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 مقدمه

 The Afghanادارة اطالعات افغانستان در لندن  1951در سال 

Information Bureau in London)) سوال خپتون»عنوان ای بهرساله- 

The Pakhtun Question»1  نشر کرد و منظور از آن این بود که معلومات

ها با تارخیچه خمتصر مردم آن تقدمی کند تا عمومی دربارة سرزمنی خپتون

 Pakhtin -حتریک خپتون»خواننده بتواند واقعات جاریه مربوط به 

Movement ».را تعقیب مناید 

ن ها مواصلت ورزید و نویسندگاتعداد مکتوببعد از نشر آن رساله، یک

که در رساله مطرح شده بود تقاضا کردند و مسایلی تر دربارةمعلومات مفصل

های رساله ها توأم با تقاضای نسخهسواالتی هم طرح منودند. این مکتوب

قبلی، ضرورت طبع این رساله را در عنی موضوع الزم ساخت، و توقع 

                                                 
1
 یادداشت مرتجم: 

( را استعمال کرده که ترمجة آن Pakhtun Question( مرحوم استاد پژواک عنوان )1

ر دباشد، نه )مسئلة خپتون(. زیرا ترمجه و معادل کلمه دری )مسئله( )سوال خپتون( می

باشد. هلذا من ترمجه دری )سوال ( میProblem issue, matterزبان انگلیسی )

 پشتون( را انتخاب کرده ام. 

( انتخاب کرده، نه Pakhtunistan -( مرحوم استاد پژواک عنوان این اثر را )خپتونستان2

شان را )پشتونستان(. دلیل آن اینست که در انگلستان این قوم را بنام )خپتون( و زبان

جدید است در دورة صدارت  تان( یک اخرتاعخوانند، درحالیکه )پشتونس)خپتو( می

 سپه ساالر شاه حممود خان.

نوشته شده که در آنوقت مرحوم پژواک آمر  1954یا  1953های ( این رساله در سال3

 اداره اطالعات افغانستان در لندن بودند.
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فصل سواالت خمتلف جواب مرود نکات طرح شده را دربر گرفته و بهمی

 تقدمی مناید.

درین رساله، مانند رساله قبلی، مؤلف از آثار مورخنی و نویسندگان 

ها، معلومات بدست آورده است. باین ترتیب توقع انگلیس و سایر ملیت

آمیز تلقی نگردد. وجه تعصبهیچ رود چنان نقطه نظری تقدمی شود که بهمی

ت ن اقتباس شده، خاطرایگانه مرجع باصالحیت افغانی که درین رساله از آ

و امری عبدالرمحن پادشاه افغانستان است که خط دیورند در دورة سلطنت ا

ها را از خاک افغانستان جدا ساخته، و امری موصوف در سرزمنی خپتون

خاطرات خود اوضاع و شرایطی را شرح داده که در حتت آن معاهدة 

 دیورند امضاء شده است.

اسالت همه خوانندگان و حمققنی سوال ادارة اطالعات افغانستان مر

سواالت مطروحه مشا شخصاً رسیدگی و هم مناید و بهخپتون را استقبال می

 در رساالت آینده مطرح خواهند شد.

 Princes Gate. London S.W. 7 31 -رمحن پژواک
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 بخش اول

 اهسرزمین پختون

ها، کشوریست در بنی سرحد افغان و دریای خپتونستان، سرزمنی خپتون

، و این عبارتست از سرحد طبیعی و تارخیی نیم قارة (Indus)سند 

هندوستان. این سرحد در مشال از چرتال امتداد یافته، در جنوب تا 

میل از سرحد کشمری جدا شده است.  350فاصلة رسد و بهبلوچستان می

 7میل مربع را احاطه کرده و دارای  190،000ای بیشرت از حهخپتونستان سا

 باشد.ملیون نفوس می

انده نیز خو« پتانستان»سرزمنی خپتونستان از جانب بعضی نویسندگان بنام 

 «.خپتون»هاست از کلمة تلفظ هندی« پتان»شده، چونکه کلمة 

یران ثبت هائیست که در تاریخ فالت اترین نامیکی از قدمی« خپتون»نام 

« افغانستان باستان»یا « آریانا»ها باشندگان اصیل شده است: خپتون

یا  ”Pak-ht“قسم باشند. در اسناد تارخیی ریگویدا و آوستا این نام بهمی

“Pakht”  یا“Pukht” های )خپت( ثبت بوده و ارتباط دارد به نام

(Balhika) ،(Bukhdi) ،(Bakhtar)  و(Bactria)  که اکنون بلخ نامیده

شود و شهریست در والیت مزار در مشال افغانستان. بنابرآن تاریخ می

گهوارة نژاد »که « باکرتیای باستان»ها ارتباط بسیار نزدیک دارند به خپتون

مست مشرق حرکت ها بهباشد. باساس اسناد قدمیی خپتونمی« آریایی

ورترین اجتماعات نژاد آریایی ترین و سلحشیکی از قوی»کردند و درحالیکه 

خیز غرب دریای سند را فتح و حمل زیست موفق شدند ساحة حاصل« بودند

 -ساحه دریای سند رسیدند، این دریا را )سیندخود قرار دهند. وقتی به
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Pakhto( یا )سند- Sindها معنی )دریا( را ( نامیدند که در زبان خپتون

نامند و از همنی زبان کلمات می (Pakhto -دارد، و این زبان را )خپتو

ازینجاست که کشور  1( اشتقاق یافته است.India -( و )اندیاHind -)هند

)اندیا( سرحد طبیعی و جغرافیایی نیم قاره هندوستان را تشکیل داده و 

اراضی دارای ارتفاعات بلند فالت آریانا را از اراضی هموار کشور 

 سازد.هندوستان جدا می

ها تذکراتی دارد و آنرا سرزمنی خپتوننیز راجع به (Regvida)رگویدا 

نام ( خوانده است. مورخ معروف یونان باستان بهPaktica -نام )پکتیکابه

و  ”Pakti” ،“Paktyes“های ق.م( نام 484 -525هریودتس )

“Paktwees” پکتیکارا به( حیث ساکننی- Paktica( یا )پکتیا- Paktya )

 -توروایانا»( را Paktica -یدا نام پادشاه )پکتیکاثبت کرده است. ریگو

Torvayana » قصر(  99ثبت منوده که )دیواداس فاحت“Conqueror of 

the ninety-nine castles, Divodasa”  .را مغلوب ساخته است

ها و سرزمنی شان، آنها را چننی وصف کرده هریودتس در معرفی خپتون

های سلیمان و سپنی های کوهاکن در درهسلحشورترین قبیله آریایی س»است: 

 «.غر

حیث اراضی بنی سطوح ها بههای اخری تاریخ، سرزمنی خپتوندر دوره

                                                 
1
هاست. باساس این ابدال: تبدیل شدن اصوات زبان یک اصِل قبول شده در متام زبان 

ها این نام را باالی )دریای ، کلمه )سیند( که در زبان پشتو )دریا( معنی دارد و آریائیروش

توسط قبیله یا مردم دیگر به  /sمرور زمان صوت /سبزرگ کشور هندوستان( گذاشتند، به

 تبدیل و )سیند( تلفظ )هند( را اختیار کرده است. مرتجم /hهـ/
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( و جناح جنوبی دریای Swat -( و )صواتPanjkorah -مرتفع )پنجکوره

(  Bori-های پشنی، شال و )بوریکابل یاد شده که از مست جنوب به وادی

چهار طایفة عمده ها بهگفته هریودتس خپتوند. بهتا به دریای سند امتداد دار

 -( ساکن در )گندهاراGandari -گنداری»تقسیم شده بودند: 

Gandaharaستاجیدی( ،)- Stagidi( ساکن در )اراکوزیا- Arachosia )

( ساکن در وادی سپنی غر، Apariti -یا )ارغنداب(، )اپریتی )افریدی(

ساکن در همسایگی طایفة  Dadiki (Tajks) -ها()دادیکی )تاجک

 (.Ghandhari -)گندهاری

جزئی از تاریخ آریانا « خپتونستان»باین ترتیب، قدامت تارخیی نام 

 -پکتیکها»باشد. این سرزمنی را همچنان )افغانستان باستان( می

Pakhtikha »پکتیکا( نامیده اند که مشتق از- Pakticaمی ) باشد. ازین

که اصطالح )خپتوخنواه( ساخته شده که یک ساختمان طرز تلفظ اخری است 

معنی زمنی و ایالت، ستان(، به-اصیل زبان خپتو بوده و هرگاه پسوند فارسی )

شود. اگرچه نام )خپتونستان( توسط به آن یکجا شود، )خپتونستان( ساخته می

ه حیث نام آیندرمسیت شناخته شده و این نام بهپارملان ایالتی خپتونستان به

این سرزمنی نامزد شده است؛ معهذا یکعده دانشمندان خپتون هنوز هم نام 

کنند، و دانسنت این نام برای کسانیکه با تاریخ خواه( را استعمال می)خپتون

خصوص خاطری واجد اهمیت بهفرهنگی این منطقه سروکار دارند به

شود. این می خواه( دیدهباشد که در اکثر ادبیات معاصر همنی نام )خپتونمی

نام حتی در دورة سلطنت امحدشاه درانی مروج بوده که موصوف آنرا در 

اشعار خود بعد از فتح دهلی استعمال کرده است. البته در آنزمان نام متام 

خواه( بود. پادشاهان افغان در هندوستان قبل از سرزمنی افغانستان )پشتون
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خواه( ان را )خپتوندورة امحدشاه درانی، سرزمنی خودشان، افغانست

نامیدند، و این منطقه عبارت بود از اراضی بنی دریای آمو و دریای سند، می

« ممالک مفتوحه»درحالیکه اراضی واقع در شرق دریای سند را 

خواندند. این واقعیت بذات خود ثبوت این مدعاست که دریای سند می

دوستان، نه تنها دهد بنی آسیای مرکزی و نیم قارة هنسرحدی را تشکیل می

 از حلاظ جغرافیایی، بلکه همچننی از حلاظ سیاسی و تارخیی.

خورمی که نام ( برمیRoh -کلمه )روهدر ادبیات خپتو همچنان به

 -حیث )روهیلیها. ساکننی )روه( را بهدیگریست برای سرزمنی خپتون

Rohilaiشناسند؛ اما این منطقه در حقیقت تنها نام یک قسمت ( می

های بلند در مشال صوات، بنری، مچله، باشد که با داشنت کوهنستان میخپتو

های سلیمان، مست کوهطرف جنوب بهباجور و کوهستانات هزاره به

 معروف خیرب امتداد دارد.مشول درةبه

هائیکه خپتونستان امروزی را تشکیل ترین نواحی و معابر و کوتلمهم

وهستان، صوات، دیر، بونری، پشاور، ک دهند عبارتند از: چرتال، هزاره،می

ن، تریاه، باجور، کوهات، بنو، درة غازی خان، درة امساعیل خان، وزیرستا

 خیرب، کوهات، پیزو، گومل، بوالن، وانه، دور، ملکند و بلوچستان.

 چترال

میل از جمرای آب سلسله کوه هندوکش فاصله  47پایتخت آن چرتال، 

ا دارد. اهمیت آن در موقعیتش نهفته است داشته و عنی نام دولت چرتال ر

فاصله صد میل از سرحد پشاور در ملکند، که نهایت مشال خپتونستان را به

دربر دارد؛ اما تنها از طریق ایاالت مستقل صوات و باجور از راه لوارگی، 
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میتوان به چرتال رفت، یا از راه دورتر و صعب املرورتر از طریق گلگت و 

 (.Shandur -اه کوتل )شندورکشمری آنهم از ر

 

 هزاره

 این منطقه در مشال حماط به کوه سیاه، صوات، کوهستان و چیلس بوده،

کشمری، در جنوب به راولپندی، و در امتداد سرحد غربی آن  در شرق به

سازد که باشد. این منطقه قسمتی از ایالت پشاور را میدریای سند واقع می

ها قطع گردیده و تا قلب کوه ده و توسط کوهتنگ و طویل بو دارای یک درة

متام مملو از برف های مشایل آن سالهای کوهیابد. قلههمالیه امتداد می

باشند. این خیز میهای مرکزی آن مملو از جنگالت و حاصلاست، اما کوه

سازد و جویبارهای های خمتلف دریاهای سند و کرن شاداب میدره را شاخه

 شوند.( سرازیر میKagan -ها در درة )کاگانهزیادی ازین شاخ

 کوهستان

ر ای واقع در درة کاگان و دریای سند قراکوهستان نامیست که باالی ناحیه

باشد. این ناحیه در داشته، در مست جنوب و غرب ناحیة چیالس واقع می

مست مغرب باشد که از مشرق بهسرحد پشاور قرار داشته و شامل دو دره می

ارتفاع این  های کمها از هم جدا شده اند. تپهداشته و توسط کوه امتداد

های آن، خصوصًا جات بوده؛ اما درهناحیه مملو از چوب چارتراش مسبزه

خیز و حتت زراعت نهایت آن که تا نزدیک دریای سند امتداد دارد، حاصل

 باشند.می
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 صوات

 در قرابت دریاینام این ناحیه از دره ای گرفته شده که )کوهستان ( 

ر  000گلگت سرچشمه گرفته و آب آن از طریق یک سلسله کاناهلا حدود 

سرحد پشاور از هتکار زمنی را آبیاری میکند. این ناحیه مدخلیست به 160

طریق سرحد مستقیم بطرف چرتال، و از مست جنوب از طریق ملکند، شاه 

چه تنگ است اما یگر جمرادارد. این دره اگر های کوهستانی دکوت و دره

ا و پر نفوس بوده و از طریق وادیهای متعدد و صعب املرور کوهستانی جمراه

ای از قبیله یوسفزی و مدخل های ومتعدد دارد. مردم ناحیه صوات شاخه

 پشتون تبار میباشند.

 ملکند

این جمراناحیه پشاور را بادرة صوات وصل میکند. این جمرا در سال 

 Sirت نظامی گردید که از پیشرفت نظامی )م هنگامی حایزاهمی 1895

Robert Low پشتون جلوگریی شد. دو سال  7000( جبانب چرتال، توسط

بعد در جریان قیامهای سرحدی،مردم صوات باالی آن پایگاه نظامی 

انگلیس محله کردند که در خالل این مدت مبنظور حفاظت راه چرتال و 

اعمار شده بود. تلفات زیاد به ( Chakdaraپایگاه جماور آن در چکدره )

های مذکور رسیده بود که منجر به اعزام یک قوه ء نظامی انگلیس پایگاه

 – 98گردید و این عساکر در جریان عملیات نظامی در سرحد تا ساهلای 

 در آجنا باقی ماندند. 1897

 ( DIRدیر )

ناحیه ء دیر که باالی قسمت اعظم جاده بنی چرتال _ پشاور حاکم است، 
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در مست مشال شرق صوات واقع گردیده است. درطول مدت حاکمیت 

انگلیس باالی سرحدات، دیرحبیث یک ایالت مستقل شناخته شده بود. 

زمانی که منازعه بنی خان های )زعماری( دیر و ایالت جماورآن جندول 

(Jandolتبارز )  کرد، این منازعه یکی از موجبات اصلی محله نظامی

 م فراهم ساخت. 1895انگلیس باالی چرتال را در سنه 

 

 (BUNERبونیر )

یل بونری درة تنگ و کوهساریست واقع در سرحد پشاور. این دره توسط قبا

( که دوشاخه ء قوم یوسفزی Milizai( و ملیزی )Niaszaiمقتدر نیازی )

قه تقسیم گردیده و توسط سلسله جبال سیناور میباشد، به هفت عال

(Sinawar.از منطقه اصلی یوسفزی جدا شده است ) 

 پشاور

پشاور و سیعرتین ایالت خپتونستان است. این ایالت کامال حماط 

بکوهستاناتیست که در آن جا اقوام مومند، امتان خیل و افرایدی سکونت 

شند. موقعیت شهر پشاور حایز دارند و ساکنان اصلی ایالت نیز خپتونها میبا

میلی مجرود در مدخل معرب  11اهمیت زیاد سرتاتیژیک میباشد، چونکه در 

( قرار دارد. این ایالت از قرنها Baraخیرب در ساحل چپ دریای باره )

باینطرف مرکز مهم داد و ستد جتارتی، مارکیت فروش اسپها، پشم و کاالی 

چرم باب، پوستنی باب و  پشمی، ابریشم باب، رنگ باب، طالباب،

جات بوده است. این مواد از کابل توسط تاجران افغان مبارکیت پشاور میوه
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 انتقال داده میشوند.

 (TIRAH)تیراه 

( قراردارد. Khankiتریاه در سرحد پشاور بنی معرب خیرب و درة خانکی )

این ناحیه یک پهنة کوهستانی است که توسط دره ها در اطراف منبع دریای 

(، Maidanباره جدا شده است. پنج دره ء مهم آن عبارتند از: میدان )

( و مستوره Bara(، باره )Waran(، و اران )Rajgulراجگل )

(Mastura( و پنج معرب مهم آن عبارتند از: مسپگاه ،)Sampagha ،)

 Tseri(، سریی کندو )Saran Sar(، سران سر )Arhangaارهنگاه )

Kandao( و سرپی )Sapri.)  تاریخ این ایالت را باساکننی آن که

های افریدی و اوروکزی میباشند بسیار خوب میشناسد، زیرا تریاه خپتون

 م بوده است. 1897صحنة عملیات نظامی انگلیس در سال 

 معبر خیبر )خیبر پاس(

درة خیرب درطول تاریخ حبیث عمده ترین راه عبور از افغانستان به 

ل مورخ معروف انگلیس "هیچ معرب دیگری در هندوستان شناخته شده و بقو

جهان آنقدر اهمیت سرتاتیژیک نداشته یا شاهد آچننان واقعات تارخیی 

 نبوده، مثلیکه این جمرا جبانب قارة هندوستان داشته است.

های مرتفع جبانب این معرب یک تنگة باریک است که از طریق سلسله کوه

ب پشاور قسمت مرکزی سلسله افغانستان امتداد دارد. متصل جبانب غر

های عظیم سپنی غر قرار دارد که پهنا و عرض موازی با نصف النهار کوه

 کابل را تا حدود ده میلی پشاور تعقیب میکند.
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( Shadi Bagarبهنگام عبور از قلعة مجرود، حدود خیرب از شادی بگر )

 راه، شاهشروع میشود. بعد از بندر )لوارگی( که به )لندی کوتل( می اجنامد

ه های کم ازتفاع جبانب دریای کابل امتداد یافته و ببزرگ کابل از بنی تپه

 –)دکه( مریسد. قسمتهای اول این سرک بهنگام دومنی جنگ انگلیس 

 افغان اعمار شده بود.

 باجور

باجور یک ناحیة کوچک و مرتفع است در شرق درة کرن. باجور توسط 

های سرحدی مسری نا هموار از تپه درة کرن طوری قطع شده که از آن یک

تشکیل گردیده و از همنی مسری سرک قدمی کابل بطرف هندوستان، قبل از 

 تاسیس معرب خیرب، امتداد داشت. در باجور مردم خپتون زندگی دارند که

های ماموند عیسازی و امسعیلزی مجعا بقوم )ترکانی( تعلق داشته و بشاخه

تانی سرحدات مومندها بسمت جنوب، منشعب شده است. در ناحیه کوهس

ی شرق مردم صوات بسر میربند که آنها نیز خپتون نژاد بوده و در کوهستانهای

زندگی دارند. اکنون باجور بسرک جدیدی اتصال یافته که از )ملکند( و 

 )پنجاب( به چرتال مریود.

 کوهات

د های سرحدی آنرا امتداکوهات بسمت مشرق دریای سند قرار دارد. کوه

سلسله کوههای سپنی غز تشکیل میدهد. بنحویکه دامنة مربوط به )ختک( 

بطرف شرق و کوهستان مربوط به )وزیری( بطرف جنوب در بنی )کوهات( و 

)بنو( قرار دارند. در قسمتهای کم ارتفاع این کوهستانها که کامال از معادن 

معدن در های این نوع منک تشکیل یافته و "شاید یکی از وسیعرتین شاخه
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های مشایل آن جهان باشد، نه تنها انواع خمتلف منک، بلکه سلفر در شاخه

میل جبانب شرق کوهات از زیر سنگ فواره میزند. "دره   23و پطرول 

 حاصلخیز )مریانزی( در نهایت شرق کوهات قرار دارد.

یارد تا یک ونیم میل تغیری  400معرب )درة( کوهات که عرض آن بنی 

ضه فرعی دیگری را بطرف پشاور، بدون عبور از دریای سند، عر میکندِ، راه

 میدارد، و درین معرب شاخة )آدم خیل( قوم )افریدی( زندگی میکند.

 (BANNUبنو )

بنو در مشال دریای سند موقعیت داشته، این دره بشکل یک بیضور غری 

ن ایمنظم تا اجنام کوهستانهای سرحدی امتداد یافته است. بنو، شهر عمدة 

( قرار داشته و این دریا Kurramدره، بسمت مشال غرب دره دریای کرم )

 به رودسند مرییزد.

( که Marwatنفوس مسکون درین ناحیه کال خپتون میباشد. قوم مروت )

)بنوچی( یعنی " متعلق به بنو" نیز خوانده میشود، در قسمت ریگستان سفلی 

مها جرین تازه آمده از این دره زندگی داشته ، اما قوم )وزیری( که 

کوهستانها میباشند، باالی زمینهای حاصلخیز این منطقه نزدیک بسرحدی 

( و )درانیی( نیز سکونت Baittaniمسلط میباشند که در آجنا اقوام بیتنی )

( تا بنو امتداد یافته و یک Kalabaghدارند. یک خط ریل از کال باغ )

سرک موتر رو  -( مریودTank( و تانک )Pezu Passشاخه آن به پزوپای )

( و شهرک رزمک Tochiبنو را تا دیره امسعیل خان، دره توچی )

(Razmak در وزیرستان وصل میسازد. در این منطقه باالی دریای سند )

هیچ پلی ساخته نشده، اما دریا قابل کشتی رانی بوده، از کشتیهای بومی در 
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 جمرای دریا کار گرفته میشود.

 خاندیرة غازی

دیرة غازخیان یک تنگة باریک است که از کوهستانهای سرحد غربی این 

 منطقه تا شرق دریای سند امتداد دارد.

 دیرة اسمعیل خان

 این ناحیه واقع در شرق دریای سند و مردم کوچی در آن سکونت داشته،

چندان زراعت ندارد و در قسمت های چقور آن دریا جریان دارد. شهر 

ی م منهدم گردید، چونگه جمرای عاد1823بها در سال قدمی آن در اثر سیال

رکز دریای سند همیشه تغیری میکند. دیرة امسعیلخان برای تا جران افغان م

(، Shoraniدادوستدشان میباشد. درین منطقه است که اقوام شورانی )

 ( سکونت دارند.Baitani( و بیتنی )Ustaraniاوسرتانی )

 وزیرستان

سیار مهم بوده و صفت دژ وقلعة مستحکم وزیرستان یک منطقه ب

 خپتونستان مستقل را حایز میباشد.

دریاهای توچی و گومل در قسمت مرکزی وزیرستان از مشال شرق 

این منطقه از نظرجیولوجی با سلسله جبال  -جبنوب غرب جریان دارند

سلیمان در جنوب می پیوندد که دارای ذخایر وسیع سنگ آهک میباشند. 

سراشیبی های سرسبز و جنگالت سدردر حمالت بریمل در غرب آن 

(Birmal( و شال )Shal و همچننی برجستگیهای آبریز مرگزی وجود ،)

( را مسدود میسازند.در شرق Ghazniهای غزنی )درارند که جلگه
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وزیرستان چند آبرو از دریای سند جریان دارد. دوتا ازین آبروها به رزمک 

(Razmal( و مکنی )Makin و )( سومی به کانیگرامKaniguram در )

 ( مریسد که مرکز جتارت آهنباب میباشد.Pirghalپای کوه پریگل )

قوم وزیری بدو شاخه منشعب شده: )درویش خیل( که در کوهسارهای کم 

ارتفاع واقع در سرحد کوهات و بنو و در دو جانب دریای کرم، بنی تهل 

(Thal در مشال و درة توچی در جنوب، قرار )قوم مسعود  و -دارد

(Mahsud.که عبور از وطن شان مشکلرت از تریا است ) 

 -1852عملیات نظامی انگلیس در وزیرستان بدفعات در ساهلای 

م صورت گرفته  1902و  1859-1860-1880-1881-1894-1897

 است.

 (GOMALگومل )

ین ( قرار داشته و بوالن یکی از مهمرتBolanگومل در بنی خیرب و بوالن )

م بهنگامی از طرف قوای  1889معربهای منطقه بشمار مریود که در سال 

( را مانند درة Zhobانگلیس اشغال شد که انگلیس میخواست درة ژوب )

( حتت نفوذ خود در آورد. اولنی لشکر انگلیس همراه با Bariبری )

 م از طریق درة بوالن بقندهار رسیده بود. 1839شجاع در سال شاه

 (WANAوانه )

وانه درة مهمی است که از غرب سرزمنی مسعود )وزیرستان( تا مشال 

دریای گومل امتداد داشته و واجد موقعیت سرتاتیژیکی مهم وحیاتی در 

سرحد افغانستان میباشد. هنگامیکه کمیسیون سرحدی انگلیس سرحد 



 

 18 
 

وزیری را حمدود میساخت، قوم مسعود، وزیری به تشویش افتاد که استقالل 

هلذا باالی پایگاه کمیسون مذکور دروانه محله کردند. ، تهدید میشودشان 

نتیجه آن شد که لشکر کشی انگلیس در همان سال آغاز یافت و وانه در 

افغان،  -اشغال ارتش انگلیس در آمد. بهنگام سومنی جنگ انگلیس

 انگلیسها وانه را ترک دادند.

 (TOCHI VALLEY DAWARدرة توچی یا داور )

ها است بطرف افغانستان و قوم داور از ه یکی از عمده ترین راهاین در

نژاد خپتون درینجا زندگی میکند. داور توسط یک معرب باریک که تگری 

( نامیده میشود و حدود سه میل طول دارد. بدو Taghrai Tangiتنگی )

 قمست جدا شده، داور علیا و سفلی، از همنی راه بود که امرپاطور بزرگ

حممود غزنوی، چندین محله باالی هندوستان اجنام داد. بقایای افغان، 

 یک سرک قدمی در شرایط خمرو به هنوز هم در جدار این دره دیده میشود.

م، توچی حتت اشغال قوای برتانوی  1894بعد از عملیات نظامی سال 

م به  1901( در سالLord Curzonدرآمد، اما هنگامیکه الرد کرزن )

دات پرداخت، سپاه برتانیه حمل را ترک داد و بعوض آن تنظیم جمدد سرح

: های مهم نظامی درین دره عبارتند ازملیشای قبایلی جانشنی گردید. پایگاه

خیل تهد -(Miranshahریانشاه )م -(Idakایدک ) -(Saidgiسیدگی )

(Datta Khel( و شرنی )Sheranni عملیات نظامی برای تسخری توچی .)

 م صورت گرفت. 1897 و -1872ی یا داور در ساهلا

 بلوچستان

منطقة بلوچستان از دریای گومل تا حبریه عرب، و از سرحدات ایران و 
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افغانستان تا سرحدات پنجاب و سند، امتداد دارد. در دورة تسلط برتانیه، 

بلوچستان بدو قسمت جدا شده بود: نواحیکه مستقیما حتت کنرتول برتانیه 

لی. بلوچستان از مست مشال بنی افغانستان و قرار داشت و نواحی قبای

جلگه های سند قرار داشته و به وکوهسارهای طویل و صعب العبور سلسله 

 های سلمیان می اجنامد.کوه

( واقع Kundar( که در تقاطع گومل و کوندار )Dobandiاز دو بندی )

شده، سرحد جانب افغانستان در امتداد دریاچه کوندار بطرف جنوب شرق 

فتاده سپس جبانب مشال میچرخد و بکوهسارهای جنوب مچن ا

(Chamanمی اجنامد و در تداوم به سلسله کوه )( های نوشکیNushki )

در جنوب می پیوندد. سرحد شرقی این خبش بلوچستان مشایل در پایان 

های سرحدی را " خط سرخ" میخوانند. در دوران تسلط برتانیه، متام کوه

بلوچستان بنام "بلوچستان مستقل" نامیده میشد و در این قسمت مشایل 

( بود. اجنام جنوبی سلسله Shoraniتصرف یک قوم خپتون بنام شورانی )

های سلیمان در تصرف قوم بلوچ میباشد. در بنی قبایل خپتون، اقوام کوه

 ( مسکون در پشنی، و مندوخیل و ژوب، مهمرتین آنهاDumarکاکر و دومر )

 میباشند.

های سلیمان در ناحیة مشال غرب، یک دشی های سلسله کوهکج گر

میدان وسیع یا صحرای رسوبی را بطرف جنوب تشکیل داده است. دهنة 

د. ( را جذب میکنNariاین خلیج منا، آب دو دریاچه حملی )بوالن( و نری )

 از آن ببعد، در مشال و جنوب، بلوچستان مستقل قرار دارد.

نوبی، بسمت جنوب و غرب یا به حبریة آب ضلع میدانی بلوچستان ج
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( مرییزد. Mashkelعرب و یا به ریگستانهای مرکزی )لوره( و ماشکل )

دریاچه  -( سرحد کراچی را جبانب غرب تشکیل میدهدHabدریای هاب )

 -( را سریآب میسازدLas Bela( میدانهای هموار الس بال )Puraliپورایل )

(، جویبارهای Makranان )( و صحرای مکرHingolدریاچه هنگول )

دیگری تشکیل میدهند که به حبریة عرب مرییزند و همچننی در شبکة 

های مهمی را تشکیل میدهند. قلعه کالت خمارات و اتصاالت داخلی رشته

(Kalat( در بنی چشمه سارهای بوالن ومال )Mulaدر جماورت شعبه ،) ای

حاصل خری قرار دارد.  از دریاچه )لوره( در ضلع غربی یک میدان مزروع و

( یک تعداد خالیگاه ها و Sarawanهای ساروان )در مشال کالت کوه پایه

های حاصلخیز را تشکیل داده اند. یک عده جویبارها جبنوب لوره و دره

( با Kharanهمچننی به درة پشنی مرییزند. در غرب کالت صحرای خاران )

در ریگستانها جذب میشود.  های متناوب قرار داشته، آب آنها اکثردریاچه

سرحد شرقی بلوچستان جنوبی مبقابل صحرای سند قرار گرفته و به اجنام 

های مملو از سنگ آهک قله  -( می پیونددKirtharهای کرتهار )سلسله کوه

 ها هزارها فوت ارتفاع دارند.این کوه

ع سرحد بنی بلوچستان و افغانستان جبانب مغرب از قریب نوشکی در تقاط

تان از اما راه سیس -( وصل میشودChagaiهای چاگی ))لوراهامون( بکوه

 های چاگی مریود. نوشکی جنوب کوه

 ها را )چاغی( مینامند. مرتجمیادداشت: در ناحیه بلوچستان این کوه

ای که در بلوچستان رایج میباشند، زبانهای بومی این منطقه زبانهای عمده
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خانواده  1ی. زبان بلوچی به شاخه آریاییبوده و عبارتند از خپتو و بلوچ

اروپایی تعلق داشته و مانند پشتو از عنی خانواده منشعب  -زبانهای هند

شاخة قوم خپتون زندگی میکنند که در میان  13گردیده است. در بلوچستان 

آنها قوم کاکر مهمرتین آنهاست. قسمت اعظم قوم کاکر در ژوب، کویته، 

( زیست Chagai(، کالت و چاغی )Thal- Chotialiپشنی، تل چوتیایل )

                                                 
1
« اروپایی-شاخة ایرانی فامیل آریایی خانوادة هندبه»مرحوم استاد پژواک زبان بلوچی را  

های شناسان زبانکه این اثر نوشته شده، همه مؤرخنی و زبان 50متعلق دانسته که در دهة 

 Iranian)اروپایی -های هندفارسی، پشتو و بلوچی را شاخة ایرانی خانوادة زبان

branch of Inod- European Language Family) و این عنوان را خواندند. می

شناسان اروپایی که بیشرت با ایران سروکار داشتند، اخرتاع کرده بوند. بعد از تاسیس زبان

های دری، شناسان افغان زبان، زبان60شناسی در پوهنحی ادبیات در دهة دیپارمتان زبان

شاخة »، «شاخة ایرانی»عوض های دیگر افغانستان را بهپشتو، بلوچی و یکعده زبان

 اروپایی خواندند.  -های هندخانوادة زبان« ریاییآ

Aryanian branch of Indo- European Languge Family 

د و نوشته ان« فالت ایران»هکذا دانشمندان غربی موقعیت جغرافیایی افغانستان را در 

ه، م شددرین باره نیز دپارمتان جغرافیه پوهنحی ادبیات عنوان نوی ساخته بود که فراموش

 سانیکه عنوان جدید افغانی را خباطر دارند لطفاً اعالم منایند.ک

ای از سانسکرت زبان پشتو را شاخه 60ها تا دهة قابل یادآوری است که ایرانی

 وخواندند و این اشتباه در آثار ایرانی بوفرت نشر شده است. اما بعد از انتقادات می

ه غربی نیز آنرا تائید منودند، باالخر شناسانشناسان افغان، که زباندالیل علمی زبان

باشد. ها پذیرفتند که پشتو به شاخة آریایی تعلق داشته و خواهر زبان فارسی میایرانی

کنون یگانه مناقشه ها شناسان افغان و ایرانی باقیمانده اینست که ایرانیای که بنی زبانا

ها هر دو را منشعب ما افغاندانند؛ اری را منشعب از فرس باستان و پهلوی مید -فارسی

 خوانند. )هامشیان(از اوستا می
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 دارند.

درة ژوب بسمت مشال شرق منطقه قرار داشته و دره وسیعی است که 

جبانب شرق امتداد یافته، سپس جبانب مشال با سرحد سند در موازات 

( به دریای Khajuri Katchقرار میگرید و درآخر در موضع کجوری کچ )

 کویته راه کوتاهی است. گومل وصل میشود که از آن جا تا

ا معرب بوالن یک معرب مهم در سرحد بلوچ است که جیکوب آباد و سیبی ر

 بکویته وصل میکند.

( در مست مشال شرق سیبی، راه دیگری را بطرف Harnaiدرة ارنایی )

 کویته میگشاید.
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 بخش دوم

 پختوستان پیرامون غلط فهمی 

 خپتونها و موقعیت سر زمنییک مقدار غلط فهمی قابل مالحظه پریامون 

 آنها، خپتونستان، مبالحظه مریسد که عهد تا مولود تصویر غلط و معرفی

ف اشتباه آمیز آنعده نویسند گانی میباشد که خود را با این موضوع مصرو

ام ساخته اند. آثار موجود، این سرزمنی را یک خطة المزروع وکوهسار، و ن

 خباطریست که ساکننی این سر زمنی آنرا منطقه "معرفی کرده اند، و این

موضوع حبث عمده را هنگامی تکشیل دادند که مشکالت عمده حکومت 

ها هند برتانوی با "سرحد" توسط این نویسندگان حتت مداقه قرار گرفت. آن

بطور عموم، در فقدان شناخت واقعی این سر زمنی و مردم آن، باالی 

که در این  -واه نظامی یا ملکیخ -نظرات مامورین استعماری دولت برتانیه

ر منطقه ماموریت داشتند، اتکاء منوده اند.در حقیقت علت عمده این تصوی

 وو معرفی غلط که در باال تذکر یافته ازین جا نشئت میکند که اظهارات 

های نویسندگان نظامی بذات خود الزاما معرف آن نوع نظرات نظامی نوشته

یسندگان هکذا این نو -نافع شان بوده استبوده که دراکثر موارد حمدود مب

های گاهالزاما مقید باین واقعیت بوده اند که اکثر آنها حمصور در دایره پای

های بودند که آزادانه درین منطقه گشت نظامی ورسیدگی بامور فوری پایگاه

قه منط و گذار منوده و با مردم منطقه بیامیزند، زیرا جمبور بودند مردم این

 ن خود" بشمارند.را" دمش

در چننی اوضاع، و با درنظرداشت انزوای جغرافیایی منطقه و فقدان 

خمابرات و مواصالت، این همه، موانعی برای مشاهدین خارجی مبنظور 
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متاس با منابع اطالعالت حملی اجیاد میکرد، در حالیکه آن منابع میتوانست 

بدهد، و آن طوری  اوضاع واقعی این کشور را بطور کلی بدسرتس آنها قرار

منیبود که این سر زمنی را از زاویة بد بینی یک منطقه المزروع و کوهسار 

 خبوانند.

نده  مااین نویسندگان و ژورنالستان فراموش کرده اند، یا اینکه واقعا بیخرب

های حاصل خیزی وجود دارد که اند، که درین سرزمنی در همه جا دره

تی کشت و زرع شوند، نیازمندیهای حمصوالت زراعتی آنها هرگاه بدرس

ال  قسمتهای سردسری را فراهم ساخته میتواند، و حتی در کوهسارهای نامنهاد

مزروع، منابع معدنی وجود دارد که بعد از انکشاف و استخراج آنها، آن 

طق مناطق راحتی غنی تر از مناطق حاصل خیز میسازد که میتوانند بسایر منا

وق الذکر، یک سروی قابل اعتماد این سر زمنی کمک کنند. باساس دالیل ف

ه هرگز صورت نگرفته و هیچ مرجع صالحیتدار اقتصادی یک را پور واقعبینان

ازین جاست  -راجع به ذخایر اقتصادی این سر زمنی کم شهرت ترتیب نداده

های آن عده نویسندگان کم معلومات قسما حبیث منودار که اظهارات و نوشته

یز باید اضافه نو علت سومی  -ورخپتونستان قبول گردیدهو ممثل مکمل کش

ه شود که ریشة آن در تئوری و عمل سیاسی نهفته است و این موضوع در آیند

ن با ارتباط پالیسی استعماری برتانیه مطرح خواهد شد که ملت خپتون از آ

 نهایت رجن کشیده است.

 -ستان مشایلخپتونستان را میتوان بسه قسمت عمده تقسیم کرد: خپتون

 خپتونستان مرکزی و خپتونستان جنوبی.
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 پختونستان شمالی

در این قسمت چرتال در ساحة جنگالت نهایت غنی است. کوهستانها، 

ها، مملو از درختان کاج و صنوبر است، و این غنا خصوصا در سلسله کوه

میتواند مواد خام برای حمصوالت خپتونستان را فراهم سازد. چوب این 

د از طریق دریای کرن بپاکستان صادر شده میتواند، و مبنظور پیشربمنطقه 

اقتصادی از چوب این منطقه هم برای احتیاجات داخلی خپتونستان و هم 

ل، برای صادرات استفاده شده میتواند. قبل از تهاجم برتانیه باالی چرتا

جتارت چوب ازطریق دریای کرن جریان داشت. اما با ورود سپاه انگلیس، 

 تونهای افغانستان ازین جمرا حمروم ساخته شدند. امریحبیب اهلل خانخپ

و  پادشاه افغانستان پروژة تورید چوب چرتال را با افغانستان اجیاد کرد

وم معل جبالل آباد رسید، اما بعد از آن این پروژه حبریق مواجه شد و علت آن

با  هش یکنفر متخصص چوب شناس هندی همراه 1318نگردید. در سال 

 شهنوازخان به چغه سرای رفت تا جتارت چوب را از چرتال رونق دهد، اما

 هورمتخصص مذکور نیز این پروژه را ترک داد. بعد از آن لعل حممدنام از ال

به منایندگی از شرکت چوب الهور مبنظور مذاکرات جتدید جتارت چوب 

ت وژه جتاربافغانستان آمد وهمراه با یک هیات مدیره خود چبرتال رفت. پر

چوب این ناحیه برای مدت دو سال دوام کرد و عواید ناشی از جتارت 

و دچوب بنی افغانستان و مردم خپتونستان آزاد تقسیم گردید. بعد از مدت 

وژه سال این پروژه نیز حبریق مواجه گردید. در حال حاضر مواد خام این پر

ظار تونستان در انتمهم جتارتی خپتونستان بدون استفاده افتاده و مردم خپ

 .فرصتی میباشند تا یکبار دیگر ازین منبع اقتصادی خود استفاده منایند

تا جائیکه ریسرچها و حتقیقات نشان داده، چرتال دارای دو منبع دست 
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خنورده میباشد، یکی زرنیخ زرد و دیگری طالی دریایی که از غربال کردن 

نیسیا یا سنگ سیاه شیشه ریگ دریا بدست می آید. مقدار زیاد منگنیز )من

 گران( از چرتال به امریکا صادر میشود.

های پشمی موسوم به )پکول(، قالنی و گلیم، جراب و دستکش پشمی کاله

ک نوع پارچه که از ی -Muslinو چنی صنایع عمده دستی چرتال بوده، و )

مشمش( نیز در بعضی  –چیت موصلی  -آن جامه های زنانه و پرده میسازند

 چرتال بافته میشود. نواحی

 صوات

حاصالت زراعتی عمده صوات عبارتند از گندم، جو، برجن، ذرت، پنبه، 

بطور  -متباکو و کوکنار. اقسام خمتلف برجن در صوات زرع و تولید میشود

( نام دارد که نبات آن خوشبو میباشد، Bongaiمثال یک نوع آن بانگی )

، نوع دیگر 1سیار شریین است( نام دارد که بBasmatiنوع دیگر بامستی )

ها از های بسیار کوچک دارد. انواع میوه( نام دارد که دانهMunjiمنجی )

های خسته دار، آلو، و غریه در قبیل انگور، انار، انواع توت، ناک، میوه

صوات وجود دارند. حیوانات اهلی از قبیل گاو، گوسفند، بز، مرکب، اسپ 

وست باب، کمپل های پشمی، برجن، چوب وشرت در صوات پرورش مییابند. پ

                                                 
1
شود و برجن کرنی دارای عنی خصوصیات است. عنی این برجن در کرن نیز زرع و تولید می 

گردد. از موسپیدان خصوصاً که چند سال کهنه شود شریینی، طعم و خوشبویی آن بیشرت می

شدن سرداران افغان به هندوستان، در آنوقت هنگام فراری قرن پیش، به شنیده ام که یک

شد. سرداران افغان برجن کرن را خواستند و در برجن خوب و شریین در هندوستان پیدا منی

 شهرت یافت. )هامشیان(« برجن دیره دونی»بعد دیره دون کاشتند و از آن به
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تعمراتی، چارمغز و پشم از مجله صاردارت صوات میباشد.چوب از 

صادرات مهم و عمده صوات است. تاجران پشاوری چوب را از طریق دریا 

( می آورند. کمپل های Kaka Khel Nosheraبه کاکل خیل نوشریه )

گرم بودن خود  پشمی )حلاف یا لویی( ساخت صوات به نفاست، نرم و

شهرت دارند. دباغی و چرمگری صنعتگری مردم صوات است. خصوصا 

چرم آهو را مثل یک پارچه ابریشمی نرم و نفیس میسازند. بوت، چپلی و 

سلیرپ ساخت صوات نیز شهرت دارند. بهرتین انواع تفنگهای ساخت 

ال خپتونستان نیز در صوات تولید میشوند. اگر چه مقدار تولید تفنگ در ح

 حاضر حمدود است، اما مهارت تولیدی تفنگسازان قابل وصف میباشد.

 پختونستان مرکزی

 خپتونستان مرکزی دارای منابع سرشار معدنی میباشد. معادن عمده این

 منطقه قرار ذیل اند:

منک: ذخایر وسیع منک در کوهات و بهادرخیل وجود داشته و از معدن 

 د.کرک همنی اکنون استخراج صورت میگری

کوهات و  هکذا در شرق -ذغال: ذغال درجه اول در کوهات وجود دارد

 ( معادن ذغال وجود دارند.Cheratبنو و در کوهای چریات )

( وجود داشته و از Nikind(: در کوهات و درنایکند )Shuphurسفلر )

 مدت یکصد سال باینطرف ازین ذخایر استفاده میشود.

 طالقهای هموار یافت میشود.(: در مردابها و با Nitreشوره )

 ه است.های هزاره کشف شدسرب: یکمقدار سرب در کوه
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 سنگ سرمه )انتیمون(: در نواحی باجور و هزراه یافت شده است.

پطرول: یک مقدار پطرول در ناحیه کوهات وجود داشته، همچنان دیرة 

 امسعیل خان پطرول دارد، اما هنوز حتت استخراج قرار نگرفته است.

 خاک: در ناحیه شریانی کشف شده است.تیل 

کثر مناطق خپتونستان وجود دارد.  آهک: در ا

 ( وجود دارد.Attockسنگ مرمر: در نوشهره و در کوهای مقابل اتک )

جات در خپتونستان جات از قبیل انگور، انار، ناک، شفتالو وسایر میوهمیوه

 )لویی(، چپلی، کاله ومرکزی وجود دارد. همچنان مصنوعاتی از قبیل شال 

پکول در همه نواحید خپتونستان مرکزی و سامان آالت چوبی خصوصا در 

 دیره امسعیل خان ساخته میشود و شهرت دارد. صادرات این منطقه عبارتند

 از: منک، متباکو، گر )قند سیاه(، و پوست باب.

 پختونستان جنوبی )بلوچستان(

قرار اند:ذغال: ذخایر در  معادن و پیداوار خپتونستان جنوبی ازین

های پشنی و نواحی اطراف کویته، در دگاری کالت، در هند و باغ کوه

 ژوب، در دوکی لورایل و در هرنای سیبی وجود دارند.

( واقع در Chaghai(، چاگی )Saniسلفر: معادن سلفر در کالت، سانی )

 جود دارد.وهای سلطان، و در دشت مکران کوه

 ذخایر کروم در هند و باغ و جنکتو وجود دارد.( Chromeکروم )

 ( که از آن تیزاب ساخته میشود در چاگی وجود دارد.Nitreشوره )
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( دره سپنی Sucharگل سفید که از آن پلسرت ساخته میشود در سخار )

 تنگی وجود دارد.

 ( وجود دارد.Khazdarسنگ سرمه: در جاله وان، قزدار )

 قالنی و قالنی چه است که ساالنه حدودمصنوعات دستی بلوچستان، یکی 

جات های طبی، میوهگیاه -ختته بتمام کشورهای جهان صادر میشود 80000

تازه و خشک، خسته باب، خرما، آلوباب، شال ولویی و پوست باب در 

 اقالم صادرات بلوچستان شامل اند.

وه لوکات و دو نوع می -حبوبات: از قبیل گندم، برجن، جو، ذرت، ماش

و  ز قبیل گاو، گوسفند و بز، مسکه و روغن،و حیوانات ا ختم کوکنار، -کیلهو

پشم از بلوچستان صادر میشوند. یک فابریکه کارتوس سازی در شهر امب 

(Amb.وجود داشته و چوب نیز صادر میشود ) 

 کوهستان

صادارت عمده کوهستان را چوب تشکیل میدهد که از طریق دریا صورت 

ت باب و چارمغز نیز ازینجا صادر میشوند. پارچه های میگرید. روغن، پوس

نفیس برای ساخنت کاال، قالنی باب و شال و لویی پشمی نیز تولید و صادر 

میشوند. هکذا سامان آالت چوبی و جناری و آهنی درین جا تولید 

( تولید میشود، خصوصا Bajamمیگردند. چرم باب نهایت اعلی در جبام )

فیس میسازند که مانند ابریشم نرم میباشد. صنعت چرم آهو را آن قدر ن

چوب در کوهستان خوب انکشاف کرده، کاسه ها و پتنوسهای بسیار ظریف 

( و Matiاز چوب عادی و چوب چارمغز میسازند. در شهرک های متی )
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( )موهمند( انواع تفنگ ساخته میشود. شال بافی و Changaiچنگی )

در ظرافت،  « Jandal-جندال»ای مندبافی درین جا رواج دارد. شاهل

 نرمی، رنگ آمیزی و گرمی خود شهرت دارند.

 باجور

ین جو، گندم، عسل و فندق بوفرت در باجور یافت میشود. از آجنا ئیکه ا

کثر حاصالت آن منتظر باران میباشد. عدس  منطقه بقلت آب دچاراست، ا

 استخراج میشودنیز درینجا کشت و تولید میگردد. از فندق یک نوع روغن 

 که بازار جتارتی دارد.

 Mohmand-مومند )مهمند(

بهرتین اسلحه در موهمند تولید میشود، بشمول تفنگهای ده تریه و 

تفنگهای شکاری. چپلی و کاله کاهی ساخت این منطقه بسیار شهرت 

 دارند. جوال و خیمه نیز در مجله مصنوعات موهمند میباشد.

 ( همانا جنگالت است که منبع مهمDirر )سرمایه بزرگ طبیعی منطقه دی

( به پشاور Panjkoraعایدات آن میباشد. چوب از طریق دریای پنجکوره )

، برای فروش ارسال میشود. اقالم صادراتی دیگر آن عبارتند از عسل، پشم

 پشم بز و پوست حیوانات.

صنعت چوبکاری در موهمند شهرت دارد، کاسه ها و اشیای نفیس چوبی 

ساخته میشود. تفنگ و کار توس نیز درین جا ساخته میشود. شال و  درینجا

های پشمی و پوشاکه باب پشمی درین جا ساخته لویی پشمی و نفیس کاله

میشوند. در شهر تریا فابریکات برای تولید انواع تفنگ ساخته شده است. 
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از چوب تریا اشیای کار آمد برای جتارت ساخته میشود. در وزیرستان نیز 

ابریکات تفنگ سازی مصروف تولید میباشند. گندم، جو، ذرت، برجن، ف

ماش، عدس و ارزن و حبوبات دیگر درین جا زرغ میشوند. روغن، عسل، 

پشم باب،پوست باب، و چوب تعمریاتی زمینه جتارت را برای مردم این 

منطقه فراهم ساخته است. بادلسوزی و توجه بیشرت میتوان این منطقه را 

از مناطق پر منفعت اقتصادی خپتونستان انکشاف داد. معادن  بیحث یکی

( در کرم وجود دارند. این منطقه Talcسنگ مرمر، سنگ سرمه و تلک )

 برای تولید انواع میوه ها خیلی مساعد است.

از نقطه نظر اقتصادی درمی یابیم که خپتونستان از جانب غرب حماط 

ه سرحدات کشمری گرفته تا حبریبدریای سند میباشد و سواحل این دریا از 

عرب همیشه حبیث یکی از حاصل خیز ترین مناطق جهان شناخته شده 

است. همنی علت حاصلخیزی این منطقه بود که نژاد آرین را هزاران سال 

( ، اخرتقبل از میالد مسیح از کناره های دریای آموو مدنیت بلخ و باکرتیا )ب

ستان بسواحل دریای سند مهاجرت خبود جلب کرد و اینها از طریق افغان

را  کردند و این سواحل سرحد طبیعی بنی آسیای مرکزی و نیم قاره هندوستان

م الیاتشکیل میدهد. بعضی نقاط این سر زمنی، مثال دره پشاور، که از قدمی ا

. حمل زیست خپتونها بوده حاصل خیزترین نقاط قاره آسیا شناخته شده است

های افغانستان و این منطقه که بنی سلسله کوهزمنی پربار و آب و هوای 

تات جلگه وسیع هندوستان قرار دارد، نه تنها برای زرع و تولید انواع نبا

منطقه حاره و غری حاره مساعد میباشد، بلکه واجد این مزیت و برتری 

 میباشد که نباتات منطقه سردسری نیز درین جا زرع شده میتواند.
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ستان اینست که مانند هندوستان و پاکستان مزیت دیگر سر زمنی خپتون

ه یی نمبشکل کثرت نفوس مبتال نبوده، و بنا بر آن در زمینه تولید مواد غذا

تنها میتواند خود کفا باشد، بلکه تولیدات مازاد احتیاج خود را به 

 همسایگان خود که بعضا مبشکل قحطی مواجه میباشند.

 ونی، هندی میباشند و نه پاکستا نیز صادر مناید.مردم این سر زمنی که نه

در شرایط اقلیمی بهرت زیست منوده وسخت سر وزمحتکش میباشند، باساس 

این خصوصیات آینده و انکشاف بهرت برای این مردم و این سر زمنی پیش 

 بینی شده میتواند.

د، اما باید تاکید شود که خپتونستان عالوه بر منابع طبیعی زراعتی خو

ظر ندارد که بارتباط انکشاف آینده اقتصادی آن باید در  منابع دیگری نیز

ر گرفته شود: بطور مثال امکانات زیادی برای استفاده از دریاهای این س

تاکنون تنها برای  ازین دریاها -های تولید برق وجود داردزمنی مبنظور پروژه

 انتقال چوب تعمریاتی کار گرفته شده که البته یک منبع خوب عایدات از

مدرک جتارت چوب میباشد و ضروریات زندگی یک قسمت نفوس منطقه 

 را تکافو میکند.

عالوه بر آن، خپتونستان مزیت دسرتسی به حبر را از طریق بلوچستان نیز 

دارا میباشد که واضحا یک عامل بسیار مهم برای انکشاف جتارت در آینده 

اهمیت و توجه الزم  این سر زمنی میباشد. بنا برین قابل مالحظه است که اگر

به امکانات وسیع موجود مبنظور انکشاف اقتصادی خپتونستان پرداخته 

شود، کسانیکه معتقدند خپتونستان از نظر اقتصادی مبحیث یک کشور 

مستقل بپای خود ایستاده شده منیتواند، کامال خبطا رفته اند. خپتونها 



 

 33 
 

 -شان برداشته شود مستشعرند که هنگامیکه مواضع مبقابل آزادی و استقالل

آنها  -در حالیکه متام انرجی شان در گذشته درین راه صرف شده است

 میتوانند یک زندگی مرفه برای خود در وطن خود تامنی منایند.
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 بخش سوم

 اقوام پختون

ر هخپتونها به دو قوم عمده تقسیم شده اند، قوم غلزی و قوم درانی، و 

تقسیم شده است. مهمرتین قوم یک ازین دو قوم بشعبات کوچکرت 

و  خپتونستان غلزائیها میباشند، اما دو قوم بسیار وسیع خپتون، مهمندها

تون (، بقبیله درانی تعلق دارند. اقوام عمده دیگر خپShoranisشورانیها )

ه( عبارتند از افریدی، وزیری )که بدو شعبه درویش خیل و مسعود تقسیم شد

گی م افریدی در ناحیه تریا و دره خیرب زندو یوسفزی. از مجله اینها، قو

 و زیری و زیرستان نام دارد و در وادی ای بنی معرب سر زمنی قوم -میکنند

وسفزی در صوات یو اکثر قوم  -های کرم و گومل افغانستان قرار دارد

ر نی دزندگی میکنند. مومندها در بنری، دیر و باجور زیست داشته و قوم شورا

ت سلیمان زندگی میکنند. قوم اورکزی بنی تریا و وادیهای جماور خت

مریانزی زیست داشته و قوم ختک در دو جناح دریای سند زندگی میکنند. 

( Zaimukhts( و زمیخت )Chambanisاقوام مهم دیگر خپتون مچبانی )

 میباشند.

( متام قلمرو General Sir MacMunnبعقیده جرنال سرمکمون )

ست تقسیم میباشد. او میگوید: "حمسود مرتبط ا خپتونها یک واحد غری قابل

وزیر، وزیر ازمیخت، زمیخت با اورکزی، اورکزی با افریدی، افریدی با 

بنری بادره  مومند، مومند با اقوام باجور، باجور با دیر، دیر با صوات، با بنری،

 سند، و دره سند با کوه سیاه."

ن خواننده را قادر دانش و معلومات خوبرت پریامون تعدد اقوام خپتو
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میسازد پریامون اوضاع و واقعات کنونی صحیحرت قضاوت مناید و درباره 

حتریک خپتونستان دقیقرت محایت و قضاوت کند. هفت ملیون مردمیکه 

استقالل خپتونستان را میخواهند، باید باساس سوابق این قوم که در تاریخ 

ی این قوم ازین قرار هاثبت شده مورد قضاوت قرار گریند. مهمرتین شاخه

 است:

 قوم افریدی

افریدی ها یک قوم وسیع و مهم خپتونستان میباشند و اکثر آنها در 

ین سال قبل از امروز نام ا 3000تریازندگی میکنند. این واقعیت ک.ه حدود

قوم  ( نوشته شده، ثابت میسازد که یکAparitiقوم در )ریگویدا( "اپریتی" )

 قدمیی خپتون میباشد.

ن قوم به هشت شعبه تقسیم شده و از آجنمله زخه خیل به سلحشوری ای

( نوشته که قوم Sir William Bartonمعروف است.سر ویلیام بارتن )

 هزار مرد جنگی )سپاهی( دارد. 51افریدی 

 دره معروف خیرب که شریان مهم آسیای مرکزی میباشد، از دیر زمانیست

 ه ازکاروانهای جتارتی یا نظامی ک که بدسرتس قوم افریدی قرار دارد. متام

در  طریق دره خیرب عبور میکنند، باالی محایت قوم افریدی انکا میکنند که

 غری آن مبشکالت و مواضع مواجه میشوند.

قدرت این قوم حتی در دوره سلطنت جهانگری مسلم بود، زیرا کار و 

ر بقوم انهای مغل که ازین دره عبور میکردند، جمبور برپداخت حق العبو

افریدی بودند. این نوع تادیات، عاید خوبی را از دوران امرپاطول مغول 
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 شهنشاه اکرب ببعد برای قوم افریدی میسر ساخته بود.

ی قوم افریدی خپتون بطور جاودانی قربانی داده تا آزادی سر زمنی بوم

ه شانرا حفظ کنند. این قوم جتاوز اجنبی را، چه از جانب مغل بوده یا ب

ه ة استعمار گران دیگر، نپذیرفته و از خاک خود با شهامت دفاع کردوسیل

است. علی خان ختک چگونگی مقاومت و دفاع قوم افریدی را چننی 

 تصویر کرده است:

 "هرگز اجازه خنواهد داد که رقیب از کوچة تو بگذرد،

 من افریدی خیرب هستم، و او یک مغل، "

و  –پشتو به انگلیسی ترمجه شده ( از G. Morrison) بیت فوق توسط ) 

 اینکه از انگیسی به دری.(

م با انگیس در متاس قرار گرفت.  1838قوم افریدی بار اول در سال 

( از طریق درة خیرب بکابل مریفت، به Burnesهنگامیکه کپطان برنس )

 اجازه قوم افریدی ازین دره عبور منود.

فت، هنوزهم با ستقالل هنگامیکه قدرت انگلیس در هندوستان توسعه یا

افریدی ها احرتام داشتند، صرف نظر از اینکه بقسمت اعظم خپتونستان 

 داخل شده بودند، بهنگام عبور از دره خیرب حق العبور بقوم افریدی می

 پرداختند.

م افریدی ها باالی ملیشه برتانیه در خیرب محله کردند، و  1897در سال 

کهارت هنگامیکه انگلیس یک قوه بزرگ نظا می را حتت قومانده و یلیام ال

(William Lockhart برای سر کوبی افریدیها به تریا اعزام کرد، قوم )
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 ها، مقاومت نهایت شجاعانه تبارز دادند.خیل بکمک اورکزیزخه

م برتانیه قوای دیگری را مبقابل ژراکی خیل  1908بار دیگر در سال 

(Jawaki Khel اعزام کرد و این بار نیز ) به مقاومت شدید مواجه شد و

. ردیدهمان طور که جتاوز شان در تریا ناکام شده بود، این بار نیز ناکام گ

 فهرست محالت معروف و مهم برتانیه به خاک خپتونستان قرار ذیل است:

 م یک قوة بزرگ نظامی برتانیه حتت قومانده کولن کمپبل 1850در سال 

(Colin Campbellبرای سرکوبی قوم ا )فریدی به دره خیرب اعزام شد، در 

نفر جمروح  6عسکر برتانوی مقتول و  12نتیجه مقاومت شدید افریدی ها 

 گردید.

 م قوای برتانیه باالی شعبه ژراکی قوم افریدی در قریه 1803در سال 

 ( محله کرد.این بار هم به مقاومت شدیدتر از حماربه کوهاتBariباری )

ای از آدم خیل رفت. قوم ژراکی شعبهمواجه شدند و جنگ شدیدی درگ

 است که در بنی کوهات و دریای سند زندگی میکنند.

( Craigieم قوای برتانیه حتت قومانده کرنیل کریگی ) 1855در سال 

 االیبباالی قوم آدم خیل محله کرد، و این محله با انتقام محله قوم مذکور 

 پایگاه انگلیس در پشاور صورت گرفته بود.

م قوای برتانوی حتت قومانده کرنیل مکارتر  1877 در سال

(MaCarthur بار دیگر باالی قوم ژراکی محله شدید آغاز منود. افریدی )

ل ها لینهای تلگراف و خمابرات انگلیس را قطع کردند و موانع زیاد مبقاب

 قوای برتانیه اجیاد منودند.
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( بار Keyes) م قوای برتانیه حتت قومانده جرنال کیز 1877 -8در سال 

م یک قوه بزرگ  1878دیگر باالی مردم ژراکی محله کرد. در سال 

خیل محله کرد. ( باالی منطقه زخهTyrleبرتانوی حتت قومانده جرنال تایلر )

خیل به مقابل قوامی خهزافغان، قوم  -در دوران دومنی جنگ انگلیس

وای انگلیس مهاجم برتانیه مقاومت شدید نشان داد، و در امتداد حرکت ق

 تا افغانستان، در مواضع خمتلف محالت شدید باالی قوای برتانیه اجنام

 داد.

م بار دیگر یک قوای برتانوی حتت قومانده  1908در سال 

خیل ( برای محله و اشغال وطن زخهJames Willcocksجیمزویلکاکس )

 نتوانستندها اعزام شد، اما با وجود محالت و جنگهای مکرر، انگلیس ها 

احساسات و طنخواهی و آزادی خواهی قوم افریدی را مضمحل بسازند، 

چونکه هدف لشکر کشیهای انگلیس توسعه استعماری بود، در حالیکه 

مقاومت و جانبازی قوم افریدی به خاطر دفاع از خاک و وطن شان صورت 

 میگرفت.

یدان( شعبات مهم قوم افریدی ازین قرار است: ملک دین خیل که در )م

ر د قمرب خیل که -و )باره( زندگی میکنند، یک عده هم در )بازار( بسر میربند

اکاخیل  -در باره زندگی میکنند کوکی خیل که -میدان و باره زندگی میکنند

خیل که در میدان، باره و منطقه زخه -که در )وران( و باره زندگی میکنند

( Sipahسیپاه ) و -میکنندمرخیل که در باره زندگی ک -خیرب زندگی میکنند

 آدم خیل. و -که در باره زندگی میکنند
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 قوم یوسفزی

سال  400یوسفزی ها یک بزرگ و مهم خپتونستان میباشند. این قوم از 

باینطرف درین منطقه سکونت داشته، مسکن اصلی شان نوشکی 

(Nushki( و گرو )Garooدسیستان بود. قوم یوسفزی شعبه ) ای از خزی

(Khazai )هم فامیل خپتونها بوده و در اخری قرن سیزدهم و آغاز قرن چارد

اند. حبوالة )حیات افغانی(، وطن به )افغانستان قرون وسطی( و کابل آمده

( در جماورت ازغستان Ghwara Marghaاصلی یوسفزیها خوره مرغه )

 قندهار بوده است.

متیور، اولوغ بیگ مریزا، فرزند ابوسعید مریزا، یکی از نواده های 

بکمک یوسفزیها به ختت افغانستان جلوس منود و بعد از آن که بکمک 

 یوسفزیها کابل را تسخری کرد، به نابود ساخنت یوسفزیها پرداخت. همان

 طوریکه سیاست و عادت همه مشنان خپتونها بوده، اولوغ بیگ مریزا تالش

 ورزید در بنی یوسفزیها و خوگیانیها دمشنی اجیاد کند.

آنکه اولوغ بیگ توسط قوم یوسفزی بزعامت ملک مددخان و بعد از 

ملک عثمان خان شکست خورد و مغلوب گردید، او خبیانت متوسل شد. 

اولوغ بیگ سران یوسفزی را خبدعه در یک جرگه ساختگی و پالن شده 

نها زعیم یوسفزی را بقتل رساندند. ت 800دعوت کرد و در آجنا سپاهیان او 

ه جنات یافت و بابقایای خانواده خود به ننگرهار ملک امحد ازین حادث

 رفت.

بعد از یک مناقشه با قوم حممدزی در ننگرهار، یوسفزیها از راه باجور به 

( که در آن وقت از پشاور به صوات Zilazaksپشاور رفتند. قوم دالزاک )
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( Du- Aabiکوچیده بود، از یوسفزیها استقبال منوده و در منطقه دوآبی )

ن زمنی داد. بعد از آن یک مناقشه بنی یوسفزی و دالزاک رخ داد که برایشا

در نتیجه آن ملک امحدخان بقوم حممدزی مراجعه کرد و بنی آنها تفاهم و 

آتشی مبیان آمد. در نتیجه این اتفاق، آنها باالی قوم دالزاک فایق شده و 

 ای از قومقوم دالزاک واپس به صوات رفت. )این قوم حممدزی شاخه

 مرتجم( -یوسفزی میباشد

سر زمنی پشاور در آن وقت بنی اقوام یوسفزی، خوگیانی، اومتانزی و 

حممدزی تقسیم شده بود. باری توافقی بنی زعیم صوات موسوم به ویس، و 

قوم دالزاک صورت گرفت. ملک امحدخان احساس تهدید منود و با لشکر 

ه کوت موقف خود باالی صوات محله کرد. مردم صوات در منطقه شا

گرفتند. زعمای یوسفزی یک قسمت قوای خود را به مقابل مردم صوات در 

شاه کوت گذاشته، با قوای دیگر از طریق ملنکد به صوات داخل شده و 

 بعضی نواحی را متصرف شدند.

مردم صوات خود را در حماصره یافته به صوات علیا رفتند و صوات 

زیها بعد از تسلط کامل بر صوات وسفی -سفلی را به یوسفزیها واگذاشتند

سفلی، باالی صوات علیا محله کردند. مردم صوات مقاومت نتوانسته به 

 ( و نواحی دیگر رفتند که اکنون نیز در همان نواحی زندگیPaklaپکال )

 دارند. یک تعداد صواتی ها ایبت آباد و هندوستان رفتند.

قبیل بونری، پوران، قوم یوسفزی صوات و نواحی جماور و متصل آنرا از 

( و غوربند، نیز تصرف کردند. یوسفزیها حمالت Chakesarکانه، چکیسر )

متصرفه را بنی خانواده های قومی خود تقسیم کردند که تا امروز برین منطقه 
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 مسلط میباشند.

قوم یوسفزی بسه شعبه مهم تقسیم شده: اکوزی، ملکزی و لویزی 

(Loezai )– وپنجکوره زندگی میکنند، و شعبه و اکوزی در صوات  ملکزی

یز ان نلویزی در بونری میباشند. یک عده یوسفزیها در منطقه بوپال در هندوست

ه کرد زندگی میکنند، اما زبان شان در نتیجه گذشت زمان و تغیری حمیط تغیری

هزار مرد جنگی دارد. محله این قوم  170است. قوم یوسفزی در حدود 

( در آغاز قرن هجدهم ثبوت شحاعت و Rohilkandباالی روحیلکند )

 سلحشوری این قوم میباشد.

 قوم ختک

یک قوم مهم دیگر خپتون که به شجاعت و شهامت معروف است، قوم 

ختک میباشد، خوشحال خان ختک، پدر زبان خپتو، بهمنی قوم منسوب 

( Sathakسال قبل در کتب آریایی بنام ستک ) 3000است. از قوم ختک 

( بشمار رفته است. اکنون Paktمجله اقوام پکت )خپت( )یاد شده و در 

این قوم در نواحی پشاور و کوهات زندگی میکنند وصحتمند و تنومند 

 میباشند.

خیل و در مشال منطقه ختک، قوم بنگش و در جنوب آن اقوام عیسی

میانویل سکونت دارند. از جانب غرب با قوم وزیری در متاس اند. قوم 

یوسفزی و دیگران مناسبات حسنه دارد. این نوع  ختک با افریدی و

مناسبات، بر خالف توقع دمشنان خپتون، موجب احتاد و همبستگی بنی 

 سایر قبایل خپتون بوده است.
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قوم ختک در ایام اخرت )عید( رقص خمصوصی دارند که )اتن( نامیده 

تک میشود. شعبه برازنده این قوم )فقری خیل( نام دارد. مسکن اصلی قوم خ

نو ( بوده و از آن جا جبانب مشرق کوچیده به نواحی بShiwalمنطقه شوال )

(Bannu( رسیدند و با اقوام هنی )Honai و منگل یکجا زندگی اختیار )

یای منودند. پسانرت، قوم ختک داخل این ساحه شده و ناحیه بنی دو شعبه در

و ضییق کرم را خمتص خبود ساختند. اما این ناحیه را برای خود تنگ 

( رسیدند و منطقه Junagharدانسته بطرف مشال رفتند و به جونه گر )

جنوب و شرق کوهات را در دامنه سپنی غر اشغال منودند. در مست مشرق 

 در جماورت نیالب بنزدیک اتک رسیدند.

-1550( بود که در بنی ساهلای Akoزعیم بزرگ قوم ختک ملک اکو )

سال زعیم قوم  20خان برای مدت ییم زندگی میکرد. بعد از او حی 1600

 سال زعیم بود، و بعد از 21ختک بود، و بعد از او شهبازخان برای مدت 

( Bartonخان ختک رسید. بقول سر ویلیم بارتون )او زعامت به خوشحال

 هزار آن در پشاور و متباقی در 12هزار مرد جنگی دارد که  32قوم ختک 

 کوهات میباشند.

از طرف  -میل عرض دارد 50میل طول و  100ختک منطقه زیست قوم 

شرق به دریای سند، و از جانب مشال بشهر کابل حماط میباشد. یک عده 

 در جانب غرب -قوم ختک در آن طرف دریای سند سکونت اختیار منوده

قوم ختک اقوام خیل، مومند، افریدی، اورکرزی و بنگش زندگی میکنند. 

 در جنوب آن بنو قرار دارد.

طقه زیست قوم ختک به دو حصه مشال و جنوب تقسیم شده  و قسمت من
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جنوب آن کامال کوهستانی میباشد. در قسمت مشال آن اگرچه همواریها و 

های جنوبی آن دو میدانها وجود دارند، اما زمنی آن سنگالخ است. در دره

( زندگی میکنند و دو Barak( و بارک )Saghazشعبه ختک بنام ساغزی )

 ( میباشند.Teri( و تریی )Latammarشهور آن لتمار )قریه م

های کوچک سرسبز وجود در قسمت های بلند و مرتفع منطقه ختک، دره

 دارند که در بعضی از آنها زیتون وحشی مریوید. حمصول عمده این منطقه

حبوبات است. معدن عمده منطقه منک است و منک بهادرخیل سفید و 

میل  50فوت و طول رکهای آن  1000طقه مشهور است. عمق معدنیات من

ختمنی شده است. جتارت عمده منطقه منک است که آنرا توسط حیوانات 

 ببازارها انتقال میدهند.

از حتقیق آقای سیدانوراحلق نکات جالب ذیل اقتباس میشود:"باساس 

هزار ختک وجود  56، تنها در منطقه پشاور  1931نفوس مشاری سال 

هزار نفر ختمنی شده است. این قوم  200م در حدود داشت. نفوس این قو

در بنی خودش تقسیمات و شعبات خبصوص دارد. اما اداره انگلیس آنرا 

ارت ختک شرقی عب -بدو قسمت ختک شرقی و ختک غربی تقسیم کرده

(. Teraiو ختک غربی عبارت است از تریی ) (Akorai) است از اکوری

شاور زندگی میکنند و ختکهای غربی ختکهای شرقی بطور عمده در منطقه پ

 -در کوهات. در وضع و چگونگی زندگی قوم ختک تفاوتها و جود دارد

های خالص کوهستانی زندگی دارند و طبعا با مشکالت یک عده در دره

 مواجه میباشند، دیگراندر حمیط شهری زندگی مرفه دارند.

ن نواز قوم ختک بی نهایت شجاع و مانند سایر اقوام خپتون مهما
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میباشد. لباس ساده میپوشند و خوراک عمده شان حبوبات است. با 

وجودیکه منطقه زیست این قوم بیحاصل و کوهستانی میباشد، قوم ختک در 

 بنی قبایل سرحد شهرت بزرگ کمای کرده است."

 قوم مومند

مومند یک قوم بزرگ خپتونستان است. باساس روایات مورخنی قوم 

( به ننگرهار آمدند، سپس Ghway Marghaمرغا ) مومند از منطقه خوره

خان در در سر زمنی خپتونستان سکونت اختیار منودند. قاضی فیض اهلل

کتاب خود بعنوان "تاریخ خپتونها" چننی نوشته است:"مومند، خلیل و 

م آنها در جماورت  1450داودزی، غوریاخیل نامیده میشوند. در حدود 

 1507( در سال Baburگی میکردند. بابر )دریای ترنک در غرب غزنی زند

 ومندمم از قوم مومند چننی یاد کرده است:" خرب مبن رسید که عده زیاد قوم 

( میباشند."بعد آنها در جماورت Sanigana( و سنیگانا )Mashdدر مشد )

 تند.غزنی میبودند. در دوره سلطنت کامران پسر بابر، این قوم به پشاور رف

( یک شعبه مشهور این قوم در Baizaiبایزی ) شعبات قوم مومند:

( به Alimzaiالیمزی ) -کوهستانات غرب پشاور سکونت اختیار کردند

( Gandow) ( و گنداوKamaliجانب مشال شرق بایزی در کمایل )

مسکون گردیدند. اومتانزی شعبه مهم دیگریست که شاهراه ها را در اختیار 

( و پوخ دند Danis-kolول )دارند، به جانب شرق بایزی در دانشک

(Pukh- Dand( زندگی میکنند. خوازی )Khawazazai آن شعبه قوم )

ونقل خورا که باب و سامان آالت بنی پشاور و مومند است که از طریق محل

( وبرها خنیل Tarakzaiترکزی ) -کابل امرار حیات و معیشت میکنند
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(Bran-Khail( در ناحیه پندپایل )Pandpaliزندگی ) خیل عثمان -میکنند

(Osman khail( در کوهستانات سالله )Salala اقامت دارند. خباطر )

تعداد زیاد واهمیت این قوم، مومندها همیشه در نزد دمشنان شان حبیث 

این واقعیت را مورخنی  -منشاء رجن و مزامحت بزرگ شناخته شده اند

 انگلیس تائید کرده اند.

دولت هند برتانوی، قوم مومند هرگز  با وجود مساعی زیاد و تشویقات

وم ایر اقوام خپتون، قسبلکه مانند  -حاضر نشد که در سپاه برتانیه شامل شود

 د.مومند بدفاع از آزادی مششری بدست گرفت و با هجوم برتانیه مقابله کر

هنگامیکه برتانیه پنجاب را بهندوستان ضمیمه ساخت و به خاک 

 قوم مومند بطور مداوم ترئید یافت. در خپتونستان نزدیک شدند، مقاومت

م قوا و عساکر زیاد برتانیه به مقابل  1855 – 60و  1851 -2ساهلای 

 دند.مومندها اعزام گردید، اما با مقابله شدید مردان جنگی مومند مواجه ش

که  جتدید گردید 1864بار دیگر یک کامپنی و عملیات شدید برتانیه در سال 

اور محله باالی پش 125سپاهیان برتانیه شد. مومندها منجر به تلفات زیاد 

ت م مومندها حت 1863کردند که در آن وقت در تصرف برتانیه بود. در سال 

-80قیادت آخوند صوات در خمالفت با انگلیس قیام کردند. در ساهلی 

 م قوم مومند سه بار با برتانیه جنگیدند. 1878

 وزیرقوم 

ها ور خپتونستان بوده و تاریخ سالوزیری ها یک قوم شجاع و سلحش

مبارزه را با استعمار دارند. از آن هنگام که قوم وزیر از افغانستان جدا 

دفاغ از آزادی ساخته شدند، هرگز بقیادت استعمار تن نداده، بلکه همیشه به
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 شود:قربانی داده اند، برای ثبوت این مدعا موارد ذیل ارائه می

لف رجنیب سنگ، باالی بنو محله کرد. م گالب سنگ، خ1844در سال 

( Tapiقوم وزیزی حتت زعامت قاسم خان و گالب خان در موضع تپی )

بشدت مقاومت کردند و در نتیجة یک جنگ شدید لشکر گالب سنگ 

 وردند.آها غنامی بسیار بدست مغلوب شده، وزیری

م قوای استعماری برتانیه باالی بنو محله کرد، لشکر 1846در سال 

مقاومت شدید اقوام امحدزی و اومتانزی وزیر مواجه و مهاجم برتانیه به

 نشینی کردند.عقب

میل دورتر در  10فاصله م قوای جمهز برتانیه بار دیگر به1850در سال 

 مشال بنو محله کرد. قوماندان انگلیس و عساکر زیادشان کشته شدند.

( بار دیگر Cook)زعامت کپتان کوک م قوای برتانیه به1850در سال 

محلة انگلیس را ناکام ساختند. در شب بیستم  19ها محله کرد؛ اما وزیری

م قوای برتانیه حتت قوماندة میجر نیکولسن 1852سپتامرب سال 

(Nicholsonباالی وزیرستان محله کرده، ویل باوجود خمفی بودن و آنی ) 

یجة این بودن محله در اثنای شب، مقاومت شدید صورت گرفت که در نت

نفر وزیری جام  87جنگ تعداد زیاد عساکر برتانیه مقتول و همچنان 

 شهادت نوشیدند.

های دامیل منصب انگلیس در بنی قریهم یک صاحب1859در سال 

(Damil( و لتاس )Latasبه ) فاصله هشت میل دورتر از بنو توسط حمبت

برتانیه  خان اومتانزی کشته شد. قوای بزرگخان هاتی امحدزی و زنگی
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گریی اعزام گردید. جنگ شدیدی حتت قومانده جرنال نیکولسن برای انتقام

اقوام ختک و بنگش  -مقاومت شدید قوم وزیری مواجه گردیددر گرفت و به

 طرفداری از قوم وزیر اشرتاک منوده بودند.نیز به

م قوم وزیر یک محله ناگهانی باالی پایگاه 1859دسامرب  22تاریخ به

 ( اجنام داد که در نتیجة آنGamab Passه واقع در معرب گماب  )برتانی

نفر وزیری شهید شده و حمبت خان دستگری شد و انگلیس او را اعدام  93

ها محله دیگری بر پایگاه برتانیه در جماورت م وزیری1878کرد. در سال 

 بنو و تل اجنام دادند.

( باالی پایگاه Dauriم اقوام وزیری، حمسود و دوری  )1889در سال 

نفر عسکر  27برتانیه واقع در هشت میلی مشال غرب تل محله کردند و 

 برتانوی را کشتند.

جانب وانه پیشروی کردند. قوم وزیر باالی م قوای برتانیه به1894در سال 

عسکر برتانوی را کشتند و  1300نفری برتانیه هجوم برده،  3000لشکر 

 د.وزیری هم جام شهادت نوشیدن 350

 11م دولت هند برتانوی یک قوای بسیار جمهز مشتمل بر 1894در سال 

مقاومت شدید ( فرستاد؛ اما بهTochi Passهزار عسکر را به درة توچی )

 قوم وزیر مواجه شدند.

( گورجرنال هندوستان Lord Cursonم که الرد کرزن )1902در سال 

ها که عاشق آزادی وزیریاو در اثر مقاومت « پیشروی»بود، سیاست جدید 

 بودند، ناکام گردید.
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ود شانه با براداران افغان خدر جنگ استقالل افغانستان قوم وزیر شانه به

 جنگیدند. بعد از آنکه خط دیورند باالی دولت افغانستان حتمیل گردید،

ه مقاومت ادامه دادند. استعمار برتانیقوم وزیر برای دوام استقالل خود به

ه بنها ید غالمی را بر قوم وزیر حتمیل کند و یا از عشق و عالقة آموفق نگرد

 آزادی و استقالل بکاهد.

ختمنی کردن قدرت نظامی قوم وزیر مشکل است، زیرا در اثنای جنگ 

« خلکر حماربه»ها در مشول زنهمه مردم وزیری از جوان تا پری گرفته، به

قوای مهاجم دمشن فرق ه( وزیر به تناسب گریند. حجم خلکر )سپاسهم می

هزار نفری و قوم حمسود  23م قوم وزیر یک خلکر 1919کند. در سال می

هزار نفری در میدان حماربه حاضر ساختند. باساس ختمنی  13یک خلکر 

هزار نفری و قوم حمسود دارای خلکر  30ها قوم وزیر دارای خلکر انگلیس

هزار نفر  50ها را ریدفاعی وزی باشند که جمموع قدرتهزار نفری می 20

 نشان داده است.

 قوم مسعود )محسود(

مسعود یک شعبة دالور و سلحشور قوم و سرزمنی وزیرستان است که از 

طرف در دفاع از وطن خود همراه با برادران دلری وزیر سهیم دیرزمان باین

بوده است. قوم مسعود در بنی درة توچی و دریای گومل سکونت و معیشت 

دفاع از آزادی سرزمنی خود های بسیاری بهمسعود در جنگدارد. قوم 

 قرار است:اشرتاک ورزیده و چند مثال آن ازین

م دولت هند برتانوی محلة شدیدی برای دستگریی غازی 1859در سال 

منصب انگلیس را کشته خان که یکجا با غازی حمبت خان یک صاحب
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ود تقاضای تسلیمی غازی بودند، باالی قوم مسعود اجنام داد و از قوم مسع

« خپتونویل»خان را کرد. از آجنائیکه عمل و اقدام دو نفر مذکور انگیزة 

داشت، قوم مسعود با مششری بانگلیس جواب منفی داد و بعد از سه جنگ 

 جای خود قرار گرفت و برتانیه نتوانست غازی خان را دستگری کند.حق به

( در Pulseenان پلسنی )زعامت جنگی خم قوم مسعود به1860در سال 

عسکر برتانوی  929مقابل قوای برتانوی چنان مقاومت کردند که نگی بهج

 کشته شد.

ای را باالی م جرنال مچربلنی با یک قوای بزرگ محله1860در سال 

از طریق شرونگی  قوم و سرزمنی حمسود اجنام داد و از دیرة امساعیل خان،

(Sharungai( و کنیگورام )Kaniguramبه )  خاک قوم حمسود نزدیک

( را داشتند. جرنال مذکور امر کرد Makinشد و هدف تسخری قریة مکنی )

که باالی بنو از طریق سروبی محله شود. هنگامیکه قوم حمسود از پالن 

مقابل قوای برتانیه قیام کرد و در جنگ شدیدی محالت برتانیه خرب شد، به

 که رخ داد قوم حمسود فاحت برآمد.

یورش  (Tanak)م اقوام وزیر و حمسود باالی بازر تنک 1879ر سال د

م قوای برتانوی از محالت 1881برده غنامی زیاد بدست آوردند. در سال 

جرنال کنیدی امر داد که از طریق حمسود خسارات زیاد متحمل شده و به

قوای خود در بنو محله کند. و به (Mikin)شرونگی و کنیگورام باالی میکنی 

( باالی رزمک Khaisura( و کیسوره )Shaktuامر داد تا از طریق شکتو )

(Razmakمحله کند. در نتیجه، قوای برتانیه باهداف خود موفق نشده و ) 

 نشینی کردند.دست خایل عقب
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ه کهزار نفر ختمنی کرده  18سرویلیام بارتن قوای دفاعی قوم حمسود را 

داده ف قوایی را تشکیل مینص باشد؛ زیرا قوم حمسود همیشهنادرست می

 فرستادند.میدان جنگ میها در مقابل دمشن مشرتک شان بهکه وزیری

 قوم دور

حیات »دور شعبة دیگریست از خاک وزیرستان در خپتونستان. باساس 

طرف در دو طرف دریای توچی سال باین 500این قوم از مدت « افغانی

(Tochi)  مسکن گزین بوده اند. وقتی که پادشاه مغل اورنگ زیب لشکر

خود را برای تسخری این قوم فرستاد، به شکست فاحش مواجه شد و از آن 

 بعد این قوم سلطه و حکمرانی هیچ حکومت خارجی را نپذیرفته است.به

جانب غرب بنو در دو طرف دریای توچی واقع منطقة زیست این قوم به

« حیات افغانی»ر طرف آن اقوام وزیری قرار دارند. باساس بوده و در چها

 باشد.هزار مرد جنگی می 12قدرت دفاعی این قوم در حدود 

 قوم بیتنی

بیتنی شعبه دیگریست از قوم وزیرستان در کشور خپتونستان. باساس 

گی داشته، این قوم اصًال در غرب سلسله کوه سلیمان زنده« حیات افغانی»

مروز اشرق آن کوه کوچیده و در درة گومل مقیم شدند و تا جانب سپس به

قدرت دفاعی این قوم حدود سه « حیات افغانی»باشند. باساس هماجنا می

 باشد.هزار مرد جنگی می

 قوم اتمان خیل

جانب مشال باشد. باجور بهخیل یک قوم مشهور خپتونستان آزاد میامتان
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جانب ن خپتونستان مرکزی، بهمنطقه زیست آنها قرار دارد، در جنوب آ

 مشرق آن صوات و دیر، و در مست مغرب آن مومند قرار دارد.

این منطقه کوهستانی بوده در تابستان بسیار گرم و در زمستان سرد 

باشند. همانند سایر زراعت مصروف میها عمدتاً بهخیلباشد. امتانمی

 ز آزادی و استقالل خاکها نیز در دفاع اخیلاقوام آزاد خپتونستان، امتان

های زیاد داده و چند بار با قوای خود به مقابل تهاجم برتانوی، قربانی

 برتانیه جنگیده اند.

ها در قرن چهاردهم میالدی از طریق خیلامتان« حیات افغانی»باساس 

خیل وطن کنونی خود آمده بودند. شعبات امتانکابل و گومل به

 قرارست:ازین

کنند، ماندل انب مشال مشرق منطقه زندگی میشیموزی که در ج

(Mandelکه در قسمت مشال غرب وطن امتان )ها سکونت دارند. خیل

( نیز Asilباشند، اصیل )( که در غرب منطقه میBooth Khailبوت خیل )

( در مست مشال وطن Alikzaiدر غرب منطقه سکونت دارند. علیزی )

( که در متام مناطق Myaganخیل سکونت دارند، و میاگان )امتان

 باشند.خیل پراگنده میامتان

 قوم غلزی

ها در پندارند؛ اما غلزیاگرچه قوم غلزی را یک قوم واحد خپتونستان می

واقعیت از چند قوم خپتونستان تشکیل شده اند. مردمی را که عموماً غلزی 

خوانند، در واقعیت یک قبیله کوچی و دارای فرهنگ مشخص و شیوة می
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باشد. این قوم به سخن خاص زندگی بوده مصروفیت عمدة آنها جتارت می

و تصمیم و ایستادگی خود بسیار شهرت دارد. هر سال ثروت زیاد در ناحیة 

زرمت و شرق غزنی کمایی کرده، سپس از طریق درة گومل و سرزمنی اقوام 

( و Dathهای خود به داس )وزیری، کاکر و دیگر اقوام خپتون، همراه با رمه

روند. این قوم اگرچه اصًال از مجله اقوام افغانستان دیرة امساعیل خان می

ها مدت هشت ماه سال را در خاک خپتونستان بسر باشد؛ اما غلزیمی

 برند. می

مقامات هند برتانوی بعد از آنکه چند بار سعی کردند جلو مسافرت 

ها ناکام ماند. غلزی مقابل قدرت و ارادةشان بهالشها را بگریند، تغلزی

شود. مشار دیده میهای بیدر مناطق خط سری آنها هزاران مرد و زن و رمه

روند و در آجنا معامالت داد وستد و هندوستان می عدة زیاد آنها حتی به

 گردند.وطن اصلی خود برمیجتارت اجنام داده، آزادانه دوباره به

(، در رمة Nasarاصر )قوم غلزی شعبات فرعی زیاد دارد. مثًال ن

حیوانات شان شرت، گاو، مرکب و بز شامل است. آنهائیکه رمه حیوانات 

جاهای دیگر دارند، منک را از معادن کوهات یا حبوبات را از مروت به

دهند. آنهائیکه رمة گوسفند دارند از ماه اکتوبر تا اخری اپریل را در انتقال می

قوم خروت یکی از شعبات غلزی  کنند.کوهستانات خپتونستان سرپی می

خیل شعبه دیگر غلزی و مردم باشند. قوم سلیمانگر میاست و مردم صنعت

 Mijaآن نهایت شجاع و دلری است. در مجلة مردم مهاجر، میجه خیل )

Khailباشند. این قوم در زمان قدمی متام جتارت ابریشم ( خیلی ثرومتند می

( Dowtaniدادند. شعبة دوتانی )یو پوشاکه باب را در خبارا اجنام م
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خیز در بنی گومل و کوهستانات وزیری مالک یک قسمت زمنی حاصل

جات ( شبعه دیگریست که تنها به جتارت میوهNiyaziباشند. قوم نیازی )می

 اشتغال دارند.

خیل، اندر، شعبات معروف قوم غلزی عبارتند از: هوتک، توخی، سلیمان

( و Swaniازی، ستانیزی )، خروتی، داوتنی، نیخیلکی، اکاخیل، علیتره

 لودی.

 قوم بلوچ

کنند. سه بلوچ یک قوم مهم خپتونستان است که در بلوچستان زندگی می

(، بوغنانی Garchaniشعبة عمدة این قوم عبارتند از گرچانی )

(Boghnani( و مزیری )Mazairi این سه شعبه به شعبات فرعی دیگری .)

شاخه  81شعبه فرعی و  11ار: قوم گرجانی دارای قرتقسیم شده، ازین

باشد. قوم شاخه می 44باشد. قوم بوغنانی دارای شش شعبه فرعی و می

ها مردم بسیار باشد. بلوچشاخه می 57مزاری دارای چهار شعبه فرعی و 

باشند و هر شعبه و شاخة آن پابندی عمیق باغریت، شجاع و سلحشور می

باشد. سرزمنی داری میها رمهد. مصروفت عمدة بلوچریشه و قوم خود داربه

( شروع شده تا Siwai) وب آباد و سیویها از ناحیة مشال یعقزیست بلوچ

 جماورت پشنی امتداد دارد. اقوامیکه درین منطقه سکونت دارند عبارتند

ی (، خوساجSaghari(، گرچانی، سغاری )Drashakiکی )از: مزیر، دراشه

(Khosaji ،)( سوندیSondi( جپداری ،)Pajdari و کیسرانی )

(Kisrani.) 

(، خرتان Mariدر قسمت اخری کوهستانات این منطقه اقوام مری )
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(Khatran( پتان ،)Patan( سوانی ،)Swani و موسی خیل زندگی )

کنند. از سرحد سند تا میتان کوت اراضی وسیعی افتاده که کامًال به قوم می

همنی نام گرفته شده که گویند نام این قوم از دریایی بهمزیری تعلق دارد. می

در سیستان امتداد دارد. این قوم در برابر پیشروی استعمار برتانیه سهم 

 ارزنده در مقاومت داشته است.

 ( و قوم بوغنانی در منطقةDragolقوم گرچانی در کوهستانات دراگول )

 کنند.( زندگی میAjanpurکوهستانی در جماورت اجانپور )

نظری است. این قوم تسلط اجنبی قوم مزیری در سلحشوری و مقاومت بی

ه را بر خاک خود هیچگاه نپذیرفته است. قوم خرتان در قسمت پایان پایگا

 کند.( زندگی میMunroمونرو )

 قوم براوی )بروهی(

خودشان دارند. قوم براوی در بلوچستان زندگی داشته و زبانی خمتص به

 کند، از نظر کلتور و فرهنگوم در پهلوی اقوام بلوچ زندگی میاگرچه این ق

قرار است: باشند. شعبات عمدة قوم براوی ازینها متفاوت میبا بلوچ

(، Mirwani(، مریوانی )Ahmadzai(، امحدزی )Qanbaraniقنبارانی )

( و کرکانری Sama’alati(، مساآلتی )Qalandarniقلندرانی )

(Karkanariخان ،)شاخة امحدزی تعلق دارند.کالت به های 

 قوم چغرزی

کند. اینها قبًال در صوات ( زندگی میAlaiiاین قوم در منطقه االیی )

زندگی داشتند، اما بعد از آنکه صوات در تسلط قوم یوسفزی درآمد باین 
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منطقه آمدند. یکعده افراد این قوم به هندوستان رفتند. این قوم به هفت 

(، نصرت خیل، بسی Hansanzaiقرار ذیل: هنسنزی )شعبه تقسیم شده، 

(، دورمریا Askhari(، اسخاری )Akazia، اکازی )(Basi Khailخیل )

(Dormaira( و دیشی )Daishi .) 

باشد. اینها در ( میChagarzaiقوم هنسنزی شاخة بزرگ قوم چغرزی )

اورگی  (،Nandirهای االیی، ناندیر )هزار خانوار بوده و در قریه 16حدود 

(Orgai( دیشان ،)Daishan( و کونش )Konshزندگی می ).کنند 

باشند و نواز میقوم چغرزی زندگی عادی و ساده داشته و بسیار مهمان

( و Alronخوانند. در جانب شرق وطن شان آلرون )منطقه خود را االیی می

 در( قرار دارد. ویل از جانب غرب تا اباسنی امتداد دارد. Paloaپلوا )

مست جنوب آن ( و آزاد کوهستان و بهKaganجانب مشال آن کاگان )

 15میل و عرض آن  30( قرار دارند. طول این منطقه حدود Tinalتینال )

 باشد.میل می

 (Mao Khailقوم ماوخیل )

دانند. یک قوم به عنی ای از قوم خود میها قوم ماوخیل را شعبهیوسفزی

 هزار خانواده مشرده اند. رد. ماوخیل را ششنام در وزیرستان نیز وجود دا

 ( پیوسته، ازMandarمنطقة آنها از جانب شرق به اباسنی، بنری و مندر )

طرف جنوب باشد. بهجانب غرب و مشال به چغرزی و هنسنزی متصل می

( سکونت Mahaban( مسکون در کوه مهابان )Amazaiهای )آن امازائی

 دارند.
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 (Amazai)قوم امازی 

امازی کوهستان در دو طرف کوه مهابان قرار دارد. آن عدة این مردم که 

(، و عدة دیگر که در De Paitawطرف آفتاب گری کوه قرار دارند دپیتو )به

شوند. ( نامیده میDe Syoriباشند دسیوری )قسمت سایه گری کوه می

ها نیها( در حتت کنرتول وایل صوات بوده، اما پیتونشدسیوری )سایه نشنی

 1 باشند.مستقل می

 قوم ساالر و منصور

شود که این قوم از دو برادری پیدا شده که یکی ساالر و دیگری گفته می

کنند. آنها برای کار و ( زندگی میGadunمنصور نام داشته اند و در گدون )

ای به هندوستان و بعضا به اروپا و امریکا. روند، عدهخارج میجتارت به

خیل باجور خیل در کوهستان وجود دارد که با امتانوم امتاندرینجا یک ق

معنی یک کلمة خپتو است، به« گدون»کنید که ارتباطات دارند. )مالحظه می

 رتجم(.م -اشرتاکی یا دسته مجعی، و همنی حمل را )جدون( نیز گویند

 قوم ترکانی

این  کند.ترکانی یک قوم مشهور خپتونستان است که در باجور زندگی می

( و دیگری ساالرزی. Mamundقوم به دو شعبه تقسیم شده، یکی ماموند )

های ابراهیم خیل و چارمنگ هایی ازین قوم بنامعالوتاً شاخه

                                                 
1
د و در عنی باشهای دری و خپتو میزبان بلوچی یک زبان آریایی و خاله زادة زبان 

 -)در آفتاب نشسنت« پیتو»منطقه رشد و انکشاف کرده است. در پاراگراف باال کلمات 

در زبان خپتو( منودار این واقعیت است که در زبان « سایه»معنی )به« سیوری»دری( و 

 باشد. هامشیانبلوچی کلمات زیادی از خپتو و دری شامل می
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(Charmang.وجود دارند ) 

( و دیگری Sdeenو شاخه دارند، یکی سدین )ها در بنی خود دساالرزی

و « بزرگ»قسمت دو (. ماموندها هم در بنی خود بهAmdakامدک )

خیل شاخة عمدة قوم ترکانی تقسیم شده اند. قوم ابراهیم« کوچک»

 مقابل استعمار مغل سهم برازنده داشته است.باشد. این قوم در دفاع بهمی

 قوم بنگش

بنگش یک قوم معروف خپتونستان است و منطقة زیست آنها از دریای 

ر کوهات زندگی سند تا درة ُکرم وسعت دارد. عدة زیاد قوم بنگش د

کنند. در مست جنوب و شرق منطقة بنگش قوم ختک، در جانب مشال می

آن قوم اورکزی، در جنوب غرب آن قوم وزیری و در مست غرب آن وادی 

کنند ها زندگی میها و همواریکُرم قرار دارد. آن عده بنگش که در میدان

نامیده « بنگش بر»کنند و آن عده که در کوهستانات زندگی می« لر بنگش»

 شوند.می

هزار خانوار ختمنی شده.  18نفوس قوم بنگش « حیاتی افغانی»باساس 

ه سرویلیام بارتن قدرت دفاعی این قوم را شش هزار مردم جنگی ختمنی کرد

باشند. مصروفت عمدة که چهار هزار آن در کوهات و متباقی در درة کرم می

 این قوم زراعت است.

 قوم کاکر

م معروف در جنوب خپتونستان است. در مست مغرب آنها کاکر یکی قو

بلوچ، در مست جنوب شان سپنی ترین، در مست مشرق شان سلسله کوه 
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غرب شان ارغستان و پشنی، در جانب مشال شان منطقة سلیمان، و در مشال

ها قرار دارد. نفوس قوم احکزی واقع گردیده که در همسایگی منطقة غلزائی

 خانوار ختمنی گردیده است. 1800 تا 1200کاکر بنی 

 ترینقوم 

کند. قوم ترین در منطقة پشنی در مست جنوب خپتونستان زندگی می

قاضی عطاءاهلل خان یادداشت ذیل را در مورد منطقة زیست آنها جبا 

 گذاشته است:

ها در مست مشال منطقة ترین را از منطقة درانی جدا کرده است. کوه»

ها از قوم کاکر جدا شده اند. این منطقه از کوه آنها از مست جنوب توسط

میل  40میل و از شرق به غرب در حدود  80مشال به جنوب در حدود 

 «وسعت دارد.

باساس «. سپنی ترین»و « تور ترین»دو قسمت تقسیم شده، قوم ترین به

دارای « سپنی ترین»خانواده و  6000دارای « تورترین»، «حیات افغانی»

 باشند. مصروفیت عمدة این قوم زراعت و جتارت است.می خانواده 4000

 شینوارقوم 

ها یک قوم مهم و مشهور خپتون است که در قلمروهای شینواری

کنند. در مست مشرق شان افغانستان و خپتونستان، در هر دو جا زندگی می

و « سپینه تیگه»( و افریدی، در مست مشال شان Kar Ghalaiکارغایل )

ده، شباسول قرار دارند. قوم شینواری به دو شعبة عمده تقسیم  و« هزار نو»

 ( و دیگری عبدالرحیم خیل نام دارد.Paiiیکی سه پای )
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های قوم شینواری عبارتند از حسن خیل، محزه خیل، لیاس خیل، شاخه

 Sli Sherخیل، بابرخیل و علی شریخیل )ریندادخیل، حیدرخیل، سلیمان

Khail.) 

 قوم صافی

ها، قوم صافی نیز یک قسمت در افغانستان و یک قسمت ینواریمانند ش

کنند. مرکز زیست آنها در خپتونستان در آزاد خپتونستان زندگی می

قوم صافی تعلق دارد. مصروفیت عمدة است. آخند صوات به« سورکمر»

قوم صافی زراعت است. شعبات قوم صافی عبارتند از: کندهاری، مسعود، 

 گُرَبز و وَدیر.

 (Turi) قوم توری

قوم توری اکنون یک قوم مربوط به خپتونستان است، چونکه توسط 

ن استعمار برتانیه از خاک افغانستان جمزا شده است. شعبات این قوم ازی

(. Ghudi Khailقرار است: مستوخیل، علیزی، محزه خیل و غودی خیل )

ختمنی کرده سرویلیم بارتن قدرت جنگی این قوم را شش هزار مرد جنگی 

 است.

 قوم احکزی

قوم احکزی یک قسمت در افغانستان و یک قسمت در خپتونستان 

سکونت دارند. احکزی یک قوم بسیار شجاع، دلری و سلحشور است و در 

شود. دو شعبة های عجیب جنگی زیاد پیدا میبنی آنها مردان دارای مهارت

( و البته Badin( و بادین )Gojanعمدة این قوم عبارتند از: گوجنی )
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 های متعددی هم دارند.شاخه

*** 

یادداشت مرتجم: مرحوم استاد پژواک این رساله را در بارة تارخیچه 

 ها نوشته و در انگلستان توزیع کرده است.خپتونستان برای معلومات انگلیس

، ماخذیکه در صفحات فوق ذکر کرده البته باختصار از آنها نام برده است

ها از تاریع گریند و انگلیسها تعلق میخود انگلیسماخذ بهزیرا اکثر این 

استعمار خود در هندوستان و در صوبه سرحد )خپتونستان( کافی اطالع 

دارند، چونکه دربارة هر جنگ در خپتونستان و افغانستان یک کتاب در 

کثر این رویدادها و احصائیه ها را از انگلستان چاپ و نشر شده و پژواک ا

ها ها را به واقعیتها اقتباس کرده تا ذهنیت انگلیسخود انگلیسمراجع 

، خوانند، ولو از سفارت افغانستان تهیه و نشر شدهمتوجه بسازد که آچنه می

یه رتانیک اثر تبلیغاتی نبوده بلکه بیانگر رویدادهای واقعی دورة استعمار ب

اب فهرست باشد. معهذا در اخری این کتدر خپتونستان و افغانستان می

های نفوس قبایل خپتون مکمل متام ماخذ درج و چاپ شده است. احصائیه

 م تعلق دارد که اکنون چهارچند شده است.1954به سال 
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 بخش چهارم

 ادبیاتزبان و 

ورد )پشتو( در افغانستان و خپتونستان رایج و م« خپتو»زبان خپتونستان 

رت این مناطق و در استعمال قرار داشته و مردمان زیادی که در جماو

فهمند. در جمموع، زبان کنند این زبان را میکشورهای همسایه زندگی می

د ملیون نفر در آسیای مرکزی، افغانستان، خپتونستان، حدو 20خپتو توسط 

تعداد در پاکستان و کشمری، تکلم دو ملیون خپتون در هندوستان و یک

تعلق  1954 ائیه به سالشوند که این احصمی شود. )خوانندگان متوجهمی

 مرتجم(. -دارد

اروپایی از شاخة آریایی تعلق داشته و  -های هندوزبان خپتو به فامیل زبان

با سانسکرت و زند خویشاوندی نزدیک دارد. حتقیقات جدید توسط 

شناسان معروف شرقی و غربی ثابت منوده که زبان خپتو، در بنی متام زبان

امیل، یگانه زبانیست که شکل و تلفظ کلمات های خویشاوند در عنی فزبان

ها حفظ منوده، و باساس همنی زبان اصلی آریائیخود را بسیار نزدیک به

واقعیت است که یک فصل جدید مطالعات نه تنها دربارة خپتو، بلکه 

مشول فارسی و حتی سانسکرت های آسیای مرکزی بهپریامون سایر زبان

اسان را عقیده برین است که زبان خپتو شنعده زبانشروع شده است. یک

آریایی که از هزاران سال  -های هندوحایز ارتباط مستقیمی است با زبان

طرف در کوهستانات آریا )افغانستان( حفظ شده، و این ارتباط از طریق باین

حتقیق و مطالعة یکعده کلمات تارخیی آریایی از قبیل آریا، آریاناوجیه، 

م که ریشة آنها در زبان خپتو سراغ شد، تائید گردیده آریاناورشه و امثاهل
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 است.

 جنمناحتقیقات دانشمندان افغان در کابل و قندهار از طریق خپتو تولنه و 

شناسان های ادبی در خپتونستان و زبانادبی، همراه با همکاری حلقه

جرمنی، فرانسوی، ناروی، دمنارک و انگلستان در مورد قدامت و 

شناسی توسط خپتو نشر شده؛ هکذا حتقیقات زبان خصوصیات زبان

شاهی آسیایی در  مقامات علمی در خارج از افغانستان، از قبیل )اجنمن

 بنگال( و امثاهلم در ساحة فاللوجی و تاریخ ادبیات زبان خپتو، روشنی

جدید علمی در زمینه فراهم آورده است. خصوصاً حتقیقات جدید توسط 

ر و ساختمان زبان خپتو برای ریسرچ علمی خپتو تولنه باالی دستو

شناسان تسهیالت اجیاد منوده، زیرا حمققنی خارجی قبًال دسرتسی به زبان

که زبان داخل افغانستان و باالی اشخاص و حمالتیحتقیقات و آثار علمی به

 کنند، نداشتند.خپتو را تکلم می

وشته شده، م( در قندهار ن1729هجری ) 1142که در سال « پته خزانه»

درین کتاب اشعار خپتو که توسط شاعران خپتون در قرن دوم هجری سروده 

ر شده، درج و ثبت گردیده است. این نسخه که از خپتونستان بدست آمده با

ای توسط خپتو تولنه نشر شده، سپس توسط پوهاند اول با حواشی و مقدمه

 که خپتو تولنه نشره شده است. آثار دیگریزبان دری ترمجعبداحلی حبیبی به

کرده عبارتند از چند جلد کتاب پریامون وجوه خمتلف زبان خپتو، از 

و  ریه؛غفاللوجی گرفته تا گرامر و دستور، تاریخ ادبیات، آثار شعرای خپتو و 

 باشد.باالخره انسکلوپیدیای آریانا می

ت( اولنی شاعر زبان خپتو امری کرور فرزند امری پوالد وایل غور )والیت هرا
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کرد و در جنگی در بوده. امری کرور در عصر ابومسلم خراسانی زندگی می

 م کشته شده است.770پوشنگ در سال 

 شاعر خپتون که در نزد علمای خپتون شهرت 200از مجلة آثار و اشعار 

 -1118ان بابا )م(، رمح1613 -91دارند، آثار و اشعار خوشحال ختک )

(، 1190(، پری حممد کاکر )متوفی 1145م(، محید مومند )متوفی 1042

( و امحد دین )که شاهنامه 1118پریحممد هوتک، مجال ختک )متوفی

فردوسی و هزارویک شب عربی را به خپتو ترمجه کرده( شهرت بنی املللی 

 حاصل منوده اند.

کند. خوشحال ختک بزرگرتین مقام را در بنی شعرای خپتون احراز می

مشول انگلیسی و فرانسوی ترمجه شده، و وپایی، بهچند زبان ارآثار او به

( مؤلف )گرامر خپتو به انگلیسی(، Major Ravertyقول میجر راورتی )به

مشول ترامجی از آثار عربی و جلد نثر، به 200خوشحال ختک در حدود 

هزار بیت ثبت شده است.  80فارسی تالیف منوده، و اشعار او در حدود 

رد کالم بود، بلکه مرد مششری و میدان جنگ نیز خوشحال ختک نه تنها م

بوده، که بازوها و هم اشعار و هم قسمت عمدة عمر خود را در مقابل 

امرپاطور مغل اورنگ زیب، سرپ ساخته است. خوشحال ختک یک زعیم 

گرای خپتون بود که از طریق آثار منثور و منظوم خود سیاسی و یک ملی

وطنان خود متجلی ساخته است. بنابرآن گرایی را در ذهن هماحساس ملی

حیات و آثار خوشحال ختک یک فصل بسیار مهمی را نه تنها در مبارزات 

مردم افغانستان در برابر امرپاطوران مغل، بلکه در تاریخ مبارزات 

دهد. اگرچه امرپاطوران مغل در هندوستان پریوان خپتونستان نیز، تشکیل می
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معهذا خوشحال ختک عقیده داشت که  خملص و جدی دین اسالم بودند،

ها یک ملت علیحده بوده و مستحق آزادی و استقالل در وطن آبایی خپتون

باشند. خوشحال ختک این بزرگرتی آرزوی خود را در ابیات ذیل خود می

 سروده است:

 ها پادشاهان هند بوده اند،ها خپتون... در گذشته

 ند،شوها فایق میو هنوز هم در عمل بر مغل

 شده اند، دانند و آنها حتریکاما احتاد را منی

 در مقابل ریسمان احتاد خداوند، تا که پشیمان شوند،

 شود،ای خداوندا! خوشحال دوباره جوان می

گر تو لطف کنی و به آنها اتفاق نصیب کنی و به حمبت برگردانی. ..  .ا

آرزوی خوشحال ختک امروز از طریق برافراشته شدن بریق آزاد 

ها و خپتونستان تامنی شده، و این نعمت تنها از برکت اتفاق و احتاد خپتون

 تصمیم آنها برای بدست آوردن زمام و اختیار کشورشان، بدست آمده است.

شناخته « پدر زبان خپتو»حیث خوشحال ختک شاعر ملی قوم خپتون و به

ا هر دو رشده است. اشعار او مطالب خمتلف را دربر گرفته، عشق و فلسفه، 

تبارز داده است. خوشحال حتی در ساحة درست نویسی و امال و انشأ 

هائی را در نگارش زبان خپتو وارد ساخته تشبث کرده و اصالحات و نوآوری

حیث استاد مششری و هم استاد قلم زندگی کرده و حیات است. خوشحال به

ه ن قربانی دادتکرار در راه آزادی و استقالل قوم خپتوخود را چندبار و به

 است.
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آثار خوشحال ختک مشتمل است بر کلیات، طریق خپتو، سری دانش، د 

 ینیهیادونو کتاب، فرخ نامه، فضل نامه، ریاض احلقایق، بازنامه، هدایا، ا

(Ainaya.صحت البدن، دستورنامه و زجنریی ،) 

رمحان بابا یک شاعر معروف زبان خپتو بوده و هیچ یک خپتونی را 

های اکثر نهم که نام او را نشنیده باشد. اشعار رمحان بابا در خاشناسیمنی

قوم مومند بود و در  شود. رمحان بابا بهها راه یافته و معزز دانسته میخپتون

وفات شده است. اشعار  1118هجری تولد یافته و در سال  1042سنه 

در نزد  ها همان مقام و مزیتی را دارد که حافظرمحان بابا در نزد خپتون

بینند. شرق شناسانی از ها با اشعار رمحان بابا فال میها دارد. خپتونایرانی

ر د( و امثاهلم، رمحان بابا را Dorn(، راورتی دورن )Hughesقبیل هیوز )

 زمرة شاعران درجه اول قرار داده اند.

 محید بابا شاعر مشهور و حمبوب زبان خپتو، به قوم مومند و در حدود

و آثار دیگرش « در و مرجان»زیسته. دیوان او مشهور به ی میهجر 1137

 «.نرینگ عشق»و « شاه و گدا»عبارتند از 

حلیمه، دخرت خوشحال ختک، شاعر خپتة زبان خپتو بوده و اشعارش در 

 ها تقدیر شده است.های ادبی خپتونحلقه

اشرف ختک، فرزند خوشحال ختک، شاعر معروف زبان خپتو بوده و 

 ها زندانی شده بود.خاطر اشرتاکش در قیام پشتونرنگ زیب بهتوسط او

افضل ختک، فرزند اشرف ختک، شاعر و مورخ خپتون بوده. از مجلة 

یا « کلیله و دمنه»)تاریخ قوم خپتون( و ترمجه « تاریخ مرصع»آثار او 
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هجری وفات  1183باشد. موصوف در سنه زبان خپتو می)انوارلسهیلی( به

 شده است.

هجری، یک شیخ معروف و یک زعیم  1060م الدین، متوفی در سنه اما

گر زبان دری ترمجه کرده که بیانرا به« طریقة افغانی»مذهبی بوده و کتاب 

 باشد.ها میتاریخ خپتون

هجری هنگامی  1174برهان الدین، فرزند نادرخان، شاعر پشتو، در سنه 

پانی پت مغلوب ساخت.  وفات یافته که امحدشاه بابا لشکر مرهته را در

 برهان الدین یکنت از آن مردانی بود که در جنگ پاتی پت اشرتاک کرده و

رویداد این جنگ تارخیی را به خپتو به نظم کشیده است. دارمسترت 

(Darmestater.جمموعة اشعار او را در ابوت آباد یافته است ) 

ا مورخنی نام او ربیت نیکه از اسالف معروف قوم بیتنی بود، بعضی از 

 400و  300های )بتان( یا )باتنی( ثبت کرده اند. دورة زندگی او بنی سال

کشی، شاعر خپتو نیز بوده هجری ختمنی شده و عالوه بر تصوف و ریاضت

 است.

و « گدایی»هجری تولید یافته، پدرش  940آخند درویزه، در حدود سال 

حیث موجد یک ند بهشدند. آخ( نامیده میSadi« )سادی»پدرکالنش 

زبان مکتب جدید در ادبیات خپتو شناخته شده است. آخند آثار زیادی به

د عد 50خپتو تالیف منود. دارمسترت، مستشرق معروف فرانسوی، آثار اورا 

های )خمزن مشارد. آثار برازندة او عبارتند از: )خمزن االسالم( که بناممی

 1021)تذکره االبرار( که در سال  درویزه( و )خمزن خپتو( هم خوانده شده،

 زبان دری.زبان دری نوشته شده و )ارشاد الصاحلنی( بههجری به
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امحدجان، یک نویسندة معروف زبان خپتو که تا این اواخر در پشاور 

حیات داشت. موصوف زبان خپتو را برای یک مدت طوالنی به مامورین 

ه موصوف به زبان خپتو هائیککرد. کتاببرتانوی در هندوستان تدریس می

ه د قصتالیف یا ترمجه کرده عبارتند از: )تاریخ افغانستان(، )گنج خپتو(، )

 خوانی گپ( و )هغه دغه(.

حیث قهرمان داستانی آدم خان، فرزند حسن خان یوسفزی، موصوف به

ها شهرت شناخته شده و این داستان در بنی خپتون« آدم خان»عنوان به

 جهانی کسب کرده است.

های دری، عربی و هندی زبان(، شاعر مشهور خپتو که بهArzaniارزانی )

هم آثاری دارد. موصوف با پری روشان همکاری نزدیک داشته و آخوند 

 فکر یاد کرده است.حیث یک شاعر فصیح و روشندرویزه از او به

هجری تولد و در سنه  957شیخ قاسم، عامل معروف خپتون که در سنه 

افته است، موصوف خمالف شدید استعمار مغل بوده و وفات ی 1016

 جهانگری او را حمبوس کرده بود.

شیخ حممد اکرم، یک عامل مشهور خپتون، از قوم افریدی که در اکثر 

 1287مشول مصر و ترکیه سفر کرده و در سنه کشورهای شرق میانه به

 هجری وفات یافته است.

 اشعار صوفیانه سروده و در خواجه حممد بنگش، شاعر و عامل خپتون که

 عصر اورنگ زیب حیات داشته است.

پری حممد کاکر، شاعر خپتو و سلحشور معروف خپتون، و اولنی شخصیکه 



 

 68 
 

هجری وفات یافته  1196دستور زبان پشتو را نوشته. موصوف در سنه 

 است.

، موصوف نه تنها در مبارزات «د ترنگزو حاجی»حاجی ترنگزی یا 

آزادی  ادی و استقالل شان سهم داشته، بلکه برایها برای آزخپتون

ن هندوستان از چنگال استعمار برتانیه نیز مبارزه کرده است. عالوه بری

مبارزات، چندین مکتب اسالمی را بنیاد گذارده و استعمار برتانیه 

 های اورا مسدود کرده بود.مکتب

جی در اروپا درگرفت، حا 1914هنگامیکه جنگ جهانی اول در سال 

ند. داد ترنگزی همراه با موالنا حممود احلسن جهاد را به مقابل برتانیه فتوا

ها برای حصول استقالل خود قیام کردند، حاجی که افغان 1919در سال 

که خان  1930ها برخاست. در سال نکمک و محایت افغاترنگزی به

انه قیام مقابل برتانیه مسلحعبدالغفارخان حمبوس گردید، حاجی ترنگزی به

 کرد.

هجری در پشاور  1222امحدجان، شاعر و عامل زبان خپتو که تا سال 

)شهزاده(، )بهرام و گل  قرار است:حیات داشت، آثار مطبوع او ازین

 اندام(، )امری محزه(، )ممتاز( و غریه.

های معروف هائیکه در باال گزارش یافته فقط چند نامی از شخصیتنام

های شرق ها در حلقهار یک عده ازین شخصیتخپتون است، نام و آث

 شناسان و علمای جهان راه یافته است.

*** 
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های اقوام و یادداشت مرتجم: از آجنائیکه مرحوم استاد پژواک نام

کثر  ن آحمالت خپتونستان را به حروف التنی نوشته اند و تایپست انگلیس ا

زبان ها را از التنی بهمیپ کرده، و من جمبور بودم آن ناها را نادرست تانام

ها از حلاظ امال و دری برگردامن، درحالیکه خود ملتفت شدم یکعده نام

صفحه را به دانشمندان  29تلفظ باید تدقیق و تصحیح شوند؛ هلذا همنی 

های تارخیی و قومی ذیل ارسال و همکاری شانرا در قسمت تصحیح نام

 تان تقاضا کردم:والیات ننگرهار، قندهار، بلوچستان و خپتونس

جناب استاد حممد اعظم سیستانی، جناب داکرت عبدالرمحن زمانی، 

 جناب حممد داود مومند و جناب حفیظ اهلل کرزی.

نوبة خود در زمینه همکاری منوده دانشمندان فوق الذکر هر کدام به

های اقوام و معلومات مفید و سودمندی ارائه کردند که باساس آن نام

 شوند، تصحیح شده است.الذکر آنطوریکه امروزه تلفظ میمواضع فوق 

دار ذوات فوق الذکر که در حقیقت یک خدمت من از همکاری قیمت

 باشد، سپاسگذارم. )هامشیان(ملی می

حمرتم حممد داود مومند در قسمت قوم شریف مومند مطالبی ارقام 

 یابد:داشته که برای مزید معلومات هموطنان حمرتم ذیًال گزارش می

ای در مورد تاریخ ( مرحوم مریاجان سیال کوداخیل، به قوم مومند رساله1

 وجغرافیای قوم مومند نوشته که من آنرا در پشاور خوانده بودم.

نفوس قوم  م،1954( مقارن نشر کتاب مرحوم پژواک صاحب در سال 2

شد؛ اما به ختمنی امروزه در هر دو مومند حدود سه لک نفر ختمنی می
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 کنند.ف خط حتمیلی دیورند در حدود سه ملیون نفر زندگی میطر

های ( از نظر جغرافیه، قوم مومند به سه منطقه تقسیم شده است که به نام3

 شوند.)بر مومند(، )کوز مومند( و )غره مومند( یاد می

 بر مومند شعب خمتلف قوم مومند مانند )بایزی(، )تزکزی(، )خویزی( و

مورچه خیل( را آن مانند )امترخیل(، )مغل خیل( و )های منشعب از شاخه

ند احتوا میکند که از مناطق کامه، گوشته و گرداب شروع شده و نواحی موم

کند، مانند )هزارناو(، )باسول(، دره را تا حوایل درة خیرب احتوا می

 ناطق)چکنور(، )گردی غوث(، )اللپور(، )دکه( و غریه. بر مومند در حقیقت م

طرف خط حتمیلی دیورند یعنی در خاک مومند نشنی است که باینو اقوام 

 افغانستان قرار دارد.

کوز مومند مشتمل بر مناطق و شعب خمتلف قوم مومند است که در آن 

 کند.طرف خط حتمیلی و استعماری دیورند تا حومة پشاور را احتوا می

سرحد های خمتلف قوم مومند است که در مناطق د غره مومند شاخه

 خواه خیرب زندگی دارند.آزاد، خپتون

قرار اند: )کوکوزی(، )دویزی(، های دیگر قوم مومند ازین( اقوام و شاخه4

خیل(، )عبدالرمحن خیل(، )مورچه خیل(، )کوداخیل(، )حسن

 )امترخیل(، )مغل خیل( وغریه.

هکذا جناب داکرت عبدالرمحن زمانی یک نقشة بلوچستان را با شش 

مقابل استعمار انگلیس حتت چة مبارزات قوم جماهد مومند بهصفحه تارخی

« مومند او د ډيورنډ کرښه -په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې»عنوان 
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 -33ارسال منوده که باساس اهمیت سیاسی و تارخیی موضوع در صفحات 

 ضمیمه شده است. 38
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 په آزاد سرحدکې د مومندو مبارزې

 )څلورمه برخه(

 او د ډیورنډ کرښهمومند 

په  د پښتنو د مومندو )مهمندو( قوم هغه سرت، پياوړی او مهم قوم دی چې

لو ر ټوآزاد سرحد کې يې، د اپريدو او وزيرو نه وروسته، بريتانوي هند ته  ت

ت نسب زياته سرخوږي پېښه کړېده. مومند د آزاد سرحد د نورو ټولو قبايلو په

يې د پردو د تریي په وړاندې ډېر زيات جتريد شوي او پر خپله خاوره 

 مقاومت ښودیل دی.

و اوړند انګرېزانو په وړاندې د مومندو د بريايل مقاومت په سرتو السته ر

د  کې، په خپله سيمه کې د ډيورنډ د کرښې د نښه کېدو خمنيوی او همداراز

سړکونو د جوړولو خمنيوی شامل دی، کوم چې په سرحد کې د استعماري 

و کېده. کله چې انګرېزانو د پنجاب د سرحدي قواوو د منظم نفوذ نښه ګڼل

عسکري قواوو په څنګ کې د سرحدي ملېشې په جوړولو الس پورې کړ او 

دو د ( تنه يې پکې شامل کړل، نو مومن۱۴۰۰۰د خمتلفو اجینسيو څوارلس زره )

 ملېشو د ورکولو نه ډډه وکړه.

رښې لرې خواته په "يکه مومند د مومند بابا اوالده ده چې د ډيورنډ د ک

غونډ" کې ښخ دی، د دې قوم د نسب سلسله د ځينو نورو پښتنو قبيلو په 

شان قيس عبدالرشيد ته رسيږي. د قيس درې ځامن وو: سړبن، غورغښت او 

بېټنی )بيټ نيکه(. د سړبن ځوی شریبن يا شریخبون دی او د هغه ځوی کند 

ری يا ابراهيم دی. د دی، د کند ځوی خشي يا خوکي او د هغه ځوی غُ
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يار او خليل نومېدل چې غُري څلور ځامن وو چې زيړانی، څمکنی، دولت

اوالدونه يې د غُرياخيل په نامه ياديږي. مومند او د هغه ورور داوود د دولت 

 يار ځامن دي.

 ۱۴د غُرياخيلو څلور کورنۍ )زيړانی، څمکنی، دولت يار او خليل( د 

دهار" د "خواجه عمران" د غرونو د جنوب عيسوي پيړۍ په منځ کې د "قن

ختيځې برخې د "خوره مرغا" له سيمې نه لومړی د غزني شاوخوا د ترنګ 

 د اورود غاړې ته کډه کړې او وروسته بيا ننګرهار ته راغلي او د جالل آبا

 يښوراللپورې ترمنځه سيمه کې يې اړويل او بيا يې په پنځلسمه پيړۍ کې د پ

 زو په مرسته د "دالزاکو" نه نيولې او هلته ميشتهشاوخوا سيمې د يوسف

 شويدي.

( د مومندو په نامه خپل مشهور کتاب کې چې لومړی ځل د Merkمریک )

م کال شاوخوا کې خپور شوی، ليکي چې د مومندو قوم د ترکزو، ۱۹۰۰

زيو ککو حليمزو، بايزو او خويزو د څلورو اصلي قبيلو او دويزيو، امتانزيو او

 يلو نه جوړ شوی دی. د دوی څنګ ته د تاترې په ملنو کې مُالاړونده قب

ګوري او د باجوړ لوري ته صايف پراته دي. ارواښاد مریاجان سيال چې 

 خپپله هم مومند ؤ، د مومند بابا په نامه خپل کتاب کې ليکي چې د دوی

 ا زوخو يسيمه د ترکزو، حليمزو، اومتانزو، دويزو، بايزو او خويزو په شپږو بر

، وېشل شوېده. د مومندو په نورو قبيلو کې کوډاخيل، خوګاخيل، موسی خيل

 عيسی خيل، قاسم خيل او امترخيل شامل دي.

مومند د ډيورنډ د کرښې دواړو خواوو ته اوسيږي. د مومندو سيمه په 

ختيځ او مشال کې د سوات او امبار د سيندونو، په لويديز کې د افغانستان د 
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 د کابل د سيند ترمنځ پرته ده. کنړ، او په جنوب کې
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 :د ډيورنډ د کرښې نه لرې )کوزې( خواته مومند په دوو برخو وېشل شوي

کوز مومند يا د مسې )هوارې( مومند چې د پېښور د ولسوالۍ )ضلعې( 

جنوب لويديز ته د خټکو لويديځې او د افريدو ختيځې سيمې کې د کوټلې 

ي په هوارو او آبادو کلو کې حمسن خان، بهادرکلي، کږې ولې او لنډئ

خيزو اوسېدل. که څه هم دا مومند د "دوآبه" يا دوو سيندونو ترمنځ حاصل

ځمکو کې ميشت دي، خو دوی اکثره دوه کوره دي او د اوړي په ګرمو 

 مياشتو کې دلته نه پاتې کيږي.

ځ بر )پاس( مومند يا د غره مومند چې د کابل او سوات د سيندونو ترمن

" و کې اوسيږي. د دې آزادو مومندو سيمه په ختيځ کې د "مجرودغرنيو سيم

ال ه مشپته نژدې سيمې نه نيولې تر "ابازيو قال" او بيا "امتان خيلو" پورې، 

و کې د "باجوړ" او په لويديځ کې د "کنړ" او په جنوب کې د "شينوارو" ا

 "افريدو" سيمې سره نښتې ده.

ه، ل کېدله وخته د افغانستان خاوره ګڼد مومندو ټوله سيمه د امحدشاه بابا 

کال کې بريتانيې عبدالرمحن خان، زړه نازړه او سختې  ۱۸۸۰کله چې په 

و بدګمانۍ سره د کابل د امری په توګه وپېژانده، هغه وخت د افغانانو ا

انګرېزانو روابط د دوو جګړو، ځاني او مايل تاوان، بدخواهۍ او بې 

روسيې په منځنۍ ايشيا کې د خپل نفوذ  اعتمادۍ له امله ډېر خراب وو.

 ساحه پراخوله تر څو ځان افغانستان ته ورسوي او د روسيې او بريتانوي

" Scientific Border -امرپاتوريو ترمنځ وروستنی "علمي سرحد

 (۱وټاکي.)

نوي امری تر يوې اندازې پورې د دغو دوو رقيبو امرپاتوريو زېږنده وو، او د 
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واړو په خوښه د قدرت پر ګدۍ ناست و. روسيې ورته برتانيې او روسيې د

اجازه ورکړه چې د افغانستان په مشال کې خپل نفوذ تامنی کړي او الرد 

( د خپل "وړاندې تګ" د پاليسۍ په خالف وغوښتل Lord Lyttonالينت )

چې خپلې قواوې د افغانستان د جنوب ختيځ نه، چې په متزلزله او بې ثباته 

ته ستنې کړي او د هرات او قندهار نه پرته ټول افغانستان حالت کې وې، بېر

( خو د روسيې او بريتانيې په ضمانت يو آزاده ۲ورته په واک کې پرېږدي.)

(، په Lepel Griffinافغانستان د انګرېزانو په ګټه نه وو. ليپل ګريفنی )

افغانستان کې د انګرېزانو لوړپوړی سياسي مامور د امری عبدالرمحن خان 

ره په خربو بوخت  وو، او د همدې خربو په ترڅ کې دانګرېزانو په سياست س

کې بدلون راغی. په لومړي سر کې انګريزانو پالن درلود چې افغانستان ورته 

د بې قيدوشرطه قلمرو په توګه تسليم شي، او بيا يې وړانديز وکړ چې د 

کنټرول کړي.  باندنيو قواوو سره دې د افغانستان روابط انګریزان اداره او

ليپل ګريفنی په خپل ليک کې امری عبدالرمحن خان ته اطمينان ورکړ چې 

بريتانيا نه غواړي د افغانستان په کورنيو چارو کې مداخله وکړي خو په کابل 

 (۳کې د بريتانيا د حکومت د يوه مسلمان استازي اوسېدل به غوره وګڼي.)

زاري ي هند په مستقيم او تکال د ډيورنډ کرښه د بريتانو ۱۸۹۳کله چې په 

مری اروسيې په غری مستقيم فشار په امری عبدالرمحن خان باندې حتميل شوه، 

امری د  د دغه لوزنامې تطبيق د مومندو، باشګل او خيرب په برخه کې ونه مانه.

ه ری لمومندو په برخه کې وويل چې ټول مومند د افغانستان برخه ده. خو د ام

و سيمه دوه برخې وګڼل شوه، هغه برخه چې د کوز مړينې وروسته د مومند

وذ  مومند په نامه ياديږي او تر پېښور پورې رسيږي، د بريتانوي هند د نف

 ساحه وګڼل شوه او بر مومند د خپوا په شان د افغانستان شو.
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ان امری عبدالرمحن خان ټينګار کاوه چې د مومندو ټوله سيمه د افغانست

 لوزنامې د امضا کولو نه وروسته هرني مامتر برخه ده. هغه د ډيورنډ د

خو  ډيورنډ ته په يوې مرکې کې وويل چې: "زه په باجوړ کې مداخله نه کوم،

د مومندو ټوله سيمه زما ده. " په هغه وخت کې د بريتانوي هند حکومت 

فکر وکړ چې امری يا خو په رښتيا تړون پورې په ضميمه شوې نقشې نه 

( وروسته ۴ې څرګندوي چې ګواکې نه پرې پوهيږي.)پوهيږي، او یا هم داس

ا م کال کې د ليکې د نښه کولو کميسيون د "ناوې کوتل" ي۱۸۹۵کله چې په 

پيچومي ته ورسېد، نو د افغاني هيئت مشر ورته وويل چې ليکه به داسې 

وېستل کيږي چې ټول مومند به د افغانانو په سيمه کې راځي. څرنګه چې 

ه ز سره د منلو وړ نه وه، نو د کميسيون کار هم د بنديانګريزانو ته دا خرب

 (۵خمامخ شو.)

امری عبدالرمحن خان د دې دپاره چې ټول مومند د خپلې قبضې الندې 

وساتي، د دوی په ملک کې يې ان تر پېښوره پورې د سړک د جوړولو امر 

 دوکړ. ده شايد غوښتل چې د خيرب په مقابل کې چې د ګندمک په تړون سره 

ریتانوي هند حکومت ته په الس ورغلی ؤ، له دغه سړک نه کار واخيستل ب

 دکې  ۱۹۰۱شي. د سړک په جوړولو باندې په بېړه کار پيل شو، خو په کال 

 (۶هغه په مړينې سره ترېنه الس واخيستل شو.)
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 د مومندو په سيمه کې د ډيورنډ کرښه هيڅکله هم په نښه شوې نده.

 د بریتانوي هند د آرشيف د اسنادو له خمې د مومندو د سيمې په هکله

دلته د ډيورنډ کرښه د ځمکې پر مخ هيڅکله هم په فزيکي توګه نښه شوې 

له نده. په دې هکله د انګريزانو يو معتربه سند "د مومندو د سيمې په هک

ميالدي کال کې خپور شوی دی،  ۱۹۲۵نظامي رپوټ" دی. دا رپوټ چې په 

ته غانان وايي چې د کابل د سيند ښي لوري ته پرپه لسم مخ کې ليکي چې اف

سيمه په دوی پورې اړه لري او د کرښې دا برخه هيڅکله هم په نښه شوې 

 نده. د سرحد هغه برخه چې د کابل د څرپ د غرونو لړۍ سره دوام لري چې

په  ، همد افغان مومندو او بريتانيا تر نفوذ الندې مومندو د نفوذ ساحه ټاکي

 .نښه شوې نده
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دغه رپوټ د غازي امان اهلل خان د واکمنۍ په وخت کې ليکل شوی او 

پر تندي يې ټينګار شوی دی چې دا معلومات يواځې د رمسي استعمال 

 دپاره دي، او په دې کتاب کې ورکړ شوي معلومات بايد په مستقيم يا غری

 مستقيم ډول د مطبوعاتو او نورو کسانو سره شريک نه شي.

د آزاد سرحد د ځينو نورو قبيلو لکه افریدو او شينوارو په  د ډيورنډ کرښې

شان مومند هم په دوو برخو ووېشل، چې تقريبًا نيم يې د کرښې هرې خواته 

( چې خپله په William Fraser- Tytlerواقع شويدي. ويليام فريزر تايتلر )
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صوبه سرحد او کابل کې يو لوړپوړی انګريز چارواکی او ديپلومات پاتې 

ويدی، د ډيورنډ د کرښې په هکله ليکي چې "که څه هم د ډيورنډ کرښه ش

ښايي په خپل وخت تر ممکنې اندازې يوه ډېره ښه کرښه وي، خو ښه وایل 

يې لږ او نيمګړتياوې يې ډېرې دي. دا د نژاد پېژندنې، سرتاتيژۍ او 

جغرافيې له نظره يوه غری منطقي کرښه ده، کومه چې د اباسنی د اوبو د 

سيمولو عمومي حوزه په منځ شلوي، يو ملت په دوو برخو بېلوي، حتی تق

 (۷قومونه ويشي.)

( په Louis Daneم او لويس دين )۱۹۰۳( په Lord Curzonالرد کرزن )

م کلونو کې سخت زيار ووېست چې د مومندو په سيمه کې د ډيورنډ د ۱۹۰۷

له د تېرولو په هککرښې د نښه کولو، او په مومندو کې د اورګاډي د پټلۍ د 

غان افغانستان د حکومت موافقه ترالسه کړي، خو بريايل نشول. دا کار د اف

 مندوانګليس د ګډو کميسيونونو د دری کلن کار په موده کې هم د خيرب او مو

 ې پهپه سيمه کې سرته ونه رسېد او تر ننه دغه ليکه د مومندو په اجینسۍ ک

 ده.فزيکي توګه د ځمکې په سر نښه شوې ن

 نور بیا ...
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 خپتونستان

د خپتونستان نوي هيواد لپاره د خيرب سيمه د 

 کانون )مرکز( په توګه

 په مرکزي آسيا کې يوه غوره سياسي پراختيا

 په لندن کې د افغانستان د لوی سفارت له خرپونو څخه

 بښلي استاد عبدالرمحن پژواک په قلم د خدای

 ژباړونکی: ګل آقا "شائق"
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 سریزه

 The)کال کې  ۱۹۵۱په لندن کې د افغانستان د اطالعاتو ادارې په 

Afghan Information Bureau in London)  د خپتون پوښتنې په

يوه رساله خرپه کړه او موخه ورڅخه  )The Pakhtun Question(1عنوان 

دا وه چې دخپتنو د ځمکې او د هغې خلکو لنډې تارخیچې په هکله 

عمومي معلومات وړاندې کړي څو لوستونکي وکوالی شي د خپتون حتريک 

 تعقيب کړي. (Pakhtun Movement))خوځښت( په اړوند روانې پېښې 

اورسېدل او ليکواالنو د د هغې رسالې له خرپولو وروسته يو مشری ليکونه ر

هغو مسئلو په هکله چې په رساله کې طرح شوې وې د مفصلو معلوماتو 

غوښتنه وکړه او څه پوښتنې يې هم طرح کړې. دې لیکونو د خمکنۍ رسالې 

د نسخو په غوښتنې سره، د دې رسالې د چاپ اړتيا هم په عنی موضوع کې 

                                                 
1
 د دري ژباړونکي يادښت:  

عنوان کارویل چې ژباړه يې  ”Pakhtun Question“( خدای بښلي استاد پژواک ۱ 

ري "خپتون پوښتنه ده" نه د "خپتون مسئله"، ځکه په انګليسي ژبه کې د "مسئلې" د

ال ده، نو ځکه ما دري ژباړه سو ”Problem issue watter“ژباړه او معادله کلمه  

 خپتون يعنې خپتون پوښتنه غوره کړې ده.

 -( خدای بښلي استاد پژواک د دې اثر )ليکنې( عنوان )سرليک( "خپتونستان۲

Pakhtunistan غوره کړی نه "پشتونستان". دليل يې دا دی چې په انګلستان کې "

 داچې دغه قوم )توکم( د "خپتون" په نامه او ژبه يې د "خپتو" په نامه ياديږي، حال

ه ه ساالر شاه حممودخان د صدارت پپشتونستان يوه نوې اخرتاع )نوښت( دی. "د سپ

 دوره کې"

ک کلونو کې ليکل شوې ده چې هغه مهال خدای بښلی پژوا ۱۹۵۴یا  ۱۹۵۳( دا رساله په ۳

 په لندن کې د افغانستان د اطالعاتو د ادارې آمر ؤ.
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ځان کې راونغاړي او الزمه وګڼله او هيله کيږي چې طرح شوې نکتې په 

 بېالبېلو پوښتنو ته مفصل ځواب وړاندې کړي.

په دې رساله کې د خمکينۍ رسالې په څېر مؤلف د انګلستان او نورو 

په  دي. مليتونو د تاريخ پوهانواو ليکواالنو د اثرونو معلومات الس ته راوړي

دې وجه هيله کيږي چې داسې نظريه وړاندې شي چې په هيڅ وجه د 

نګ واخنلي. يوازنۍ صالحيت لرونکې مرجع چې په دې رساله تعصب ر

ن کې له هغې اقتباس شوی )رانقل شوې( د افغانستان د پاچا امری عبدالرمح

خاطرې دي چې د ده د پاچاهۍ په دوره کې د ډيورنډ خط د خپتنو خاوره 

کې  د افغانستان له خاورې جال کړې ده، او ياد شوي امری په خپلو خاطراتو

ړون لتونه او شرطونه شرح کړي چې تر هغې الندې د ډيورنډ ژمنه او تهغه حا

 السليک شوی دی.

و اد افغانستان د اطالعاتو اداره "د خپتون پوښتنې" د ټولو لوستونکو 

ه څېړونکو ليکونو ته هرکلی وايي او ستاسوطرح شوو پوښتنو ته په مستقيم

 رح شي.توګه رسېدنه کوي او هم به په راتلونکو رسالو کې مط

 Princes Gate, London S.W. 7 31 –عبدالرمحن پژواک 
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 لومړۍ برخه

 د پختنو ځمکه

د خپتونستان، د خپتنو ځمکه هغه هېواد دی چې د افغان پولې او سند رو

(Indus)  منځ پروت دی او دا د هندوستان د نيمې وچې له طبيعي او تر

ال کې له چرتال تارخیي سرحد )پولې( څخه عبارت دی. دغه سرحد په مش

له مي ۳۵۰څخه غزېدیل او په جنوب کې تر بلوچستان پورې رسيدیل دی او په 

ع مرب ۱۹۰.۰۰۰واټن کې د کشمری له پولې څخه جال شوی دی. خپتونستان له 

وس ( اوه مليونه نف۷ميل څخه زياته ساحه په خپل غېږ کې رانيولې ده او )

 لري.

 ه همه لوري د "پټانستان" په نامد خپتونستان خاوره د ځينو ليکواالنو ل

ياده شوې ده. او پټان کلمه د خپتون کلمې په ځای هندوان تلفظ کوي. 

ې ک"خپتون" د خپوانيو نومونو څخه يو نوم دی چې د ايران په فالت تاريخ 

 ثبت شوی دی.

او  ويداخپتانه د آريانا يا د باستان افغانستان اصيل اوسيدونکي دي. د ريګ

" Pukht" يا "Pakhtيا " "Pak-htي اسنادو کې په "آوستا په تارخی

 )خپت( ډول ثبت شوی او له دغو نومونو سره اړيکې لري:

“Balhika” ،“Bukhdi” ،“Bakhtar”  او“Bactria”  چې اوس ورته

کز بلخ ويل کيږي او دا د افغانستان په مشال کې د مزار واليت ښار او مر

نګو " زادی. نو بنا پر دې د خپتنو تاريخ د باستان بکرتيا چې د "آريايي نژاد

 ده ډېرې نږدې اړيکې لري.
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د خپوانيو اسنادو په بنسټ خپتنو د ختيځ په لوري حرکت وکړ او په داسې 

يايي نژاد له ډېرو پياوړو او ډېرو مشهورو ټولنو څخه دي، حال کې چې د آر

په دې برالسي شول چې د سند د رود غربي حاصل ورکوونکې سيمه فتح او 

د خپلې استوګنې ځای وګرځوي. کله چې د سند رود سيمې ته ورسېدل، دا 

" په نامه ونوماوه چې د خپتنو په Sind -" يا "سندSeend -رود يې د "سيند

" نوموي او له همدې Pakhto -رود" معنا لري او دا ژبه "خپتوژبه کې "

 1" کلمې اخستل شوې دي.India -" او "انډياHind -ژبې څخه د "هند

همدا وجه ده چې "انډيا" د هندوستان د نيمې وچې طبيعي او جغرافيايي 

پوله تشکيل کړې ده او د آريانا د فالت )د لوړو ساحو دښتې لرونکې 

ځمکې( د هندوستان هيواد له هموارو ځمکو څخه جال کوي. ريګويدا 

“Regvida”  د خپتنو د ځمکو په هکله څه يادونې لري او هغه د هم

پوه د " په نامه ياده کړې ده. د باستان يونان مشهور تاريخPaktika -"پکتيکا

او  ”Paktyes“او  ”Pakti“ق. م(  ۴۸۴ -۵۲۵هریودتس په نامه )

“Paktwees” نومونه د "پکتيکا- Pakticaيا "پکتيا "- Paktia د "

" د پاچا Paktica -اوسېدونکو په توګه ثبت کړي دي. ريګويدا د "پکتيکا

قصرونو فاحت د ديواداس  ۹۹" ثبت کړی چې د Torvayana -نوم "توروايانا

“Conqueror of the ninety-nine Castles Divodasa”  يې مغلوب

                                                 
1
ابدال: د ژبې د غږونو بدل وایل په ټولو ژبو کې يو منل شوی اصل دی. او د همدې   

نسټ د "سیند" کلمه چې د پشتو په ژبه کې "رود" معنا لري او آريايانو دغه کړنالرې په ب

" غږ د بلې قبيلې s -نوم "د هندوستان د هېواد لوی رود" کيښود، د وخت په تېرېدو د "س

" بدله شوه او "سيند" د "هند" تلفظ غوره کړی دی. )دري h -يا خلکو په واسطه په "هـ

 ژباړونکی(
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 کړی دی.

هریودتس د خپتنو او د دوی د خاورو په پېژندګلوۍ کې دوی داسې 

ه پغر  ستايلي دي: تر ټولو مبارزه مشهور آريايي قبيله چې د سليمان او سپنی

 ه.درو کې ميشت د

" Panjkorah -د تاريخ په وروستيو دورو کې د خپتنو ځمکه د "پنجکوره

" د ځمکو ترمنځ اود کابل د رود Swat -د لوړو سطحو او د "صوات

 جنوبي لوري په نامه ياده شوې ده چې د جنوب له لوري د پشنی، شال، او

هریودتس په وينا  " د سند تر روده پورې اوږدوایل لري. او دBori -"بوري

" چې په Gandari -خپتانه په څلورو غوره طايفو وېشل شوي دي: "ګنداري

" چې په Stagidi -" کې مېشت دي. "ستاجيديGandahara -"ګندهارا

 -. "اپريتي )افريدي(" يا ارغنداب کې اوسيږيArachosia -"اراکوزيا

Apritiغره په وادي کې ژوند کوي. "داديکي تاجکان" چې د سپنی - 

Dadiki Tajikiچې د "ګندهاري "- Ghandhari طايفې په ګاونډ کې "

 استوګنه لري.

په دې ترتيب د خپتونستان خپوانی تارخیي نوم د آريانا )باستان افغانستان( 

" Pakhtika -د تاريخ يوه برخه ده. همدارنګه دغه ځمکه يې په "پکتيکيانو

" څخه مشتق )اخستل Paktica -هم ياده کړې ده چې د "پکتيکاسره 

خواه" شويده(. له دغه کړنالرې څخه وروستنی تلفظ دی چې د "خپتون

اصطالح جوړه شوې چې د خپتو ژبې يو اصيل جوړښت دی او هرکله چې 

ستان( چې د ځمکې او ايالت په معنا دی له هغه سره  -فارسي پسوند )

جوړيږي. که څه هم د "خپتونستان" نوم د  يوځای شي "خپتونستان"
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خپتونستان ايالتي پارملان په واسطه په رمسيت پېژندل شوی او دا نوم د دې 

ځمکې د راتلونکي نامه په توګه نومول شوی دی، سره له دې يو مشری خپتانه 

پوهان ال تراوسه د خپتوخنواه نوم استعمالوي. او د دې نوم پېژندنه د هغو 

چې د دې سيمې د فرهنګي تاريخ سره سر او کار لري په دې کسانو لپاره 

وجه د ځانګړي ارزښت لرونکی دی چې په زياتره معاصرو ادبياتو کې همدا 

خوا نوم ليده کيږي. دغه نوم ان د دراني امحدشاه د پاچاهۍ په دوره خپتون

کې دود او مروج و، چې يادشوي هغه په خپلو شعرونو کې د ډهلي له سوبې 

ه استعمال کړی دی. البته په هغه وخت کې د افغانستان د ټولې وروست

" ؤ، په هندوستان کې افغان پاچاهانو د امحدشاه خواهځمکې نوم "پشتون

دراني له دورې خمکې خپله ځمکه )افغانستان يې( "خپتوخنواه" نوموله. او 

دا سيمه له هغو ځمکو څخه عبارت وه چې د آمو رود او سند رود ترمنځ يې 

قعيت درلود. په داسې حال کې چې د سند رود په ختيځ کې پرتې ځمکې مو

د مفتوحه هيوادونو په نامه يادولې. دغه واقعيت په خپل ذات کې د دې 

مدعا ثبوت دی چې د سند رود د مرکزي آسيا او د هندوستان د نيمې وچې 

ترمنځ نه يوازې د جغرافيې له حيثه سرحد او پوله تشکيلوي بلکې د سياسي 

 او تارخیي حلاظه يې هم جوړوي. 

" له کلمې سره خمامخ کېږو Roh -د خپتو په ادبياتو کې همدارنګه د "روه

 -چې د خپتنو د ځمکې لپاره بل نوم دی. اوسيدونکي "روه" د "روهیلي

Rohilaiې " په توګه پېژني. اما دا سيمه په حقيقت کې د خپتونستان د يو

 رلودلو سره د مشال له خوا د صوات،برخې نوم دی چې د لوړو غرونو په د

 ان دبونری، مچله، باجوړ او د هزاره کوهستاناتو او د جنوب له خوا د سليم

 غرونو په لوري د خيرب د مشهورې درې په مشول اوږدوایل لري.
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وي هغه مهمې او غوره سيمې، کوتلونه او الرې چې نننی خپتونستان تشکيل

اه، ن، صوات، دير، بونری، پيښور، تریعبارت دي له: چرتال، هزاره، کوهستا

، باجوړ، کوهاټ، بنو، غازي خان دره، امساعيل خان دره، وزيرستان، خيرب

 پيزو، ګومل، بوالن، واڼه، داوړ، ملکنډ او بلوچستان.

 چترال

خه څپالزمينه )مرکز( يې چرتال، د هندوکش د غره د لړۍ د اوبو له جمرا 

 قعيتال دولت نوم لري. ارزښت يې په مو( ميله واټن لري او عينًا د چرت۴۷)

کې پټ دی چې د خپتونستان د مشال وروستۍ برخه د سلو ميلو په واټن د 

 تقلوپيښور له پولې په ملکنډ کې رانيسي؛ اما يوازې د صوات او باجوړ د مس

رو ا ډيايالتونو له لوري د لواړګي له الرې کوالی شو چرتال ته والړ شو او ي

" Shandur -الرو يعنې د ګلګت او کشمری او د "شندورلېرو صعب املرور 

 کوتل له الرې چرتال ته والړ شو.

 هزاره

دا سيمه په مشال کې په تور غره، صوات، کوهستان او چيلس پورې نښتې 

ده. او په ختيځ کې په کشمری او په جنوب کې په راولپنډۍ او د لويديځ 

اسیمه د پيښور د ايالت  سرحد په اوږدوايل يې د سند رود موقعيت لري. د

يوه برخه جوړوي چې د يوې تنګې او اوږدې درې لرونکې ده او د غرونو 

په وسيله غوڅه شوې ده او د هماليې د غره تر زړه پورې اوږدوایل مومي. د 

هغه د مشايل غرونو څوکې د کال په اوږدو کې له واورو ډکې دي؛ اما 

پوښلي دي. د سند او کنړ د مرکزي غرونه يې په حاصل ورکوونکو ځنګلونو 

رودونو خمتلفې څانګې دا سيمه مسسوروي او له دې څانګو څخه زياتې 
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 " په سيمه کې توئيږي.Kagan -ويالې د "کاګان

 کوهستان

کوهستان کوهستان د يوې سيمې نوم دی چې د کاګان د درې د يوې 

و اب ناحيې له پاسه او د سند د رود سره پرته ده، او د چيلس ناحيې د جنو

رو غرب په لوري موقعيت لري. دا سیمه د پيښور په سرحد کې پرته او دوه د

ه ته شامليږي چې له شرق څخه د غرب په لوري اوږدوایل لري او د غرونو پ

 وسيله دواړه سره جال کيږي. د دې سيمې کمې لوړې غونډۍ د چارتراشو له

 ګه د درو پایلرګيو او سبزجیاتو څخه ډکې دي؛ اما درې يې په ځانګړې تو

خيزه او د يې چې نږدې د سند تر روده پورې اوږدوایل لري ډير حاصل

 کرهڼې وړ دي.

 صوات

د دې سيمې نوم د هغې درې څخه اخيستل شوی چې له "کوهستان"  

و الونڅخه يې د ګلګت رود ته نږدې سرچينه اخستې ده او اوبه يې د يو لړ کان

ر د وبوي. دا سيمه د چرتال په لوهکتار ځمکه خړ ۱۶۰.۰۰۰له الرې تقريبًا 

 مستقيم سرحد له الرې د پيښور سرحد ته مدخل دی، او د جنوب له لوري د

 ملکنډ، شاه کوټ او نورې غرنۍ درې د وتو الرې لري. دا سيمه که څه هم

رې التنګه ده، اما ډير نفوس لري او د ګڼو او صعب املرور غرنيو واديو له 

ن ي. د صوات د سيمې خلک د يوسفزيو او پښتوډير د ننوتو او وتو الرې لر

 توکمونو د قبيلې له څانګو څخه دي.
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 ملکنډ

دا جمرا )د وتو الر( د پېښور سيمه د صوات له درې سره نښلوي، دا 

م کال هغه مهال د نظامي ارزښت څخه برمخنه شوه چې د ۱۸۹۵جمری په 

( ۷۰۰۰څخه د چرتال په لوري د ) ”Sir Robert Low“نظامي پرخمتګ 

 و پهپښتنو په واسطه يې خمه ونيول شوه، دوه کاله وروسته د سرحدي پاڅونون

بهری کې د صوات خلکو د انګليس په نظامي هډه يرغل وکړ چې د دې 

 -مودې په ترڅ کې د چرتال د الرې او د هغې په ګاونډ کې د "چکدرې

Chakdaraير ډوې وه، يادشوو پایګاه وو ته " هډه د ساتنې په موخه آباده ش

تلفات رسيديل وو چې د انګليس د نظامي قوې ليږلو ته منجر شوه او دا 

رې په سرحد کې کلونو پو ۹۸ -۱۸۹۷عسکر د نظامي عملياتو په بهری کې تر 

 هلته پاتې شول.

 ”Dir“دیر 

کمه دير سيمه د چرتال او پېښور ترمنځ د جادې په لويه برخه باندې حاد 

 دو د صوات په مشال شرق لوري کې پرته ده. د مودو په اوږدوايل کې ده ا

دير په سرحدونو باندې د انګليس حاکميت د يوه مستقل ايالت په توګه 

 -پېژندل شوی ؤ. کله چې د دير او د هغه د ګاونډ په ايالت "جنډول 

Jandol کې د خانانو )مشرانو( ترمنځ شخړه راڅرګنده شوه، دې جګړې "

م ۱۸۹۵په چرتال باندې د انګليس د فوځي يرغل اصلي الملونه په  او شخړې

 کال مچتو کړل. 

 "Buner"بونیر 

د بونری سيمه تنګه او غرنۍ ده، د پېښور په سرحد کې پرته ده. دا سيمه د 
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" قبيلو په واسطه چې د Milizai -" او "مليزيوNiaszai -پياوړو "نيازيو

 -مو ويشل شوې ده او د "سيناوريوسفزي قوم دوه څانګې دي، په اوو سي

Sinawar غرونو د لړۍ په واسطه د اصلي يوسفزيو له سيمې جال شوې "

 ده.

 پېښور

ه ګه پپېښور د خپتونستان تر ټولو پراخه ايالت دی. دا ايالت په بشپړه تو

ي غرونو چاپری شوی دی چې هلته مومند، امتان خيل او افريدي استوګنه لر

 نکي هم خپتانه دي. د پېښور ښار موقعيت د ډيراو د ايالت اصلي اوسيدو

( ميلي د ۱۱سرتاتيژيک ارزښت څخه برمخن دی. هرکله چې د مجرود په )

ل کې پروت دی، " د رود په کيڼه غاړه د خيرب الرې په مدخBara -"باړې

 ونو،دغه ايالت له پيړيو را پدخیوا د راکړې ورکړې جتارتي غوره مرکز د آس

 دېوو مو، وريښمينو جامو، طالوو، چرمونو، پوستينونو او وړيو او وړينو کالي

 ېښورپخرڅولو مارکيټ دی. دا توکي د کابل نه د افغاني جتارانو په واسطه د 

 مارکيټ ته نقليږي.

 "Tirahتیراه "

" درې Khanki -تریا د پېښور په سرحد  کې د خيرب د معرب او د "خانکي

په منځ کې پرته ده. دا يوه پراخه غرنۍ سيمه ده چې د باړې د رود د منبع په 

اطرافو کې د درو په واسطه جال شوې ده. پنځه غوره درې يې دا دي: 

او  Bara -، باړهWaran -، وارانRajgul -، راجګلMaidan -ميدان

 -. او پنځه غوره معربونه يې دا دي: مسپګاهMastura -مستوره

Sampaghaارهنګاه ،- Arhangaسران سر ،- Saransarسریي کندو ،- 
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TSeri kandoo او سرپي- Sapri. 

د دې ايالت تاریخ د دوی د اوسېدونکو سره چې افريدي او اوروکزي 

 م( کال د انګليس د فوځي۱۸۹۷خپتانه دي ډېر ښه پېژني، ځکه تریاه په )

 عملياتو صحنه وه.

 خیبر معبر )خیبر پاس(

 د تاريخ په اوږدو کې د افغانستان نه هندوستان ته د تګ د خيرب دره

ه پينا راتګ تر ټولو غوره الر پېژندل شوې ده او د انګليسي مشهور مؤرخ په و

د  نړۍ کې بله داسې د سرتاتيژيک ارزښت نه ډکه د تګ راتګ الره نشته، يا

داسې تارخیي پېښو شاهد نه دی لکه څنګه چې د هندوستان د وچې په 

 د تګ راتګ الر ده.لوري 

د  دا د تګ راتګ الر يوه نرۍ تنګه ده چې د لوړو غرونو د لړۍ له الرې

د  افغانستان په لوري اوږدوایل لري. د پېښور لويديځ لوري ته د سپنی غر

لویو غرونو مرکزي لړۍ پرته ده چې د کابل له نصف النهار سره موازي 

له  پورې تعقيبوي. د مجرودپراختيا او سور يې د پېښور تر لس ميلي حدودو 

ر قالنه د تېريدو په مهال د خيرب حدود د کابل د لويې الرې له شادي بګ

“Shadi Bagar”  نه پيليږي او د "لواړګي" له بندر څخه وروسته چې په

نځه م"لنډي کوتل" ورختميږي، د کابل لويه شاهي الر د کمو لوړو غونډیو له 

ډکې" ته رسيږي. د دې سرک ي او "د کابل د رود په لوري اوږدوایل موم

لومړنۍ برخې د انګليس او افغان د دوهمې جګړې په وخت جوړې شوې 

 وې.
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 باجوړ

 نړ دباجوړ د کنړ د درې په شرق کې يوه وړه او لوړه سيمه ده. باجوړ د ک

درې په واسطه داسې غوڅه شوې ده چې له هغه څخه يو ناهموار مسری د 

دی او له همدې مسری څخه د کابل سرحدي غونډيو څخه تشکيل شوی 

خپوانی سرک د هندوستان په لوري د خيرب د تګ راتګ د الرې له جوړښت 

 خمکې غځېدیل ؤ. په باجوړ کې خپتانه اوسيږي چې ټول تر "ترکاڼي" توکم

پورې اړيکې لري او په ماموند، عيسازي او امساعيلزي څانګو ويشل شوي 

ه کې د جنوب په لوري د صوات دي. د مومندو د سرحدونو په غرنۍ سيم

خلک استوګنه لري چې هغوی هم خپتانه دي او په شرقي غرنيو سيمو کې 

ميشت دي. دمګړۍ باجوړ په نوي سرک پورې پيوسته شوی چې له 

 "ملکنډ" او "پنجاب" څخه چرتال ته ځي.

 کوهاټ

 کوهاټ د سند رود ختيځ لوري ته پروت دی. د سپنی غره د غرونو لړۍ د

حدي غرونو اوږدوایل تشکیلوي، په داسې توګه چې په "خټکو" هغه د سر

 دپورې اړونده ملنه د شرق او کوهستان په لوري په "وزيري" پورې اړوند 

جنوب په لوري د کوهاټ او بنو ترمنځ موقعيت لري. د دې غرونو په کمو 

لوړو برخو کې چې په بشپړه توګه د مالګې له زېرمو څخه تشکيل شوي او 

ې د معدن او زېرمه په نړۍ کې تر ټولو پراخه څانګه وي، نه يواز ښايي دغه

مالګې رنګارنګ ډولونه بلکې د هغه په مشايل څانګو کې سلفر او د 

ميله پطرول د تيږې له بيخه فوارې وهي، د  ۲۳کوهاټ په ختيځ لوري کې 

 "مریانزي" حاصل ورکوونکې دره د کوهاټ د ختيځ په پای کې پرته ده.
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نيم  اچنه( تر يو ۳۶ياردو ترمنځ ) ۴۰۰درې معرب چې سور یې د د کوهاټ د 

ې د چميله پورې تغری کوي، يوه بله فرعي الر د پېښور په لوري پرته له دې 

دم سند له روده تری شي، وړاندې کوي او په دې معرب کې د افريدي قوم د آ

 خيلو څانګه استوګنه لري.

 بنو

، دا سيمه د يوې نامنظمې بنو د سند رود په مشال کې موقعيت لري

مې بيضوي په توګه د سرحدي غرونو د لړۍ تر پايه غځېدلې ده. بنو د دې سي

په دره کې رود  Kurramغوره ښار دی چې د مشال غرب په لوري د ُکرم 

 پروت دی او دا رود د سند رود ته توئيږي.

چې بنوڅي  Marwatپه دې سيمه کې ټول خپتانه ژوند کوي، مروت قوم 

هم ورته ويل کيږي په بنو پورې اړيکې لري، د دې درې په سفلی ريګستان 

برخه کې د ژوند شپې ورځې تریوي. اما وزيري قوم چې نوي را مهاجر شوي 

د غرونو د لړيو څخه دي. د دې سیمې په حاصل ورکوونکو ځمکو باندې هغه 

دراني" قومونه " او "Baittani -سرحد ته نږدې مسلط دي چې هلته "بيټني

" نه تر بنو پورې Kalabagh -هم استوګنه لري، يو د رېل خط د "کالباغ

" ته Tank -" او "ټانکBazupass -غځيدیل او يوه څانګه يې "پزوپاس

او د  ”Tochi“ځي. د بنو د موټرو سرک تر امساعيل خان درې، توچي درې 

د سند  په وزيرستان کې نښلوي. په دې سيمه کې ”Razmak“ښار رزمک 

رود پر سر هيڅ کوم پل نه دی جوړ شوی؛ اما دا رود د کښتيو د تګ راتګ 

 لپاره وړ دی، د بومي کښتيو څخه په دې رود کې ګټه اخستل کيږي.
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 ډېره غازي خان

ډېره غازي خان يو نری تنګی ده چې د دې سیمې د غربي سرحد د 

 غرونو له لړۍ څخه د سند رود تر ختيځه غځېدلې ده.

 اسماعیل خانډېره 

، دا سيمه د سند رود په ختيځ کې پرته ده او کوچيان پکې استوګنه لري

ې د زیاته کړهنه نه لري او په ژورو برخو کې يې رود بهيږي. خپوانی ښار ي

م کال نړيدیل دی، هرکله چې د سند رود عادي ۱۸۲۳سيالبونو په وجه په 

 اکړېارانو لپاره د رجمرا هميشه تغری کوي، ډيره امساعيل خان د افغاني جت

ډ ګورکړې مرکز دی. په دې سيمه کې پښتون او بلوڅ توکمونه سره يوځای او 

 -ژوند لري، سره له دې پښتانه پياوړي دي. د دې سيمې په پوله شوراني

Shoraniاوسرتاني ،- Ustarani او بيټني- Baitani .توکمونه اوسيږي 

 وزیرستان

د مستقل خپتونستان د حمکمې قال له  وزيرستان يوه ډېره مهمه سیمه ده او

صفت څخه برمخنه ده. د توچي او ګومل رودونه د وزيرستان په مرکزي برخه 

کې د مشال شرق څخه د جنوب غرب په لوري روان دي، دا سيمه د 

جيولوجي له خمې د سليمان د غرونو د لړۍ سره په جنوب کې پيوستون 

ده. د دې سيمې په لويديځ  مومي چې د آهک ډبرو د پراخه زېرمو لرونکې

په  Shal -او شال Birmal -کې مخ په ځوړ مسسوره ژورې او د بریمل

منطقو کې د سدر ځنګلونه او همدارنګه د مرکزي اوبو توييدلو لوړ ځايونه 

)پراخه هموارې ځمکې(  Ghazni –شتون لري چې د غزني جلګې 

اوبو وتل جريان بندوي. د وزيرستان په ختيځ کې د سند له رود څخه څو د 
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 لري.

ته او  Makin -نیاو مک Razmak -د دې دوه اوبو وتلو ځايونه رزمک

" په پای کې Pirghal -ته د "پریګل غره Kaniguram -درمی يې کانيګرام

رسيږي چې د اوسپنو د جتارت مرکز دی. وزيري قوم دوو څانګو ته ويشل 

و په سرحد او د شوی: درويش خيل چې په لږ لوړو غرونو کې د کوهاټ، بن

او په جنوب کې د  Thal -کُرم رود په دواړو لوريو کې په مشال کې د ټل

قوم چې د وطن  Mahsud -توچي درې ترمنځ موقعيت لري. او مسعود

 1څخه يې تریېدنه له تریا ستونزمنه ده.

، ۱۸۵۹، ۱۸۵۲د انګليس فوځي عمليات په وزيرستان کې څو څو ځله په 

 کلونو کې رامنځ ته شوي دي. ۱۹۰۲او  ۱۸۹۷، ۱۸۹۴، ۱۸۸۱، ۱۸۸۰، ۱۸۶۰

 Gomal -ګومل

ترمنځ پرته ده. او بوالن د دې  Bolan -د ګومل سيمه د خيرب او بوالن

ه م کال چې کله د انګليس د قوا ل۱۸۸۹سیمې يو غوره معرب ګڼل کيږي. په 

 Bari -دره د بري Zhob -خوا ونيول شو، انګليس غوښتل چې د ژوب

درې په څېر تر خپلې ولکې الندې راويل، د انګليس لومړی لښکر د شاه 

 م کال د بوالن درې له الرې قندهار ته۱۸۳۹شجاع پادشاه سره يوځای په 

 ورسېده.

 Wana -واڼه

واڼه يوه مهمه سيمه ده چې له ختيځ څخه د مسعودو )وزيرستان( ځمکه د 

                                                 
1
 د دري ژباړونکي یاددښت: انګليسانو د "مسعود" شريف قوم "حمسود" ليکلو.  
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تان په سرحد )پوله( کې د ګومل رود تر مشاله پورې غځېدلې ده او د افغانس

سرتاتيژيک او حياتي موقعيت څخه برمخنه ده. کله چې د انګليس سرحدي 

کميسيون وزيري سرحد حمدوداوه، د مسعودو وزيري قوم په انديښنه کې 

ولوېده چې خپلواکي يې تهديد کيده، نو ځکه يې د يادشوي کميسيون په 

انګليس لښکر ايستنه په هډه په واڼه کې محله وکړه. پايله دا شوه چې د 

همغه کال پيل شوه او واڼه د انګليسي لښکر تر ولکې الندې راغی. د 

 انګليس او افغان د درمی جنګ په مهال انګليسانو واڼه پرېښود.

 Tochi Valley or Dawar -توچي یا داور

 ن لهدا سیمه د افغانستان په لوري له غوره الرو څخه ده او دلته د خپتو

قوم ژوند کوي. داور د يوې نرۍ الرې په واسطه چې تګري نژاده داور 

 په دوه برخو ياديږي او درې ميله اوږدوایل لري، Taghrai Tangi -تنګي

ويشل شوې ده عليا او سفلی داور. له همدې الرې څخه د افغان لوی 

اني امرپاطور حممود غزنوي څو ځله په هندوستان يرغل ترسره کړ. د يوه خپو

 يږي.ر په خمروبه شرطونو کې د دې درې په ديوالونو کې ليده کسرک پاتې آثا

م ميالدي کال له عملياتو وروسته توچي د برتانوي قوا تر ولکې ۱۸۹۴د 

م کال د ۱۹۰۱په  Lard Curzon -الندې راغی؛ اما کله چې الردکرزن

ده  سرحداتو په نوي تنظيم الس پورې کړ، د برتانيې لښکر ځای پرېښود او د

قبايلي مليشې د هغه ځای ناستې شوې. مهمې فوځي هډې په دې په ځای 

 -، مریانشاهIdak -، ايدکSaidgi -دره کې عبارت دي له سيدګي

Miranshahدته خيل ،- Dattakhel او شرني- Sheranni. 

م کلونو  ۱۸۹۷او  ۱۸۷۲د توچي يا داور د نيولو لپاره نظامي عمليات په 
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 رامنځ ته شول.

 بلوچستان

بلوچستان سيمه د ګومل له رود څخه د عرب تر حبریې پورې او د ايران د 

او افغانستان له پولو د پنجاب او سند تر پولو پورې غځېدلې ده. د برتانيې د 

ولکې په دوره کې بلوچستان په دوه برخو جال شوی و: يو هغه سيمې وې 

لي سيمې وې. چې په مستقيمه توګه د برتانيې تر کنرتول الندې وې او بل قباي

ترمنځ پروت دی  1بلوچستان د مشال له لوري د افغانستان او د سند د جلګو

 او د سليمان د غرونو په اوږدو او صعب العبور غرونو په لړۍ ختميږي.

په  Kundar -څخه چې د ګومل او کوندار Dobandi -له دوبندۍ

کوندار  پريکون او تقاطع کې موقعيت لري، د افغانستان د لوري پوله چې د

رود په اوږدوايل د جنوب شرق په لوري پرته ده او بيا د مشال په لوري 

 -د جنوب په غرونو ختميږي او د نوشکي Chaman -څرخيږي او د مچن

Nushki  د غرونو د لړۍ په جنوب کې سره پيوستون مومي. د مشايل

بلوچستان د شرقي سرحد دغه برخه د سرحدي غرونو په پای کې چې 

سورخط ورته ويل کيږي، د برتانيې د ولکې په دوران کې د بلوچستان دغه 

ټوله مشايل برخه د مستقل بلوچستان په نامه يادېده او د يوه خپتون قوم په 

بلل کيږي. د سليمان د غرونو د  Shorani -ې هغه شورانيتصرف کې وه چ

جنوبي لړۍ پای د بلوچ قوم په ولکه کې دی. د خپتون د قبايلو ترمنځ د 

قومونه استوګنه لري. په پشنی، مندوخيل او ژوب  Dumar -کاکړ او دومر

                                                 
1
 جلګه: همواره پراخه ځمکه  
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 کې يې غوره قومونه دي.

و پراخه د سليمان د غرونو د لړۍ کوږوایل د مشال غرب په سيمه کې ي

منا ميدان يا يوه مرطوبه بيديا د جنوب په لوري تشکيل کړې ده. د دې خليج

د حملې دوو رودونو اوبه جذبوي، له هغه نه  Nari -خوله د بوالن او نري

 وروسته په مشال او جنوب کې مستقل بلوچستان پروت دی.

 د جنوبي بلوچستان د ميداني څنډې اوبه د جنوب او غرب په لوري يا د

و کې په مرکزي ريګستانون Mashkelعربو په حبریه او يا د "لوړه" او ماشکل 

 توئيږي.

لوري تشکيلوي او د  " د کراچۍ سرحد د غرب پهHab -د "هاب رود

 " هموار ميدانونه خړوبوي.Las Bela -" رود د "الس بالPurali -"پورايل

" نورې ويالې Makran -" او د "مکرانHingol -د "هنګول رود

کيلوي چې د عربو په حبریه کې توئيږي. او همدارنګه د داخلي خمابراتو تش

" د Kalat -او اتصاالتو په شبکه کې غور ه څانګې تشکيلوي. د "کالت کال

" د چينو په منځ کې، د "لوړه" رود د يوې څانګې په Mula -"بوالن او مال

ون لري. ګاونډ او په غربي څنډه کې يو د کرهڼې حاصل ورکوونکی ميدان شت

" د غره ملن يو مشېر حاصل Sarwan -د کالت په مشال کې د "ساروان

ورکوونکې خاليګاوې او درې تشکيل کړې دي. يو مشری ويالې د "لورا" او 

 -همدارنګه د پشنی درې ته توئيږي. د کالت په غرب کې د "خاران

Kharanبيديا د متناوبو )نوبتي( رودونو سره موقعيت لري، د هغو اوبه " 

زياتره په ريګونو کې جذبيږي. د جنوبي بلوچستان شرقي سرحد د سند د 

" د غارونو د لړۍ په Kirthar -بيديا په مقابل کې پروت دی او د "کرتهار
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پای کې يوځای کيږي. د دې غرونو لوړې څوکې د آهک له ډبرو ډکې په 

 زرګونه فټه لوړوایل لري.

ځ په لوري نوشکي ته نږدې د د بلوچستان او افغانستان ترمنځ سرحد د ختي

" له غرونو سره پيوسته Chagai -"لورا هامون" په پريکون ځای د "چاګي

" په Chagai -کيږي؛ اما د نوشکي په پرېکون کې لورا هامون د "چاګي

غرونو پورې پيوست کيږي؛ اما د سيستان الره د چاګي غرونو د جنوب په 

 1لوري ځي.

دي د دې سیمې بومي ژبې دي چې  غوره ژبې چې په بلوچستان کې دود

 -د هند 2عبارت دي له: خپتو او بلوچي. بلوچي ژبه د آريايي څانګې

                                                 
1
 يادښت: د بلوچستان په ناحيه کې دغه غرونه د چاغي په نامه ياديږي. )دري ژباړونکی(  

2
اروپايي  -خدای بښلي استاد پژواک بلوچي ژبه په ايراني څانګه اريايي فاميل هند  

لسيزو کې چې دغه اثر ليکل شوی، ټول تاريخ پوهان  ۵۰نۍ پورې اړوند ګڼلې چې په کور

 اروپايي ژبو کورنۍ  -او د فارسي، پشتو او بلوچي ژبو پېژندونکي يې ايراني څانګه د هند

“Iranian branch of Indo Europena Language Family”  

ړې کرتاع ايران سره سراوکار لري، اخبلله. او دا عنوان اروپايي ژبې پېژندونکو چې ډېر د 

 وه. 

لسیزه  ۶۰د  ادبياتو په پوهنځۍ کې د ژبې پيژندونکي ديپارمتنت له تأسيس څخه وروسته په 

ستان فغانکې افغا دري، پشتو او بلوچي ژبې پيژندونکي او د افغانستان يو مشری نورې ژبې ا

 و کورنۍ بويل.روپايي ژبا -د ايراني څانګې په ځای آريايي څانګه د هند

“Aryanian branch of Indo European Language Family”. 

همدارنګه غربي پوهان د افغانستان جغرافيايي موقعيت په ايران فالت کې ليکلی دی او 

په دې باره کې هم د ادبياتو پوهنځۍ د جغرافيې ديپارمتنت يو نوی عنوان جوړ کړی ؤ 
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اروپايي ژبو تر کورنۍ پورې اړيکې لري او د پشتو په څېر له همغې کورنۍ 

څخه جال شوې ده. په بلوچستان کې د خپتون توکمونو )قومونو( څانګې ژوند 

ولو غوره دي. د کاکړ قوم لويه برخه په کوي چې د هغو په منځ کې کاکړ تر ټ

 -"، کالت او "چاغيThal chotial -ژوب، کوېټه، پشنی، "ټل چوټيايل

Chagai کې استوګنه لري. د ژوب سيمه د منطقې د مشال شرق په لوري "

پرته ده او دا يوه پراخه سيمه ده چې د ختيځ په لوري غځېدلې ده، بيا د 

ه موازي موقعيت لري او باآلخره د مشال په لوري د سند له سرحد سر

" د ګومل له رود سره پيوستون مومي، چې Khajuri Katch -"کجوري کځ

 له هغه ځايه تر کوېټې پورې لنډه الر ده.

بي د بوالن الر د بلوچو په سرحد کې يوه غوره ده چې جيکوب آباد او سي

رق کې " سیمه د سيبي په مشال شHarnai -د کوېټې سره نښلوي. د "ارنايي

 يوه بله الره د کوېټې په لوري پرانيزي.

  

                                                                                                                

ي نوی عنوان په یاد لري لطفاً دې هغه اعالن چې هری شوی مې دی، کوم کسان چې افغان

 کړي.

و دا السيزې پورې پشتو ژبه د سانسکرت څانګه بلله  ۶۰د يادولو وړ ده چې ايرانيان تر 

افغان  يلواشتباه په ایراني آثارو کې ډېره خرپه شوې وه؛ اما وروسته له نيوکو او علمي دال

ه ومنل تائيد کړی دي، باآلخره ايرانيانوژبې پيژندونکي چې غربي ژبې پېژندونکو هم هغه 

زنۍ چې پشتو تر آريايي څانګې پورې اړيکې لري، او د ژبو خور فارسي ژبه ده. اوس يوا

 نيانمناقشه چې د افغان او ایراني ژبو پيژندونکو ترمنځ باقي پاتې ده دا ده چې ايرا

فغانان دواړه له ري له باستان فرس او پهلوي څخه راجال کوونکې ګڼي، اما اد -فارسي

 اوستا څخه را جال ګڼي. "هامشيان"
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 دوهمه برخه

 د پختونستان په هکله غلط پوهاوی

يوه اندازه د مالحظې وړ غلط پوهوی د خپتنو او د دوی د ځمکو د 

ځور موقعيت په هکله په مالحظه رسيږي چې خپتونستان په غوره توګه د غلط ان

دې  ډوله پيژندنه ده چې ځان يې پهمولود او د هغه مشری ليکواالنو اشتباه 

موضوع مشغول کړی دی. موجوده آثارو دغه ځمکه يوه بې کرهڼې او غرنۍ 

ه پدې  نقشه ګڼي او د هغې نوم يې د قبايلو سیمه را په ګوته کړې ده، او دا د

خاطر دي چې د دې ځمکې اوسېدونکي د غوره حبث موضوع ته هغه وخت 

ومت غوره ستونزې د "سرحد" سره د تشکيل ورکړ چې د برتانوي هند حک

دې ليکواالنو په واسطه تر غور الندې ونيول. دوی په عمومي توګه د دې 

 انويځمکې او د هغې د خلکو په هکله چې واقعي پېژندنه نه درلوده، نو د برت

لکي استعماري دولت د مامورينو په نظرياتو باندې برابره ده نظامي وي يا م

 ماموريت درلود، تکيه کړې ده.چې په دغه سيمه کې يې 

په حقيقت کې د دې انځور او غلط پيژندنې غوره علت چې پاس يې ياد 

وشو له دې ځايه رامنځته کيږي چې د نظامي ليکواالنو څرګندونې او لیکنې 

په ذات خپل سره الزامًا د هغه ډول نظامي نظریاتو پېژندونکې دي چې په 

ې حمدود دي. همدارنګه دا ليکواالن زياترو حالتونو کې د دوی تر ګټو پور

الزاماً په دې واقعيت مقيد دي چې ډیری د دوی د نظامي هډو په دايره کې 

بند دي او د خپلو هډو فوري چارو ته ځانونه رسوي او د تل پاتې اضطراب 

او جمبورۍ په وجه چې په سرحد کې شتون لري، دوی هېڅکله دا فرصت 

ه دې سيمه کې تګ راتګ وکړي او د سيمې نه ؤ موندیل چې په آزاده توګه پ
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د خلکو سره روږدي دي، ځکه جمبور وو چې د دې سيمې خلک خپل 

 دښمنان وګڼي.

ظر په داسې حالت کې او د سیمې د جغرافیايي انزوا او ګوښه نيونې په ن

و هرنيبکې نيولو سره او د خمابراتو او مواصالتو نه شتون، دا ټول خنډونه د 

په  اره د حملي اطالعاتو د منابعو سره د متاس او اړيکومشاهده کوونکو لپ

 منظور رامنځ ته کيږي. په داسې حال کې چې هغو منابعو کوالی شوی چې د

رسۍ کې ورکړي او دې هېواد واقعي حالت په ټوليزه توګه د دوی په الس

نۍ هغه داسې نه وه چې ځمکه د بدبينۍ له خمې يوه د کرهڼې ناقابله او غر

 ي.سيمه وګڼ

دې ليکواالنو او ژورنالستانو هریه کړې ده يا دا چې واقعًا بې خربه پاتې 

دي چې په دې خاوره کې هر ځای داسې حاصل ورکوونکې سيمې شته دي 

چې که کرهڼيز پيداوار يې په مسه توګه وکرل شي، د سړو سيمو اړتیاوې 

ني مچتو کوالی شي او حتی په هغه ناکښت شوو تش په نامه غرونو کې معد

منابع شتون لري چې د هغو له پراختيا او استخراج نه وروسته هغه سیمې د 

حاصل ورکوونکو سيمو په پرتله ډېرې بډايوي چې کوالی شي د نورو سيمو 

سره مرسته وکړي. د پاسنيو داليلو په بنسټ يوه د دې ځمکې د باور وړ 

و سروې هيڅکله نده شوې او هيڅ يوې صالحيت لرونکې اقتادي مرجع ي

بنی راپور د دې نامشهورې ځمکې د اقتصادي زېرمو په هکله نه دی واقع

ترتيب کړی. نو دا وجه ده چې د هغه مشری ليکواالنوڅرګندوې او لیکنې 

چې د کمو معلوماتو لرونکي دي، د خپتونستان د هيواد د بېلګې او بشپړ 

ې يې ممثل په توګه منل شوي دي. او درمی المل هم بايد اضافه شي چې ريښ
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په تيوري او سياسي عمل کې پټې دي. او دا موضوع په راتلونکي کې د 

برتانيې استعماري پاليسۍ په اړوند به مطرح شي چې خپتون ملت له هغه نه 

 ډېر رنځ ليدیل دی.

خپتونستان کوالی شي په دريو غوره برخو ووېشو: مشايل، مرکزي او 

 جنوبي.

 شمالي پختونستان

ځنګلونو له خمې ډېر بډای دی. غرونه يې د کاج  په دې برخه کې چرتال د

او صنوبر له ونو ډک دي، او دا بډايي کوالی شي د خپتونستان لپاره خام 

مواد او حمصوالت مچتو کړي. په چرتال د برتانيې له يرغل خمکې د لرګيو 

جتارت د کنړ د رود له الرې جريان درلود. اما د انګليس د عسکرو په راتلو 

خپتانه د دې جمرا نه حمروم شول. امری حبيب اهلل خان د  د افغانستان

افغانستان پاچا چې د چرتال د لرګيو واردولو پروژه يې رامنځ ته کړه او په 

دې موخه يې حاجي شاه نوازخان او نورحممد خان چرتال ته ولېږل، يوه 

ه اندازه لرګي جالل آباد ته راورسېدل. اما وروسته دا پروژه د حريق )اور( سر

هـ ش کال يو هندي لرګي  ۱۳۱۸خمامخ شوه او علت يې معلوم نشو. په 

سرای ته والړ څو د چرتال نه د پيژندونکي متخصص د شهنوازخان سره چغه

لرګيوم جتارت ته رونق او ښکال ورکړي؛ اما يادشوي متخصص هم دا پروژه 

و د پرېښوده. له هغه وروسته لعل حممد خان له الهور څخه د الهور د لرګي

کراتو د جتديد په موخه  شرکت په منايندګۍ د لرګيو د جتارت د مذا

افغانستان ته راغی او د يوه مديره هيئت په ملګرتيا چرتال ته والړ. د دې 

سيمې د لرګيو د جتارت پروژه دوه کاله دوام وکړ او د لرګيو د جتارت نه 
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ده توګه تقسيم الس ته راوړي عوايد د افغانستان او خپتونستان ترمنځ په آزا

شول. له دوه کلونو وروسته دا پروژه هم د اور اخستنې سره خمامخ شوه.په 

حاضر حال کې د خپتونستان د دې جتارتي مهمې پروژې خام مواد پرته له 

ګټې لويديل او د خپتونستان خلک د داسې فرصت په انتظار دي څو يو ځل 

ه چې ريسرچ او څېړنو را بيا د دې اقتصادي منبع نه ګټه واخلي. تر کومه ځاي

په ګوته کړې، چرتال د دوه الس نه خوړلو منابعو لرونکی دی: يو ژېړ زرنيخ 

او بل د رود څخه الس ته راوړې طال، چې د رود د ريګونو له غربال کولو 

څخه الس ته راځي. په زياته اندازه منګنيز له چرتال څخه امریکا ته 

 صادريږي.

، قالنی او ګليم، پشمي جرابې او پشمي خولۍ نومولې په )پکول(

 ”Muslin“دستکشونه او چپنې د چرتال له غوره السي صنايعو څخه دي، او 

يو ډول رخت دی چې له هغه نه ښځينه جامې او پردې جوړوي، چيټ 

د  )ګلداره نازکه خني پارچه(، مصلي )جاينماز(، مشمع )يو ډول پارچه( هم

 چرتال په ځينو سيمو کې اوبدل کيږي.

 اتصو

د صوات غوره کرهڼيز حاصالت: غنم، اوربشې، ورجیې، جوار، پنبه، 

متباکو او کوکنار دي. په صوات کې د ورجیو خمتلف ډولونه توليديږي. د 

" نوميږي چې خوشبويه نبات Bangai -مثال په توګه يو ډول يې "بانګي

بل  1" بويل چې ډېرې خوږې دي.Basmati -لري، بل ډول يې "بامستي

                                                 
1
عيناً دغه ډول ورجیې په کنړ کې هم کښت او توليديږي او عيناً همغه ځانګړتياوې لري،   

خصوصاً چې څو کاله زړې شي نوبيا يې خوږوایل، خوند او خوشبويي ال ډيريږي. له 
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" نوم لري چې ډېرې وړې دانې لري. د ميوو Munji -منجيډول يې "

ډولونه يې: انګور، انار، ډول ډول توت، ناک دي. خسته لرونکې مېوې يې: 

آلو، زردالو او نور دي.  اهلي څاروي يې غويي، پسونه، وزې، خره، آس او 

اوښان په صوات کې پرورش مومي. پوستونه، پشمي کمپلې، ورجیې، 

ارمغز او وړۍ د صوات صادرات دي. لرګي د صوات له تعمریاتي لرګي، چ

مهمو صادراتو څخه دي. د پيښور تاجران لرګي د رود له الرې کاکاخيلو 

ته راوړي. د صوات پشمي کمپلې  Kaka Khel Nowsheraنوشریې 

)بړستنې يا لويي( په ډېر نفاست، نرموايل او ګرموايل کې شهرت لري. د 

پوستونو رنګول او چرم جوړول د صوات د خلکو صنعت دی، په ځانګړي 

توګه د آهو )غرڅه( چرم د يوې وريښمينې پارچې په شان نرم او نفيس 

شهرت لري. د خپتونستان جوړوي. د صوات بوټ، څپلۍ او سليرپ هم ډېر 

جوړ ډول ډول غوره ټوپک هم په صوات کې جوړيږي، که څه هم د ټوپکو د 

تولید کچه په حاضر وخت کې حمدوده ده؛ اما د ټوپک جوړوونکو توليدي 

 مهارت د ستاينې وړ دی.

 مرکزي پختونستان

مرکزي خپتونستان د ډکو معدني منابعو لرونکی دی. د دې سيمې غوره 

 معدنونه او زېرمې دا دي: 

                                                                                                                

ګانو مې اوريديل چې يوه پيړۍ خمکې کله چې افغان سرد اران هندوستان ته فراري بوډا

شول، هغه وخت په هندوستان کې ښې او خوږې ورجیې نه پيدا کېدې، افغان سردارانو 

دکنړ ورجیې وغوښتې او په دېره دون کې يې وکرلې، له هغه وروسته دېره دوني ورجیو 

 شهرت وموند. "هامشيان"
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و د مالګه: د مالګې پراخه زېرمې په کوهاټ او بهادرخيلو کې شتون لري ا

 کرک له معدن څخه همدا اوس استخراجيږي.

ذغال: لومړۍ درجه ذغال په کوهاټ کې دي، همدارنګه د کوهاټ په 

 کې د ذغالو معدنونه شته دي. Cheratنو او په چریاټ شرق کې، ب

کې شتون لري او سل  Nikind -: په کوهاټ او په نايکندSulphurسلفر 

 کاله را په دخیوا له دې زېرمو ګټه اخيستل کيږي.

 يدا کيږي.پ: په والړو اوبو او په هموارو ډنډونو کې Niter -شوره

 ې کشف شوي دي.سرب: يوه اندازه سرب د هزاره په غرونو ک

 د رجنو تيږه )انتيمون(: د باجوړ او هزاره په سيمو کې پيدا کيږي.

پطرول: يوه اندازه پطرول په کوهاټ کې شتون لري، همدارنګه ډېره 

 امساعيل خان پطرول لري خو تراوسه استخراج شوي نه دي.

 د خاورو تېل: په شریاني سيمه کې کشف شوي دي.

 يمو کې شته.آهک: د خپتونستان په ډېری س

په مقابل غرونو کې شتون  Attoch –د مرمرو ډبره: په نوشهره او د اټک 

 لري.

ې مېوې يې: انګور، انار، ناک، شفتالو او نورې په مرکزي خپتونستان ک

 شته دي.

همدارنګه مصنوعات يې: شال )لويي(، څپلۍ، خولۍ او پکول په ټول 

 مرکزي خپتونستان کې جوړيږي.
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ه لت په ځانګړي توګه په ډيره امساعيل کې جوړیږي او د لرګي سامان آال

 شهرت څخه برمخن دي.

 صادرات يې: مالګه، متباکو، ګوړه )تورقند( او پوستونه دي.

 جنوبي پختونستان )بلوچستان(

 د جنوبي خپتونستان معدنونه او پيداوار په دې ډول دي:

پری په چارچاذغال: د ذغالو زېرمې او ذخریې د پشنی په غرونو اود کوېټې 

ر هکې د کالت په لګاري، په هندوباغ، ژوب، دوکۍ، لوراليي او د سيبي په 

 نای کې شتون لري.

"، Chaghai -"، "چاګيSani -سلفر: د سلفرو معدنونه په کالت، "ساني

 د سلطان په غرونو او د مکران په دښتو کې شته دي.

 تون لري.ش: د کروم زېرمې په هندوباغ او جنګتو کې Chrome -کروم

 ي.: چې د هغه نه تيزاب جوړيږي په چاګي کې دNitro -شوره

"، د Suchar -سپینه خاوره: چې له هغې نه پلسرت جوړيږي په "سخار

 سپنی تنګي دره کې شتون لري.

 کې ي. Khazdar -د رجنو ډبره: په جاله وان او قزدار

اوږدو د بلوچستان السي صنايع لويې او وړې قالينې دي چې د کال په 

او  ختتې د نړۍ هيوادونو ته صادريږي. طبي ګياوې، تازه ۸۰۰۰۰کې تقريبًا 

ن د وچې مېوې، مغزباب، خرما، آلوباب، شال او لويي او پوستونه د بلوچستا

 صادراتو په قلمونو کې شامل دي.
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حبوبات لکه: غنم، ورجیې، اوربشې، جوار، ماش. دوه ډوله مېوې: 

 ، کوچختم او څارويې يې لکه غوايه، پسونه، وزېلوکاټ او کېله، د کنوکنارو 

او غوړي او وړۍ يې هم صادرات دي. د کارتوس جوړولو یوه فابريکه د 

 په ښار کې لري او لرګي هم صادروي. Amb -امب

 کوهستان

د کوهستان غوره صادرات لرګي تشکيلوي چې د رود له الرې لېږل 

 جامو جوړولو لپاره نفيسېکيږي. غوړه، پوستونه، چارمغز هم صادروي. د 

پارچې، قالينې، پشمي شال هم توليدوي او صادروي يې. همدارنګه د 

 لرګیو، جنارۍ او اوسپنيز سامان آالت هم توليديږي.

کې جوړيږي په ځانګړې  Bajam -ډېر اعلی ډول ډول چرمونه په جبام

ه پتوګه د غرڅه چرم د ورېښمو په شان نرم او نفيس جوړوي. د لرګیو صنعت 

کوهستان کې ښه پراختيا کړې ده، ډېر ظريف لوښي، کاسې او پتنوسونه د 

 -، چنګيMati -عادي لرګي او له چارمغز څخه جوړوي. په متي

Changai  او مومند ښارونو کې ډول ډول ټوپکونه جوړېږي. شال اوبدل او

شالونه يې په ظرافت،  Jandal -ملڅي جوړول هم دلته دود لري، جندال

 او ګرموايل کې مشهور دي.نرمۍ، رنګ 

 باجوړ

اوربشې غنم، شات او فندق په باجوړ کې ډېر پيدا کيږي. هرکله چې دا 

کثر حاصالت يې د باران  سيمه د اوبو له لږوايل سره الس او ګرېوان ده، ا

انتظار باسي، عدس )مۍ( هم دلته کرل کيږي. له فندق څخه يو ډول غوړي 
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 الس ته راځي چې جتارتي بازار لري.

 Mohmand -مومند )مهمند(

و ډېره غوره اسلحه په مهمندو کې جوړيږي، د لس فریه او ښکاري ټوپکون

په مشول. د دې سیمې څپلۍ، کاهي، خولۍ ډېرې مشهورې دي. جوال او 

 خېمه هم د دوی مصنوعات دي.

وره عایدامت يې د سيمې لويه طبيعي پانګه ځنګلونه دي چې غ Dir -د دير

رود له الرې پېښور ته د خرڅالو لپاره  Panjkora -ګڼل کيږي. لرګي د پنجکوره

و لېږل کيږي، نور صادراتي قلمونه يې له شاتو، وړيو، وژغنو او د حيوانات

 پوستکي دي.

س ې او نور نفيپه مهمندو کې د لرګيو صنعت ډېر شهرت لري، د لرګيو کاس

څيزونه دلته جوړيږي. ټوپک او کارتوس هم توليدوي. پشمي شالونه او 

 لويي، خولۍ او پشمي پوښاکونه هم دلته جوړيږي.

د تریا په ښار کې د ډول ډول ټوپکونو لپاره فابريکې جوړې شوې دي. 

ه همدارنګه د تریا له لرګيو څخه په کار راتلونکي څيزونه د جتارت لپار

 په وزيرستان کې هم د ټوپک جوړولو فابريکې شتون لري. جوړيږي. 

غنم، اوربشې، جوار، ورجیې، ماش )مۍ(، عدس )خنود(، ارزن او نورې 

د  دانې غلې دلته کرل کيږي. غوړي، شات، وړۍ، پوستونه او تعمریاتي لرګي

 دې سيمې لپاره د جتارت زمينه مچتو کوي. 

تان دغه سیمې ته د اقتصادي په بشپړې پاملرنې سره کيدای شي د خپتونس

ودې له خمې ډېره پراختيا ورکړ شي. معدنونه او زېرمې يې: د مرمر ډبرې، د 
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په ُکرمه کې شتون لري او دا سيمه د ډول ډول  Talic -رجنو ډبره او تلک

 مېوو دتوليد لپاره ډېره مناسبه ده.

د اقتصاد له خمې مومو چې خپتونستان د غرب له لوري د سند په رود 

و پورې نښتی دی او د دې رود غاړې د کشمری له سرحداتو څخه نيولې د عرب

تر حبریې پورې هميشه د يوې حاصل ورکوونکې سيمې په توګه په نړۍ کې 

پېژندل شوې ده. همدا حاصل ورکول د دې سيمې المل دی چې د آرين 

د  خبل دنژاد د ميالد مسيح نه په زرګونه کاله خمکې د آمو د رود له څنډو او 

 درې المدنيت او باکرتيا )باخرت( يې ځان ته جلب کړ او دوی د افغانستان له 

سند رود غاړو ته هجرت وکړ. او دا سواحل )غاړې( د مرکزي آسيا او 

هندوستان نيمې وچې ترمنځ طبيعي سرحد تشکيلوي. د دې ځمکې ځنې 

 نقطې د مثال په وګه د پېښور سيمه چې له خپوا زمانو څخه د خپتنو د

خيزه نقطه پېژندل شوې استوګنې ځای دی د آسيا په وچه کې تر ټولو حاصل

ده. د دې سيمې حاصل راوړونکې ځمکه او آب وهوا چې د ا فغانستان د 

ې غرونو د لړۍ او د هندوستان د پراخو جلګو ترمنځ پرته ده، او ددې سيم

 پارهګرمې او خیې درې نه يوازې د کښت او د ډول ډول نباتاتو د تولید ل

مساعده ده بلکې د دې مزيت او غوره وايل موندونکې ده چې د خیو سيمو 

ه نباتات هم دلته کښت کيدای شي. د خپتونستان د ځمکې بل امتياز او غور

تال وایل دا دی چې د هندوستان او پاکستان په شان د نفوس په زياتوايل مب

ا ړتياا ده بلکې د نده، نو بنا پردې د خوراکي توکو په هکله نه يوازې خودکف

زيات توليدات خپلو ګاونډيانو ته چې ځيني د قحطۍ سره مخ دي، هم 

 صادروي.
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د دې ځمکې خلک چې نه هندوان دي او نه پاکستانيان او په غوره 

اقليمي شرطونو کې ژوند کوي او ډېر زيارکښ او سخت سره دي، د دې 

يا و غوره پراختځانګړتياوو په بنسټ د دې خلکو لپاره د غوره راتلونکې ا

 وړاندوېينه شوې ده. 

نورې  اما بايد تاکيد وشي چې خپتونستان برسېره په زراعتي طبيعي منابعو،

 شي. منابع هم لري چې د اقتصادي راتلونکې پراختيا  بايد په نظر کې ونیول

و د مثال په توګه د دې ځمکې له رودونو څخه د برق د پروژو د استفادې ا

ې د مکانات شتون لري. له دې رودونو څخه تر اوسه يوازتوليد لپاره زيات ا

له  ارتتعمریاتي لرګيو د انتقال لپاره کار اخستل شوی چې البته د لرګيو د جت

مدرک نه يوه ښه د عايداتو منبع ده او د سيمې د نفوس د يوې برخې د 

 ژوندانه اړتياوې پوره کوي.

حبر ته هم د الس په دې برسېره خپتونستان د بلوچستان له الرې نه 

ه غور رسيدنې امتياز لري چې په راتلونکې کې د جتارت د پرخمتيا له پاره يو

المل دی. نو د مالحظې وړ خربه دا ده چې خپتونستان ته د اقتصادي 

سان کپراختيا په موخه موجودو پراخه امکاناتو ته الزمه پاملرنه وشي. کوم 

ه وه مستقل هېواد په توګه پچې باور لري خپتونستان د اقتصادي نظره د ي

ې خپلو پښو نشي درېدالی په بشپړه توګه خطا او غلط شوي دي. خپتانه د د

بيانوونکوي دي چې کله د آزادۍ او خپلواکۍ په وړاندې يې خنډونه له 

منځه والړ شي، حال دا چې ټوله انرژي او قوت يې په دې الر کې په 

و آرام ژوند د ځان لپاره مصرف رسيدیل دی، هغوی کوالی شي يو آسوده ا

 په خپل هېواد کې تأمنی کړي.
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 دريمه برخه

 پختون قومونه )توکمونه(

و اخپتانه په دوه غوره قومونو ويشل شوي دي: غلجي قوم او دراني قوم. 

هر يو له دې دواړو قومونو څخه په وړو څانګو تقسيم شوي دي. د 

 وه ډېر لوی قومونهخپتونستان تر ټولو مهم قوم غلجي دي، او د خپتنو د

ر دراني قبيلې پورې اړيکې لري. د تدي چې  Shorani -مهمند او شوراني

خپتنو نور غوره قومونه افريدي او وزيري دي چې په دوه څانګو درويش 

 خيلو او مسعودو باندې ويشل شوي دي، او يوسفزي.

 يزيرود دوی له ډلې افريدي قوم په تریا او خیرب دره کې استوګنه لري، د 

د  ي کېقوم خاوره وزيرستان نوميږي او د کُرم او د افغانستان د ګومل په واد

 همندمعربونو ترمنځ پرته ده. او د يوسفزيو ډير قوم په صوات کې اوسيږي. م

ند ې ژوپه بونری، دير او باجوړ کې ژوند کوي. او شوراني قوم په هغه واديو ک

ورکزي قوم د تریا او کوي کوم چې د سليمان ختت په ګاونډ کې دي. د ا

 مریانزي ترمنځ اوسيږي او خټک قوم د سند رود په دواړو خواوو کې ژوند

 -" او "زمیختChambanis -کوي. د خپتنو نور مهم قومونه "مچباني

Zaimuchtsدي. د "جرنال سرمکمون "- General Sir Mucmunn په "

ه يي حمسود پآند د خپتنو ټول قلمرو يو غری قابل تقسيم واحد دی. هغه وا

وزيرو پورې اړوند دي، وزير د زمیخت سره، زمیخت د اورکزي سره، 

 سره اورکزي د بونری سره، بونری د سند له درې سره او د سند دره د تورغره

 اړيکې لري.

ښه او غوره پوهه او معلومات د خپتون دګڼو قومونو په چاپریيال کې 
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و پېښو په شاوخوا کې لوستونکي په دې برالسي کوي چې د اوسني حالت ا

ډير صحيح قضاوت او د خپتونستان د حتريک په باره کې ډير دقيق مالتړ او 

قضاوت وکړي. اوه مليونه خلک چې د خپتونستان خپلواکي او استقالل 

غواړي بايد د سوابقو په بنسټ دغه قوم چې په تاريخ کې ثبت شوی د 

 ه دې ډول دي:قضاوت مورد وګرځي. د دې قوم تر ټولو غوره څانګې پ

 افریدي قوم

ې کافریدي د خپتونستان يو مهم او پراخه قوم دی چې اکثره يې په تریا 

غه ددرې زره کاله له نن څخه خمکې  ۳۰۰۰ژوند کوي، دا واقعيت چې تقريباً 

ليکلی شوی دی، ثابتوي چې يو خپوانی  Afaritti -قوم په ريګويدا، اپريتي

 خپتون قوم دی.

 دا قوم په اتو څانګو وېشل شوی او له هغې ډلې څخه زخه خيل په جنګي

ليکلي چې  Sir William Bartonکسانو مشهور دي. سرويليام بارتن 

 ( زره جنګي سړي )عسکر( لري.۵۱افریدي قوم )

د خیرب مشهوره دره چې د مرکزي آسيا مهم شريان دی، له ډېره وخته 

ونه لري. ټول جتارتي يا نظامي کاروان کيږي چې په افريدي قوم پورې اړيکې

 چې د خيرب درې له الرې تګ راتګ کوي د افریدي قوم په مالتړ تکيه کوي

 چې پرته له هغه د ستونزو او خنډونو سره مخ کيږي.

د دې قوم قدرت ان د مسلم جهانګری د پاچاهۍ په دوره کې ؤ، ځکه د 

ې افريديو ته د حق مغلو کاروانونه چې له دې الرې تېرېدل، جمبور وو چ

العبور حق ورکړي. دې کار د افريدي قوم لپاره د اکرب شاهنشاه مغول 
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 امرپاتور له دوران څخه وروسته ښه عايد ميسر کړی ؤ.

افريدي خپتون قوم په دامیي توګه قربانۍ ورکړې دي څو د خپلې بومي 

 ځمکې آزادي وساتي، دې قوم بېګانه او پردي جتاوز برابره ده د مغل له

لې لوري وي يا د نورو استعمارګرانو په وسیله، نه دی قبول کړی او له خپ

خاورې څخه يې په مېړانه دفاع کړې ده. علي خان خټک د افریدي قوم د 

 مقاومت او دفاع څه رنګوایل داسې تصوير کړی دی: د شعر معنی:

هېڅکله به اجازه ورنکړم چې دښمن ستا له کوڅې څخه تېر شي. زه د 

 يدی می او هغه يو مغل.خيرب افر

او  په واسطه له پشتو په انګلیسي ”G. xyorrison“د پاسني بيت ژباړه د 

 له انګليسي څخه په دري او اوس بریته په پشتو وژباړل شو.

، م کال د انګليس سره متاس ونيوه۱۸۳۸افریدي قوم د اول ځل لپاره په 

ته تلو نو د خيرب درې له الرې کابل  د Burnes -کله چې کپطان برنس

 افريدي قوم په اجازه له دې درې څخه تېر شو.

کله چې د انګليس قدرت په هندوستان کې پراختيا ومونده هغه وخت يې 

هم د افريديو استقالل ته احرتام درلود صرف نظر له دې نه چې د 

 خپتونستان لويي برخې ته داخل شوي وو، د خيرب له درې نه د تېرېدو په

 وم ته حق العبور ورکاوه.مهال يې افریدي ق

م کال افريديو د برتانيې په ملېشه په خيرب کې محله وکړه او کله ۱۸۹۷په 

کهارت   ”William Lochart“چې انګليس يوه لويه نظامي قوه د ويليام ال

خيل قوم تر قوماندې الندې د افریديو د سرکوبۍ لپاره تریا ته ولېږلو، نو زخه
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م کال ۱۹۰۸ړانې مقاومت څرګند کړ. بل ځل په د اورکزيو په مرسته ډير د مې

" په وړاندې ولېږله، دا ځل Jawakikhel -خيلوبرتانيې بله قوه د "ژراکي

هم د ډېر سخت مقاومت سره مخ شوه لکه څنګه چې په تریا کې ناکام شوي 

 وو دا ځل هم ناکام شول.

ګه رند برتانيې د مشهورو او مهمو محلو فهرست د خپتونستان په خاوره دا

 دی:

 Colin -م کال د برتانيې يوه لويه نظامي قوه د "کولن کمپبل۱۸۵۰په 

Campbell تر قوماندې الندې د افريديو د سرکوبۍ لپاره خيرب درې ته "

( برتانوي عسکر مړه ۱۲ولېږله، په پایله کې د سخت مقاومت له کبله افريديو )

 ( تنه يې زمخي کړل.۶او )

 -ې د افريدي قوم په ژراکي څانګه د "باريم کال د برتانيې قو۱۸۰۳په 

Bariپه کلي کې محله وکړه، دا ځل هم د کوهاټ د جنګ په پرتله د ډېر " 

سخت مقاومت سره مخ شول او سخت جنګ ونښت. ژراکي قوم د آدم 

 خيلو څانګه ده چې د کوهاټ او سند رود ترمنځ استوګنه لري. 

ې " تر قوماندCraigie -م کال د برتانيې قوه د "کرنيل کريګي۱۸۵۵په 

خيلو محله وکړه او دا محله د هغې محلې په مقابل کې وه چې الندې په آدم

 دوی د انګليس په هډه په پېښور کې کړې وه.

" تر Macarther -م کال د انګليس قوې د "کرنيل مکارتر۱۸۷۷په 

قوماندې الندې بيا په ژراکي قوم سخت يرغل وکړ، افريديو د انګليس د 

ف او خمابراتو لينونه پرېکړل او سخت خنډونه يې د برتانيې د قوې په تلګرا
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 وړاندې رامنځ ته کړل.

" تر قوماندې Keyes -م د برتانيې قوې د "جرنال کيز۸-۱۸۷۷په کال 

 الندې بيا په ژراکي خلکو يرغل وکړ.

" تر قوماندې Tyrle -م کال يوه لويه برتانوي قوه د "جرنال تايلر۱۸۷۸په 

خيل سيمه محله وکړه. د انګليس او افغان د دوهم جنګ په زخه الندې په

خيل قوم د برتانيې د قوې په وړاندې سخت مقاومت وښود دوران کې زخه

و تلفاو د انګليس پر قوې يې د حرکت په اوږدو کې تر افغانستانه پورې په خم

 ځايونو کې سختې محلې ترسره کړې.

 James -ز ويلکاکسم کال بيا انګليسي قوې د "جيم۱۹۰۸په 

Willcocksخيل محله وکړه؛ اما سره له مکررو " تر قوماندې الندې په زخه

محلو او جنګونو انګليس ونه شو کوالی څو د افريدي قوم د وطن غوښتنې 

او آزادۍ غوښتنې احساسات له منځه يوسي. هرکله چې د انګليس د لښکر 

د افريدي قوم مقاومت  اېستلو موخه استعماري پراختيا وه، او حال دا چې

 او قربانۍ د خپل وطن او خاورې د دفاع په موخه وه. 

خيل چې په ميدان او د افريدي قوم غوره څانګې دارنګه دي: ملک دين

ه پباړه کې ژوند کوي او يو مشری په "بازار" کې هم اوسېږي. قمربخيل چې 

 ژوند شپېميدان او باړه کې استوګن دي. کوکي خيل چې په باړه کې د خپل 

خيل چې په ورځې تېروي. اکاخيل چې په وړان او باړه کې ژوند کوي. زخه

ه ميدان، باړه او خيرب سيمه کې ژوند کي. کمرخيل چې په باړه کې استوګن

 سېږي او آدم خيل.چې په باړه کې او Sipah -لري او سيپاه
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 یوسفزی قوم

ا کلونو ر ۴۰۰يوسفزي د خپتونستان يو لوی او مهم قوم دی. دا قوم له 

 -پدېخوا په دې سيمه کې استوګنه لري. اصلي د اوسېدو ځای يې "نوشکي

Nushkiاو په سيستان کې "ګرو "- Garoo سيمه ده. يوسفزی قوم د خپتنو "

 و د ديارلسمې پېړۍ په اخری او دا" څانګه ده Khazai -د کورنۍ د "خزي

 دي، څورلسمې پېړۍ په پیل کې "افغانستان منځنيو پېړيو" او کابل ته راغلي

 -د "حيات افغاني" په حواله د يوسفزيو اصلي ټاټوبی "خوره مرغه

Ghwara Margha ده چې د قندهار د ارغستان پر ګاونډ کې موقعيت "

 لري.

یو زاولوغ بيګ مریزا د ابوسعيد مریزا زوی د تيمور د ملسیو څخه د يوسف

ه پپه مرسته د افغانستان پر ختت کيناست او وروسته له دې چې د يوسفزيو 

چې  مرسته يې کابل ونيو نو د يوسفزيو په نابودولو يې پيل وکړ، لکه څنګه

ړه سياست او عادت ټول د خپتنو دښمنانو دي، اولوغ بيګ مریزا هله ځله وک

 څو د يوسفزيو او خوګياڼيو ترمنځ دښمني رامنځ ته کړي.

وروسته له دې چې اولوغ بيګ د يوسفزيو د قوم په واسطه د ملک 

مددخان او ملک عثمان خان په مشرۍ ماتې وخوړه او مغلوب شو، هغه 

وې شخيانت ته خمه کړه. اولوغ بيګ د يوسفزيو مشران په دوکه په يوه پالن 

 ( مشران۸۰۰جرګه کې دعوت کړل او هلته د ده لښکر د يوسفزيو اته سوه )

 تنها ملک امحد له دې پېښې نه خالصون وموند او د خپلې کورنۍ دووژل. 

 وو سره ننګرهار ته والړ.باقيمانده

په ننګرهار کې د حممدزي قوم سره له يوې مناقشې وروسته يوسفزي د 
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" قوم چې په هغه Zilazaks -باجوړ له الرې پېښور ته والړل، "دالزاک

د يوسفزيو څخه يې هرکلی  وخت کې له پېښور څخه صوات ته کوچيديل وو،

" سيمه کې يې دوی ته ځمکه ورکړه، وروسته Du-Aabi -وکړ او په "دوآبي

د يوسفزيو او دالزاک قوم ترمنځ يوه مناقشه رامنځ ته شوه چې په پايله کې 

ملک امحدخان حممدزیو قوم ته مراجعه وکړه او د دوی ترمنځ روغه جوړه 

ه دالزاک قوم باندې فايق او برالسی وشوه. په نتيجه کې د دوی دغه اتفاق پ

شو او دالزاک قوم بېرته صوات ته والړ. د حممدزيو دغه قوم د يوسفزي قوم 

 يوه څانګه ده. "دري ژباړونکی"

د پېښور ځمکه په هغه وخت کې د يوسفزيو، خوګياڼيو، اومتانزیو او 

حممدزيو قومونو ترمنځ وېشل شوې وه. يو ځل د صوات د مشر چې ويس 

 ده او دالزاک قوم ترمنځ یو توافق راغی، ملک امحدخان د تهديد اونومي

رټنې احساس وکړ او په صوات يې محله وکړه. د صوات خلکو د شاه کوټ 

ت په سيمه کې ځای ونيوه، د يوسفزيو مشرانو د خپلې قوې يوه برخه د صوا

ه لد خلکو په وړاندې په شاه کوټ کې پرېښوده او د بلې قوې سره د ملکنډ 

الرې صوات ته داخل شول او ځني برخې يې ونيولې. د صوات خلکو 

ځانونه په حماصره کې وموندل عليا صوات ته والړل او سفلی صوات يې 

دې يوسفزيو ته پرېښود؛ کله چې يوسفزيو په بشپړه توګه پر سفلی صوات بان

خپله ولکه ټينګه کړه نو پر عليا صوات يې محله وکړه. د صوات خلکو 

رو سيمو ته والړل چې اوس هم په " او نوPakla -نشوکړای "پکالمقاومت و

همغو سيمو کې استوګنه لري. يو مشری د صوات خلک ايبټ آباد او 

 هندوستان ته والړل.
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يوسفزيو صوات او د هغه سره پيوسته سيمې لکه بونری، پوران، کانه، 

وې سيمې د او غوربند هم ونیول. يوسفزيو نيول ش Chakesar -چکيسر

خپلو قومي کورنيو ترمنځ ووېشلې چې تراوسه په همدې سيمه برالسي او 

 مسلط دي.

 -يوسفزی قوم په دريو څانګو وېشل شوی: اکوزي، ملکزي او لويزي

Loezai ملکزي او اکوزي په صوات او پنجکوره کې ژوند کوي او لويزي .

م ې هک څانګه په بونری کې ده. يو مشری يوسفزي د هندوستان د بوپال په سیمه

ړې ری کاستوګنه لري. اما ژبې يې د وخت په تېرېدو او د حميط په تغری سره تغ

 زره جنګي سړي لري  او د دې قوم د شجاعت ۱۷۰دي. يوسفزی قوم تقريباً 

 -او مېړانې ثبوت دا دی چې د اتلسمې پېړۍ په پيل کې يې په "روحيلکنډ

Rohilkand.باندې محله وکړه " 

 خټک قوم

د خپتنو يو بل ډېر مهم قوم چې په مېړانه او شهامت مشهور دی، خټک 

قوم دی. خوشحال خان خټک، د خپتو د ژبې پالر همدې قوم ته منسوب 

 -درې زره کلونه خمکې په آريايي کتابونو کې د "ستک ۳۰۰۰دی. خټک قوم 

Sathak)په نامه ياد شوی دی او د پکت )خپت "- Pakt  قومونو په ډله کې

شوی دی. اوس دغه قوم د پېښور او کوهاټ په سیمو کې استوګنه لري ګڼل 

 او ډېر له روغتيا څخه برمخن دي.

د خټکو د سيمې په مشال کې د بنګش قوم او د هغه په جنوب کې عيسی 

خيل او ميانويل قومونه ميشت دي. د غرب له لوري د وزيري قوم سره په 

و او نورو سره نيک مناسبات اړيکه کې دي. د خټک قوم د افريديو، يوسفزي
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لري. دا ډول مناسبات د خپتون د دښمنانو پرخالف د خپتون د نورو قبيلو 

 ترمنځ د يووايل او همغږۍ المل دی.

خټک قوم د اخرت په ورځو کې يو ځانګړی رقص لري چې اتڼ نوميږي. د 

دې قوم څرګنده او مشهوره څانګه فقریخيل نوم لري. د خټک قوم اصلي 

شرق په لوري م" سيمه ده او له هغه ځايه د Shiwal -"شوال ټاټوبی د

" او Hanai -مو ته رسيديل دي او د "هني" سیBannu -کوچيديل او د "بنو

منګل قومونو سره يې یوځای ژوند غوره کړی دی. وروسته د خټک قوم دې 

 سيمې ته داخل شوی او د کُرم د رود د دوو څانګو ترمنځ سيمه يې ځانګړې

ه وري تاما دغه سيمه يې د ځان لپاره تنګه او وړه وګڼله او د مشال لکړې ده. 

ب او شرق " ته ورسېدل او د کوهاټ جنوJunaghar -وتهوالړل او "جونه ګ

 اونډسيمه يې د سپنی غر په ملن کې ونیوه، د مشرق په لوري کې د نيالب په ګ

 کې نږدې اټک ته ورسېدل.

ترمنځ يې  م کلونو۱۶۰۰ -۱۵۵۰ؤ، چې د  Ako -د خټک قوم مشر ملک اکو

قوم  ( کلونو په موده د خټک۲۰ژوند کاوه، له هغه وروسته حیيی خان د شلو )

، او له کلونو لپاره رئيس او مشر ؤ ۲۱رئيس ؤ او له هغه وروسته شهباز خان د 

 -هغه وروسته رياست خوشحال خان خټک ته ورسېده. د سرويليم بارتون

Barton ( زره يې ۱۲( زره جنګي سړي لري چې )۳۲په وينا د خټکو قوم )

 په پېښور او متباقي يې په کوهاټ کې دي.

ميله سور لري، د  ۵۰ميله اوږدوایل او  ۱۰۰د خټکو د قوم د ژوند سيمه 

شرق له لوري د سند رود ته او د مشال له لوري د کابل له ښار سره پيوسته 

استوګنه لري. د  ده. د خټکو د قوم يو مشری خلک د سند رود هغه طرف ته
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غرب په لوري د خټکو قومونه خليل، مومند، افريدي، اورکزي او بنګش 

 مېشت دي، په جنوب کې يې بنو پرته ده.

د خټکو د ژوند سيمه په دوو برخو مشال او جنوب وېشل شوې ده او 

جنوبي برخه يې بشپړ غرونه دي. د مشال په برخه کې يې که څه هم هموار 

ټکو خمکه يې د تيږو ډکه ده. د هغه په جنوبي سيمو کې د ميدانونه دي؛ اما ځ

وه استوګنه لري او د Barak -بارک او Saghus -دوه څانګې د ساغري

 دي. Teri -او تریي Latammar -مشهور کلي يې لتمار

د خټکو د سيمې په لوړو برخو کې وړې مسسورې درې دي چې په ځنو 

 کې يې وحشي زيتون شنه کيږي.

ره حمصوالت دانې غلې دي. غوره معدن يې مالګه ده او د دې سیمې غو

د بهادرخيلو مالګه ډېره سپينه او مشهوره ده. د دې سيمې د معدنياتو 

ره ميله اټکل شوی دی، او غو ۵۰فټه، د رګونو اوږدوایل يې  ۱۰۰۰ژوروایل 

 .جتارت يې د مالګې دی چې هغه د حيواناتو په واسطه بازارونو ته نقلوي

احلق آغا د څېړنې څخه دغه جالبې نکتې اقتباس کيږي: د د سيد انور

( زره خټک ۵۶کال د نفوس مشارنې په بنسټ يوازې په پېښور کې ) ۱۹۳۱

زره( اټکل شوی دی. دغه قوم په  ۲۰۰شتون لري. د دې قوم نفوس تقريبًا )

خپلو کې ځانګړي تقسيمات او څانګې لري؛ اما د انګليس ادارې هغه په 

خټک او غربي خټک وېشلي دي. شرقي خټک د دوه برخو شرقي 

" نه عبارت دي. Terai -" او غربي خټک له "تریيAkorai -"اکوړي

شرقي خټک په غوره توګه د پېښور په سيمه کې ژوند کوي او غربي خټک په 

کوهاټ کې. د خټکو د قوم د ژوندانه په څرنګوايل کې توپریونه شتون لري، 
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ژوند کوي او طبعاً د ستونزو سره مخ دي،  يو مشری په خالصو غرنيو درو کې

 نور په شهري حميط کې آسوده ژوند لري.

پال لمهد خټکو قوم په آخره کچه زړور او د خپتون د نورو قومونو په څېر مې

دي. ساده لباس اغوندي او غوره خوراک يې غلې دانې دي، سره له دې 

وم د سرحد په چې د دې قوم د ژوند سيمه بې حاصله او غرنۍ ده. خټک ق

 قبايلو کې لوی شهرت الس ته راوړی دی.

مومند قوم
1
 

 دنسټ مومند د خپتونستان یو لوی قوم دی. د تاريخ پوهانو د روایاتو په ب

" څخه ننګرهار ته Ghwaya Margha -مومندو قوم د "خورې مرغې

ضي راغلل، بيا وروسته يې د خپتونستان په ځمکه کې استوګنه غوره کړه. قا

 خان په خپل کتاب کې د "خپتنو تاريخ" په عنوان داسې ليکلي فيض اهلل

ا م کال په شاوخو۱۴۵۰دي: مومند، خليل او داودزي، غورياخيل نوميږي. د 

 -کې دوی د غزني په غرب کې د ترنک رود په ګاونډ کې ژوند کاوه. "بابر

Babur م کال د مومندو د قوم په هکله داسې يادونه کړې ده: ۱۵۰۷" په

 -يګاناو سن Mushd -ه خرب راورسېد چې د مومند زیات قوم په مشد"مات

Sanigana  کې دي. " وروسته دوی د غزني په ګاونډ کې وو، د کامران د

 پادشاهۍ په دوره کې د دې قوم د بابر زوی پېښور ته والړل.

" د دې قوم يوه مشهوره څانګه د Baizai -د مومندقوم څانګې: "بايزي

" Alimzai -ري په غرونو کې استوګنه غوره کړه. "اليمزيپېښور د غرب په لو

                                                 
1
 ي دي.د مومند قوم په باره کې زيات معلومات په )( صفحه کې ضميمه شو  



 

 128 
 

 -" او "ګنداوKamali -د بايزي څانګې د مشال شرق لوري ته په "کمايل

Gandow کې مېشت شول. اومتانزي بله څانګه ده چې شاهي الرې په "

" او Danish-kol -اختيار کې لري. د بايزي په شرق کې په "دانشکول

" Khawazazai -ې ژوند کوي. "خواوازازي" کPukh-Dand -"پوخ ډنډ

د مومند قوم هغه څانګه ده چې د پېښور او کابل ترمنځ د خوراکي توکو او 

" او Tarakzai -سامان آالتو د نقلولو له الرې خپل ژوند تریوي. "ترکزي

" په سیمه کې Pandpali -" چې د "پنډپايلBran-khail -"برهاخنيل

" په غرونو کې Salala -" د "ساللهOsmankhail -اوسيږي. "عثمان خيل

مېشت دي. د دې قوم د ډېر مشری او ارزښت په خاطر مومند قوم همېشه د 

دوی د دښمنانو په وړاندې د لوی رنځ او مزامحت د منشأ په توګه پېژندل 

 شوي دي، دا واقعيت د انګليس تاريخ پوهانو تائيد کړی دی.

م تشويقونه وکړل خو د مومند قود برتانوي هند دولت ډېرې هلې ځلې او 

حاضر نشو چې په برتانوي لښکر کې برخه واخلي، بلکې د خپتون د نورو 

ه قومونو په شان يې د آزادۍ څخه د دفاع په خاطر توره په الس کې واخست

 او په برتانيه يې يرغل وکړ.

کله چې برتانيې پنجاب د هندوستان سره ضميمه کړ او د خپتونستان 

او  ۱۸۵۱ -۲دې شول، د مومند قوم مقاومت زياتوایل وموند. په خاورې ته نږ

م کلونو کې د برتانيې زيات عسکر او قوه د مومندو په وړاندې ۱۸۵۵ -۶۰

ولېږل شوه؛ اما د مومندو د جنګي سړیو د مقابلې سره مخ شول. د بل ځل 

م کال برتانيې بيا يو کامپاين او سخت عمليات پيل کړل چې د ۱۸۶۴لپاره په 

محلې پر پېښور  ۱۲۵برتانيې د زياتو عسکرو تلفات رامنځ ته شو. مومندانو 
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م کال مومندانو د ۱۸۶۳وکړې چې هغه وخت د برتانيې په ولکه کې ؤ. په 

 -۸۰صوات آخوند تر قوماندې الندې د انګليس په ضد پاڅون وکړ. په 

 م کال مومند درې ځله پر برتانيه وجنګېدل.۱۸۷۸

 وزیر قوم

د  د خپتونستان يو زړور او جنګي قوم دی. او د استعمار سرهوزيري قوم 

ه مبارزې د کلونو تاريخ لري. له هغه وخته چې وزير قوم د افغانستان څخ

جال کړ شو، هيڅکله يې د استعمار رهربۍ ته تن نه دی ورکړی، بلکې 

 پارههمېشه يې د آزاد د دفاع لپاره قربانۍ ورکړې دي. د دې مدعا د ثبوت ل

 موارد وړاندې کيږي: الندې

م کال ګالب سنګ او خلف رجنيب سنګ پر بنو محله وکړه، ۱۸۴۴په 

په ځای کې ډېر  Tapi -وزير قوم د قاسم خان او ګالب خان په مشرۍ د تپي

سخت مقاومت وکړ او د يو شديد جنګ په پايله کې د ګالب سنګ لښکر 

 مغلوب شو او وزير قوم ډير غنيمتونه الس ته راوړل. 

د  م کال د برتانيې استعماري قوې په بنو يرغل وکړ او لښکر يې۱۸۴۶په 

وزيرو د امحدزيو او اومتانزيو له سخت مقاومت سره مخ شو او شاتګ يې 

 وکړ.

" کپتان په قومانده Cook -م کال د برتانيې جمهزه قوه د "کوک۱۸۵۰په 

ره ۍ س( محلې د ناکام۱۹يې بل ځل محله وکړه؛ اما وزير قوم د انګليسانو )

 مخ کړې.

 -م کال د سپتمرب په شلمه شپه د برتانيې قوه د ميجرنيکولسن۱۸۵۲د 
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Nicholson  تر قومانده الندې يې پر وزيرستان محله وکړه، اما سره له دې

چې محله يې پټه او په شپه کې وه، خو د شديد مقاومت سره مخ شول او د 

 ۸۷او همدارنګه دې جنګ په نتيجه کې د برتانيې زيات مشری عسکر مړه 

 وزيري نفرو د شهادت جام وچيښ.

" او Damil -م کال د انګليس يو صاحب منصب د "داميل۱۸۵۹په 

واټن د حمبت خان  " د کليو ترمنځ د بنو څخه د اتو ميلو پهLatas -"لتاس

هاتي، امحدزي او زنګي خان اومتانزي په واسطه ووژل شو. د غچ اخستلو 

وه، قوماندې الندې لويه برتانوي قوه ولېږل شپه نيت د جرنال نيکولسن تر 

سخت جنګ ونښت او د وزیر قوم له ډير سخت مقاومت سره مخ شول، 

 خټک او بنګش قومونو هم د وزيرو په طرفدارۍ برخه اخستې وه.

چې د  نېټه وزير قوم د برتانيې پر هډه باندې ۲۲م کال د دمسرب په ۱۸۵۹د 

وه نابربه محله ترسره کړه يه وه، باندې پرت Gamab Pass -ګماب په الر

تنه وزير شهيدان شول، حمبت خان ونيول شو او  ۹۳چې په نتيجه کې 

نو او م کال وزير قوم د برتانيې پر هډه چې ب۱۸۷۸انګليس هغه اعدام کړ. په 

دو او م کال وزيري، حمسو۱۸۸۹متل ته نږدې پرته وه، يوه بله محله وکړه. په 

ال غرب په اته مشانيې په هډه باندې چې د ټل د قومونو د برت Dauri -داوړ

 برتانوي عسکر مړه شول. ۲۷ميلۍ کې پرته وه، محله وکړه او 

 ۳۰۰۰م کال د برتانيې قوه د واڼه په لور پرخمتګ وکړ، وزيرو په ۱۸۹۴په 

وزيرو هم د  ۳۵۰برتانوي عسکر يې ووژل او  ۱۳۰۰کسيز لښکر يرغل وکړ، 

 شهادت جام نوش کړ.

زره  ۱۱کال د هند برتانوي حکومت يوه ډېره جمهزه قوه چې په  م۱۸۹۴په 
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درې ته ولېږله؛ اما د وزير قوم له  Tochi Passعسکرو مشتمله وه، توچي 

 سخت مقاومت سره الس او ګريوان شول.

ګور د هندوستان جرنال ؤ، د  Lardcurzon -م کال چې الردکرزن۱۹۰۲په 

م د مقاومت له وجې چې د "پرخمتګ" د نوي سياست او د وزيرو د قو

 آزادۍ عاشقان وو، ناکام شول. 

 فغاند افغانستان د استقالل په جنګ کې وزير قوم اوږه په اوږه د خپلو ا

وروڼو سره وجنګېدل، وروسته له دې چې د ډيورنډ خط د افغانستان په 

امه دولت حتميل شو، وزير قوم د خپل استقالل د دوام لپاره مقاومت ته ا د

ميل د برتانيې استعمار برالسی نشو څو پر وزير قوم باندې غالمي حتورکړه، 

 کړي او يا د دوی عشق او مينه چې د آزادۍ او خپلواکۍ سره يې درلوده،

 کمه کړي.

د وزير قوم د نظامي ځواک اټکل کول ستونزمن دي، ځکه د جنګ په 

د مهال د وزيرو ټول خلک له ځوان نيولې تر بوډا پورې د ښځو په مشول 

جنګ په لښکر کې برخه اخلي. د وزيرو د لښکر )سپايانو( حجم د دښمن د 

 قوې په تناسب فرق کوي.

رو ( ز۱۳( زرو نفرو او حمسود قوم د )۲۳م کال وزير قوم يو د )۱۹۱۹په 

نفرو يو لښکر د جنګ ډګر ته راحاضر کړل. د اټکل له خمې انګليسانو د 

دي  ( زره نفر ګڼلي۲۰وم لښکر )( زره نفر او د حمسود ق۳۰وزير قوم لښکر )

 ( زره کسان ښوديل دي.۵۰چې د وزير قوم ټول دفاعي قدرت )
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 مسعود )محسود( قوم

مسعود د وزيرستان د ځمکې يوه زړوره او جنګي څانګه ده چې له ډير 

ره وخته را پدېخوا د خپل وطن د دفاع لپاره د خپلو زړورو وزيري وروڼو س

درې او ګومل رود ترمنځ استوګنه لري. برخه اخلي. مسعود قوم د توچي 

مسعود قوم په ډېرو جنګونو کې د خپلې خاورې د آزادۍ په خاطر برخه 

 اخلي او څو مثالونه يې په دې ډول دي:

م کال د هند برتانوي دولت د غازي خان د نيولو لپاره چې د ۱۸۵۹په 

د غازي حمبت خان په ملګرتيا يې د انګليسانو يو صاحب منصب وژیل و، 

ې د مسعودو په قوم يې يوه سخته محله ترسره کړه او د مسعود له قوم څخه ي

غازي خان د تسليمۍ غوښتنه وکړه. هرکله چې د دوو يادو نفرو عمل او 

ره اقدام د خپتونولۍ انګېزه درلوده، د مسعودو قوم انګليس ته په تورې س

بت شو او منفي ځواب ورکړ او له دريو جنګونو وروسته حق په خپل ځای ثا

 برتانيه ونه توانېده چې غازي خان ونیسي.

په مشرۍ د  Pulseen -م کال د مسعودو قوم د جنګي خان پلسنی۱۸۶۰په 

( برتانوي عسکر ۹۲۹برتانوي قوې پر وړاندې داسې مقاومت وکړ چې )

 ووژل شول.

م کال جرنال مجربلنی په يوې لويې قوې سره د مسعودو په قوم ۱۸۶۰په 

او  Sharungai -د ډېره امساعيل خان څخه د شرونګيمحله وکړه او 

له الرې د حمسودو د قوم خاورې ته نږدې شو او  Kaniguram -کنيګورام

د کلي نيول وو. يادشوي جرنال امر وکړ چې په  Makin -موخه يې د مکنی

بنو باندې د سروبي له الرې محله وکړي، کله چې حمسود قوم د برتانيې د 
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خرب شو، د برتانوي قوا په وړاندې يې پاڅون وکړ او د محلې له پالن څخه 

 سخت جنګ په پايله کې حمسود فاحت راووتل.

په بازار محله  Tanal -م کال د وزير او حمسود قومونو د ټانګ۱۸۷۹په 

وي قوا م کال برتان۱۸۸۱وکړه او ډېر غنيمتونه او وجلې يې الس ته راوړې. په 

ر نه وزغمل او جرنال کنيدي ته يې امد حمسودو له محلو څخه زيات تاوانو

محله وکړي او  Mikin -وکړ چې د شرونګي او کنيګورام له الرې په ميکنی

 -او کيسوره Shaktu -خپلې قوا ته يې په بنو کې امر وکړ څو د شکتو

Khaisura له الرې په رزمک- Razmak  محله وکړي. په پايله کې د

کړ. ووه او خايل الس يې په شا تګ برتانيې قوه په خپلو موخو کې برالسې نش

چې  ( زره تنه اټکل کړې وه۱۸سرويليام بارتن د حمسودو د قوم دفاعي قوه )

 وي.دا نامسه ده، ځکه حمسود قوم همېشه د وزيرو په پرتله نیمه قوه تشکيل

 داوړ قوم

ا داله داوړ په خپتونستان کې د وزيرو بله څانګه ده. د حيات افغاني په حو

رود په دواړو طرفونو کې  Tochi -کلونو را پدېخوا د توچي ۵۰۰قوم د 

زېب خپل لښکر د دې قوم د تسخری استوګن وو. کله چې د مغلو پاچا اورنګ

 دغه له پاره ولېږه، نو له ډيرې فاحشې ماتې سره مخ شو، او له هغه وروسته

 قوم د هيڅ خارجي حکومت ولکه او حکمراني نده قبوله کړې.

وو ګنې سيمه د بنو غرب لوري ته د توچي رود دواړو خواد دې قوم د استو

 ي. دته پرته ده او د هغه قوم څلورو خواوو ته وزيري قومونه ځای په ځای د

حيات افغاني کتاب په اساس د دې قوم دفاعي ځواک تقريباً درې زره 

 جنګي سړي دي.
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 قوم بیټنی

له بو څخه يوه بېټنی قوم د خپتونستان په هېواد کې د وزيرستان له قومون

ي غرب څانګه ده. د "حيات افغاني" په حواله دغه قوم اصًال د سليمان غره په

 لړۍ کې ژوند کاوه. وروسته د هغه غره شرق لوري ته وکوچېدل او د ګومل

ه په دره کې مېشت شول او تر نن ورځې پورې همالته دي. د حيات افغاني پ

 ي دي.ليکنه د دې قوم نظامي ځواک درې زره جنګي سړ

 اتمان خیل قوم

 دو دامتان خيل د آزاد خپتونستان يو مشهور قوم دی. باجوړ د هغه د اوسې

سيمې مشال لوري ته پروت دی. د هغه جنوب لوري ته مرکزي خپتونستان، 

 مشرق لوري ته يې صوات او دير، او غرب ته يې مومند استوګنه لري. دغه

 خيل په غورهمي خیه ده. امتانسيمه غرنۍ ده او په دوبي ډېره ګرمه او په ژ

ان شتوګه په کښت او کرهڼه لګيا دي، د آزاد خپتونستان د نورو قومونو په 

 خيلو هم د خپلې خاورې د آزادۍ او خپلواکۍ د دفاع لپاره د برتانيېامتان

 په وړاندې زياتې قربانۍ ورکړې او څو ځله د برتانوي قوې سره جنګېديل

 دي.

خيل په څورلسمه ميالدي پېړۍ د کابل او ه امتاند حيات افغاني په حوال

خيلو څانګې په دې ګومل له الرې خپل اوسني وطن ته راغلي وو. د امتان

 ډول دي:

 Mandel -شينوزي چې د سيمې په مشال شرق کې ژوند کوي، مانډل

 -خیلو د وطن په مشال غرب برخه کې اوسیږي. بوټ خيلچې د امتان

Booth khail ه غرب کې دي. اصيلچې د سيمې پ- Asil  هم د سیمې په
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خيلو د وطن په مشال لوري د امتان Alihzai -غرب کې مېشت دي. عليزي

خيلو په ټولو سيمو کې چې د امتان Myagan -کې استوګنه لري. او مياګان

 تيت او خواره دي.

 غلجی قوم

که څه هم غلجی د خپتونستان يو واحد قوم ګڼي؛ اما غلجي په واقعيت 

 د خپتونستان له څو قومونو څخه تشکيل شوي دي. کومو خلکو ته چې په کې

 عمومي توګه غلجي ويل کيږي، په واقعيت کې يوه کوچي قبيله ده چې معنی

فرهنګ او د ژوند يوه ځانګړې کړنالره لري، غوره مشغولتيا يې جتارت 

ل ادی. دا قوم په خربه، هوډنيونه او په خپل دريځ کې ډېر شهرت لري. هرک

 دزياته پنګه د زرمت په سيمه د غزني په شرق کې الس ته راوړي، وروسته 

ونه ګومل درې او د وزيري قومونو د خاورې له الرې کاکړ او نور خپتون قوم

و ډيره امساعيل خان ته ځي. دغه قوم که څه ا Dath -د خپلو رمو سره داس

 شتېکې اته ميا هم اصًال د افغانستان له قومونو څخه دی؛ اما غلجی په کال

لې د خپتونستان په خاوره کې ژوند کوي. د برتانوي هند چارواکو څو ځله ه

ځلې وکړې څو د غلجيو د مسافرت واګې ونيسي، خو هلې ځلې يې د 

غلجيو د ځواک او ارادې په وړاندې ناکامه شوې. د هغوی د خط سری په 

يو زيات مشری  مشاره رمې ليده کيږي،سيمو کې په زرګونو نر او ښځې او بې

يې ان هندوستان ته ځي او هلته د راکړې ورکړې جتارتي معاملې ترسره 

 کوي، او آزادانه خپل اصلي وطن ته بېرته راستنيږي.

: د Nasar -غلجی قوم زياتې فرعي څانګې لري، د بېلګې په توګه ناصر

څارويو په رمه کې اوښان، غوايي، خره او وزې شاملې دي. کوم کسان چې 
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حيواناتو رمه لري مالګه د کوهاټ له زېرمو يا غلې دانې له مروتو څخه د 

نورو ځايونو ته نقلوي. کوم کسان چې د پسونو رمه لري هغوی خپل ژوند د 

کتوبر له مياشتې څخه د اپريل تر آخره د خپتونستان په غرونو کې تریوي.  ا

ن ګر خلک دي، سليماخروټ قوم د غلجي يوه څانګه ده او دوی صنعت

خيل قوم يوه بله د غلجي څانګه ده خلک يې ډېر زړور او مېړني دي. د 

" ډير پانګوال او بډای Mija khail -مهاجرو خلکو په ډله کې "ميجه خيل

دي. دې قوم خپوا زمانه کې په خبارا کې د ورېښمو او جامو ټول جتارت 

" دي چې د ګومل او Dowtani -سرته رساوه. بله څانګه يې "دوتاڼي

 Niyazi -ري غرونو کې يوه برخه حاصل ورکوونکې ځمکې لري.نيازيوزي

 قوم يې بله څانګه ده چې یوازې د مېوو په جتارت مشغول دي.

د غلجي قوم مشهورې څانګې عبارت دي له: هوتک، توخي، سليمان 

 -کي، اکاخيل، علي خيل، خروټي، داوټني، نيازي، ستانيزيخيل، اندړ، تره

Swani .او لودي 

 قوم بلوچ

بلوچ د خپتونستان يو غوره قوم دی چې په بلوچستان کې ژوند کوي. د 

"، Garchani -دې قوم درې غوره څانګې عبارت دي له: "ګرچاني

". دا درې څانګې په نورو Mazairi -" او "مزيريBoghnani -"بوغناني

 فرعي څانګو وېشل شوې دي، په دې ډول:

خونه لري. بوغناني قوم شپږ ( شا۸۱( فرعي څانګې او )۱۱ګرجاني قوم )

( فرعي ۴( شاخونه لري. مزاري قوم څلور )۴۴( فرعي څانګې او )۶)
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( شاخونه لري. بلوچ ډير غریتي، زړور او جنګي خلک دي ۵۷څانګې او )

او هره څانګه او شاخ يې په خپل قوم او ريښې ژوره پابندي لري. د بلوچو 

سيدنې ځمکه د مشال له لوري غوره مشغولتيا رمه درلودنه ده. د بلوچو د او

څخه پيل د پشنی تر ګاونډ پورې غځېدلې  Siwai -د يعقوب آباد او سيوي

ده. کوم قومونه چې په دې منطقه کې ژوند کوي هغه عبارت دي له: مزير، 

 -، خوساجيSaghari -، ګرچاني، سغاريDrashaki -کيدراشه

Khosajiسونډي ،- Sondiجپداري ،- Pajdari او کيسراني- Kisrani. 

 -، خرتانMari -د دې سيمې د غرونو په وروستۍ برخه کې: مري

Khatranپټان ،- Patanسواني ،- Swani  او موسی خيل قومونه ژوند

کوي. د سند له سرحد څخه تر ميتان کوټ پورې پراخه ځمکې پرتې دي 

ه چې په بشپړه توګه تر مزيري قوم پورې اړه لري. وايي د دغه قوم نوم ل

بهمنی رود څخه يې نوم اخستل شوی دی چې په سيستان کې غځېدیل دی. 

ومت کې څرګنده برخه دغه قوم د برتانيې د استعمار په وړاندې په مقا

 درلوده.

 -په غرونو کې او بوغناني قوم د اجانپور Dragol -ګرچاني قوم د دراګول

Ajanpur .په ګاونډ کې په يوه غرنۍ سيمه کې استوګنه لري 

ه مزيري قوم په جنګي مېړانه او مقاومت کې بې مثله دی. دې قوم بېګان

 -خرتان قوم د مونرواو پردی تسلط په خپله خاوره هيڅکله نه دی منلی. 

Munro .هډې په وروستۍ برخه کې استوګن دي 
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 براوي )بروهي( قوم

که څه هم  1براوي قوم په بلوچستان کې ژوند کوي او ځانګړې ژبه لري.

دغه قوم د بلوچو قومونو په څنګ کې اوسيږي، د کلتور او فرهنګ له خمې د 

 -بلوچو سره توپری لري. د براوي قوم غوره څانګې دا دي: قنباراني

Qanbaraniامحدزي ،- Ahmadzaiمریواني ،- Mirwaniقلندراني ،- 

Qalandarinمساآلتي ،- Sama’ alati او کرکانري- Karkanari د .

 ت خانان د امحدزي تر شاخه پورې اړيکې لري.کال

 چغرزی قوم

ه کې ژوند کوي. دوی خمکې په صوات په سيم Alaii -دغه قوم د االيي

کې اوسېدل، اما کله چې صوات د يوسفزي قوم په ولکه کې راغی نو دې 

سيمې ته راغلل. يو مشری خلک يې هندوستان ته والړل. دا قوم په اوو 

، نصرت Hansanzai -په دې ترتيب: هنسنزيڅانګو وېشل شوی دی، 

، Askhari -، اسخاريAkazai -، اکازيBasi khail -خيل، بسي خيل

 .Daishi -او ديشي Domaira -دومریا

قوم لوی شاخ دی، دوی تقريبًا  Chagharzai -هنسنزي قوم د چغرزي

، Orgai -، اورګيNandir -( زره کورنۍ لري او په االيي، ناندير۱۶)

                                                 
1
بلوچي ژبه يوه آريايي ژبه او د دري او خپتو ژبو د خاله لور ده او په عنی سيمه کې يې   

رشد او پراختيا کړې ده. په پاسني پراګراف کې "پيتو" دري کلمه ده )په ملر کې کيناستل( 

او "سيوری" پښتو کلمه ده چې په دري کې د سايه په معنی ده، دا کلمې دا واقعيت را په 

کوي چې په بلوچي ژبه کې ډېرې کلمې د خپتو او دري شاملې دي. "دري ژباړونکی  ګوته

 هامشيان"
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 کليو کې استوګنه لري. Konsh -او کونش Daishan -ديشان

چغرزي قوم عادي او ساده ژوند لري او ډېر مېلمه پال دي او خپلې 

 -او پلوا Alron -سيمې ته االيي وايي. د خپل وطن په شرق لوري کې آلرون

Paloa  قرار لري؛ اما د غرب له لوري تر اباسنی پورې غځيدیل دی. د

 Tinal -او آزاد غر او جنوب ته يې تينال Kagan -مشال لوري ته يې کاګان

 له دی.( مي۱۵( ميله او سور یې )۳۰پراته دي. د دې سيمې اوږدوایل تقريباً )

 ”Mao Khail“ماوخیل قوم 

ره سيوسفزی، ماوخيل قوم د خپل قوم يوه څانګه ګڼي. يو قوم په عنی نوم 

په وزيرستان کې هم شتون لري. ماوخيل شپږ زره کورنۍ مشار شوي دي، د 

پورې نښتې  Mundar -دوی سيمه د شرق له لوري په اباسنی، بونری او مندر

ي. ده، د غرب او مشال له لوري په چغرزي او هنسنزي پورې پيوستون لر

 Mahaban -قبيله ده چې په مهابان Amazai -جنوب لوري ته يې امازايي

 غره کې استوګنه لري.

 ”Amazai“امازي قوم 

 ي غر د مهابان د غره په دواړو خواوو کې موقعيت لري. هغه مشریاماز

او هغه مشری  Depaitaw -خلک چې د غره د ملر په لوري دي هغو ته دپيتو

په نامه ياديږي.  Desyori -ته دي دسيوريخلک چېط د غره سيوري خوا

دسيوري خلک د صوات د وايل تر کنرتول الندې دي؛ اما دپيتو خلک 

 مستقل دي.
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 ساالر او منصور قوم

ل ويل کيږي چې دغه قوم له دوو وروڼو څخه پيدا شوی چې يو ساالر او ب

کې استوګنه لري، دوی د کار او  Gadun -منصور نومېدل او په ګډون

ه تلپاره خارج ته ځي؛ يو مشری هندوستان او ځني اروپا او امريکا جتارت 

جوړ ځي. دلته يو قوم د امتان خيل په نامه په غرونو کې شتون لري چې د با

خيلو سره اړيکې لري. وينئ چې "ګډون" يوه خپتو کلمه ده د له امتان

شريک کېدلو يا يوځای کېدلو په معنا، او همدا حمل ته جدون هم وايي. 

 "دري ژباړونکی"

 ترکاڼي قوم

وم ترکاڼی د خپتونستان يو مشهور قوم دی چې په باجوړ کې اوسيږي. دا ق

او بل ساالرزی. پردې  Mamund -په دوو څانګو ويشل شوی، يو ماموند

په  Charmang -برسېره څه شاخونه د دې قوم د ابراهيم خيل او چارمنګ

 نومونو هم شتون لري.

 -او بل امدک Sdeen -ه شاخونه لري، يو سدينساالرزي په خپلو کې دو

Amdak ماموندان هم په خپلو کې په دوه لويو او وړو برخو وېشل شوي .

دي. ابراهيم خيل قوم د ترکاڼي قوم غوره شاخ دی، دغه قوم د مغلو د 

 استعمار د دفاع په وړاندې څرګنده برخه درلوده.

 بنګش قوم

د دوی د اوسېدو سيمه د سند له  بنګش د خپتونستان یو مشهور قوم دی او

رود څخه تر ُکرم درې پورې پراختيا لري. د بنګشو ډېر خلک په کوهاټ کې 
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استوګن دي. د بنګشو د سيمې په جنوب شرق کې د خټک قوم د مشال 

لوري ته يې اورکزی قوم، په جنوب غرب کې يې وزيري قوم او په غرب 

بنګش چې په ميدانونو او لوري کې يې د کرم وادي پراته دي. هغه مشری 

هموارو ځمکو کې ژوند کوي لربنګش او هغه مشری چې په غرونو کې ژوند 

 لري هغو ته بربنګش وايي. 

( زره کورنۍ اټکل شوی ۱۸د حيات  افغاني په ليکنه د بنګشو نفوس )

دی. سرويليام بارتن د دې قوم دفاعي ځواک شپږ زره جنګي سړي اټکل 

ره کوهاټ او باقي يې په کرم دره کې اوسيږي. غوکړی، چې څلور زره يې په 

 مشغولتيا يې کښت او کرهڼه ده.

 کاکړ قوم

 کاکړ د خپتونستان په جنوب کې يو مشهور قوم دی. لويديځ لوري ته يې

او  بلوچ، جنوب ته يې سپنی ترين، ختيځ لوري ته يې د سليمان د غرونو لړۍ

 د اڅکزيو سيمه پرته دهمشال غرب ته يې ارغستان او پشنی. مشال ته يې 

( ۱۲۰۰چې د غلجي سيمې په ګاونډ کې موقعيت لري. د کاکړ د قوم نفوس د )

 ( کورنيو پورې اټکل شوی دی.۱۸۰۰نه تر )

 ترین قوم

ضي ترين قوم د خپتونستان په جنوب کې د پشنی په سيمه کې ژوند کوي. قا

ليکلی عطاء اهلل خان د دوی د استوګنې د سيمې په هکله داسې يادښت 

 دی:

د ترين د سيمې مشال لوري ته چې کوم غرونه دي هغو دغه سيمه د دراني 
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سيمې څخه جال کړې ده، دوی د جنوب له لوري د غرونو په واسطه د کاکړ 

( ميله او له ۸۰قوم نه جال شوي دي. دا سيمه د مشال نه جنوب ته تقريبًا )

 ( ميله پراختيا لري.۴۰ختيځ نه لويديځ ته تقريباً )

ترين قوم په دوو برخو وېشل شوی: تورترين او سپنی ترين. د "حيات 

ي. د د( کورنۍ ۴۰۰۰( کورنۍ او سپنی ترين )۶۰۰۰افغاني" په ليکنه تورترين )

 دې قوم غوره بوختيا کښت او جتارت دی.

 شینواری قوم

شينواری د خپتون يو مهم او مشهور قوم دی چې د افغانستان او 

 ي کېې په دواړو ځايونو کې ژوند کوي. د ختيځ په لورخپتونستان په قلمرو ک

وري ته يې سپينه تيګه او او افريدي، مشال ل Kar Ghalai -يې کارغايل

 ، يوهزارنو او باسول پراته دي. شينواری قوم په دوه غوره څانګو وېشل شوی

 ، بل عبدالرحيم خيل نوم لري.Paii -سه پای

حسن خيل، محزه خيل، لياس د شينواري قوم شاخونه عبارت دي له: 

 Sli -خيل، ريندادخيل، حيدرخيل، سليمان خيل، بابرخيل او علي شریخيل

Sher Khail. 

 صافی قوم

صايف قوم د شينوارو په څېر هم يوه برخه په افغانستان او يوه برخه په آزاد 

خپتونستان کې استوګنه لري. د دوی د استوګنې مرکز په خپتونستان کې 

د صوات آخوند تر صايف قوم پورې اړيکې لري، د دې قوم "سورکمر" دی. 

غوره بوختيا کرهڼه ده. د صايف قوم څانګې: کندهاري، مسعود، ګُربز او ودير 
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 دي.

 توری قوم

توری قوم اوس په خپتونستان پورې يو اړوند قوم دی. هرکله چې د 

برتانوي استعمار په واسطه د افغانستان له خاورې جال شوی دی. څانګې 

 Ghudi -يې دا ډول دي: مستوخيل، عليزي، محزه خيل او غودي خيل

Khail سر ويليم بارتن د دې قوم جنګي ځواک شپږ زره جنګي سړي اټکل .

 کړی دی.

 اڅکزی قوم

ې ان کد اڅکزي قوم يوه برخه په افغانستان کې او يوه برخه يې په خپتونست

و د دوی په مېشت دي. اڅکزي يو ډېر زړور، شجاع او جنګي خلک دي ا

منځ کې داسې سړي شتون لري چې د عجيبو جنګي مهارتونو خاوندان دي. 

ي. البته د Badin -او بادان Gojan -د دې قوم دوه غوره څانګې ګوجنی

 ګڼ مشری شاخونه هم لري.
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 برخه څلورمه

 ژبه او ادبیات

 دود د خپتونستان ژبه خپتو )پشتو( ده چې په افغانستان او خپتونستان کې

و د استعمال مورد ګرځېدلې ده او زيات خلک چې د دې سيمو په ګاونډ ا او

تو خپپه  په ګاونډيو هېوادونو کې ژوند کوي په دې ژبه پوهيږي. په ټوليزه توګه

وي. کمليونه خلک خربې  ۲۰ژبه په مرکزي آسيا، افغانستان او خپتونستان کې 

 کې په شمریه پاکستان او کتقريبًا دوه مليونه خپتانه په هندوستان او يو مشری پ

 پښتو ژبه خربې کوي.

م کال پورې اړيکې ۱۹۵۴لوستونکي متوجه کيږي چې دغه احصايه په 

 1لري. )دري ژباړونکی(

                                                 
1
د دري ژباړونکي يادښت.: خدای بښلي استاد پژواک دا رساله د خپتونستان د   

تارخیچې په باره کې د انګليسانو د معلوماتو لپاره ليکلې او په انګلستان کې يې توزيع کړې 

پاسنیو صفحو کې ذکر شوی، البته په لنډه توګه يې د هغه نوم اخستی ده، کوم مأخذ چې په 

دی، ځکه زياتره دا مأخذ په خپله تر انګليسانو پورې اړيکې نيسي، او انګليسان په 

هندوستان او صوبه سرحد )خپتونستان( کې د خپل استعماري تاريخ نه کايف خربتيا لري، 

هر جنګ په باره کې انګليسانو په انګلستان هرکله چې په خپتونستان او افغانستان کې د 

کثر دا پيښې او احصايې په خپله د انګليسانو له  کې يو کتاب خپور کړی او پژواک صاحب ا

مراجعو څخه اخستي دي، څو د انګليسانو ذهنيت واقعيتونو ته متوجه کړي. هغه څه چې 

تبليغاتي اثر نه دی، لولئ که څه هم د افغانستان د سفارت نه مچتو او خپور شوی دی يو 

بلکې په خپتونستان او افغانستان کې د برتانوي استعمار د دورې د واقعي پېښو بيانوونکی 

دی. سره له دې د دې کتاب په پای کې د ټولو مأخذونو بشپړ فهرست درج او چاپ شوی 
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ي له کورنۍ سره له آريايي اړخه اړيکې لر اروپايي ژبو -خپتو ژبه د هندي

او د سانسکرت او زند سره نږدې خپلوي لري. نوو څېړنو د مشهورو شرقي 

بو ژانو غربي ژبو پېژندونکو په واسطه ثابته کړې چې خپتو ژبه د ټولو خپلو او

فظ په منځ کې په عنی کورنۍ کې يوازنۍ ژبه ده چې د خپلو کلمو شکل او تل

 يې ډېر نږدې د آريايانو په اصلي ژبه ساتلی دی، او د همدې واقعيت په

کې بلکې د  بنسټ سره د مطالعاتو يو نوي فصل نه يوازې د خپتو په باره

ت مرکزي آسيا د نورو ژبو په شاوخوا کې د فارسي په مشول او حتی سانسکر

او  پيل شوی دی. يو مشری ژبه پېژندونکي په دې آند دي چې خپتو ژبه د هند

د  ېخواآريايي ژبو سره د مستقيمو اړيکو لرونکې ده چې په زرګونه کلونه راپد

او دا اړيکې د څېړنې او  آريا )افغانستان( په غرونو کې ساتل شوې ده

رشه وانا مطالعې له الرې يو مشری تارخیي آريايي لکه: آريا، آريانا وجبه، آري

 او داسې نور چې ريښه يې په خپتو ژبه کې وپلټل شوه، تائيد شوه.

او  ولنېد افغاني پوهانو څېړنې او حتقيقات په کابل او قندهار کې د خپتو ټ

 تان کې د ادبي حلقو د مرستو سره او دادبي اجنمن له الرې، په خپتونس

 دجرمني، فرانسوي، ناروي، ډمنارک او انګلستان د ژبو پېژندونکو څېړنې 

 خپتو ژبې د قدامت او ځانګړتياوو په هکله خرپې شوې دي.

همدارنګه د ژبو پېژندونکو څېړنې د علمي مقاماتو له الرې د افغانستان 

اجنمن، او د دوی په مثل د څخه بهر لکه په بنګال کې شاهي اسيايي 

فاللوجي او د خپتو ژبې د ادبياتو تاريخ په برخه کې علمي نوې روښنايي يې 

                                                                                                                

م کال پورې اړيکې لري چې اوس څلور ۱۹۵۴دی. د خپتون قبايلو د نفوس احصايه په 

 وې ده.چنده ش
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 په دې هکله مچتو کړې دي.

په  په ځانګړي توګه د خپتو ژبې په جوړښت او دستور باندې د خپتو ټولنې

ي ه کړواسطه نوو څېړنو د ژبو پېژندونکو د علمي ريسرچ لپاره آساني رامنځ ت

 ، ځکه بهرنيو څېړونکو په خمکې د افغانستان په داخل او هغو اشخاصودي

او ځايونو باندې چې په خپتو ژبه خربې کوي، څېړنو او علمي آثارو ته 

 رسی نه درلود.الس

په قندهار کې ليکل شوې  (م کال۱۷۲۹) -( هجري۱۱۴۲پټه خزانه چې په )

مه په واسطه په دوه ده، په دې کتاب کې خپتو شعرونه چې د خپتنو شاعرانو

هجري پېړۍ کې زمزمه شوي، هغه ليکل شوي دي. دغه نسخه چې له 

 خپتونستان څخه الس ته راغلې ده، د لومړي ځل لپاره د حواشۍ او سريزې

سره د خپتو ټولنې په واسطه خرپه شوې ده. وروسته د پوهاند عبداحلی 

خپتو ټولنې  "حبيبي" په واسطه دري ژبې ته ژباړل شوې ده. نور آثار چې

نشر کړي عبارت دي له: څو جلده کتابونو څخه چې د خپتو ژبې د خمتلفو 

تو دبياوجوهو په چاپریيال کې له فاللوجي څخه نيولې تر ګرامر او دستور، د ا

ة )داير يدياتاريخ، د خپتو شاعرانو آثار او نور دي او باالخره د آريانا انسکلوپ

 غور عر امری کروړ د امری فوالد زوی داملعارف( دی. د خپتو ژبې لومړنی شا

د  )هرات( وايل ؤ، امری کروړ د ابومسلم خراساني په وخت کې ژوند کړی او

 م کې وژل شوی دی.۷۷۰پوشنګ په جنګ کې په 

" خپتون شاعرانو آثار او شعرونه چې د خپتون شاعرانو په وړاندې ۲۰۰د "

 -۱۱۱۸بابا )م(، رمحان ۱۶۱۳ -۹۱شهرت لري، د خوشحال خټک اشعار )

(، پریحممد ۱۱۹۰(، پری حممد کاکړ متوفی )۱۱۵۴م(، محيد مومند متوفی )۱۰۴۲
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نامه فردوسي او ( او امحددين، چې شاه۱۱۱۸هوتک، مجال خټک متوفی )

هزار و يک شب يې له عربي څخه خپتو ته ژباړلې ده، نړيوال شهرت يې 

ر لوی مقام حاصل کړی دی. خوشحال خټک د خپتو شاعرانو په ډله کې ډي

خپل کړی دی، د ده آثار څو اروپايي ژبو د انګليسي او فرانسوي په مشول 

 Major -انګليسي ګرامر مؤلف ميجر راورتي -ژباړل شوي دي. د خپتو

Ravety ( ټوکه کتابونه د نثر، په مشول د ۲۰۰په وینا خوشحال خټک تقريبًا )

( زره ۸۰ار يې تقريبًا )ژباړو او عربي او فارسي آثارو تأليف کړي دي. او اشع

بيتونه ثبت شوي دي. خوشحال خټک نه يوازې د خربو اتل دی بلکې د 

تورې او د جنګ اتل هم دی، چې خپلې مټې، شعرونه او د عمر غوره برخه 

يې د مغل اورنګ زېب امرپاتور په وړاندې سرپ کړي وو. خوشحال خټک يو 

نثورو او منظومو آثارو له پال خپتون ؤ، چې د خپلو مسياسي رهرب او يو ملت

والو په ذهنونو کې ځل بل کړی پالنې احساس د خپلو وطنالرې يې د ملت

ؤ. بناپردې د خوشحال خټک د ژوند او آثارو يو مهم فصل نه يوازې د مغلو 

امرپاتورانو په وړاندې د افغانستان د خلکو په مبارزو کې بلکې د خپتونستان 

لوي. که څه هم په هندوستان کې مغل د مبارزو په تاريخ کې هم تشکي

امرپاتوران د اسالم د دين خملص او جدي پریوان وو، خو سره له دې 

خوشحال خټک په دې آند ؤ چې خپتانه يو جال ملت دی چې د خپل پلرني 

وطن د آزادۍ او خپلواکۍ مستحق او وړ دي. خوشحال خټک دغه خپله 

 : لويه هيله په ادبياتو کې داسې زمزمه کړې ده

 د شعر ژباړه:

 په تېرو زمانو کې خپتانه د هند پاچاهان وو.
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 او هنوز هم په عمل کې پر مغلو برالسي کيږي.

 اما په احتاد نه پوهيږي او دوی حتريک شوي دي.

 د اهلي احتاد د رسۍ په وړاندې څو چې پښېمان شي.

 ای اهلل! خوشحاله يو ځل بيا ځوانيږي.

ره اتفاق ورپه برخه کړې او په حمبت سکه ته مهرباني وکړې او هغوی ته 

 يې وګرځوې.

 د خوشحال خټک هيله نن ورځ د آزاد خپتونستان د بریغ رپولو له الرې

د  ه اوتأمنی شوې ده، او دا نعمت يوازې د خپتنو د اتفاق او يووايل له برکت

ې دوی د هوډ نيولو څخه څو د خپل هيواد واګي او اختيار په خپله ولکه ک

 ته راتلی شي.ولري، الس 

خوشحال خټک د خپتون قوم ملي شاعر او د خپتو ژبې د پالر په توګه 

پېژندل شوی دی. د ده اشعارو خمتلف مطالب په ځان کې رانغښتي دي، 

عشق او فلسفې دواړو ته يې څرګنديا ورکړې ده. خوشحال خټک حتی د 

او صحيح ليکنې، امال او انشاء په ساحه کې تشبث کړی او هغه اصالحات 

نوښتونه چې د خپتو ژبې په ليکنه کې يې وارد کړي دي. خوشحال هم د 

پل ختورې د استاذ په توګه او هم د قلم د استاد په توګه ژوند کړی دی او 

ره ژوند يې څو ځله په تکرار سره د خپتون قوم د آزادۍ او خپلواکۍ په ال

 کې قرباني کړی دی.

دي: کليات، طريق خپتو،  د خوشحال خټک آثار او تأليفات په دې ډول

سری دانش، د يادونو کتاب، فرخ نامه، فضل نامه، رياض احلقايق، بازنامه، 
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 ، صحت البلدان، دستورنامه او زجنریي.Ainay -هدايا، آينه

رمحان بابا د خپتو ژبې يو مشهور شاعر دی او هيڅ داسې خپتون نشته 

دې د خپتنو په وړانچې د ده نوم يې نه وي اورېدیل. د رمحان بابا اشعار 

خپتانه  هغه مقام او امتياز لري کوم چې حافظ يې د ايرانيانو په وړاندې لري.

 -د رمحان بابا په اشعارو باندې فال ګوري. شرق پيژندونکي لکه هيوز

Hughesراورټي، دورن ،- Dorn ې نور رمحان  بابا د لومړۍ او داس

 درجې په شاعرانو کې ګڼي.

م ه قود خپتو د ژبې يو مشهور او حمبوب شاعر دی. پ محيد بابا: محيد بابا

هجري په حدود کې يې ژوند کړی دی. ديوان يې په ۱۱۳۷مومند دی او په 

 درومرجان مشهور او نور آثار يې: شاه و ګدا او نرینګ عشق دي.

 حليمه: د خوشحال خټک لور د خپتو ژبې خپه شاعره وه او شعرونه يې د

 دير شوي دي.خپتنو په ادبي حلقو کې تق

اشرف خټک: د خوشحال خان خټک زوی د خپتو ژبې مشهور شاعر ؤ 

 او د اورنګ زېب په واسطه د پښتنو په پاڅون کې د برخې اخستنې په وجه

 زنداني شوی ؤ.

افضل خټک: د اشرف خټک زوی خپتون شاعر او مورخ ؤ، د ده د آثارو 

لي( لسهيادمنه يا )انور له ډلې تاريخ مرصع )د خپتون قوم تاريخ( او د کليله و

 هجري کې وفات شوی دی. ۱۱۸۳خپتو ژباړه ده. يادی شوی شاعر په 

هجري متوفی يو مشهور شيخ او يو مذهبي رهرب ؤ او  ۱۰۶۰امام الدين: د 

کتاب "طريقه افغاني" يې په دري ژبه ژباړیل دی چې د خپتنو د تاريخ 
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 بيانوونکی دی.

هجري کال هغه  ۱۱۷۴و شاعر په برهان الدين: د نادرخان زوی د پښت

وخت وفات شو چې امحدشاه بابا د مرهټه لښکر ته په پاني پت کې ماتې 

ورکړه. برهان الدين يو له هغو خلکو دی چې د پاني پت په جنګ کې يې 

ګډون کړی ؤ، او د دې جنګ تارخیي پېښه او حالت يې په نظم ليکلی دی. 

ابوت آباد کې موندلې  ولګه پهد هغه د شعرونو ټ Darmestater -دارمسترت

 ده. 

 هغه دبېټ نيکه: د بيټني قوم د مشهورو اسالفو څخه ؤ، ځنو تاریخ پوهانو 

( ۴۰۰و )( ا۳۰۰نوم "بتان" يا "باتني" ثبت کړی دی، د هغه د ژوندانه دوره د )

هجري کال ترمنځ اټکل شوې ده او برسېره په تصوف او رياضت اېستلو د 

 خپتو ژبې شاعر هم ؤ.

" او کال په شاوخوا کې زېږېدیل دی. پالر يې "ګدايی ۹۴۰آخند دروېزه: د 

ب " نومېدل. آخند په خپتو ادبياتو کې د يو نوي مکتSadiنيکه يې سادي "

مؤسس پېژندل شوی دی. آخند ډېر آثار په خپتو ژبه تأليف کړي دي، 

 ( جلده مشېريل دي. د۵۰فرانسوي مشهور مستشرق دارمسترت د هغه آثار )

 هغه غوره آثار "خمزن االسالم" دی چې د خمزن درويزه او خمزن خپتو هم

هجري کې په دري ژبه  ۱۰۲۱ياد شوی دی. بل "تذکرة االبرار" دی چې په 

 ليکل شوی دی. بل اثر يې "ارشاد الصاحلنی" دی په دري ژبه.

امحدجان: د خپتو ژبې مشهور ليکوال دی چې تردې وروستيو پورې يې 

ژوند کاوه. يادشوي په هندوستان کې برتانوي مامورينو ته اوږده  په پېښور کې

موده د خپتو ژبې تدريس کاوه. کوم کتابونه چې ده په خپتو ژبه تأليف يا 
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ژباړيل دي عبارت دي له: "تاريخ افغانستان"، "ګنج خپتو"، "د قصه خوانۍ 

 ګپ" او "هغه دغه".

آدم خان: د حسن خان يوسفزي زوی، ياد شوی د "آدم خان" په عنوان د 

نځ مداستان د اتل په توګه پېژندل شوی. او دې داستان )کيسې( د خپتنو په 

 کې نړيوال شهرت ترالسه کړی دی. 

ربي او هندي هم : د خپتو مشهور شاعر چې په دري، عArzani -ارزاني

يزه ږدې همکاري درلوده او آخوند دروآثار لري. يادشوي د پری روښان سره ن

 ياد شوی يو فصيح او روښن فکره شاعر ياد کړی دی.

( هجري زېږېدیل او په ۹۵۷شيخ قاسم: خپتون مشهور عامل چې په )

و ( وفات شوی دی، ياد شوی په سخته توګه د مغل استعمار خمالف ؤ ا۱۰۱۶)

 جهانګری هغه بندي کړی ؤ.

ن عامل ؤ، په قوم افريدی چې د شرق شيخ حممد اکرم: يو مشهور خپتو

په  ميانه زياتره هېوادونو ته يې د مصر او ترکيې په مشول سفر کړی دی او

 هجري کال وفات شوی دی. ۱۲۸۷

 دخواجه حممد بنګش: خپتون شاعر او عامل چې صوفيانه اشعار يې ويلي او 

 اورنګ زيب په دور کې يې ژوند کړی دی.

ر شاعر او جنګي زړور سړی، لومړنی هغه پری حممد کاکړ: د خپتو مشهو

هجري  ۱۱۹۶شخص دی چې د پښتو ژبې ګرام يې ليکلی دی. يادشوي په 

 کې له دنيا سرتګې پټې کړې دي.

حاجي ترنګزی يا د ترنګزو حاجي: يادشوي نه يوازې د خپتنو د آزادۍ 
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او خپلواکۍ په مبارزو کې برخه اخستې ده بلکې د برتانوي استعمار له 

نه د هندوستان د آزادۍ لپاره يې هم مبارزه کړې ده. په دې مبارزاتو  منګولو

برسېره د څو اسالمي مکتبونو بنسټ يې هم ايښی دی او د برتانيې استعمار 

م( کال په ۱۹۱۴د ده مکتبونه بند کړي وو. کله چې لومړی نړیوال جنګ به )

ی د اروپا کې پيل شو حاجي ترنګزی د موالنا حممود احلسن سره يوځا

م( کال چې افغانانو د ۱۹۱۹برتانيې په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. په )

خپلواکۍ د السته راوړلو لپاره پاڅون وکړ، حاجي ترنګزي د افغانانو په 

م( کال چې عبدالغفار خان بندي شو، ۱۹۳۰مالتړ او مرسته پورته شو، په )

 حاجي ترنګزي د برتانيې په وړاندې مسلحانه پاڅون وکړ.

هجري کال پورې يې  ۱۲۲۲دجان: د خپتو ژبې شاعر او عامل چې تر امح

و ارام په پېښور کې ژوند کاوه. د ده خپاره شوي آثار دا ډول دي: شهزاده، به

ې د ګل اندامه، امری محزه، ممتاز او... کوم نومونه چې پاس ذکر شول يواز

 د شرق خپتنو څو مشهور شخصيتونه دي، له دوی څخه د ځنو نومونه او آثار

 پېژندونکو او د نړيوالو علماوو په حلقو کې هم ذکر شوي دي.

*** 

د دري ژباړونکي يادښت: دا چې مرحوم استاد پژواک د خپتونستان د 

قومونو او ځايونو نومونه په التينو حرفونو ليکلي دي او انګليسي ټايپسټ 

زياتره هغه نومونه ناسم ټيپ کړي دي، او زه جمبور وم هغه نومونه له التنی 

مشری څخه دري ژبې ته راواړوم. حال دا چې په خپله متوجه شوم چې يو 

( ۲۹نومونه د امال او تلفظ له کبله بايد تدقيق او تصحيح شي، هلذا همدا )

صفحې  مې الندې پوهانو ته ولېږلې او په دې هکله مې له دوی همکاري 
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وغوښته څو د ننګرهار، قندهار، بلوچستان او خپتونستان تارخیي او قومي 

 نومونه تصحيح کړي:

ی ډاکټر عبدالرمحن زماني، ښاغلی استاد حممد اعظم سيستاني، ښاغل

 ښاغلی حممد داود مومند، ښاغلی حفيظ اهلل کرزي.

دا يادشوي پوهان هر يوه په خپل نوبت په دې هکله همکاري او مرسته 

نو وکړه، ګټور معلومات يې وړاندې کړل چې د هغه په بنسټ د ذکر شوو قومو

 ظ کيږي.او ځايونو نومونه په داسې توګه اصالح شول کوم چې نن ورځ تلف

زه د ذکر شوو ذواتو له ارزښتمنې هکارۍ څخه چې په حقيقت کې يو 

 ملي خدمت دی، مننه او شکريه کوم. "هامشيان"

 ښاغلي حممد داود د مومندو شريف قوم په برخه کې داسې مطلبونه ليکي

 وو:والو د زياتو معلوماتو لپاره يې دارنګه راپور وړاندې کچې د حمرتمو وطن

مومند د مومند قوم د تاريخ  مریاجان سيال کوډاخيل په قوم خدای بښلی -۱

ستې او جغرافيې په هکله يوه رساله ليکلې ده چې ما هغه په پېښور کې لو

 وه.

(م کال ۱۹۵۴تاب سره جوخت مرحوم پژواک صاحب په )کد خپور شوي  -۲

ن ند مومند قوم نفوس د درې لکه نفرو په شاوخوا کې اټکل کېده؛ اما د 

ه اټکل د ډيورنډ د حتميلي خط په دواړو طرفونو کې د درې ورځې پ

 مليونو نفرو په شاوخوا کې ژوند کوي.

د جغرافيې له خمې مومند قوم په دريو سیمو وېشل شوی ده: برمومند،  -۳

کوز مومند او د غره مومند. بر مومند د مومند قوم خمتلفې څانګې دي 
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جال شوي شاخونه لکه لکه بايزي، تزکزي، خويزي او له هغو څخه را

امترخيل، مغل خيل او مورچه خيل احتوا کوي چې د کامې، ګوشتې او 

ګرداب سيمو څخه پيل شوي او د مومند درې سيمې د خيرب د درې تر 

شاوخوا پورې احتوا کوي لکه هزارناو، باسول، چکنور، ګردی غوث، 

 اللپور، ډکه او داسې نور.

ومونه دي چې مومند پکې مېشت بر مومند په حقيقت کې هغه سيمې او ق

ې دي او د ډيورنډ حتميلي خط په دې لوري يعنې د افغانستان په خاوره  ک

 پراته دي.

ډ کوز مومند د مومندو پر خمتلفو سيمو او څانګو مشتمل دي چې د ډيورن

 .حتمیلي او استعماري خط هغه لوري ته د پېښور تر سيمې پورې احتوا کوي

 خمتلف شاخونه دي چې د آزاد سرحد په سيمو د غره مومند د مومند قوم

 او خپتوخنواه خيرب کې استوګنه لري. 

ر قومونه او شاخونه په دې ډول دي: کوکوزي، دويزي، د مومندو نو -۴

کوداخيل، حسن خيل، عبدالرمحن خيل، مورچه خيل، امترخيل، مغل 

 خيل او داسې نور.

 چستان يوه نقشه، دهمدارنګه ښاغلي ډاکټر عبدالرمحن، هغه وخت د بلو

مومند جماهد قوم د مبارزاتو تارخیچه په شپږو صفحو کې د انګليسي 

مومند او د  -استعمار په وړاندې "په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې

ډيورنډ کرښه" تر عنوان الندې ولېږله چې د موضوع د سياسي او تارخیي 

 صفحو کې ضميمه شوې ده. ۳۷ -۳۲ارزښت په اساس په 
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 په آزاد سرحد کې د مومندو مبارزې

 )څلورمه برخه(

 مومند او د ډیورنډ کرښه

په  د پښتنو د مومندو )مهمندو( قوم هغه سرت، پياوړی او مهم قوم دی چې

لو ر ټوآزاد سرحد کې يې، د اپريدو او وزيرو نه وروسته، بريتانوي هند ته  ت

 نسبت نورو ټولو قبايلو پهزياته سرخوږي پېښه کړېده. مومند د آزاد سرحد د 

زيات جتريد شوي او پر خپله خاوره يې د پردو د تریي په وړاندې ډېر 

 مقاومت ښودیل دی.

و اوړند انګرېزانو په وړاندې د مومندو د بريايل مقاومت په سرتو السته ر

د  کې، په خپله سيمه کې د ډيورنډ د کرښې د نښه کېدو خمنيوی او همداراز

خمنيوی شامل دی، کوم چې په سرحد کې د استعماري سړکونو د جوړولو 

و نفوذ نښه ګڼل کېده. کله چې انګرېزانو د پنجاب د سرحدي قواوو د منظم

عسکري قواوو په څنګ کې د سرحدي ملېشې په جوړولو الس پورې کړ او 

دو د ( تنه يې پکې شامل کړل، نو مومن۱۴۰۰۰د خمتلفو اجینسيو څوارلس زره )

 نه ډډه وکړه.ملېشو د ورکولو 

مومند د مومند بابا اوالده ده چې د ډيورنډ د کرښې لرې خواته په "يکه 

غونډ" کې ښخ دی، د دې قوم د نسب سلسله د ځينو نورو پښتنو قبيلو په 

شان قيس عبدالرشيد ته رسيږي. د قيس درې ځامن وو: سړبن، غورغښت او 

و د هغه ځوی کند بېټنی )بيټ نيکه(. د سړبن ځوی شریبن يا شریخبون دی ا

دی، د کند ځوی خشي يا خوکي او د هغه ځوی غُری يا ابراهيم دی. د 
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يار او خليل نومېدل چې غُري څلور ځامن وو چې زيړانی، څمکنی، دولت

اوالدونه يې د غُرياخيل په نامه ياديږي. مومند او د هغه ورور داوود د دولت 

 يار ځامن دي.

 ۱۴څمکنی، دولت يار او خليل( د  د غُرياخيلو څلور کورنۍ )زيړانی،

عيسوي پيړۍ په منځ کې د "قندهار" د "خواجه عمران" د غرونو د جنوب 

ختيځې برخې د "خوره مرغا" له سيمې نه لومړی د غزني شاوخوا د ترنګ 

 د اورود غاړې ته کډه کړې او وروسته بيا ننګرهار ته راغلي او د جالل آبا

 يښور او بيا يې په پنځلسمه پيړۍ کې د پاللپورې ترمنځه سيمه کې يې اړويل

 شاوخوا سيمې د يوسفزو په مرسته د "دالزاکو" نه نيولې او هلته ميشته

 شويدي.

( د مومندو په نامه خپل مشهور کتاب کې چې لومړی ځل د Merkمریک )

م کال شاوخوا کې خپور شوی، ليکي چې د مومندو قوم د ترکزو، ۱۹۰۰

زيو ککو څلورو اصلي قبيلو او دويزيو، امتانزيو او حليمزو، بايزو او خويزو د

 اړونده قبيلو نه جوړ شوی دی. د دوی څنګ ته د تاترې په ملنو کې مُال

ګوري او د باجوړ لوري ته صايف پراته دي. ارواښاد مریاجان سيال چې 

 خپپله هم مومند ؤ، د مومند بابا په نامه خپل کتاب کې ليکي چې د دوی

ا زو خو يليمزو، اومتانزو، دويزو، بايزو او خويزو په شپږو برسيمه د ترکزو، ح

، وېشل شوېده. د مومندو په نورو قبيلو کې کوډاخيل، خوګاخيل، موسی خيل

 عيسی خيل، قاسم خيل او امترخيل شامل دي.

مومند د ډيورنډ د کرښې دواړو خواوو ته اوسيږي. د مومندو سيمه په 

د سيندونو، په لويديز کې د افغانستان د  ختيځ او مشال کې د سوات او امبار
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 کنړ، او په جنوب کې د کابل د سيند ترمنځ پرته ده.

 

 :د ډيورنډ د کرښې نه لرې )کوزې( خواته مومند په دوو برخو وېشل شوي

کوز مومند يا د مسې )هوارې( مومند چې د پېښور د ولسوالۍ )ضلعې( 
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ختيځې سيمې کې د کوټلې جنوب لويديز ته د خټکو لويديځې او د افريدو 

حمسن خان، بهادرکلي، کږې ولې او لنډئي په هوارو او آبادو کلو کې 

خيزو اوسېدل. که څه هم دا مومند د "دوآبه" يا دوو سيندونو ترمنځ حاصل

ځمکو کې ميشت دي، خو دوی اکثره دوه کوره دي او د اوړي په ګرمو 

 مياشتو کې دلته نه پاتې کيږي.

ځ ا د غره مومند چې د کابل او سوات د سيندونو ترمنبر )پاس( مومند ي

" غرنيو سيمو کې اوسيږي. د دې آزادو مومندو سيمه په ختيځ کې د "مجرود

ال ه مشپته نژدې سيمې نه نيولې تر "ابازيو قال" او بيا "امتان خيلو" پورې، 

و کې د "باجوړ" او په لويديځ کې د "کنړ" او په جنوب کې د "شينوارو" ا

 يدو" سيمې سره نښتې ده."افر

ده، ل کېد مومندو ټوله سيمه د امحدشاه بابا له وخته د افغانستان خاوره ګڼ

کال کې بريتانيې عبدالرمحن خان، زړه نازړه او سختې  ۱۸۸۰کله چې په 

و بدګمانۍ سره د کابل د امری په توګه وپېژانده، هغه وخت د افغانانو ا

او بې انګرېزانو روابط د دوو جګړو، ځاني او مايل تاوان، بدخواهۍ 

اعتمادۍ له امله ډېر خراب وو. روسيې په منځنۍ ايشيا کې د خپل نفوذ 

 ساحه پراخوله تر څو ځان افغانستان ته ورسوي او د روسيې او بريتانوي

" Scientific Border -امرپاتوريو ترمنځ وروستنی "علمي سرحد

 (۱وټاکي.)

زېږنده وو، او د نوي امری تر يوې اندازې پورې د دغو دوو رقيبو امرپاتوريو 

برتانيې او روسيې دواړو په خوښه د قدرت پر ګدۍ ناست و. روسيې ورته 

اجازه ورکړه چې د افغانستان په مشال کې خپل نفوذ تامنی کړي او الرد 
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( د خپل "وړاندې تګ" د پاليسۍ په خالف وغوښتل Lord Lyttonالينت )

تزلزله او بې ثباته چې خپلې قواوې د افغانستان د جنوب ختيځ نه، چې په م

حالت کې وې، بېرته ستنې کړي او د هرات او قندهار نه پرته ټول افغانستان 

( خو د روسيې او بريتانيې په ضمانت يو آزاده ۲ورته په واک کې پرېږدي.)

(، په Lepel Griffinافغانستان د انګرېزانو په ګټه نه وو. ليپل ګريفنی )

سياسي مامور د امری عبدالرمحن خان افغانستان کې د انګرېزانو لوړپوړی 

سره په خربو بوخت  وو، او د همدې خربو په ترڅ کې دانګرېزانو په سياست 

کې بدلون راغی. په لومړي سر کې انګريزانو پالن درلود چې افغانستان ورته 

د بې قيدوشرطه قلمرو په توګه تسليم شي، او بيا يې وړانديز وکړ چې د 

افغانستان روابط انګریزان اداره او کنټرول کړي.  باندنيو قواوو سره دې د

ليپل ګريفنی په خپل ليک کې امری عبدالرمحن خان ته اطمينان ورکړ چې 

بريتانيا نه غواړي د افغانستان په کورنيو چارو کې مداخله وکړي خو په کابل 

 (۳کې د بريتانيا د حکومت د يوه مسلمان استازي اوسېدل به غوره وګڼي.)

زاري کال د ډيورنډ کرښه د بريتانوي هند په مستقيم او ت ۱۸۹۳ه کله چې پ

مری اروسيې په غری مستقيم فشار په امری عبدالرمحن خان باندې حتميل شوه، 

امری د  د دغه لوزنامې تطبيق د مومندو، باشګل او خيرب په برخه کې ونه مانه.

ه  لخو د امری مومندو په برخه کې وويل چې ټول مومند د افغانستان برخه ده.

مړينې وروسته د مومندو سيمه دوه برخې وګڼل شوه، هغه برخه چې د کوز 

وذ  مومند په نامه ياديږي او تر پېښور پورې رسيږي، د بريتانوي هند د نف

 ساحه وګڼل شوه او بر مومند د خپوا په شان د افغانستان شو.

افغانستان  امری عبدالرمحن خان ټينګار کاوه چې د مومندو ټوله سيمه د
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برخه ده. هغه د ډيورنډ د لوزنامې د امضا کولو نه وروسته هرني مامتر 

ډيورنډ ته په يوې مرکې کې وويل چې: "زه په باجوړ کې مداخله نه کوم، خو 

د مومندو ټوله سيمه زما ده. " په هغه وخت کې د بريتانوي هند حکومت 

ه شوې نقشې نه فکر وکړ چې امری يا خو په رښتيا تړون پورې په ضميم

( وروسته ۴پوهيږي، او یا هم داسې څرګندوي چې ګواکې نه پرې پوهيږي.)

م کال کې د ليکې د نښه کولو کميسيون د "ناوې کوتل" يا ۱۸۹۵کله چې په 

پيچومي ته ورسېد، نو د افغاني هيئت مشر ورته وويل چې ليکه به داسې 

راځي. څرنګه چې  وېستل کيږي چې ټول مومند به د افغانانو په سيمه کې

انګريزانو ته دا خربه د منلو وړ نه وه، نو د کميسيون کار هم د بنديز سره 

 (۵خمامخ شو.)

امری عبدالرمحن خان د دې دپاره چې ټول مومند د خپلې قبضې الندې 

وساتي، د دوی په ملک کې يې ان تر پېښوره پورې د سړک د جوړولو امر 

 دقابل کې چې د ګندمک په تړون سره وکړ. ده شايد غوښتل چې د خيرب په م

بریتانوي هند حکومت ته په الس ورغلی ؤ، له دغه سړک نه کار واخيستل 

 دکې  ۱۹۰۱شي. د سړک په جوړولو باندې په بېړه کار پيل شو، خو په کال 

 (۶هغه په مړينې سره ترېنه الس واخيستل شو.)
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 ه شوې نده.د مومندو په سيمه کې د ډيورنډ کرښه هيڅکله هم په نښ

 د مومندو د سيمې په هکله د بریتانوي هند د آرشيف د اسنادو له خمې

دلته د ډيورنډ کرښه د ځمکې پر مخ هيڅکله هم په فزيکي توګه نښه شوې 

له نده. په دې هکله د انګريزانو يو معتربه سند "د مومندو د سيمې په هک

خپور شوی دی، ميالدي کال کې  ۱۹۲۵نظامي رپوټ" دی. دا رپوټ چې په 

ته په لسم مخ کې ليکي چې افغانان وايي چې د کابل د سيند ښي لوري ته پر

سيمه په دوی پورې اړه لري او د کرښې دا برخه هيڅکله هم په نښه شوې 

 نده. د سرحد هغه برخه چې د کابل د څرپ د غرونو لړۍ سره دوام لري چې

په  ، همد نفوذ ساحه ټاکي د افغان مومندو او بريتانيا تر نفوذ الندې مومندو

 نښه شوې نده.
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دغه رپوټ د غازي امان اهلل خان د واکمنۍ په وخت کې ليکل شوی او 

پر تندي يې ټينګار شوی دی چې دا معلومات يواځې د رمسي استعمال 

 دپاره دي، او په دې کتاب کې ورکړ شوي معلومات بايد په مستقيم يا غری

 کسانو سره شريک نه شي. مستقيم ډول د مطبوعاتو او نورو

د ډيورنډ کرښې د آزاد سرحد د ځينو نورو قبيلو لکه افریدو او شينوارو په 

شان مومند هم په دوو برخو ووېشل، چې تقريبًا نيم يې د کرښې هرې خواته 

( چې خپله په William Fraser- Tytlerواقع شويدي. ويليام فريزر تايتلر )
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ړی انګريز چارواکی او ديپلومات پاتې صوبه سرحد او کابل کې يو لوړپو

شويدی، د ډيورنډ د کرښې په هکله ليکي چې "که څه هم د ډيورنډ کرښه 

ښايي په خپل وخت تر ممکنې اندازې يوه ډېره ښه کرښه وي، خو ښه وایل 

يې لږ او نيمګړتياوې يې ډېرې دي. دا د نژاد پېژندنې، سرتاتيژۍ او 

رښه ده، کومه چې د اباسنی د اوبو د جغرافيې له نظره يوه غری منطقي ک

تقسيمولو عمومي حوزه په منځ شلوي، يو ملت په دوو برخو بېلوي، حتی 

 (۷قومونه ويشي.)

( په Louis Daneم او لويس دين )۱۹۰۳( په Lord Curzonالرد کرزن )

م کلونو کې سخت زيار ووېست چې د مومندو په سيمه کې د ډيورنډ د ۱۹۰۷

 له دو په مومندو کې د اورګاډي د پټلۍ د تېرولو په هککرښې د نښه کولو، ا

غان افغانستان د حکومت موافقه ترالسه کړي، خو بريايل نشول. دا کار د اف

 مندوانګليس د ګډو کميسيونونو د دری کلن کار په موده کې هم د خيرب او مو

 ې پهپه سيمه کې سرته ونه رسېد او تر ننه دغه ليکه د مومندو په اجینسۍ ک

 فزيکي توګه د ځمکې په سر نښه شوې نده.

 نور بیا ...
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AN ARTICLE 

 

ON 

 

 

PAKHTUNISTAN 

 
A NEW STATE IN 

CENTERAL ASIA 

 
BY 

RAHMAN PAZHWAK 

 
My fetters do not shame me 

Proud beasts are bound in chains! 

Whate’er befall ,one freedom 

--to fight my fate ---remains! 

Khush –Hal Khatak 
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“ All people and all nations shall have  

The right of self-determination, namely the  

Right freely determine their political, 

Economic, social and culture state.” 
INTERNATIONAL COVENANTS ON HUMAN 

RIGHTS. 
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F O R E W O R D 

THE independence of the Indian sub – continent, 

one Of the most significant even in the history of 

Asia,Was great source of happiness to all people of 

Asia. 

The success of the people of Indian in their struggle 

was a particular source of satisfaction to the Afghans 

whoHad always maintained their independence, and to 

the Pukhtunistanis who had always treasured it. 

    The legal partition of India, however, created certain 

Difficulties. Among these, the major problems were 

those of Kashmeir and Pakhtunistan, which remain 

unsolved. 

The former has gravely affected the relations between 

Indian and Pakistan, while the latter has brought about 

a Serious international situation between Afghanistan 

and Pakistan. 

      The legal and political arguments over these two 

Situation have been a source of preoccupation not only 

For political circles in the countries directly involved, 

but Also for all those who are concerned with 

international Affairs and the maintenance of peace. 
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       The situation in Kashmir is not within the scope of 

This publication, as it is intended to deal only with the 

Problems of Pakhtunistan. However, in the light of the 

Policy of Pakistan, it is not difficult to discover where 

lies the burden of responsibility for the uneasy 

situation In this part of the world. Moreover, the 

ambivalent Policy followed by Pakistan on two issues 

which are the outcome of the same event and similar 

circumstance Should not go unnoticed. The claim of 

the Pakhtunistanis for independence is 

Based on the right of self-determination . 

AfghanistanSupports this claim. 

        Many attempts have been made by Government 

of Afghanistan to achieve a peaceful solution of 

theProblem of Pakhutnistan, through negotiation with 

Pakistan,. At the end of a series of negotiation which 

had to same extent paved the way for understanding 

Between the two countries, a new regime was 

established in Pakistan under the leadership of Field 

Marshal Ayub Khan. This new regime has disregarded 

the previous  

Negotiations, an act which has led to grave tension 

between Afghanistan and Pakistan. The anxieties this 

has caused for the people of Pakhtunistan, and 

consequently for the people of Afghanistan, are 

reflected inThe word press. These reports have stirred 

the interest of people concerned with international 
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affairs, and many question have been asked about the 

realities of the pakhtunistan problem and the 

aspirations of its people. 

      I hope that this article, aimed at answering 

thesequestions, will clarify the background of the 

problem in the light of historical realities. 

 

RAHMAN PAGWAK 

                    

New York , March 1960 

 

 

 

Pakhtunisatan 
    Pakhtunistan is the homeland of over five million 

Pakhtuns. Its extent from the primer massif to the 

shores of the Arabian Sea and the Iranian frontier 

covers an area of more the 190,000 square miles and 

includes all the territory between the River Indus, 

which the natural and historical frontier of the Indian 

sub – continent, and the Afghan border. In the East, 

Pakhtunistan is Separated by 350 miles of natural 

frontier form Kashmir. 

    The term “Pakhtunistan”, used by some writers, is 

the Indian variant for “ the land of the people of 

Pakhtunistan,” who are known as “Pkhtuns” 

throughout the India sub-  continent. 
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      From the earliest recorded history of the region, the 

Pkhtuns and Pashtuns  is traced as the original 

inhabitant of Ancient Ariana , or modern Afghanistan, 

in early documents the name appears as Pakt or Pkhat, 

relatedTo the name of Bactria ( Bakhtar) in Northern 

Afghanistan, Better known to- day as Balkh. The 

Pakhtuns are closelyLinked with the history of Bactria 

and ancient documentsAmply clarify the fact the 

domains of the Pakhtuns Included all the lands form 

Bactria in the North, to the Banks of the River Indus, 

or “Sind,” the very name of which is derived from the 

Afghan word for river. 

      Herodotus mention the Pakti or Paktyes as the 

Inhabitants of Paktica or Paktya , and its describes 

them as “warlike Aryan people inhabiting valleys west 

of the Indus.” 

    The ancient history of Pakhtunistan is component 

Part of the history of Afghanistan .  the struggle of Part 

of the people of Pakhtunistan for freedom from foreign 

domination begins in the period when, after a series of 

adverse political developments, they were served  from 

the Afghan state and undertook to defend themselves 

locally against inroads upon their rights and their 

national entity.  

 

        The advent of British colonialism in India. And 

the Imperialistic rivalries of the West, created 

unfortunate developments in Afghanistan, and Ranjit  
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Singh ,who was entrusted by the Afghan King to 

administer Afghan   

possession beyond the border of the Afghanistan 

across the Indus, took advantage of political situation 

and declared himself King of Panjab, he was abetted 

by the British in spreading his influence in the 

Afghanprovinces west of the River. Thus encouraged, 

heventured to attack Peshawar and started the Pakhtun 

nation’s bitter struggles for freedom. 

      The Sikhs were unable to establish any vestige of 

security in the area. The struggle of the people of 

Pakhtunistan against the invaders was continuous to 

the last, and period was marked by a state of war from 

the beginning to the end.* after the elimination of Sikh 

power in the Panjab, the British began to spread their 

influence in the Indus regions, and the people 

Pakhtunistan came face to face for the first time with 

British imperialism. British historians have called this 

the “disturbed period,” a period which continued until 

the end of British rule in India, and still continues 

under the new set-up. 

        After the first Anglo-Afghan War, conflagration 

in Pakhtunistan against British occupation continued, 

and the Central Government of Afghanistan continued 

to 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
“we succeeded to an inheritance of anarchy … they (the Sikhs) 

Had ever been in a state of war with the border tribes and even  
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With people in the interior districts.” 

Sir lepel Griffin, in his report to the  

 

British Government    

 

 

 

Defend their rights in diplomatic struggles” 

      In 1894 the British demanded a demarcation of the 

frontier and assigned Sir Mortimer Durand to define it 

with the Amir, in his autobiography , the Amir writes 

that all his arguments against this unjust and 

unwarranted demand , and his explanation of the 

imminent danger arising from the resentment and 

indignation of Afghan on both sides of the proposed 

line, were rejected  by unilateral interests backed by 

the threat of arms and by political and economic 

blockades, at the same time. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

“ The Amir is carrying on a diplomatic war with me 

about the hill tribes here, whom he claims as his 

subjects, and want me to make no arrangements with 

them except through him,” 

( Herbert Edwards, British Commissioner in 

Peshawar.) 

“… and thus the British were involved in dispute with 

Afghanistan which strained relations between British 

and that Country.” 
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(Sir Kerr Fraser-Tytler , in this book 

“Afghanistan.”) 

“The perennial difficulty of the border administration 

is that between the he political boundary and the Indus 

is a tract of country .  .  .Which although 

ethnographically and geographically part of the 

heritage of Afghan nationalism, lies within the 

Empire,” 

(William Barton in “India’s North- West Frontier ) 

It is illogical point  of view of ethnography of strategy 

and geography .  .  .  it is spilt  a nation in two , and it 

even divides tribes , it is surprising that Abdur Rahman 

accepted such a boundary  . . . it is possible but  . . . he 

did not take in all the implications . . .” 

 

(“Afghanistan .” by sir Kerr Fraser- Tytler) 

The eastern boundary of Afghanistan was demarcated 

in 1894, and the ‘ Durand Agreement ‘ forced on most 

unwilling Amir. by these acts, five million of the 

Pashto- speaking people were removed from their 

Afghan allegiance and placed under the control of the 

British Raj. Unfortunately, the architects of the new 

frontier were statesmen rather than anthologists.   In 

addition to creating an Afghan Irredenta, the Durand 

Line  made the serious tactical mistake of bifurcation 

some of the tribes. this situation added to the irascible 

temper of the people, and the difficult terrain  

successfully prevented British pacification .” 
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(Arnold Fletcher, Department of history. 

University of Southern California) 

 

 

British historians have given a clear indication of this 

fact.* 

     The new boundary line was not based upon any 

Sound topographically date. And it does not conform 

with any geographic or ethic considerations. The 

British writer Holditch  is of the opinion that non –

inclusion of technical mission in the boundary 

commission was International .  this explains the 

character of the commission, necessitated by the 

ruthless expansionist policy of the time. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

“ the Amir administers the country right up to the 

boundary , but on the other side of it are tribes whose 

independence we have Promised  to respect”“ Even so, 

it was more less extorted  . . . one could hardly expect 

Caboul not resent . . . it is emphasized the better 

feeling of the loss of Afghanistan Irredenta from the 

foothills to the Indus,” 

(Sir William Barton.) 

“ What was the status of the hill tribes? By nationality 

they were Afghans, and they lived within the 

boundaries of the Empire of Ahmad Shah Duranni,” “ 

the British did not solve the problem of the tribes , and 

when in August 1947 they hundred over the control of 
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India’s North-Western defenses to the untried 

Government of  Pakistan , they hundred over likewise 

a fluid, difficult situation, fraught with Danger.” 

Sir Kerr Fraser-Tytler 

“ This is in fact divides in two territory that is 

ethnically Afghan, without obtaining a “tranquil and 

scientific “ border for India, as was intended by the 

English.” 

( E. Caspani ) 

The British field to realize that the Afghan Borderland 

had no affinities with India  . . . from every point of 

view, ethnic, Linguistic , geographical . as well as in 

traditions and history , it differs widely . . . “ 

(William Barton.) 

“many causes have been assigned to this expansion. 

Imperialistic acquisitiveness, the urge to dominate . . .  

the greed of greet trading companies hungry for 

dividends, the  policies and ambitious men scarcely 

restrained, by authority whose control was rendered 

migratory by distance.” 

(Fraser –Tytler)  
 

 

   Regarding the position of the Amir , Holditch  says 

that the treaty was signed under duress, and that the 

Amir reserved the right of disputing in detail. 
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     Another  British writer , G. B. Scott, records that 

the Amir in his protests to the Victory of India, warned 

Lord Lansdowne of the difficulty involved in the Sub 

Jugation and rule of the Afghan tribes, and advised 

him to leave them under his jurisdiction, because the 

alonewould be acceptable to them as a national ruler of 

their own race. 

      The views of the people of the Pakhtunistan 

themselves and the repercussions of this “ agreement “ 

in the areas affected , clearly show how British 

Political expectations were frustrated, and how much 

of their expression of ambition could escape from 

sounding disappointing  in the fact of the struggle of 

their liberty and nation; entity have been referred to 

as” semi –savages.” 

       Whatever the circumstance, the people of 

Pakhtunistan  remained oyal to their concepts of 

freedom, and whenever attempts were made to draw 

them closer.    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

“ The Pathan and Afghan are interchangeable terms. 

They call themselves Pakhtuns or Pashtuns in their 

own language.” 

(Abdul Qaiyum) 

“ . . .  omitting the short of Sikh rule, it has formed part 

of the Afghan Kingdom to which it was united by 

sentiment and loyalty as well as by race.” 

( William Barton.) 
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In to the British orbit of influence it was met with 

definite opposition.” 

    British attempts to break the indomitable spirit of 

the people of Pakhtunistan and to wean them from 

their unswerving devotion to national freedom were far 

from successful. In seventy years of British occupation 

, up to the thirties of his country, more than 25 full 

scale military expedition were lunched against the 

people of Pakhtunistan . seventeen such wars were 

fought in Waziristan alone, with incalculable damage 

and loss of life, in one of these co-called “ punitive 

expedition,” an army of forty thousand men fully 

equipped with the latest machines of war, including  

armored units, and  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

“ . . . it was decided to start the demarcation of the new 

boundaries . . . with strong escort. “ . . . with an escort 

of 3,000 infantry and guns ( the commission) entered 

the Waziri country and formed an entrenched chap at  

Wana  . . .  on the 4th of November  and attack similar 

to that on Col. Lumsden’s camp . . .  was made just 

before the dawn . . .” 

(G.B. Scott.) 

 

“I believe that our North-West frontier presents a 

spectacle unique in the world . . .  after 25 year of 

occupation, a great civilized Power has obtained so 
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little influence over its semi-savage neighbors, and 

acquired so little knowledge of them, that the country 

within a day’s ride of its most important garrison is an 

absolute “terra incognita,” and there is absolutely no 

security For British life . . . “ 

( Lord Lytton, victory of India  

Parliamentary paper, Vol. 58.) 

 

 

  “…. A knowledge of frontier history since 1893 

shows that the agreement increased not only the 

responsibilities of the Government of the India, but is 

also the chances of collision with the tribes and of war 

with the Amir, the new boundary line was not. 

( “The Cambridge History of India.”) 

“ Where the national spirtit is so strong , as it is with 

pathan, the expectation that the British official 

hierarchy would wean him form his attachment to a 

ruler who embodied Afghan or Pathan nationalism was 

based upon the limiest grounds,” 

( William Barton.) 

Aided by the Royal Air Force, was engaged for two 

years against the Waziris,   At the end of the hostilities 

, no decisive gain was reported by the authorities , and 

imperial Influences were hemmed at the  starting 

point.* 

      The experiences of 1930 in Waziristan were only 

two of a continuous series of encounters between the 
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British and the people of Pakhtunistan . most notable 

among others are the popular uprising in Tirsh in  the 

year 1897 , the widespread agitation and fighting in 

sympathy  with the Afghan cause during the Anglo-

Afghan war of 1919, and the blood-stained events of 

1922 in Makin. 

     The administration of  Pakhtunistan  became a 

problem of first important  the organization of  a Simi 

–military policy force became necessary.  After the 

Inauguration of the so-called “ North- West Frontier 

Province “ as a separate entity, this organization was 

remodeled , the regular troops no longer  garrisoning 

the agencies but being concentrated in large 

cantonments. This, however , did not change the 

attitude of the people 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

“ this occupation of the . . .  Independent Territory . . . 

even if advisable , world require years of military 

operations and involve  expenditure that we cannot 

dream of . . .” 

(Frontier Enquiry Committee.)   
It has been said and repeated . . . that to have had this 

problem with us for 70 years and more . . .  and still to 

have the problem before us, is a slur on our acumen 

and capacity.” 

( General George MacMunn.) 

Alone among the races which inhibit the Empire , he 

has a habit of staring the Englishmen straight in the 
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eyes. He hates to cast down his eyes when a foreigner 

is looking at him this was the type of man that the 

British set out to tame and subdue.” 

(“ Gold and Guns on the Pathan Frontier”) 

“ Tribal Territory . . . or the  country of the 

Independent Tribes as it is often called between the 

British administrative border and the Durand Line, is 

in theory a British protective. It has not been annexed 

and the tribes have not accepted our rule.” 

( William Barton.) 

Of Pakhtunistan , and according to British Government 

Papers, the number of attacks perpetrated during the 

Period 1906 -1919 ran into three figure.”* 

    The peculiar position of the people Pakhtunistan has 

been repeatedly acknowledge , not only because of 

their geographical position , but also because of their 

distinct origin, culture and customs, their spirit of 

nationalism and their independence nature, their 

destinies and aspirations are linked more with 

Afghanistan and the middle East than with the 

countries of the Indian Sub –continent. 

    With the recognition that Pakhtunistan was not a 

Part of the India Sub-Continent, because of different 

Conditions and different national character, the idea 

that It should be separated from the Indian provinces, 

Attracted more and more attention, Lord Curzon 

decided To separate the “province “ a decision which 
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was endorsed by the findings of the Frontier Enquiry 

Committee. 

    Moreover, the Committee observed that while the 

North- West  Frontier province “ had no like with the  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
Diwan Chand Obhrai in his book dealing with the “ North- 

West Frontier province, “ says that besides the Military Forces 

a large Police force was necessary, which was over 6,000 

strong, and the Total number of prisoner in jails came to about 

25,000 or one Per cent. Of the population of the occupied zones 

of Pakhtunistan.“the police and the jails between them swallow 

up a very large Percentage of the revenues, which could have 

easily been  car-marked for nation –building projects. This is a 

problem which Has hitherto defied solution. It cannot be set 

down to something Inherently wrong with the people . . .  

among the same people. . .In Afghanistan the number of 

murders in relation to the Population is surprising low.” 

(“ Gold and Guns on the Pathan Frontier.”) 

 

 

Indian provinces, it was inseparable from the “ Tribal 

Territory.”*            

        The national entity of the people of Pakhtunistan, 

as a people apart from the peoples of the sub-continent, 

is cleared alluded to in the committee is report. 

        Whenever  religious considerers of  the Hindus 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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“ The Pathan considers himself more to belong to the 

hills than to India, having more sympathy with his kind 

in the Trans-border than with the rest of India.” 

( Report of Frontier Enquiry Committee) 

For centuries he ( the Pashtun) has been on our frontier 

, at least subject to no man. He leads a wild, free, 

active life in the rugged fastness of his mountains and 

there is an air masculine independence about him 

which is refreshing . . .”           

Col. H . C. Wylly in “The Black Mountain 

To Waziristan     

“ As soon as the train crosses the Indus, you find that 

you are in an entirely different atmosphere. The 

language, the race and the very outlook  of the people 

differ . . .  The Indus is the ethno-Graphical boundary 

between the Pathan homelands and India.” 

(“Gold and Guns on the Pathan Frontier”) 
“ … if self –determination is to be allowed at all in 

India, it should surly be allowed to the Pathan race, 

whom providence  has interposed between India and 

foreign aggression.” 

“( Frontier Enquiry Committee)” 

 

“ whereas most of the Hindis of the province . . . 

demand satisfaction of their aspirations in a larger 

entity . . . the Moslems and the Pathans almost to a 

man will not be content without the fulfillment of their 

political aspirations within their own Province,” 
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(“ The Evolution of the North-West Frontier 

Province.”) 

“unlikely his co-religionists in the other parts of India , 

he has no allowed himself to be  gripped by the fear 

complex, the fear of Hindu domination in India. It is 

for the Pathan unthinkable an insult to his self –respect 

– to need a promise of protection from any section of 

the Indian population, however numerically strong it 

might be. He would much rather rely on his own 

strong arm to get his freedom , and to retain against all 

enemies after he has won it.” 

( Abdul Qaiyum Khan.) 

“ The Pathans are an intensely nationalistic people . the 

Pathans have no desire to dominate, but they are  

equally determined not and Moslems were discussed , 

the people of Pakhtunistan were particularly 

mentioned, not in the name of their religion. But in that 

of their separate race. Their demands were especially 

emphasized , which is one of the most significant facts 

to be considered after the Partition  of  India into a 

Hindu and  Moslem State,” 

      The Simon Commission, with regard to the claims 

of the “virile inhabitants “ – a term used by the 

Commission to evade the mention of their separate 

nationality *---Pointed out their distinct geographical 

position and  
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Character, and in terms of introducing reforms and 

granting self-government to the Indian Empire, added-

-- 
      “ . . . it is not possible to change the plain facts of the 

situation. the inherent right of man to smoke cigarette must 

necessarily be curtailed if  he lives in a powder magazine.” 

   The attitude should be noted in relation to the British 

policy towards the people of Pakhtunistan. 

     In 1929 Lord Irwin , the victory of India , called the 

Round Table Conference. The people of the 

Pakhtunistan did not participate, to demonstrate their 

difference of opinion and their separate case. 

   The recommendation of the Round Table Conference 

of 1931 were implemented in 1932, and Sir Ralph 

Griffith was installed in Peshwar as Governor 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
To submit to any dictation  . . .  of any kind from my quarter,” 

( Gold and Guns on the Pathan Frontier,” 

“ Analysis of the Pathan mentality must take account of the 

patriotism which . . . has developed a consciousness of separate 

political interest.” 

“ the contiguity of the province with independent Territory and 

Afghanistan, the intercourse between the people on both sides 

of the border line, the similarity of their ideals, customs and 

mode of life, and especially their descent from the common 

stock, Strongly distinguish the people of our province from 

those of the rest Indian,” 

( From the memoranda of Clan Chiefs to the  

Royal Statutory Commission) 
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   The administered areas of Pakhtunistan, too, always 

remained a source of trouble to the administrator, and 

special laws and regulations were enforce to 

discourage nationalism in Pakhtunistan. 

      Statement of everlasting facts emanating from a 

true knowledge of the people of Pakhtunistan are of 

great significance in consideration of the present 

situation in the relationship of the people of 

Pakhtunistan and the Pakistanis.    

      The present struggle of the people of Pakistan is 

but a continuation of their fight against the British, 

with the same purpose and the same logic. The 

ultimate object of the people of Pakhtunistan was not 

only to be considered as an entity a part from India, an 

aim which was already achieved, but to be independent 

and free from any foreign yok.* 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

“ The British Government has here to deal with the 

problem of a political minority which it has hitherto 

found impossible to assimilate in India.” 

(Sir William Barton.) 

“ The Pathans are an intensely nationalistic people. If 

anybody has the slightest doubt on this score, he would 

find an answer in the mass demonstration witnessed in 

Pashawar in December, 1944, when the remains of the 

great Afghan philosopher and politician, Sayed 

Jamaludin Afghani, were brought … on the way to 

their last resting place . . .” 
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( “ Gold and Guns on the Pathan Frontier.”) 

*“ I asked what he guiding idea of the Fakir’s 

movement was, and was told it was freedom; his 

people had not been conquered by Genghis Khan or by 

anyone since--- a proud boast in those much fought 

over mountains, and I think a true one. They certainly 

had not been conquered by the British, and they did 

not mean to be conquered by the Pakistanis. . .  he 

repeated that freedom was the principle.” 

( Christopher Rand,” Interview with the Fakir of Ipi” 

published in the “New York” of 19th February, 1955.) 

    

 

The Victory in India, in his inaugural message, 

admitted the special importance of Pakhtunistan, 

which had caused  Lord Curzon’s Government in 1901 

to propose that Frontier affairs be put their own hands. 

          In these considerations, the opinion of the Royal 

statutory commission referring of the “ interests of the 

sovereign state of Afghanistan “ was stressed. 

         In the With paper, embodying the proposals for 

consideration by the Joint Select Commission of both 

Houses of Parliament, it was proposed that the 

province inhabited by the people of Pakhtunistan be an 

autonomous unit, which was to be administrated by a 

government representing the Crown. British  

administration was limited to the Administrative 

Border and the independent Regions between this 
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border and the border of Afghanistan, lands which 

were called” Yaghistan.”  i.e.,” the land of those who 

could not accept others’ yoke.” The status of this 

territory according to British  historians was 

considered as that of a theoretical British 

protectorate.”* 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

“ the North-West Frontier is very special province . 

You cannot apply generally laws as you would to other 

provinces.” 

( Lord Reading Victory of India.) 

*” Yaghistan  . . .  between the British protectorate 

border and the Durand Line, is in theory a British 

protectorate. It has not been annexed the tribes have 

not accepted our rule.” 

( Sir William Barton.) 

“ He takes, his  independence for granted, and very 

seldom parades it the grab of rudeness.” 

( Enriquez.) 

 

The Amir records, Czarist authorities who had their 

eyes on Roshan and Shegnan were exerting pressure 

on him.* 

      The negotiation between the Amir and Mortimer 

Durand were Conducting in private and no detailed 

accounts have ever been made public. Sir Perey Sykes, 

in his biography of Mortimer Durand, records 

Durand’s pessimism about the Line and admits the fact 
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that the people of Afghanistan, as well the people of 

Pakhtunistan, directly affected, were hostile to the 

British claims. 

     This is a clear indication of the political atmosphere 

of the time and proves the importance of the notes left 

by Amir Abdu-Rahman on this issue. 

      Anyway, a Commission was appointed by the 

British to define the boundary of Afghanistan, which 

letter came to be known as the Durand Line. This line 

was drawn with the sole intension of limiting the area 

under the direct jurisdiction of Kabul; it did not in any 

way make the severed region a part of the British 

Empire. Several 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
*” it was the Durand Lien that the Amir Abdurrahman opposed 

most furiously, and submitted solely to evade a great 

catastrophe. He considered himself free to abrogate it the first 

opportunity. This explain his continued sympathy with tribal 

agitations . . .  and especially his ambiguous conduct during the 

great revolt of the tribes in 1897.” 

( “ Afghanistan Grocwia Dell’asia” 

Da .E Caspani& Cagnassi.) 

 

   The aspirations of the people of Pakhtunistan were 

not, as it is often misrepresented by Pakistan writers of 

to-day, based upon religious sentiment only; the 

history of the people of Pakhtunistan reveals that they  

have always struggled for their independence against 

each and every invader who had encroached upon their 
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liberty. They upheld their liberty with equal ferocity 

and the same unswerving determination against the 

inroads of the Moslem Moghuls, the “ heathen” Sikhs, 

and the Christian British. They have always remained 

on the side of those who fought for independence, 

whether Moslem or not. 

      This explains why most of the political leaders of 

the people of Pakhtunistan during the British rule 

joined and sympathized with the congress party of 

India, a mainly Hindu organisation, and shunned the 

Muslim Party, which was not sufficiently progressive 

in the programme for independence. 

     Evidence of this, and the unchangeable principle of 

national freedom in a national state in Pakhtunistan 

was given once again when a Moslem state was to be 

created in the sub-continent, by the opposition of the 

people of Pakhtunistan to the arrangements that could 

have suppressed their coveted aspiration.* 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
“* when in 1947 the English favoured the partition of British 

India into a Pakistan and an India, a strong movement was 

formed among the Pathans against their inclusion in Pakistan 

and in favour of the formation of a State of their own, 

Pakhtunistan . . . England remained firm for division into the 

states only. . . “ 

“ agitation was on the increase and in 1949 the tribal jirgahs 

declared rhat their goal was to establish a Pakhtun State as soon 

as possible, Afghanistan . . .  racially and historically bound 

with the Pakhtuns  . . . support their rights.” 
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( E. Caspani in . . . “ Afghanistan Grocwia Dell’ asia.”) 

It is interesting to speculate how the situation . . . might have 

developed had the various Asiatic powers been left to fulfill 

their destinies undisturbed by European influence.” 

(Sir Kerr Fraser- Tytler.) 

“ Despite the apparent one- sidedness of the voting . . .  the 

Afghans   

 

   British authorities had an adequate knowledge of the 

aspirations of the people of Pakhtunistan for the 

preservation of their distinct and separate nationhood, 

but their demands were attended to, and the problem 

remained unsolved when in 1947 their country was 

arbitrarily amalgamated with the newly-created 

Dominion of Pakistan* 

      Whatever the motives, by these the former rulers of 

the Empire of India aggravated the situation a decision 

that shall forever puzzle and perturb unbiased 

historians. 

     Some critics of the British Imperial policy believe 

that when the time came for the fulfillment of  British 

promises to the Moslems and Hindus of India for self 

government, a complex plan was devised to include 

the 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Pointed out that the ‘plebiscite’ offered the alternative of union 

with either a Hindu or Moslem country. They called attention 

to the light vote . . . and that voting had been held in the settled 

districts only.” 
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“ A meeting was held at Tirah Bagh, the summer homeland of 

the powerful Afride Pathans. Here representatives of the seven 

Afride sub-clans gathered, and , after deliberation, announced 

the creation of a new and independent State, Pashtunistan--- the 

Land of the Pashtuns. . . a flag was also adopted.” 

( “ Current Histoty.” June, 1950) 

*” There was no doubt that the Pathan of the administered area 

was not prepared to throw in his lot with India expect on terms 

that would preserve the identity of his people as nation apart 

from the people of India.” 

“ I definitely tell you that nobody in the world can force us to 

join. The majority of the Panjub has nothing to do with us . it is 

only the majority of the Frontier that counts . . .” 

“ the Frontier people have never bothered themselves with 

sections and groups. They will have their independence and 

nobody can force them to join anyone. It is for the Frontier 

people to decide, and if they decide by majority vote that they 

will not join any group, nobody can force them.” 

 

Intensely nationalistic people of Pakhtunistan in the 

newborn  Moslem  State as a deterrent to internal 

solidarity and regional goodwill; to isolate and 

estrange Pakistan from her Moslem neighbors, and 

thus to keep her forever within the Imperial fold. 

    Others, including many British , Believe that the 

conclusions drawn were hasty and unpremeditated, and 

contrary to the interests of both Britain and Pakistan 

and of the Moslem World in general. 

   The people of Pakhtunistan, however , were not 

consulted, and whatever the reasons for their 
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amalgamation with Pakistan, they have never acceded 

it by their own free will, and it has been contested by 

them in no uncertain manner. 

   On 3rd  June , 1947 the Victory Of India , lord Louis 

Moountbatten, admitted the special and separate case 

of Pakhtunistan, and promised an opportunity for the 

people of Pakhtunistan to decide their own future and 

reconsider their position vis-à-vis parties.* 

   The Afghan Government and press, supporting the 

cause of the people of Pakhtunistan, protested against 

the impression that the statement might  give rise to the 

idea the fate of the people of Pakhtunistan should 

depend on the decision of any non-Pakhtun political 

party, and that their destiny be transferred in any way 

from one foreign power to another, and thus the 

legitimate rights of a non-Indian community be 

unjustly violated. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
“ if the Frontier were to vote for independence, and if they can 

get two High Command to agree, I will, of course. Agree.”  

( Lord Louis ,Mountbatten, Victory of India in press 

conference on 4th June, 1947) 

“ would the Pathan homelands of the N.W.F.P. and the Tribal 

belt have the right to decide their own future? Would they have 

right to join Hindustan, Pakistan or Afghanistan, or even to 

form a State of their own if they so wished? 

 

    When the British Organised referendum was under 

was, Khan Abdual Gaaffer Khan, the Pakhtun leader, 
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state at Bannu that the Pakhtuns were prepared to 

contest the referendum in the issue of Pakhtunistan and 

Pakistan, and not on an issue of Pakistan  and India. 

     In a statement on the 3rd of June, the Pakhtun leader 

declared that since the referendum limited the choice 

of the people of Pakhtunistan to two alternatives, 

neither of which they were prepared to accept, they 

could not vote and should not vote but for a free 

Pathan State.* 

    On 1st July Sir Rob Lockhert, Governor of the 

Frontier, declared that the referendum would be held in 

spite of the boycott by the only organised Pakhtun 

political party. This decision was an unexpected shock 

to the people Pakhtunistan and Afghanistan. Over 50 

per cent . of the population of the Administered Area 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
This province be asked to vote  . . . only to find its voice 

submerged by an overwhelming non-Pathan electorate?” 

( “ Guns and Gold on the Pathan Frontier.”) 

“ in these circumstances I am convinced that we cannot 

associate ourselves with this referendum.” 

( Abdul Gaffer Khan, 3rd June, 1947) 

“ the main object is to make the Pathan free from domination 

for tthis independence of the Pathans we sided with Cogress 

and fought our common enemy joint. We were then called 

Hindu agents . . . Now, when we have refused to join the 

Hindustan, we are forced to fight the referendum issue of issue 

of Pakistan versus Hindustan.” 

( Abdul Gaffer Khan, 28th  June, 1947) 
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Abdul Gaffer Khan began organising volunteers who call 

themselves ‘ Khudai Khedmatgar’ or the servants of God, but 

are called ‘ Red Shirt’ by the British . the movement spread like 

wildfire .  . .  soon great numbers of young men joined up, 

pledged to the sacred caused of the freedom of their country.”       

( Abdul Qaiyum Khan.) 

To which the referendum was confined refused to vote; 

and political leaders, including Abdul Gaffer Khan, 

were sent to prison. 

   The foregoing paragraphs give a clear indication of 

the character of the much flaunted referendum of 1947. 

The intention was to hold the people of Pakhtunistan in 

subjugation even after the partition of India and the 

liquidation of the India Empire became apparent. 

    No unbiased statement or lawyer can refute the 

invalidity of this referendum which represents a 

fraction only, perhaps 10 per cent , of the total 

population of Pakhtunistan , who voted vaguely for 

inclusion in an Islamic country.  

   The referendum offered no more than a Hobson’s 

choice; it was held in parts of the occupied Zone only; 

the majority of the people of Pakhtunistan boycotted it 

in protest against its arbitrary and illegal nature; the 

votes were taken on religious preferences and no 

preliminary preparations were made to inform the 

people of the occupied townships that a final decision 

was being taken to decide their future political status; 

and it is evident that even this limited and misled 
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referendum was held in a state of hurried secrecy and 

public coercion. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
The referendum was held in five districts of the North-West 

Frontier province and in “ British Baluchestan,” representing 

roughly one-third of the total area and less than half of the total 

population. More than half of the people in the districts where 

the referendum was held abstained from voting; of the 50 per 

cent. Or less who voted, again more than half explicitly 

opposed inclusion in Pakistan. 

No referendum has been held in the Baluch State; the district of 

Dare Chazi was arbitrarily considering its position; and, of 

course, any idea of a referendum in the free- tribal areas which 

constitute more than half of the total area and population of the 

so-called Frontier was out of the question. 

 

 

        Any claims made by Pakistan on Pakhtunistan , as 

heir or successor to the British Indian Empire , is 

likewise void and invalid . Britain did conquer and 

occupy parts of Pakhtunistan, but she was never in 

possession of the country as whole. British 

Government was confined to the peripheries of towns 

in the districts under British occupation; independence 

of the  tribes in the vast Tribal Belt was recognized by 

the  British ; and the various independent  Khanates 

had  special pacts of non-affression with British 

Indian.* 

    Besides the established principle that a successor 

can only succeed to possessions unchanllengedly held 
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by its predecessor, international law does not recognise 

the inheritance of a disputed area after a change in 

statues or reformation of the successor State. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

*” Only 13,000 square miles, however, are under British Law 

and administration, and 25,000 square miles are occupied by 

political control but maintain their internal and municipal 

independence . . .  the remainder of the space as far as the 

Durand Line . . . separating the British and Afghan spheres of 

influence, is occupied by the Independent “Trobes.” 

( W  . R.  H. Merck. Journal of the Royal Society of Arts, 

June, 1911) 

They traverse at will our territories , enter our villages, trade in 

our markets, but few British subjects, and no servant of British 

Government , would dare to enter their country on any account 

whatever.”  

 

( Temple.) 

  “ What complicates the question is the fact that there is not  

one but two frontiers . the  first , and the real one marks the 

limit of British Jurisdiction and stops on the outskirts of 

Hazara, Peshawar, Kohatl the other, a purely theoretical one on 

the North, is non other that the line agreed upon by the Anglo-

Russian Pamir Commission, and the line imposed by Sir 

Mortimer Durand on The Amir of Afghanistan,” 

( “ Sur la Frontier Indo- Afghane,” par Alferd Foucehr.) 

“  The ebullient tribesmen were discouraged from raiding by a 

system of subsides- a euphemistic term for blackmail.” 

( Arnold Fletceh.) 
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The quesstion of “Succession of State” according 

to unanimous legal opinion, is no more than “ Pure 

Fiction,” and there is no fixed or recognised obligation 

on areas in dispute to submit to the will of either the “ 

inheritor” or the “successor” state, terms which in 

themselves have no legality in international Law.  

Furthermore, the status of Pakhtunistan during the 

British Occupation was that of a pprotectorate. The 

recognistion of this fact by British authoroties and 

historiens has already been noted in previous 

footnotes.* 

The Durand line was drawn and imposed on the ruler 

of Afghanistan to define the sphares of influence of the 

government of Afghanistan and of Great Britain, but it 

did not in any way alter the nationa integrity of the 

people of Pakhtunistan, nor did it make Pakhtunistan 

an integral part of the British Indian Empire.  

There is no law to warrant a transfer of “ protection” 

from one power to another, and there is no obligation 

on the part of a “ protected” people (if this term would 

apply at all to the people of Pakhtunistan) to submit to 

this transfer.  

Thus, a denial of the right of the people of 

pakhtunistan to determine their own fate is contrary to 

the tenets of Internationa Law, and against the spirit 

and provisions of the United Nationas’ Charter. 
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History proves that nations cannot be held in 

enslavement forever. The people of Pakhtunistan 

among all people cannot possibly proven an exception  

to this rule.  

 

*Vide: 

Page    4- Frank Noyee and Sir kerr Fraser- Tytler.  

Page    8-William  Barton.  

Page    9-Col. II.  C.  Wylly. 

Page   10- William Barton and Fronteir Inquiry 

Committee.  

Page   11- William Barton and Enriquez. 

Page   12- William Barton.  

“ Under thses conditions in the North- West Frontire, Great 

Britain finds herself in a situtation somewhat analogou with 

that of over own in Morocco…..” 

(“ Sur la Fronteire Indo-Afghan,” Par Alfred Foucher.) 

 

It is evident that Pakistan cannot establish her 

dominion in Pakhtunistan and hold the people in 

bondage. If her dinial of lgitimate right of the people 

of Pakhtunistan is continued, the inevitable 

consiquences will be a responsibility resting on her 

shoulder alon. 

The people of Pakhtunistan harbour no ill feeling 

towards any other people of the world. They want to 

live in peace and have sincere friendly relations with 

all. *the record of bloodshed and hostility in their land 

is the direct responsibility of those who  have denied 
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them their freedom and their right of self-

detreminations.* 

At the time of British withdrawal from India and the 

Trans-Indine regions, the people of Pakhtunistan had 

every reson to expect a fulfillment of their aspirations 

for self-determination, and when it was denied them, 

they were compelled to continue their struggles by 

every means at their disposal.  

They raised their voices in complaint and delivered 

their message of dissatisfactions and indignation to the 

world. The government and people of Afghanistan 

were naturally the first to support their demands, and 

pledged all possibel assistance for a peaceful solution 

of their difficulties. 

Anyone can imagine the disastrous result of lasting 

enmity between two neighboring countries. The 

millions of people of Pakhtunistan who resisted the 

combined might of the British Empire in upholding 

their nationa freedom and entity, cannot be expected to 

acquiesce to the encroachments of Pakistan. The 

National resistance  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

"* Nowhere in the world are to be found better fighters among 

their own rugged hills than the pathans, and in few places will a 

stranger who comes in peace and is received among them as a 

guest find a more courteous and hospitable welcome,” 

( “ Afghanistan, “ by Sir Kerr Fraser-Tytler.) 
Frowde & Co.(Ptrs.) Ltd. London.S.E. I 
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Will continue  and if the Government of Pakistan 

pursues her present policy of aggrandisement at the 

expense of a Moslem brother and a neighbor,  who has 

no other intention than cooperating as a Sovereign  

State for the cause of world peace and international 

goodwill, the security of the region will be endangered. 

         Any calamity arising out of this restive situation 

is bound to affect the peace of the region in general 

and  of the neighboring countries of Afghanistan 

,Pakhtunistan and Pakistan, in particular. 

        In consideration of the gravity of the situation, 

and consideration her moral obligations as well as her 

ties and  interests in the affairs of the people of 

Pakhtunistan, Afghanistan cannot take the Position of a 

disinterested bystander. In the words of a well –known 

orient list “the task appears difficult to dissociate 

elements so closely united by language and sentiments 

of solidarity. 

       In conclusion, may we quote a confession by Sir 

Kerr Fraser -Tytler, an official and emissary of the 

Imperial Government , whose outlook and policy 

might be contrary to that of the people of Pakhtunistan, 

but who knew one fact when he wrote:__ 
            “ Their brethren of Afghanistan, on whom fall the task 

of shaping  the destinies of their kingdom, have shown that 

contact with the world brings out in the Pathan a latent spark of 

administrative genius. But those who have remained in the 

great tangle of hills. . . demand from the world nothing save to 

live in freedom .” 
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Joseph Hackin, in “ Revue de Paris,” page 621, article on 

Afghanistan and the Pakhtuns. 
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