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 دکتور لعل زاد

 ٢٠می  ٣٠لندن، 
 

 کارروایی ھای امیرتیمور گورکانی در کوھھای سلیمان
================================== 

 ی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور)ات(موضوع
 

  ١٣٩٩ سال در در کوھھای سلیمان اسکان مغول/اوزبیک ھا –اول 
 

داستان لشکرکشی امیرتیمور گورکانی بھ ھند و سرکوب قبایل افغان در کوھھای  ��

) در و رود سند بنو ،، نغزکرماششنوزان، نی، ایریاب، غزکابل، لوگر/سلیمان (مسیر 

، ظفرنامھ )١۴٠٠در آثار معتبر آن زمان مانند سعادت نامھ علی یزدی ( ١٣٩٨سپتمبر 

، ظفرنامھ شرف الدین علی یزدی )١۴٠۴ر (، تزوک تیمو)١۴٠۴نظام الدین شامی (

ق سمرقندی زا، مطلع سعدین عبدالر)١۴٢۶، زبدت التواریخ حافظ ابرو ()١۴٢۵(

 وغیره با تفصیل گزارش داده شده است. ) ١۴٩٨، روضت الصفا میرخواند ()١۴٧١(
 

، مطلع سعدین عبدالرزاق )١۴٢۵از جملھ ای آثار فوق در ظفرنامھ علی یزدی ( ��

پس گفتھ می شود کھ امیرتیمور ) ١۴٩٨و روضت الصفا میرخواند () ١۴٧١سمرقندی (

تعداد «بھ  و دیدار با امرای لشکر در قلعھ نغز/نغر ١٣٩٩برگشت از ھند در مارچ از 

را جھت دفع شر » کخانھ کوچ اوزب ۴٠٠کس از قشون، سھ اغالن جوجی نژاد و  ٣٠٠

و از راه وغان و حفاظت از قلعھ ھا و راھھا در کوھھای سلیمان جابجا می کند اقبایل 

 :کرماش، اسیکار و بدخوا وارد کابل می شود
 

 :٩٨١ص  ،)١۴٢۵ظفرنامھ علی یزدی ( ��

-------------------------------------------- 

کس از قوشون او و سھ اغالن  ٣٠٠ ایرزاده پیرمحمد، نصرت قماری را باز نوکران ام

خانھ کوچ اوزبک بھ محافظت قلعھ تعیین  ۴٠٠جوجی نژاد مقدم ایشان یارق اغالن با 
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فرمود و ضبط قلعھ ایریاب و شنوزان را بھ عم زاده شیخ نورالدین، شیخ حسن سخت کمان 

 نامزد کرد...
 

 :٨٠٣ص  ،)١۴٧١مطلع سعدین عبدالرزاق سمرقندی ( ��

---------------------------------------------------------- 

کس و سھ اغلن جوجی نژاد، مقدم  ٣٠٠نصرت خماری، نوکر امیرزاده پیرمحمد را با 

خانھ کوچ اوزبک بھ محافظت آن جا باز داشت و ضبط قلعھ  ۴٠٠ایشان یارق اغلن، با 

 لدین گذاشت...ایریاب و سنوران بھ عھده حسن سخت کمان، عم زاده امیر شیخ نورا
 

 :۴٩٢۶ص  ،)١۴٩٨روضت الصفا میرخواند ( ��

--------------------------------------------------- 

کس از قوشون و سھ اغالن از احفاد  ٣٠٠نصرت قماری، از نوکران امیرزاده پیرمحمد با 

خانھ کوچ اوزبک مقرر شد کھ بھ محافظت آن قلعھ قیام نمایند و ضبط  ۴٠٠جوجی خان با 

 قلعھ ایریاب و شوران بھ شیخ حسن سخت کمان عمزاده امیر شیخ نورالدین مفوض گشت... 
 

+ + + 
 

 پرسش ھای اساسی این است:

------------------------------ 

سال پیش در کوھھای  ۶٢١آیا این تعداد قشون مغول و خانواده ھای اوزبیک کھ  ��

 سلیمان اسکان داده شدند، چھ شدند؟
 

آیا آنھا دوباره بھ جا ھای اصلی خود برگشتند و یا در ھمان مناطق ماندند و افغان  ��

 زبان) شدند؟-(افغانی
 

آیا قبایل جاجی (جوجی نژاد!)، منگل، زدران وغیره کھ امروز در آن مناطق زندگی  ��

 ھمین مغوالن/اوزبیکان با افغان ھا نیستند؟ بقایای آمیزشاز دارند، 
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+ + + 
 

تبعید اقوام و گروھھای «و » اسکان ناقلین خودی«قابل ذکر است کھ ما تجربھ  ��

توسط فاتحان و جھان گشایان را در ھمھ اعصار (از زمان ھخامنشیان تا » غیرخودی

 ھا) داریم...اسکندر یونانی، عرب ھا، ترک ھا، مغول ھا، نادر افشار و افغان 
 

+ + + 
 

جالل می توانید موقعیت و مسیر راھھا در بین کابل، ) ١٨٣٩( »کابل«در نقشھ قدیمی 

رود سند (اتک)  و کرمانآریوب، شلوزان، غزنی، /لوگریا  ، اتک (رود سند) وآباد، پشاور

 ...ط سرخ نشان داده شده استاکھ با نق را بصورت واضح ببینید
 

 
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20922~530023:Panjab,-
Afghanistan,-Kashmeer,-
Sind?showTipAdvancedSearch=false&showShareIIIFLink=true&showTip=false&helpUrl=h
ttps%3A%2F%2Fdoc.lunaimaging 
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 ١۴٠٠ در سال ھای سلیمان یتبعید ارمنی/تاتارھا بھ کوھھا – دوم

 

موضوع تبعید ارمنی/تاتارھای نواحی کسپین و کوھھای قفقاز بھ کوھھای سلیمان  �� 

در آثار نویسندگان پس از جنگ ھای سخت آن مناطق  توسط امیرتیمور بھ ھنگام تسخیر

ذکر شده و از  ١٨و  ١٧منابع مھم سده ھای  در اینجا صرف .اروپایی درج شده است

  شده است:نظر  منابع سده ھای بعدی صرف
 

 ١۶٨٣سفرنامھ سانسون،  ��

------------------------------ 

افغان ھا ھمان ارامنھ ترکمن/تاتار نواحی بحر خزر اند کھ امیرتیمور آنھا را از آنجا کوچ 

 داده و در کوه ھای سلیمان مستقر ساختھ است...
 

 ١٧٢۴زندگینامھ میرویس،  ��

-------------------------------- 

افغان ھا از نگاه اصل و نسب مربوط ارمنی ھای عیسیوی یا ترکمن ھای محدوده قفقاز و 

 بحیره کسپین اند کھ توسط تیمور بھ حیث ناقلین بھ اینجا انتقال شدند...

 

 ١٧٢٨سفرنامھ کروزینسکی،  ��

---------------------------------- 

اصل و منشای این ملت از شیروان است کھ ... در میان دریای خزر و کوھھای قفقاز 

 است. امیرتمیور پس از نبرد ھای سخت... آنھا را بھ مرز میان ایران و ھند... کوچ داد...
 

 ١٧۴٢تاریخ کامل توماس قلی،  ��

----------------------------------- 

ان باستانی شیروان اند کھ... پس از اخراج از مھد باستانی توسط افغان ھا بقایای باشندگ

 تیمور بھ نواحی کندھار انتقال یافتند... 
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 ١٧٨٠تاریخ ارمنستان، چمیچ،  ��

---------------------------------- 

تیمور اول در باالی تاتار ھای افغان در شھر سمرقند سلطنت کرد... تعداد زیاد ارمنی ھا 

الوان ھا توسط این فاتح گرفتار و بھ کندھار نقل داده شدند، جاییکھ آنھا مذھب  از والیت

 خود را تغییر دادند...
 

+ + + 
 

 پرسش ھای اساسی:

--------------------- 

از نواحی سال پیش توسط امیرتیمور  ۶٠٠ین قبایل ارمنی/تاتار کھ حدود ا ��

برگشتند و یا در ھمان دوباره آیا  چھ شدند؟شدند،  تبعیدکوھھای سلیمان  کسپین/شیروان بھ

 زبان) شدند؟-افغان (افغانی ،در اثر آمیزش با افغان ھاجا ماندند و 
 

+  +  + 
 

در  ٩٨٢قابل ذکر است کھ ما موجودیت افغان ھا در کوھھای سلیمان را از سال ھای  ��

تیمور بنا بر دالیلی توسط امیرکھ ارمنی/تاتاری  تبعید شدگانن حدودالعالم می دانیم... اما ای

(مانند ند شد ساکن کوھھای سلیمان در ١۴٠٠ سال ھایدر (عمدتا تمرد و سرکشی آنھا) 

 در »پشتونافغان/اسکان ناقلین «صفحات شمال کشور بھ کوھھا و » تبعید اقوام بومی«

ھا » افغان«باید بعضی از قبایل امروزی  ،عبدالرحمن بدینسو)امیراز دوره مناطق آنھا 

  !باشند

 


