 134 ........................................... خان اسالم

 47 .............................................. شاه اسالم

 133 ............................. یلود خان لیاسماع

 83, 79 .................................... یز لیاسماع

 49 ................................................... اشپون

 24 ................................................. گلیاشپ

 227, 190, 189, 187, 186, 12 ..... یاشتران

, 122, 121, 120, 107, 97 ....... یغن اشرف

123 ,124, 77 

 73 ,71 ............................ لیامندخ یاصحاب

 88, 86, 85, 69, 67, 65, 14 ......... اصفهان

 133 ............................ یلود ونیهما اعظم

 33 ................................... ختک خان افضل

, 31, 26, 25, 22, 21, 20, 15, 10 افغانستان

35 ,36 ,41 ,42 ,43 ,47 ,54 ,56 ,61 ,

65 ,67 ,70 ,71 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,

78 ,79 ,80 ,92 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,

101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,

107 ,108 ,109 ,111 ,113 ,114 ,

115 ,116 ,118 ,119 ,120 ,121 ,

122 ,124 ,125 ,126 ,128 ,129 ,

130 ,131 ,132 ,138 ,139 ,147 ,

148 ,149 ,157 ,158 ,160 ,162 ,

167 ,168 ,169 ,171 ,172 ,173 ,

175 ,176 ,178 ,180 ,182 ,183 ,

188 ,190 ,191 ,193 ,194 ,197 ,

198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,

207 ,208 ,267 ,268 ,269 ,270 ,

271 ,273 

 37, 33, 31, 29, 28 ........................... افغنه

 66 ................................................. لیاکاخ

 98 ................................................... االزهر

 124 ....................................... ولستتر البرت

 78, 76, 60 ...................................... التمور

 75, 33 ......................................... الفنستون

 156 .............................................. یالکوز

 68 ........................................ آخوند داد اهلل

 211 .................................................. اسیال
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 66 ............................................. لیخ اسیال

 78 ................................................ شنگیال

 148 ................................................ نگاریال

, 181, 59, 56 .. السالم هیعل صادق جعفر امام

188 ,192 ,212 ,12 ,19 ,43 ,53 ,54 ,

155, 

 52, 15 ................................. (ع)نیحس ماما

 163, 52, 19 ............... (ع)نیالعابد نیز امام

 182, 14 .................................. (ع)یعل امام

 19 ...................... (ع)طالب یاب ابن یعل

 19 ....................... (ع)یالهاد  یالنّق یعل امام

 163, 155 ....................... (ع)یالنق یعل امام

 52 ..................................(ع)محمدباقر امام

 19 ...................... (ع)الجواد  یمحمدتق امام

 19 ........................... (ع)الکاظم  یموس امام

 164, 15, 14 ..................... (عج)یمهد امام

 168 ........................................... نافغا امان

 171, 138, 73 ..........................خان اهلل امان

 65 ................................................. لیامرخ

, 106, 104, 103, 98, 96, 87, 71 ... کایامر

107 ,110 ,112 ,113 ,114 ,121 ,

124 ,125 ,126 ,127 ,162 ,175 ,269 

 190 .................................................. امک

 73 ............................................... لیامندخ

 208, 62, 60, 26 .............................. یامو

 165 ,35.................. محمدخان دوست ریام

 193, 165 ........................ خان یرعلیش ریام

 165 ............................ خان محمداعظم ریام

 159 ..................................... بهادر نظر ریام

 73, 71 ........................... لیخ یحی رخانیام

 79 ................................................ لیرخیام

, 132, 107, 82, 81, 69, 65, 62, 12 .. اندر

146 ,148 ,194 

 92 ................................................. یانزرگ

 129, 128, 127, 68 .......... یاحد انورالحق

 76 ................................................ اوبازک

 71 ................................................ اورگون

 204, 92, 75 .............................. بیاورنگز

 69, 65 ........................................ لیخ ایاور

 183, 22.............................................اوستا

 75 ............................................... ینکیاوش

 78 ................................................... یاومن

, 89, 88, 69, 67, 65, 55, 54, 47, 9 . رانیا

90 ,91 ,92 ,94 ,106 ,125 ,150 ,

163 ,169 ,186 ,188 ,190 ,191 ,

197 ,267 ,270 

 آ
 82, 70 ............................................ بند آب

 162, 33.............................. زهیدرو آخوند

 90 ............................................ جانیآذربا



 249/ نمایه

 

 94, 93 ......................................... آزادخان

 93 ...................................... افغان آزادخان

 79 ............................................... هند آسام

 195 ............................................ یماه آسه

 33 .................................................. آصف

 111 ................................. یکرز محمد آقا

 32 .......................................... یاکبر نییآ

 ب
 84, 83, 68 ............................... وتکه بابا

 79, 78, 65 ................................. لیبابکرخ

 81 ................................................ لیبابوخ

 149, 70, 65 .................................. سیبادغ

 79 ............................................. لیخ نیباد

 83, 69 ................................................  بارو

 92 ............................................... یز یبار

 133 ................................. یلود شاه کیبار

 75 ................................................... باغران

 81 .................................................... اریباغ

 91, 90 ............................................... باکو

 147 ................................................... یباه

, 116, 115, 114, 111, 108 .. کارمل ببرک

119 ,120 

 197, 171, 140, 70, 65, 35............. بخارا

 35, 31, 28 ................................ نصر بخت

 209, 208, 43 ............................... یاریبخت

 181, 149, 138............................. بدخشان

 172 .................................................. برکنر

 22 .......................................... دورن برنارد

 156 .............................................. بَرنرنگ

 35 ......................................................  برنز

 94 ................................................. بروجرد

 106, 105, 102, 100 ...... یربان نیالد برهان

 109, 106, 101, 100 .................. یربان

 30 ................................................ برهانپور

 108, 107 .............................. برک یک بره

 193, 189, 96, 35 ........................... ایتانیبر

 212 ................................................... چیبر

 156 ......................................... لیخ بزرگ

 209, 208 ,163, 94 .......................... بغداد

 130, 78, 76, 71, 65 ....................... بغالن

 72 .................................................... بگرام

 150 .................................................. بگزار

 108, 77, 65 .......................................  بلخ

 80, 40 ............................................... بلوچ

 200, 190, 149, 91 .................... بلوچستان

 36 ................................................... یبمبائ

 79 .................................................... یبمبئ

 32 ............................... تایسمه هاتیبر بنان

 193 ........................................... سلطان بند

 185 .......... (سودرازیگ محمد دیس)نواز بنده
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 204, 148 ........................................بنکش

 150, 79, 34 ..................................... بنگال

 79 ........................................... یشرق بنگال

 204, 71 ..............................................  بنو

 35, 28, 26 ................................ لیاسرائ یبن

 55, 26, 20, 14 .............................. هیام یبن

 135 ............................................. خضر یبن

 20 ............................................... هاشم یبن

 27, 25 ..........................................یبوتولم

 92 .............................................. یز یبور

 163, 162, 160, 159 ......................... ریبون

 134, 59, 53 ......................................بهرام

 77 ................................................... بهسود

 172 ............................................ حوا یب یب

 211 ......................................... گلنار یب یب

 متو یب یب

, 63, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49 متو

64 ,131 

 162 .......................................... میمر یب یب

 54 ................................................. اباب تنیب

 40, 11 ............................................... یتنیب

 125 ........................................ نتونیکل لیب

 150, 135, 132, 79  ...........................هاریب

 79 ................................................... سایاور

 پ
 160, 159 .................................... یپاچاکل

 72 ................................................... یپاسن

 27, 25, 24, 23, 22 .................... سیپاکتو

, 96, 79, 74, 71, 65, 37, 36, 21 پاکستان

97 ,99 ,101 ,103 ,104 ,105 ,106 ,

109 ,112 ,114 ,120 ,132 ,138 ,

147 ,149 ,157 ,158 ,159 ,160 ,

162 ,175 ,178 ,187 ,190 ,191 ,

200 ,204 ,210 ,268 

 79 ............................................. لیخ ندهیپا

 24, 23, 22 ...................................... پختانه

 190, 132 .................................... پختونخوا

, 117, 115, 113, 112, 111, 79 ....... پرچم

119 ,120 ,157 

 149, 132 ....................................... یپرنک

 82, 72, 71, 65 ................................ پروان

 175 .................................... مجروح نیپرو

 193, 156, 123, 27, 25 ................... پشت

, 21, 19, 15, 14, 13, 12, 11, 10 ... پشتون

22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,29 ,33 ,36 ,

38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,45 ,47 ,54 ,

55 ,59 ,62 ,65 ,69 ,76 ,83 ,84 ,89 ,

91 ,96 ,102 ,113 ,123 ,131 ,132 ,

136 ,137 ,153 ,155 ,156 ,161 ,



 251/ نمایه

 

162 ,179 ,182 ,185 ,186 ,189 ,

190 ,191 ,206 ,210 ,213 ,226 ,

234 ,240 ,273 ,274 

, 28, 27, 26, 23, 22, 21, 14 ..... افغان

29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,37 ,64 ,67 ,

68 ,85 ,86 ,87 ,89 ,90 ,93 ,94 ,

100 ,101 ,106 ,128 ,129 ,139 ,

146 ,156 ,171 ,183 ,196 ,200 ,

203 ,207 ,208 ,273 

 22, 21 ....................................... اوغان

 183, 57, 26, 23, 21 ....................  پتان

 26, 21 ........................................ پتهان

 27, 24, 22 ............................... پختون

 79 ............................................... واپشتونخ

 166, 165, 157, 156 .......................... پَشَد

 118, 113, 100, 97, 82, 77, 72 ..... پغمان

 27, 22 ......................................... سیپکتو

 23 .............................................. کیپکتو

, 118, 115, 82, 81, 78, 77, 76, 71 . ایپکت

123 

 123, 80, 78, 77, 76, 74, 71, 65...کایپکت

 135 ...................................... یشرق پنجاب

 148 ..................................................یالیپن

 80 ...................................... یدران یز پوپل

 79, 66 ........................................ لیاروخیپ

 122 ................................. یالنیگ احمد ریپ

, 161, 132, 109 ,99,101 ,37, 30 . اورشیپ

162 ,166 ,178 ,200 

 190 ............................................ یورکویپ

 ت
 183, 59, 40, 22 ........................... کیتاج

 205, 43............................................. تارن

 272, 53, 32, 29 ..................... فرشته خیتار

 204 ...........................................سادات ۀتپ

 204 ......................................... یسکیع ۀتپ

 130, 123, 101, 65 ........................... تخار

, 170, 167, 104, 94, 65, 64, 40 .... ترک

183 

 69 ............................................... ترکستان

 66 ................................................. لیخ تره

, 71, 70, 69, 68, 67, 65, 59, 12 .. یک تره

110 ,111 ,112 ,114 ,119 

 79, 66 ................................................  تغر

 90 .................................................. سیتفل

 187 ........................................یکرران تمن

 99 .............. افغانستان یاسالم دعوت میتنظ

 82 ,69, 65 ................................... لیتوتاخ

 203, 93, 91, 75, 69, 65, 59, 12 .. یتوخ

 69 ....................................................توران

 217, 69.......................................... یتوران
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 189, 182 ....................................... تورک

 217, 79, 75, 69 ............................. یتور

 23 ............................................... دیدیتوس

 148 ....................................................  توغ

 83 ...................................................... تولر

 78 .................................................... نیزیت

 58, 57 ........................................ مورشاهیت

 78 ......................... یاحمدز خان مورشاهیت

 21 ............................................... انیموریت

 ج
 135 ................................................ جالَندر

 123 ........................................... یکر جان

 79 ............................................. لیخ یجان

 79, 78, 65 ................................. لیجبارخ

 116 ............................. وطن پدر یمل جبهه

 99 ................................... نجات یمل ۀجبه

 25 .............................. استرن مورگن جرج

 75 ............................................. خان میجس

 198, 184, 182 ................................. جغتو

 78 .............................................. جِگدِلک

 171, 138, 104 .......................... آباد جالل

 180 ........................................ کوت جالل

 48 .................................. حسن نیالد جالل

 79, 73, 66 ................................. یز جالل

 75 .................................................جلدک

 72 ................................................... زیجلر

 58 ........................... لوگر ۀمحمدآغ ۀجلگ

 209, 158, 147, 28 ..........................جمال

 133 .................................. یلود خان جمال

 203, 43........................................ انیجمر

 74 ................................. یخروت خان جمعه

 109, 99............................ یاسالم تیجمع

 167 .. االحکام سراج یفتاوا فیتأل تیجمع

 171 .............................. تیجمهور تیجمع

 168 ....................................... افغان جوانان

 199, 123, 65 .............................. جوزجان

 135 ................................................ جونپور

 چ
 176, 170, 167, 158 ...................... چارباغ

 36 ........................................... مسن چارلز

 101 ............................................. کاریچار

 95 ............................................. همت چاه

 78, 70 ........................................... چپرهار

 182 .................................................. چَک

 81, 78 .......................................... یچمکن

 ح
 74 .................................. احمدجان یحاج

 74 ..................... یباغ قره احمدخان یحاج

 74 .......................... یخروت رگلیام یحاج

 158 ...................... یمشوان داد یسخ یحاج



 253/ نمایه

 

 73 ........................ خادم صفرمحمد یحاج

 92 ......................................... عادل یحاج

 74 .................................. دیعبدالرش یحاج

 74,75  ...... یخروت خان وبیا محمد یحاج

 76 ....................................... رخانیم یحاج

 81 .......................................... گگ یحاج

 33 ................................. خان رحمت حافظ

, 122, 106, 101, 97, 74 ....... یکرز حامد

126 ,129 ,203 

 203 ..................................... عیرف اهلل بیحب

, 170, 168, 139, 129 .... یکلکان اهلل بیحب

171 ,176 

, 168, 167, 157, 139, 138 ... خان اهلل بیحب

197 ,208 

 158 ...................................... یصمد بهیحب

 48 ......................... یثقف وسفی نب حجاج

 122, 109, 99, 95 . یاسالم انقالب حرکت

 99 ................. خالص یمولو یاسالم حزب

, 79, 74, 71, 67 ... خلق کیدموکرات حزب

101 ,111 ,112 ,113 ,115 ,119 

 100 ......................... یاسالم وحدت حزب

 117, 67 ................................... وطن حزب

 79 ............................................. لیخ حسن

 210 ............................................. شاه حسن

 133 ................................. یلود خان نیحس

 66 ............................................ لیخ نیحس

 81, 78 ........................................ حصارک

 34 ............. دیمر یمانیلس قاسم شاه حضرت

 207 ........................... العالم غوث حضرت

 30 ................................ (ع)یموس حضرت

, 103, 99, 74, 71, 68, 67.... نیام اهلل ظیحف

108 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,119 

 68 ........................................... اتمر فیحن

 74 .................... یخروت زاده یمفت اهلل اتیح

 79 .............................. لیخ مانیسل گل یح

 خ
 20 ............ (ص)عبداهلل بن محمد ایانب خاتم

 156 ........................................... کنر خاص

 156 ........................................... لیخ یخاف

 72 ........................................... جبار خاک

 95 .................................................زیخاکر

 147 ..................................................خاکو

 60, 29 .................................. دیول بن خالد

 82 ............................................... یخالدار

 93 ............................................... خالدپاشا

 36 ..................................................یخالد

 133 .......................... یلود خان جهان خان

 206 ................................................. خجند

 80, 69, 66, 61 ............................ یخدوز

 273, 208, 183, 55, 48, 20, 9 .... خراسان
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 40 ............................................... خرشبون

 193 .............................................لیخ خرّم

, 72, 71, 69, 67, 65, 61, 59, 12 . یخروت

73 ,74 ,102 ,113 ,118 ,129 

 72 ............................................... یتن خک

 30 ..................................................... خلج

 135, 65, 64 ................................... یخلج

 118 ................................... یعبدالغن فهیخل

 173 .................................... یلیخل اهلل لیخل

 124 ............................................ خان لیخل

 108 .................................... چارگند خواجه

 171 ...................................... مشهد خواجه

 191 ...... سنجر ابوالحسن نیالد نیمع خواجه

 81 ..................................... رخانیم خواجه

 28 ...................... یطوس نیرالدینص خواجه

(یدهل چراغ) محمود نیرالدینص خواجه

 .................................................... 192 

, 40, 34, 29, 28 .... یهرو اهلل نعمت خواجه

47 ,51 ,52 ,53 ,131 ,132 ,185 ,

187 ,189 ,192 ,205 ,207 ,209 ,

212 ,268 

 79 ........................................... لیخ خواجه

 73, 72 ...................................... یگ خواجه

 190 ......................................... ییزا یخوب

 123, 83 .........................................خوست

 176 ............................................ یانیخوگ

 207, 206, 43 ................................ یخوند

 80 .............................. یکتواز محمد الیخ

 193, 119, 36 .................................... بریخ

 160, 159 ............................ برپختونخوایخ

 211, 58...................................... نیرالدیخ

 66 .............................................. یسوریخ

 د
 25 ................................................ ستردارم

 79 ..................................................... داسو

 65 ................................................ داغستان

 159 ......................................... نهیزر داکتر

 189 ................................................. دانگام

 75 ........................................... چوپان یدا

 182 ............................................ ردادیمیدا

 190 ............................................ یکو دچه

 130, 67, 57, 42 ............................. یدران

 91, 90 .............................................. دربند

 81 ............................................ لیخ درمان

 190 ............................................ پالر یدر

 133 .................................... یلود اخانیدر

 66 ............................................ یکوت یدر

 66 .............................................. لیدستوخ

 76 .................................... محمدآغه دشت

 36 ........................................... هودی دشت



 255/ نمایه

 

 101 ..................................... الجهاد دعوت

 124, 123 ............................... عبداهلل دکتر

 173 ............................. وسفی محمد دکتر

 73 ................................. محمدخان دوست

 156 ............................................ لیدوشاخ

 78 ............................................. یز دولت

 133 ................................. یلود خان دولت

 79, 66 ........................................ یز دولت

 165, 157 ....................................... یدونه

 80 ............................................. خواجه ده

 135 ............................................ پور پالید

 71 ..................................................... رهید

 210 ................................ خان لیاسماع ۀرید

 126 ........................................ ینیچ کید

 79, 66 ........................................ لیخ نارید

 ر
 194 ................................................ رامک

 194 ................................................... رباط

 74 ..................................... یخروت رحمان

 66 ............................................. لیخ رستم

 68 .................................. یزاستانک اهلل عیرف

 165, 157, 148, 24 ..................... سند رود

 73, 71 ...................................... خان یروز

 68 ........................................ یک تره روستا

 202, 201, 197, 121, 91, 90, 65 ... هیروس

 79 ...................................................یروک

 121, 120 ................................... یغن روال

 125 ...................................... یمرف چاردیر

 23, 22 ..........................................دایگویر

 ز
, 110, 82, 77, 75, 72, 71, 70, 65 .... زابل

123 ,130 ,132 

 66 ............................................. لیخ یزار

 94 ................................................ زاگرس

 33 ............................................. زردارخان

 82, 78, 60 ...................................... زرمت

 82 .................................................... زرمل

 126, 124, 68 ..................... زاد لیخل یزلم

 57 ............................................... شاه زمان

 99 ...................................... یپلچرخ زندان

 125 ............................. ینسکیبرژ ویگنیبیز

 ژ
 105 ............................................یتن ژنرال

 66 ................................................ یرمانیژ

 س
, 53, 45, 43, 42, 21, 20, 19, 11 .. سادات

55 ,60 ,61 ,62 ,72 ,155 ,156 ,157 ,

158 ,159 ,163 ,165 ,167 ,169 ,

170 ,179 ,182 ,183 ,185 ,187 ,
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203, 204 ,207 ,208 ,212 ,213 ,

216 ,226 ,230 ,233 ,234 ,240 

 155 ...................................... هیغوث سادات

 155 ..................................... هیقادر سادات

 79 ................................................. یساغر

 31 ....................................... نگیل سپرنگ

 187, 186 ................................... یانیستور

 194, 71 ..................................... روضه سر

 208, 139 ............................. االخبار سراج

 11 ...................................................یسربن

 108, 65 ............................................ سرپل

 78 .............................................. رود سرخ

 92 ........................................... سنگ سرخ

 78, 76 .......................................... سرخاب

 79 .......................................... لیخ سرخان

 176 ,110 ........................ خان هاشم سردار

 225, 224, 147, 63, 59, 43, 14 ... یسروان

 127, 71 .......................................... یسروب

 122 ........................................ دانش سرور

 73 ............................................. سرورخان

 83 .................................................. غر سره

 158, 148, 124 ............................ سرهنگ

 198 ......................................... خان سعداهلل

 133 .................................. یلود دخانیسع

 137 ....................................... یلود سکندر

 21 ............................................. انیسلجوق

 133, 47...................... یلود میابراه سلطان

 57 .........................................دیزیبا سلطان

 59, 53, 48 ............................. بهرام سلطان

 147, 133 ...................... یلود بهلول سلطان

 21 ............................... قرایبا نیحس سلطان

 88 ............................ یصفو نیحس سلطان

 136, 133, 47 ...................... سکندر سلطان

 135 ................................ یلود سکندر

 135 ................................. نیعالءالد سلطان

 192 ................................. شاه روزیف سلطان

 135 ............................... شاه مبارک سلطان

 71 ........................................ محمد سلطان

 135 ................................. محمدشاه سلطان

 133 ........................... یغزنو محمود سلطان

 57 .................................. نیالد نیمع سلطان

 92, 91, 75, 68 ..................... یملخ سلطان

 79, 66 ...................................... لیخ سلطان

 119, 118, 79, 68 .................. قیال مانیسل

, 78, 77, 76, 69, 65, 12,59 ... لیخ مانیسل

79 ,81 ,93 ,195 

 36, 33, 26 .................................... یمانیسل

 84 .............................................. خان میسل

 151 .............................................. شاه میسل

 78 .................................................یسَمکَن



 257/ نمایه

 

 138 .................................... لیتترخ سمندر

 65 ................................................ سمنگان

 74 ................................ شهنوازخان سناتور

 135 ................................................. سَنَبهل

 77, 72 ..........................................سنگالخ

 149 ............................ لیاسماع فرزند سور

 92 ............................................. ناصر سور

, 149, 132, 84, 59, 54, 47, 12 ..... یسور

161 

 173, 106, 104 ............................... هیسور

 66 ................................................ یزیسول

 81, 65 ........................................... سهاک

, 219, 149, 148, 137, 132, 52 ...... یانیس

220 

 93 ............................... شکردره سنگ اهیس

 212 ................................ سرخ میابراه دیس

 158 .............................. یشیقر میابراه دیس

 211 .................................... جام احمد دیس

 163, 160 ............................ نور احمد دیس

 212 .......................... یابوالمعال سیادر دیس

 209, 208, 163, 58, 52 ..........اسحاق دیس

 158 .................................. روغ اسداهلل دیس

 192, 186 .................... اعرج لیاسماع دیس

 157 ....................................... اکبرشاه دیس

 210 .............................................. بلبل  دیس

 178, 177, 175, 165, 158 .. نیبهاءالد دیس

, 177, 175, 158 ..... مجروح نیالد بهاء دیس

178 

 157 ............................................ یب یب دیس

 179, 171 .................................... پاچا دیس

 75 ........................................ خان جان دیس

 210, 163, 158, 74 ................... جالل دیس

 210 ................................ یخارب جمال دیس

, 36, 31, 27, 12 ..... یافغان نیالد جمال دیس

156 ,162 ,163 ,267 

, 31, 28, 27, 13, 12 .. نیالد جمال دیس

36 ,156 ,162 ,163 ,267 ,269 

 211 ............................... یبغداد دیجن دیس

 158 ............................. نیب کین بیحب دیس

 207, 206 ..................... یخجند حسن دیس

 177, 170, 158.................ونیش حسن دیس

 157,176  ..................... خان حسن دیس

 158 ...............................یشیقر نیحس دیس

 176 ................................... پاچا نیحس دیس

 207 ................................... خان نیحس دیس

 172 ................................... شاه حضرت دیس

 158 ............................... روغ داهللیحم دیس

 135 .................................... خضرخان دیس

 159 ..........................انیهاشم اهلل لیخل دیس

 212 ................ احمد نیالد اثیغ خواجه دیس
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 212 ..................................... یدالورعل دیس

 175 .................... مجروح نیالعابد نیز دیس

 211 .......... یزیتبر نیالد شمس سلطان دیس

 211, 159 ........................ احمد سلطان دیس

 205 ................................... ریکب سلطان دیس

, 43, 12 (سرمست یعل دیس) نیحس شاه دیس

84 ,147 

, 50, 49, 48, 43, 42, 12 ..... نیحس شاه

51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,59 ,

60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,80 ,84 ,

131 ,138 ,139 ,147 ,149 ,216 ,

224 

 139, 12 ..................... یغور نیحس شاه

 159 ................................... پاچا شربت دیس

 210, 158 ................................ فیشر دیس

 158 ............... نادرخان اوریسر فیشر دیس

, 172, 158, 155 . مجروح نیالد شمس دیس

174 ,175 ,177 

 158 ........................ زیدرست یلو صالح دیس

 175 .................... مجروح نیالد صالح دیس

 212, 211, 205 ................. (تارن)طاهر دیس

 208, 163 .......................... میعبدالرح دیس

 158 .................................... عبدالرزاق دیس

 158, 157 ................... پاچا عبدالصمد دیس

 158 .................................. روغ عبداهلل دیس

 158 .................................. عبدالوهاب دیس

 211, 205 ........................... نیعالءالد دیس

 210 ................................. ییبخارا یعل دیس

 158 ............................ قتیرطریپ یعل دیس

, 158, 156, 155, 153 ..... یترمذ یعل دیس

159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,165 ,

230 ,233 

 163, 161, 159........................... ربابایپ

 162 ................................ یهمدان یعل دیس

 192, 163 .................................... عمر دیس

 157 ........................................ عمرشاه دیس

 159 ...........................پاچا محمد غالم دیس

 167 .................... یچارباغ محمد غالم دیس

 176 .................................... احمد غالم دیس

 176, 171, 170, 158 .......... دریح غالم دیس

 168,170  ..... یکنر پاچا دریح غالم دیس

 192 ............................................. قاب دیس

 269, 140 .......................... ایرشت قاسم دیس

 169, 168, 158,157  . یکنر خان قاسم دیس

 211, 205 .......................... نیالد قطب دیس

 163, 160, 159...................... یقنبرعل دیس

 174 ............................ خادم نیالد امیق دیس

 115 ............................................. کَرَم دیس

 210 ........................................... کمال دیس

 171 ........................................ یجالال دیس



 259/ نمایه

 

 211 ........................ (یبارکز) مبارک دیس

 208 ......................................... محسن دیس

, 158, 155, 153, 93, 43, 12 ... محمد دیس

163 ,184 ,185 ,186 ,188 ,189 ,

190 ,191 ,192 ,193 ,205 ,207 ,

211 ,212 ,226 ,227 ,231 ,268 

 189 ................................ حمزه محمد دیس

 159 ................................. فاران محمد دیس

, 155, 153, 43, 12 ... سودرازیگ محمد دیس

181 ,184 ,185, 186 ,187 ,188 ,

189 ,190 ,191 ,192 ,193 ,226 ,227 

 162 ......................... شاه میمحمدابراه دیس

 162 ..................................... بابا حصار

 158 ........................ مسعود نیمحمدام دیس

 159 ......................... پاچا نیمحمدحس دیس

 159 ....................... مسعود دریمحمدح دیس

 165, 158, 156 ...... یکنر پاچا محمود دیس

 75, 68 ........................ یهاشم محمود دیس

 158, 155 .............. یهاشم نیالد یمح دیس

 159 ............................. اریپوهن مسعود دیس

 165, 158, 157 .................. بابا یمصطف دیس

 159 ............................ مسعود یمصطف دیس

 211, 210, 43 ............................یمعال دیس

 159 .................................. پاچا اجانیم دیس

 157 ..................... پاچا جان رصاحبیم دیس

 171, 165, 158.................. پاچا فینظ دیس

 175 ................................ مجروح مینع دیس

 158, 157 ................. یکنر پاچا هاشم دیس

 171 .......................... یکنر خان هاشم دیس

 185 ............................. ینیحس وسفی دیس

 208, 103 ........................................ دالیس

 193, 92, 68 ............................. خان دالیس

 201, 182 ..................................... دآبادیس

 194 .............................. صاحب یدحاجیّس

 133 .................................... یلود دخانیس

 210, 43......................................... یدزیّس

 34 ..................................... جونز امیلیو ریس

 66 ................................................ یز نیس

 84, 83 ........................................... یوریس

 ش
 31 .................................................... شاول

, 91, 90, 89, 88, 69, 68, 47 ... اشرف شاه

92 

 204 .......................................... بنگش شاه

 130, 70...................................... یجو شاه

 89, 86, 85 .................... یصفو نیحس شاه

 79 ............................................... لیخ شاه

 162, 35..................................... شجاع شاه

 150, 91, 90 ......................... طهماسب شاه

 91, 90 ........................... دوم طهماسب شاه
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 14 ........ (افغان محمود) هوتک محمود شاه

, 69, 68, 67, 61, 47, 14 ... محمود شاه

87 ,88 ,89 

 59, 48 .................................. نیمعزالد شاه

 77 ................................... یاحمدز پور شاه

 31 ..................................... یساسان پور شاه

 75 ............................................... یجو شاه

 93 .......................................... رزایم شاهرخ

 92, 76 .......................... هوتک خان علم شاه

 137 .......................................... لیخ شاهو

 103 ........................................ دیجاو ۀشعل

 93, 81 ......................................... شکردره

 132 .................................................. شلکر

 75 ............................................. ییزا شمل

 66 ............................................... یز شمل

 53 .................................................. شنسب

 30 ................................................. شنوران

 105 ........ یاسالم انقالب یهماهنگ یشورا

, 119, 114, 108, 96, 95, 72سابق یشورو

201 

 211 ........................................ نیالد شهاب

 93 ................................................ شهرزور

 84 .................................................. شهنواز

 75 .................................................... باریش

 207 .......................... ایزکر نیبهاءالد خیش

 157 ...................... یپور اسالم یپاچا خیش

 133, 132 .................................. دیحم خیش

 161, 160 ....................... یروم ساالر خیش

 160 ......................................... لونهیس خیش

 204 ...................... یروحان محمد شاه خیش

 155 ........................ یالنیگ عبدالقادر خیش

 137 ......................... یلود سرور یعل خیش

 84, 68 ..................................... اریملک خیش

 204, 43.......................................... خانیش

, 63, 62, 60, 54, 53, 51, 49, 48 تیب خیش

64 ,131 ,210 

 57, 56 .......................................... نظر خیش

 141 .............................. تاجر راحمدخانیش

 94 .................................................... رازیش

 209, 208, 191, 186, 25 ............... یرانیش

 79 ................................................. یرپایش

 68 .................................... یخروت رجانیش

 150, 130, 129, 102, 72 ............. رخانیش

 74 .................................... یخروت رخانیش

 195 .......................................... ردروازهیش

 161, 150, 147................... یسور رشاهیش

 52 ..................................... ینوحان رشاهیش

 گنداپور رمحمدخانیش

 269, 29......................... رمحمدخانیش

 209, 53, 26 ....... یگنداپور رمحمدخانیش



 261/ نمایه

 

 130, 129 .................... ناشر رمحمدخانیش

 68 ...................................... آغا جان نیریش

 189 ................................................. گلیش

 148 ................................................. لکریش

 172, 156 .............................. کورک نیش

 ص
 212 .................. خان یمنصورعل زاده صاحب

 79 ............................................ لیخ صالح

 122, 117, 105, 100 ..... یمجدد اهلل صبغت

 201 ........................................... لیصدوخ

 74 ..................................... ساهل اهلل قیصد

 270, 89, 87, 86, 85, 69 ............... یصفو

 هیصفو

 85, 21 .................................. ها یصفو

 ض
 59, 53 ..........................................ضحاک

 162ضلع هزاره ............................. 

 ط
, 109, 106, 101, 97, 96, 73, 67 .... طالبان

118 ,122 ,126 ,128 

 33, 29, 28 .................................... طالوت

 68 .......................................... تیعنا طاهر

 89 ..................................... رزایم طهماسب

 ظ
, 168, 159, 140, 130, 79, 71 .... ظاهرشاه

173 ,176 ,182 ,200 ,203 

 ع
 133 .................................... یلود خان عالم

 197 ..................................... خان عبداالحد

 68 ................................... رنجبر ریعبدالبص

 79 ........................ یکتواز خان میعبدالحک

, 54, 32, 27, 22, 13, 12 .. یبیحب یعبدالح

59 ,64 ,150 ,162 ,175 ,271 ,272 

, 137, 133, 93, 92, 54, 22, 13 یبیحب

149 ,166 ,267 

, 97, 74, 68, 67, 61 افیس رسول عبدالرب

101 

 102, 101, 100, 99, 98, 97 ..... افیس

 173 ............................ پژواک عبدالرحمان

 74 ............................. یدیحم عبدالرحمان

 141, 140, 139............. نیلود عبدالرحمان

 119 ......................... یمحمود نعبدالرحما

, 165, 141, 140, 75, 73 .. خان عبدالرحمان

166 ,167 ,192 ,196 ,208 

 156,65 .............................. یز میعبدالرح

 203 .............................. وردک میعبدالرح

 79 ..................................... لیخ میعبدالرح

 166 ................................... خان عبدالرسول
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 122, 105 ...................... دوستم دیعبدالرش

 111 ................................. نوایب عبدالرؤوف

 111 ................................. رشاد عبدالشکور

 68 ..................................... ازهر عبدالصمد

 212, 89, 87 ............................... زیعبدالعز

 90, 76 .................................. زخانیالعزعبد

 100 .................................. یمزار یعبدالعل

 194 ................ یچیغزن یکشکک عبدالقادر

 76 ........................................ عبدالقادرخان

 68 .................................. یک تره ریعبدالقد

 269, 203 ................................... ومیعبدالق

 68 .................................... رنجبر ریعبدالکب

 74, 11 .............................. خرم میعبدالکر

 95 ................................... یمنش میعبدالکر

 29 ........................... اشبح عوف بن عبداهلل

 138 .................................... خان عبدالواحد

 111 ................................ یتوخ یعبدالهاد

 170, 139,168  ................ یداو یعبدالهاد

 144, 91, 90 ................................... یعثمان

 90 ........................................... عجم عراق

, 104, 101, 57, 41, 40, 28, 26 ....... عرب

184 ,191 

 105, 100, 96, 33 ........................ عربستان

 ییفوفلزا یلیوک نیزالدیعز

 56 ......................................... ییفوفلزا

 122 .............................. محمد نید زاهللیعز

 68 ............................. لیجبارخ اهلل عصمت

 82 .............................................. لیخ یعل

 68 ...................................یجالل احمد یعل

 22 .................................... کهزاد احمد یعل

 80, 79, 69, 65 ........................... لیخ یعل

 135 ................................................ گرهیعل

 212 ..................................... محمدخان یعل

 94 ......................... یاریبخت خان مردان یعل

 190 ........................................ ییزا عمران

 73, 58, 39, 24, 22 ..................... عمرخان

 39, 24, 22 ...................... یدیافر عمرخان

 66 ............................................... لیعمرخ

 73 ................................ زاده یمفت اهلل تیعنا

 192 ..................................... یمشوان یسیع

 147 ................................. یازین خان یسیع

 147, 79, 66 ............................. لیخ یسیع

 غ
 189 ........................................... آباد یغاز

 196 ........................ خان وبیمحمدا یغاز

 193 .......................... خان دجانمحم یغاز

 194 .............. وردک خان محمدجان یغاز

 186, 11....................................... یغرغشت

 206, 205 ..................................... یغرغش

 134, 21........................................ انیغزنو



 263/ نمایه

 

, 81, 80, 78, 77, 74, 71, 70, 65 .... یغزن

82 ,102 ,107 ,110 ,129 ,132 ,133 ,

134 ,147 ,148 ,149 ,190 ,193 ,194 

 111 ....................................... یالنیج غالم

 196, 166 .............. یچرخ درخانیح غالم

 74, 68 .............................. ناشر سرور غالم

 118 ......................................... مجدد المغ

 203 ............................... فرهاد محمد غالم

 167 ......................... افغان نیالد یمح غالم

 111 ................................. یصاف حسن غالم

 168 ...................................... خان رضا غالم

 111 ................................. پوپل محمد غالم

 102 ................................ یازین محمد غالم

, 63, 61, 57, 56, 54, 40, 14, 12 ییغلجا

64 ,65 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,75 ,76 ,

77 ,78 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,87 ,89 ,

91 ,92 ,93 ,95 ,97 ,102 ,107 ,110 ,

115 ,120 ,124 ,127 ,129 

 63 .........................................یزو غل

 63 ...........................................یزَ غل

, 83, 82, 81, 80, 63, 54, 43 .... یغلج

93 ,131 

 183, 91, 64, 63, 59, 57, 54 . ییغلزا

 217, 216, 82, 64, 63, 51, 43 یغلزو

 79 ............................................... لیخ یغن

, 42, 39, 38, 35, 30, 29, 28, 27, 26 غور

48 ,50 ,53 ,57 ,60 ,62 ,149, 192 

 48 ............................................... غورستان

 70 ................................................ غورماچ

 79 ............................................... لیبوخیغ

 ف
 123, 108, 76, 65 .......................... ابیفار

 19, 15 .............................. (س)زهرا فاطمه

 21 .......................... (س)زهرا حضرت

 148 ................................................... یفتان

 148, 132 ................................. یدوتان

 133 ..................................... یلود خان فتح

 79 ................................................ لیخ فتح

 88 .......................................... خان یعل فتح

 89 ................................ قاجار خان یعل فتح

 72 ................................................... فحامد

 197, 123 ...........................................  فراه

 150 ............................................. دخانیفر

 97 ............................................ محمد ریفق

 111 ......................... رانگا خان محمد ضیف

 74 ....................................... ینور اهلل ضیف

 167 ............................... کاتب محمد ضیف

 ق
 74 .......................................... عطااهلل یقار

 212 ....................................... خان یعل قاسم
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 111 .................................. خان بهرام یقاض

 111 ................................. عبدالصمد یقاض

 33 ............................... خان اهلل عطاء یقاض

 197 ......................................... غالم یقاض

 58 .................................. انور محمد یقاض

 113 .......................................... لیخ یقاض

 20 ........................................... شیقر لهیقب

 82, 77, 72 ........................................ قرغه

 148, 132, 129, 82, 74 .................. باغ قره

 110 ........................................... سرخ هیقر

 93 ................................................... نیقزو

 133 .................................. یلود خان قطب

 79 ............................................. لیخ قطب

 138, 129, 74, 72 ............................ قطغن

 94 ............................................... یپر قلعه

 157 ........................................ شاه زمان قلعه

 138 ........................................ رپوریش قلعه

 58 ...................................... ییاحمدزا ۀقلع

 36 .............................................. هودی ۀقلع

 81 ............................................. پاچا قلندر

 79, 66 ....................................... لیخ قلندر

, 102, 78, 77, 76, 74, 72, 71, 65 .... قندز

130 ,160 ,161 ,163 ,171 

, 81, 80, 78, 75, 71, 70, 69, 67 .. قندهار

84 ,86 ,87 ,88 ,92 ,93 ,95 ,96 ,97 ,

129 ,132 ,140 ,148 ,150 ,156 ,

165 ,170 ,199 ,203 ,204 ,206 ,

207 ,208 ,210 

 150 ................................................... قنوح

 189, 155 .................................. یصاف قوم

 149, 131, 63, 52, 12 ................. یمت قوم

 80, 61 ......................................... ناصر قوم

, 40, 39, 29, 27, 26, 11 .. دیعبدالرش سیق

60 ,205 ,215 

, 60, 40, 39, 29, 28 ,27, 26, 11 سیق

205 ,215 

 ک
, 64, 61, 57, 36, 35, 30, 29, 25   .... کابل

65 ,71 ,72 ,73 ,77 ,78 ,81 ,93 ,97 ,

98 ,100 ,101 ,102 ,105 ,106 ,109 ,

113 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,

120 ,122 ,124 ,126 ,127 ,128 ,

129 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,

157 ,162 ,165 ,166 ,169 ,171 ,

172 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178,179 ,

190 ,193 ,194 ,195 ,197 ,198 ,

199 ,203 ,207 ,267 ,268 ,269 ,

270 ,271 ,272 

 94 ................................................. یکاخت

 81 ............................................... لیکاداخ



 265/ نمایه

 

 125 ................................................. کارتر

 94 ................................................. یکارتل

 125, 66, 61 .................................... یکار

 24 ......................................... روسیکاسپات

 81 ................................................. یکاظم

 55, 51, 50 .................................. دور کاغ

 209, 205, 191, 186, 75 ................. کاکر

 187 ...............................................یکاکر

 148 .............................................. اغب کاال

 78 ................................................... کتواز

 49 ................................................... نیکج

 162, 132, 97, 79, 74, 71 ............ یکراچ

 94 .............................................. کردستان

 191, 186 ...................................... یکرران

 88, 65, 30 ..................................... کرمان

 94 ............................................... کرمانشاه

 79, 66 ......................................... لیکروخ

 94, 73, 71, 58 ......................... خان میکر

 208 ................................................ غریکس

 161 ................................................ ریکشم

 148, 132, 92, 83, 75, 64 ............. کالت

 79 ................................................ لیکالخ

 79 ................................................... کلکته

 48 ............................... محمود نیالد کمال

, 162, 158, 157, 156, 155, 123, 43 کنر

163 ,165 ,166 ,167 ,169 ,170 ,

175 ,177 ,189 ,230 

 210, 43........................................... یکوت

 66 ........................................... لیخ کوروم

 156 ...........................................کوزنرنگ

 87 ................................................ کوکران

 148 .......................................... ختک کوه

, 149, 134, 131, 36, 30, 24 .. مانیسل کوه

182 ,184 ,186 ,187 ,188 ,189 ,191 

 142, 141, 93, 81 ...................... کوهدامن

 137 ................................................ کهرور

 57, 56 ............................................... انیک

 194, 193 ............ (سیانگل ریسف) یوناریک

 گ
 22 ................................................ گاردون

 24 ................................................... گریگا

 161 .............................................. گجرات

 189, 182 ........................................ یگدا

 94 ............................................. گرجستان

 115, 82, 78, 77, 76 ..................... زیگرد

 86, 85, 84 .................................... نیگرگ

 85 .......................................... خان نیگرگ

 70 ................................................ ریگرمس

 27, 25 ....................................... رسونیگر



 تبار از نسل امامان شیعه های عرب / پشتون 266

 

 192, 185 ................................... برگه گل

 81 ................................................ دره گل

 105 ......................................... یزو گالب

, 86, 74, 68, 67, 15 .......اریحکمت نیگلبد

102 ,130 ,175 

, 106, 105, 104, 103, 102 ... اریحکمت

109 ,112 ,179 

 101 ................................................ گلبهار

 180, 179, 111,173  ............ الفت پاچا گل

 179 ................................. پاچا گل دیس

 79 ................................................ لیخ گل

 79 ............................................ لیخ گلداد

 193, 78 ....................................... گندمک

 36 ................................................ گندهارا

 190 ............................................. پور گنده

 190 ................................................. یگند

 135 ................................................ اریگوال

 72, 71 ............................................. گومل

 91, 90, 82, 70 ............................... النیگ

 ل
, 162, 138, 136, 135, 132, 30, 29 الهور

269 

 88 ...................................... خان یعل لطف

 68 ................................................. آغا لعل

, 82, 78, 77, 76, 74, 72, 71, 65 .... لغمان

123 ,132 ,148 ,158 ,162 ,170 ,

172 ,176 ,179 ,190 

 78 ..................................................... للندر

 79 ............................................... یز یلند

, 54, 52, 51, 47, 43, 40, 14, 12 .... یلود

59 ,61 ,62 ,63 ,80 ,131 ,132 ,133 ,

134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,

147 ,148 ,149 ,150 ,216 ,218 ,

219 ,221 ,222 ,223 

 156, 141, 140, 139 ....................... نیلود

, 107, 78, 77, 76, 71, 65, 60, 58 ...لوگر

108 ,120 ,123 ,184 ,190 

 م
 109 ................................................. مارجه

 70 ............................................... مازندران

 135 ................................................... مالوه

 160 ............................................ پور مانک

 199, 198, 197, 193, 189, 182 ....... اریما

 116 ............................................ وروفیما

 133 ............................... یلود خان مبارک

 133 ................................. یلود شاه مبارک

 78 .................................................. نخا متا

, 139, 63, 59, 55, 54, 47, 42, 12 یمت

147 ,148 



 267/ نمایه

 

 147 .......................................... یمتوز

 122, 99 ......................... اسالمی یمل محاذ

 74 ................................... یخروت اهلل محب

 62, 52 ...................................... خان محبت

 210 ........................................... شاه محسن

 203 ,199 ........... اریما خان لیاسماع محمد

 111 ..................... ییاچکزا انورخان محمد

 203, 72, 53, 40, 29, 27 خان اتیح محمد

 202, 173, 103 ................ داوودخان محمد

 212, 130, 110, 109 ........... اوودخاند

 111 ...................... پشتون خان رسول محمد

 196 ...................... یتگاب خان عثمان محمد

 198 ..............................وردک عمر محمد

 79 ................... لیخ مانیسل خان گل محمد

 201 ...................... وردک یموس محــــمد

 115, 67 ............................. اهلل بینج محمد

 118, 116, 115, 105, 104 بینج دکتر

 117, 115, 77, 68 ........ اهلل بینج دکتر

 100 .............................. اهلل نجیب دکتر

 162, 160 ............................ ونیهما محمد

 193 ............................... خان عقوبی محمد

 200 ............................... خان وسفی محمد

 80 ............................ اِخپِلواک محمداکرم

 133 ................................. یلود محمدخان

 141 ............................... ونیش میمحمدرح

 182 .......................................... ییمحمدزا

 151, 47............................. عادل محمدشاه

 204 ........................... یانیجمر محمدطاهر

 204 ............................ یانیجمر یمحمدعل

 203 ............................... وردک محمدعمر

 203 ............................ وردک یمحمدموس

 140 ..................................... شاه محمدنادر

 110, 107, 68 ............... یمحمد یمحمدنب

 135 .................................... یخلج  محمود

 133 ................................یلود محمودخان

 79 ...........................................لیمحمودخ

, 56, 53, 52, 47, 40, 32, 28 یافغان مخزن

60 ,62 ,69 ,185 ,268 

 75, 68 ............................ رحمان دیس ریمد

 129, 85, 29, 28 .............................. نهیمد

 70 ................................................. مرغاب

 32 ............................. فوردیکل سیلوئ یمر

 124, 76, 71 ............................ فیمزارشر

 20 ........................................... باهلل نیمستع

 29, 28 .......................................... یمستوف

 79 .............................................. لیخ مشن

, 190, 189, 187, 186, 61, 43, 12 یمشوان
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 173, 102, 98 .................................... مصر

 74, 68 .................................. عیمط اهلل عیمط
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 138 ................................. مروت مظفرخان

 75 ........................ یخروت خان نیالد معراج

 79, 66 .................................... لیخ معروف

 48 ................................... محمود نیمعزالد

 108, 79 ..................................... لیخ مغول

 80, 70 ................................................  مُقُر

 85 ...................................................... مکه

 107 .................................. خان باز طره مال

 73 .............................. مطمئن یعبدالح مال

 196 .......................... یلنگر عبدالغفور مال

 68 ............................................. عبداهلل مال

 74 ......................................... باران گل مال

 73 .......................................... خان گل مال

 68 .......................... آخوند محمدحسن مال

 95, 73, 68 .......................... محمدعمر مال

 97, 96, 95 ............................. عمر مال

 196 .................................... عالم مشک مال

 93, 68,27 ... غلجی)غلجایی( نورمحمد مال

 75, 68 ................................... یتوخ مالباز

 68 ................................................ مالبرادر

 206, 137, 134, 133, 132 ................ ملتان

 74 ........................ مارزک محمد آغا ملک

 73 ..................................... یز جمال ملک

 73 ......................................... سمندر ملک

 74 ,68 ...................... یخروت دمالیس ملک

 73 .................................... خان یشاد ملک

 73 ................................. نیالد شمس ملک

 73 ...................... یز کاکل رجانیش ملک

 73 ...................... لیخ یاد رمحمدیش ملک

 29 ........................................ طالوت ملک

 73 ..................................... لیکنداخ ملک

 134 ........................................ مروان ملک

 73 .............................. یباندز مشتاق ملک

 73 ......................................... نظرشاه ملک

 73 .............................. نورمحمدخان ملک

 156, 66....................................... یز ملک

 134 .......................................... شاهد ملک

 134 ,133 ......................... یلود کاال ملک

 79 .............................................. لیممارخ

 189, 182 ........................................ مَمَک

 79 ................................................. یمموز

 83, 79 .......................................... یمندوز

 29 ................................. اشبح عابد منذربن

 79 .................................................... یمنز

 268, 204, 190, 82 .......................... منگل

 79 ................................................. لیخ منه

 27 ....................................... استرن مورگن

 111 ........................................ قیشف یموس

 122, 71, 52 ............................. خان یموس

 133 ................................. یلود خان یموس



 269/ نمایه

 

 156, 79, 76 ............................. لیخ یموس

 147 ............................................... یموشان

 74, 68 ..................... یرحمان ارسال یمولو

 34 ................................... نیرالدیخ یمولو

 108 .................................. دادمحمد یمولو

 167 ................................. عبدالرب یمولو

 74 ................................. میعبدالرح یمولو

 95 ........................ آخوند ینب غالم یمولو

 95 ..................... یمحمد یمحمدنب یمولو

 109, 108 ................... یمحمد یمولو

 74 ................................... محمدنور یمولو

 170, 65 ........................................... مهمند

 55, 51 ............................................... یمه

 82, 77 ...................................... شهر دانیم

 77 ....................................... وردک دانیم

 196 ....................... یکوهدامن خان بچه ریم

, 170, 168, 167, 157 ... خان قاسم دیس ریم

176 

 196 .................... یانیاوپ قادرخان غالم ریم

 141, 139, 119 ............ غبار محمد  غالم ریم

 32 ....................... فرهنگ قیمحمدصد ریم

 169 ..................................... خان هاشم ریم

 119, 58 ......................................... راکبریم

 58 ........................................ خادم راکبریم

 234, 43 ............................................ رانیم

 189, 182 ...................................... لیرخیم

 192 ................................. محمد غالم رزایم

 61 ...................... یمرعش نیمحمدحس رزایم

 92, 91, 87, 84, 67 ... هوتک خان سیرویم

 87, 86, 85, 84, 75, 68 ........ سیرویم

, 86, 84, 76, 75, 69, 67 . خان سیرویم

87 ,91 ,92 ,93 

 76 ..................................................... لنیم

 135 ................................................. واتیم
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 زاده آثار دیگر از مهندس سیدمحمدباقر مصباح
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 نگاهی مختصر به تاریخ اقوام در افغانستان (5

 ین، جنبشی که به تاریخ پیوستاخوان المسلم (6

 سنگالخ؛ زادگاه من (7

 ها ها و گرفتاری شیعیان افغانستان؛ گروه (8

 های ناتمام حکایت (9

 هایی از تاریخ درس (10

 رستاخیز همیشه ماندگار مردم افغانستان )قیام سوم حوت کابل( (11

 ها در افغانستان جرگه (12

 جهاد اکبر و جهاد اصغر (13

 افغانستان در کالم امام (14

 نسجام اسالمیاتحاد ملی و ا (15

 نقش روحانیت در جامعه (16

 ش(  ه 1382نقد مسوده قانون اساسی و طرح پیشنهادی ) (17
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