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 افغانستان عمدهٔ معرفی اقوام 
 هزاره ها و ترکتباران -ومس

 

 (م۲۰۲۱م دسمبر دوازه کلب هوس)متن سخنرانی در 
 

درصد نفوس افغانستان را تشکیل  ۱۲الی  ۹بربری و خاوری نیز میگویند، در حدود ها، که در ایران به آنها   هزاره
ها مناطق   باشد. به همین دلیل در گذشته ها والیات مرکزی بامیان، غور، دایکندی و غزنی می  دهند. وطن آن می

دی و تجارتی، عدم انزوا، عدم موجودیت منابع اقتصااز یکجانب گفتند.   جات می مرکزی افغانستان را هزاره 
مواصالتی و در نتیجه عدم تعامالت گسترده با سایر مناطق کشور سبب عقب ماندگی های مناسب  موجودیت راه

اند از دو   کرده تاریخی این مناطق شده است. از جانب دیگر در افغانستان هزاره ها که برای قرنها در آنجا زندگی می
ها نیز با سایر   بیشتر مردم افغانستان متفاوت است، و همچنان ظاهر هزاره نظر یک اقلیت هستند؛ مذهب آنها با مذهب

مردم افغانستان متفاوت است. این عوامل در انکشاف هزاره ها و نقش آنها در جامعه تأثیر بسزایی داشته است. اما در 
ها به   وده اند و نفوس آنها نقش مهمی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفا نم  سال گذشته به تدریج هزاره ۱۸

موجودیت فضای مناسب فرهنگی در  شهرهای بزرگ مانند کابل، مزار شریف و هرات گسترش یافته است. بنابر
گیری زنان و دختران هزاره در مکاتب و مؤسسات تعلیمات عالی روز به روز چشمگیرتر  جامعه هزاره امکانات سهم

 هد.د درخشانی را گواهی می هٔ گردد، که آیندمی
 

 منشاَ نژادی
در میان مردم عامه در افغانستان و سایر کشور ها هزاره ها منشأ مغولی داشته از بازماندگان لشکرهای هزار نفری 

در مناطق کوهستانی م 1221)منگان در زبان مغولی( چنگیزخان مغول بعد از حمله و تخریب بامیان در اخیر سال 
را در طول قرنها حفظ  مرکزی افغانستان که نظر به دورافتادگی و تجرید از سایر مردم، خصوصیات نژادی خود

و ساختمان فزیکی بدن  به یقیین که ظاهرکرده اند. هزاره در زبان دری به معنی گروه هزار نفری معنی میدهد. 
نکه اشخاصی مانند محمد محقق بنابر مالحظات سیاسی با این نظر ها به این برداشت قوت میبخشد. باوجود آ  هزاره

موافق نیستند، اما این نظر زمانی سبب افتخار قومی و مشروعیت سیاسی بوده است. حتی تعدادی از نویسندگان و 
الدى، محمد افضل ارزگانى، یونس طغیان، عزیز طغیان، حسن فومحققین هزاره نیز این برداشت را پذیرفته اند مانند 

 على یزدانى، سید عسکر موسوى و گروه "ازره گون" هزاره در کویته. عیسى غرجستانى، حسین
تحقیقات الزم صورت نگرفته است. در آثار تحقیقی دست داشته هم توافق  منشأ نژادى اقوام هزارهمتاسفانه در مورد 

 ۱۶نظر الزم در مورد موجود نیست. در این مورد آقای سید محمد رضا علوی در وبسایت "سادات افغان" به تاریخ 
 نویسد که: می ۱۳۹۱حوت سال 

 اند: ها آورده   این وضع را سر هزاره"آنهایی که ادعاى تحقیق در مورد تبار و نژاد هزاره دارند، امروزه 
محمد افضل ارزگانى، یونس طغیان، عزیز طغیان، حسن فوالدى، عیسى  هزاره از نسل مغول است: - الف

 على یزدانى، سید عسکر موسوى و... "ازره گون" کویته از پیشگامان این نظر اند. غرجستانى، حسین
اصرى داوودى، اسدهللا ولوالجى، سیرت طالقانى، بصیر احمد اکبر خان نرگس، ن از ترک است: ه  هزاره تیر - ب

 این باور اند.  اند( به ها نشسته هاى سمت شمال )که در مجاورت اوزبیک  دولت آبادى و غالب هزاره
محمد على افتخارى ورسى )آریانپور( فاضل کیانى جاغورى، شوکت على محمدى  هزاره اصل نژاد آریایى است: - ج

” آریایی“تواند  این باور هستند. چگونه می  پژوهان مناطق مرکزى به ى گرشستانى و غالب هزاره عل جاغورى، چمن
 تباران اصیل متفاوت است؟! باشد، در حالی که به لحاظ فیزیولوژیک با آریایی 

ً تاجیک تبار( در ارجوزهٔ  هزاره مرکب از ترک و تاجیک است: - د با  " شیخ نظر على موحدى کیسوى" )شخصا
 ( 5)ص: ” افغانستان قصیدهٔ “عنوان 

در این مورد نظرات بسیار زیاد و متناقض ابراز شده است. علی نجفی در کتاب افغانستان رنگین کمان اقوام، حدود ده 
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باشد مانند اقوام تبتی در نواحی  زاره از اقوام تبتیهدهد که  نسبت قومی برای هزاره میشمارد و احتمال غالب می
 های افغانستان دارند.  های بسیار نزدیک با هزاره  الداخ کشمیر، اسکاردو و بلتستان در پاکستان... آن مردمان شباهت

به هرصورت هیچ یک از این نظرات به اثبات نرسیده است و همه هم کدام اساس محکم علمی نداشته بلکه فقط از 
 اعتبار و انحرافى میباشند. وى احساسات، ذوقى، بىر

آیا میتوان یک حکم را بر همه گروههای قوم هزاره جارى کرد؟ الزم بود گروههای هزاره را جدا جدا بررسى کرده 
 گفته شود این تیره ترک است، آن تیره مغول است، آن یکى تاجیک است، آن هم بیات است، آن ترکمن.

 ه سواالت آتی را در مورد منشآ خود مطرح کرده اند:بعضی نویسندگان هزار
 

  آیا هزاره ها از ساکنین بومی این سرزمین هستند؟ 

 ى هزارگى بومى است و کدام مهاجر، یا برده؟ کدام تیره 

 ها بومى هستند چرا شهر و تمدن هزارگى ندارند؟ اگر هزاره 

 چرا زبان، ادبیات و صنایع هزاره گى موجود نیست؟ 
 

هاى منتشره تحت عنوان "ضرورت شناخت هویت ملى و تاریخى جامعه هزاره" مینویسد که   ر جزوهگرشستانى د
ً از گمشده گوید، مطالب خیلى مفصل و صریح است. از جمله در شماره سوم  گى انسان هزاره سخن مى تماما

 نگارد: ( چنین مى40و  21 39)صص: 
ایم؟ اکنون "کى" هستیم؟ و چرا  "کجا" حیات اجتماعى و سیاسى داشته ایم؟ در  که ما "کى" بوده   این هٔ اندیشیدن دربار“

 هٔ خویشتن ملى و تاریخى، دربار هٔ خویشتن خود؛ دربار هٔ ایم؟! اندیشیدن دربار این روز و حال اسفبار گرفتار آمده   به
کهن انسان  ها از روزگاران ها و سمبل ها، نماد  ها، عالمت  ها، نشانه  ریشه هٔ هویت و شخصیت فرهنگى و دربار

 اند؟! ..."  بوده ها شود "کى نام هزاره شناخته مى  که امروز به هٔ که اجداد و نیاکان جامع  این هٔ هزاره؛ اندیشیدن دربار
هزاره را راضى نکرده است،  هٔ محکم ندارد و جامع هٔ رضا علوی مینویسد که "پیدا است که هیچ یک از آن نظرات پای

رک نیست، هرکدام معجونى است از یک رشته تمایالت شخصى، عاطفى و زیرا مستند و متکى بر اسناد و مدا
ظواهر و یا چند فقره لفظ مشترک است. آن هم الفاظ و اسامى که از خود صاحب  مصلحتى که برگشت همگى به 

 !" / جریده انترنتی سادات افغان ۱۳۹۱/۱۲/۱٦دارند" )سید محمد رضا علوی، منتشره 
http://sadateafghan.persianblog.ir/post/6( 

  ها ها با مغول های ژنیتیکی هزاره شباهت
 اً پندارید؟ اتفاق  مغولی میها را از نژاد   دی ان ای شده که هزاره هٔ زمانی محمد محقق پرسیده بود آیا کدام مطالع

نتیجه مطالعات دی ان ای پوهنتون مذکور که تحت  پوهنتون اکسفورد انگلستان به این سوال محمد محقق پاسخ داد.
  های ژنیتیکی هزاره در لندن نشر شد شباهت 2016سرپرستی پروفیسور سایمن مایرز انجام یافت و نتایج آن در سال 

ها در قرن   ها را با زمان حمله و مهاجرت مغول  شدن ژنها نشان داد و زمان یکجا  ها را با مغول ها و بعضی ترک
های شمال غرب پاکستان را با مردم مقدونیه و زمان حمله اسکندر  های ژنیتیکی کالش  ثابت کرد. همچنان شباهت 13

این  ها را با مردم ترکیه نشان داد. در های ایرانی های ژن های یونانی باختر تثبیت کرد. همچنان شباهت  و ایجاد دولت
های پاکستان،  های پاکستان، پتان  گروه نفوس در سراسر دنیا مورد مطالعه قرار گرفت از جمله هزاره 95 مطالعه
 ها و غیره شامل مطالعه بودند.  ها، چینایی ها، مردم مغولستان، انگلیسی ها، ترک های شمال پاکستان، ایرانی کالش

عالوه بر آن مطالعات متعدد ژنیتیکی منشأ مغولی، ویغور، قزاق و ترکی هزاره های افغانستان و پاکستان را ثابت 
 .  4، 3، 1،2کرده است 

                                                           
1 Qamar et al. 2002; Rosenberg et al. 2002; Haber et al. 2012; Hellenthal et al. 2014. 

2
 Hazaras are genetically closer to the Turkic-speaking populations (Uyghur, Kazakh, and Kyrgyz) residing in 

northwest China than with other Central/South Asian populations and Mongolian. Outgroup and admixture 
f3, f4, f4-ratio, qpWave, and qpAdm results further demonstrate that Hazara shares more alleles with East 
Asians than with other Central Asians and carries 57.8% Mongolian-related ancestry.  
bioRxiv 2020.11.21.392456; doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.21.392456 
 
3
 This high frequency of allele drop-out / mutation is DYS448 in Hazara population from Pakistan and 

Afghanistan strongly support the evidence that they have Kazakh and Mongol origin. 
bioRxiv 2020.11.21.392456; doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.21.392456 
 
4
 The Hazaras are a distinct ethic group from central Afghanistan and the northwestern region of Pakistan 

and are believed to be descendants of the Mongol invader, Ghengis Khan’s army. Unlike most Pakistani 
ethic groups with West Eurasian and South Asian ancestries, the Hazaras are distinct. They speak Persian, an 
Indo-European language with significant Mongol influences, and their oral history is concordant with 
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 شواهد تاریخی
شواهد تاریخی نشان میدهد که چنگیز خان در تعقیب شاهزاده جالل الدین خوارزمی که در پروان قوای مغولی را 
شکست داده بود به بامیان رسیده بعد از تخریب آن برای تأدیب او به تعقیب جالل الدین ادامه جانب پروان رفته از 

م را در افغانستان 1222گذارد. چنگیزخان قسمت اعظم سال خود کدام فرقه منگان یا هزار نفره را در آنجا بجا نمی
سپری کرده به تعقیب جالل الدین حتی به هندوستان قوا می فرستد و خود مصروف سرکوب قیامهای محلی بود. 
متعاقبا چنگیزخان گروههای محلی وفادار به خودرا برای اداره خراسان گماشته خود به جانب مغولستان رفته خراسان 

 مانند یک منطقه حایل با فتوحات خود در شمال مبدل میکند. را به
پس این قصهٔ باقیماندن یک فرقه هزار نفری مغولی در مناطق مرکزی افغانستان از کدام ریشه آب میخورد؟ واقعیت 
آن است که در قرون متعاقب بسیاری از گروهها وحکام محلی در تمام سرزمینهای مقبوضهٔ مغولها برای کسب 

عیت سیاسی شجرهٔ خودرا به چنگیز خان و اوالدهٔ او نسبت میدهند مانند امیر تیمور گورکانی و ظهیرالدین محمد مشرو
بابر. همچنان تعدای تمام فتوحات مغولی را به چنگیز و اوالده او نسبت میدهند درحالیکه فتوحات مغولی برای دهه ها 

مینه میتوان از ارتباط مملوک و هزاره یادآوری کرد. سرزمین و قرون بعدی توسط ترکتباران ادامه یافت. در این ز
میالدی شامل قلمروهای تحت حاکمیت  1240و  1230افغانستان امروزی، بشمول هزاره جات،  در دهه های 

مغولی زیر قوماندانی جنرال دایر منگنو و حکومت تورمه کون قرارداشت. زیر حکومت تورمه کون اکثریت ایران 
قلمروهای مغولی گردید. فرقه های منگنوی مغولی جنرال دایر سالها در مناطقی که شامل ایران، امروزی جزو 

افغانستان و پاکستان است مشغول عملیات جنگی بوده سبب امتزاج دی ان ای آنها با نفوس محلی گردید. در دهه های 
ر قیادت هالکو خان سرازیرشد. این پنجاه و شصت قرن سیزدهم میالدی امواج تازه قوای مغولی به این مناطق زی

زمانیست که امپراطوری مغولی به چهار خان نشین منقسم میگردد: خان نشین مغولی چغتای در شرق، در آسیای 
مرکزی چغتای خان، هالکو خان در ایران دودمان "ایل خانان"، و در شمال قفقاز و روسیه بورقه خان "گولدن هورد" 

بزودی این دو در قفقاز باهمدیگر مصروف جنگ میشوند. یکی از این فرقه های هالکو پسر کاکای هالکو خان بود. 
خان زیر قیادت جنرال نیگودر از سایر قوای هالکو جدا شده به افغانستان میروند و مستقالنه عمل نموده به قوای 

ودری ها یا قره اونها نامیده شده در ایلخانان در ایران حمله میکردند و به هندوستان میتاختند. اینها به "نگودری ها" نگ
م( 1358-1347م زیر کنترول چغتای خان که از سمرقند حکومت میکرد قرار گرفتند. امیر قزاخان ) 1290سالهای 

( سلطنت تغلق هندوستان را تشکیل کردند از بازماندگان 1325-1321در آسیای میانه و سلطان غیاث الدین تغلق ) م
نام "قره اونها" بخاطری معروف شدند زیرا آنها ترکیبی از نژاد مغولی و محلی بودند چون قره همین افراد میباشند. ب

در ترکی/مغولی رنگ سیاه را گویند. بدین گونه موجودیت متواتر افراد مغول/ترک نژاد در طول قرنهای سیزدهم تا 
منشأ دموگرافیکی و تاریخی هزاره ها را  شانزدهم میالدی بعد از حمله مغولها به بامیان در مناطق مرکزی افغانستان

در افغانستان روشن میکند. اما باید توجه داشت که این منشأ مغولی خالص نبوده بلکه ترکیبی از مغولی و ترکتبار 
 میباشد.

و اما اگر هزاره ها مغولی باشند، چرا زبان آنها مغولی و یا وابسته به آن نیست؟ باید بخاطر داشت که زبان اداری 
مکاتباتی سلطنتهای ایلخانان به مرکزیت تبریز، تیموری به مرکزیت سمرقند و شاهرخ پسر امیر تیمور در هرات و 
متعاقبا حاکمیت صفوی در جوار هزاره جات همه زبان فارسی/دری بود. مردم هزاره جات در مسیر راه ترانزیتی و 

قرن با مردمان محلی دری زبان این مناطق در رابطه کابل ناگذیر هزاره ها در طول چند -غزنی-غور-تجارتی هرات
پشتونهای ابدالی ساکن هرات و کابل زبان پشتو بودند و به تدریج زبان مغولی/ترکی خودرااز دست دادند همانطوریکه 

 را از دست دادند.
"هزاره گی" و یک زبان مستقل مینامند، از زبان دری تاجیکان آنرا   ان خودرا، که تعدادی از هزاره گاهزاره زب

عاریت گرفته اند و یکی از لهجه های محلی آن است مانند لهجه کابلی، چاریکاری، بدخشی، هراتی. اما عدم 
 موجودیت ادبیات هزارگی در واقع سبب عدم انکشاف فرهنگ خاص هزارگی شده است. 

کوشند هویت ژنیتیکی، گذشته تاریخی و اجدادی خود را در تاریخ مدفون کرده  یتعدادی از درس خوانده های هزاره م
برای خود بتراشند، یک هویت جعلی خراسانی و آریایی که حتی طرف تمسخر دانشمندان ایرانی از عقب  هٔ هویت تاز

یک فرد صفحات تلویزیون ایران قرار گرفته است. کار به جایی رسیده است که امروز اگر کسی اصل و نصب 
سال قبل وقتی ظهیرالدین  411هزاره را مغولی بگوید مانند این است که به او توهین کرده باشد. در حالیکه درست 

کرد نوشت که "اکثر مردم هزاره هنوز هم از زبان و  جات را معرفی می  های مقیم هزاره  بابر در کابل بود و هزاره
خاطر  باید به (".1922لندن  سوزانا بیوریج، متن انگلیسی ترجمه انتکنند )بابر نامه، اصطالحات مغولی استفاده می

نوشت و با  داشت که بابر خودش از قوم مغولی برالس بود، به زبان بومی خود خاطرات خود را در بابرنامه می
 .کرد افتخار از اصل و نصب مغولی خود که بزرگترین امپراطوری خشکه را در جهان ایجاد کردند یادآوری می

                                                                                                                                                                                
genetic evidences that confirm their pronounced Mongoloid ancestry (Qamar et al. 2002; Rosenberg et al. 
2002; Haber et al. 2012; Hellenthal et al. 2014). 
 Journal of Genetics (2019) 98:43 © Indian Academy of Sciences 
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 !نفوس هزاره ها به تناسب تمام نفوس افغانستان
یک برادر هزاره ما بنام دور اندیش دوراندیش از من در فیسبوک سوال کرد که آیا قتل عام شش میلیون انسان 

 هزاره را بدست عبدالرحمن محکوم کردی؟
آنزمان صورت گرفت انتقاد صرف نظر اینکه من بارها در نوشته های خود از تجاوزاتیکه باالی قوم هزاره در 

ید باهم حساب کنیم که تعداد واقعی هزاره ها چند نفر ئکرده ام این سوال آقای دور اندیش الزم به دقت زیاد است. بیا
 است و چند نفر در زمان امیر عبدالرحمن خان به قتل رسیده اند؟

ها را عبدالرحمن خان کشت نفوس  شصت فیصد نفوس هزاره سال قبل شش ملیون هزاره یا به ادعاهایی ۱۳۰اگر 
هزاره ها در آنزمان باید ده ملیون نفر بوده باشد! اگر فرض کنیم هزاره ها ده فیصد نفوس را تشکیل میدادند به این 

سال قیل باید صد ملیون نفر بوده باشد. با این حساب  ۱۳۰حساب تمام نفوس افغانستان در وقت عبدالرحمن خان یا 
بلیون نفر 1.36النه دو فیصد نفوس بعد از یکصد و سی سال تمام نفوس افغانستان باید به بیشبا توجه به رشد سا

رسیده باشد که از واقعیت بدور است. باید قبول کنیم که با این حساب کشته شدن شش ملیون هزاره توسط 
 !عبدالرحمن خان به حساب ریاضی درست معلوم نمیشود

امروزی هزاره ها را در افغانستان هشت ملیون نفر تخمین میکنند و  در جای دیگری آقای دور اندیش نفوس
 :میگویند که عبدالرحمن خان شصت و چهار فیصد هزاره هارا قتل عام کرده است! بیایید این ادعا را ارزیابی کنیم

زار نفر ملیون و دوصد ه ۲۲با این حساب اگر قتل عام عبدالرحمن خان نمیبود نفوس امروزی هزاره ها باید به 
ملیون نفر( بالغ میگردید. هرگاه این درست باشد در آنصورت تمام نفوس هزاره ها یکصد و سی سال قبل ۲۲،۲)

باید یک ملیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بوده باشد و بر اساس آن تمام نفوس افغانستان در یکصد و سی سال قبل 
 221رشد ساالنه دو فیصد نفوس امروزی افغانستان به حدود  ملیون نفر بوده باشد که با این حساب و با 16.5باید 

 ملیون نفر یا بیشتر از نفوس پاکستان و ایران میرسد
طوریکه دیده میشود احصائیه های قتل عام شصث فیصد نفوس هزاره ها توسط عبدالرحمن خان یکصد و سی سال 

مبالغه آمیز معلوم شده حد اقل شش و نیم چند قبل با منطق ریاضی و با منطق علم نفوس صحیح معلوم نشده بسیار 
 .واقعیت در آن مبالغه شده است

م یا سال امارت عبدالرحمن خان پنج ملیون نفر حساب 1890بهترین تخمین ها تعداد نفوس افغانستان را در سال 
م 1890ن در سال ملیون نفر یکصد و سی سال بعد مطابقت دارد. هرگاه تمام نفوس افغانستا 35میکند که با تعداد 

% 9.4پنج ملیون بوده باشد تعداد نفوس هزاره ها در آنسال پنجصد هزار نفر خواهد بود که قتل عام و بیجا شدن 
هزار نفر خواهد بود با آنکه با احصائیه های تعداد سربازان و 45این تعداد در حمالت عبدالرحمن خان معادل 

معلوم میشود، اما یک مصیبت بزرگ برای جامعه هزاره بوده از هر  ملیشیای قومی آنمان دولت بسیار مبالغه آمیز
 .نگاه قابل تقبیح و نکوهش میباشد

 
 تباران ترک

 
ها و  اوزبیک روند. ها، تورکها یا ترکتباران یكی از اقوام بزرگ و از ساكنین تاریخی افغانستان به شمار میترک

م( ۱۸۱۰که تعدادی )منجمله الفنستون،  ترکتباران نفوس افغانستان را تشکیل داده در حالی هٔ ها بخش عمد ترکمن
ها را  ها ، ویغورها، و بیات ها، ایماق قیرغیزها، قزلباشکنند. ترکتباران شامل می هٔ ها را هم در جمل ها و مغول هزاره

 ار شامل نمود. تب اقوام ترک هٔ توان در جمل نیز می
سازند )به جدول ضمیمه مراجعه شود(.  درصد نفوس افغانستان را می ۳ها  درصد و ترکمن ۹ها تخمینا  اوزبیک
تباران از شمالشرق تا شمالغرب کشور )بدخشان، تخار، قندز، بغالن، سمنگان، بلخ، سرپل،  نفوس ترک اکثریت 

های كوچک  بادغیس، هرات، کابل و سایر مناطق نیز كتلههای  باشند. در والیت جوزجان و فاریاب( متوطن می
 کنند.گی می تباران زنده ترک

 
 منشا  

معلومات باستانشناسی و دی ان ای )ژنیتیک( مبنی بر آن است که ترکها که مردمان زراعت پیشه بودند در هزاره 
چرا را اختیار نموده در جستجوی سوم ق م از شمال شرق چی وارد منگولیا شده و از آنجا شیوه زندگی مالداری و 

چراهگاهای بهتر به تدریج طی دوهزار سال بعدی بجانب آسیای میانه و جنوب آسیا مهاجرت کردند واین سرزمینها به 
وطن ترکتباران مبدل گردید که این مردم امروز شامل ویغورها، قرغیزها، قزاقها، ازبکها، هزاره ها و ترکمنها 

 نیز در قطار ترکتباران در خارج از آسیای میانه هستند.هستند. آذریها و ترکها 
بعد از هجوم اعراب به آسیای میانه و آسیای جنوبی وجذب روز افزون جنگجویان ترک در اردوهای عرب و 
دولتهای محلی ترکتباران قدرت گرفته دو لتهای متعدد و پیهم خودرا را از بحیره آرال در شمال تا بحیره عرب در 

 بنگال تا ترکیه امروزی ایجاد کردند.  جنوب و از
سلسله های غزنوی، مملوک، تغلق، سلجوقی، خوارزمشاهی، تیموری، شیبانی، بابری )مغولی هند( ، صفوی، جنیدی 
بخارا، افشاری، زندیه، قاجار همه ترکتبار بودند.اولین دولت ترکتبار بنام "گوگ ترک" در حوزه کوههای التای در 
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ین و روسیه میباشد تا بحیره اورال زمانی ایجاد میشود که یفتلیها درافغانستان و ساسانیها در مجاور مغولستان، چ
 فارس حکومت میکردند. 

اولین دولتهای اسالمی در خراسان و آسیای میانه از مهارت رزمی، اسپ سواری، تیراندازی و هنر جنگی ترکها در 
اسالم را قبول کردند. غالمان ترکتبار در اردوهای طاهری، اردوهای خود استفاده کرده و ترکان به آسانی دین 

صفاری و سامانی به درجات قوماندانی رسیده به چهره های بانفوذی مبدل شدند. از آنجمله است الپتگین، سبکتگین و 
ا در محمود غزنوی که از قوم اوغوز ترکمن بودند در غزنی مستقر شده و اولین دولت مقتدر با حاکمیت ترکتباران ر

اواخر هزاره اول میالدی در سرزمینهای جنوب هندوکش، آسیای میانه و ایران امروزی ایجاد کرده سر آغاز 
مهاجرتهای ترکتباران به جنوب غرب آسیا گردیدند. متعاقب آنها این پروسه توسط سلجوقیان گسترش یافته تا اناتولیا 

ری به مرکزیت سمرقند و بعدا به مرکزیت هرات نفوذ ترکتباران ادامه میابد وبعدها با ایجاد امپراتوری ترکتبار تیمو
 وسیعتر شده تا جاییکه ترکیه امروزی در خرابه های امپراطوری بیزانس تولد میشود.

تعداد زیاد ترکتباران و تاجیکها بعد از اشغال آسیای میانه و سقوط دولتهای ترکتبار سمرقند و بخارا بدست روسهای 
 کستان افغانی در شمال هندوکش مهاجرت کردند. تزاری به والیت تر

در روسیه، و در سالهای جنگهای باسمچی بار دیگر تعداد زیاد ۱۹۱۷همچنان بعد از انقالب بلشویکی اکتوبر 
 ترکتباران و تاجیکها به والیت شمال افغانستان مهاجرت کردند.

 

 
 

بشیر اوزترک در صفحه فیسبوک شورای ترکتباران در عکس العمل به اظهارات غلط پوتین و رحمانوف در  اخیرا
" و پوتین و رحمانوف از الیه های درون !بیشتر از تاجیک ها اند  مورد نفوس تاجیکها نوشته است که "ترکها

 !اجتماعی مردم افغانستان ناآگاه و جاهل اند
های قطبی )پوتین و امثال آن( با سیاست های شوم و نامیمون شان، در پی هویت او مینویسد که سالهاست خرس

رحمانوف ناآگاه از الیه های درون اجتماعی مردم -زدایی و تقلب کاری روان هستند. در این اواخر پوتین
رسی گو این ارقام را تورک های پا ٪۳۰این مردم را تاجیک قلمداد کردند. این درحالیست که  ٪۴۷افغانستان، 

مردم افغانستان را شامل  ٪۱۷ترکان پارسی گو را بیرون کنیم، تاجیک ها  ٪۳۰که  ٪۴۷تشکیل می دهند. از این 
می شوند. اما چرا اینها در پی حذف هویت ترکان پارسی گو هستند؟ تقلب کاری و جعل هویت قومی تا بکی؟ تا 

 !جایی که دیده می شود، پوتین رحمانوف از الیه های درون اجتماعی مردم افغانستان ناآگاه و جاهل هستند

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 9تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

والیت بغالن را در تحقیق و ریسرچ زیر ببینید و بعد بر سایر والیات  به گونه مثال الیه های درون اجتماعی مردم
 :افغانستان مقایسه نمایید

 ً درصد مردم بغالن تُرک اند، به  ۸۰طوریکه احصائیه و موقعیت جغرافیایی والیت بغالن نشان می دهد تقریبا
 :شرح ذیل

نده سنگ، کرو و... که از نسل کای های ولسوالی دوشی: اقوام کایی ها )دوستی، خواجه زید، زارغه و ک .۱
درصد  80سلجوقی اند(، نیکپی، توقلوق، لرخابی ها و تمام پنج قوم همه ترک اند، به زبان دری تکلم می کنند و 

 .نفوس این ولسوالی را تشکیل می دهد
ترک هستند، به ولسوالی خنجان: اقوام آلبیگ، دالغان، گره ای )محب، نوکر، چاکر( آتش الغو و کهگدای که  .۲

 .درصد نفوس این ولسوالی را تشکیل می دهد 70زبان دری صحبت می کنند و 
ولسوالی های اندراب: اقوام ابکه، ساکایی، قوزی، دهله، جوی کند، قورغولی و لرخابی ها که ترک هستند و  .۳

 .درصد نفوس این ولسوالی ها را تشکیل می دهد 65پارسی گو و 
درصد نفوس این ولسوالی را تشکیل می  95برفک: اقوام کرم ایلی، علی جم که ترک هستند و ولسوالی تاله و . 4

 .دهد و همه پارسی گو هستند
درصد نفوس  80خوست و فرنک: درین ولسوالی تمام اقوام به دو نام یاد می شوند، ترک و تاجیک که ترک ها  .۵

طایفه بیگ ها و کایی ترک هستند که خودشان از ترک را تشکیل می دهد و تاجیک های این ولسوالی نیز از 
 .بودنشان نمی دانند

کاکادای(، قوزی، قورغولی، تول، سجانی، جوی کند، دهله، دره  -ولسوالی نهرین: اقوام کوهگدای )کوکه دای  .۶
 .درصد نفوس این ولسوالی را تشکیل می دهند 80ای و اوسیرنه که ترک هستند و دری گو و 

ترین و  که صنعت قالین و گلم محصول زحمت ترکتباران افغانستان است اما اینها یكی از محرومباوجود این
گی و محرومیت  ترین دلیل عقب مانده نقیب هللا عبید " عمده هٔ روند. به نوشت ترین اقوام افغانستان به شمار می مانده عقب

آمیز دولت مركزی جستجو  هاي تبعیض در سیاست گان سیاسی شان و این قوم بزرگ را در نبود ظرفیت سیاسی نماینده
 .. .كرد

ها، از  ترین بست و رتبه باشد، آن هم در پایین فیصد می 2بطور مثال در استخدام كاركنان دولتی سهم این ملت كمتر از 
 هایي كه تشكیالت مركزی شان بیشتر از تبار نیست. وزارت ریاست وزارت مالیه یكي از آن هم از قوم ترك 120
دهند. این خود  ها تشكیل می را ترک 3، 2، 1هاي  توان یافت. تقریباً نیم فیصد بست تبار را نمی ترک 10است،  500

ها  گان سیاسی ترک آمیز دولت مركزی و نبود ظرفیت سیاسی در رهبری و نماینده های تبعیض نیز بیانگر سیاست
 (".۱۳۹۵کتباران افغانستان باشد )نقیب هللا عبید، پتانسیل ملی و بین المللی تر می

از چهره های معروف ازبک در حکومات شاهی و جمهوری داوود خان اسم محمد خان جاللر و غالم محمد ییالقی 
 استاد پوهنحئ اقتصاد و رییس بانک صادرات بخاطر می آیند.

های  ترکتباران افغانستان نقش مهمی در تاریخ باستان این سرزمین و حوادث چهل سال اخیر بازی کرده اند. از سلسله
 توان از غزنویان، تیموریان هرات و دولت بابری کابل یادآوری کرد.  باستانی ترکتبار می

تم و همقطاران او در تنظیم "جنبش در حوادث سیاسی و نظامی چهل سال اخیر از نقش برجسته جنرال عبدالرشید دوس
توان یادآوری نمود. ظهور دوستم اول در حمایت از داکتر نجیب هللا، بعد در سقوط او، متعاقبا سهم او و  ملی" می

-1992ملیشه های مشهور به "گلم جمع" او در جنگهای تنظیمی، حکومت خودمختار در صفحات شمال در سالهای 
در ختم حاکمیت طالبان در شمال کشور در اییتالف با عطا محمد نور و محمد محقق و م، همکاری با امریکاییها 96

باالخره به حیث معاون اول ریاست جمهوری در دوره اول ریاست جمهوری اشرف غنی به یقیین ترکتباران کشور را 
روی انسجام دهنده از انزوای سیاسی خارج نمود. اما متاسفانه این نقش به عوض آنکه "جنبش ملی" را به یک نی

سیاسی و اجتماعی اقوام ترکتبار کشور مبدل نموده سبب ارتقای سطح زندگی و رفاه ترکتباران گردد، به بزرگ 
 نمودن کیش شخصیت دوستم و زر اندوزی شخصی و فامیلی او محدود شده فرصتهای تاریخی از دست رفت.

ن برای درج هویت ترک در تذکره های الکترونیک داکتر عظیم خنجانی رهبر شورای انسجام تُرک های افغانستا
یک دهه مبارزه کرد و روزهای تیره و تاریک را تجربه کرد در نتیجه پیروز شد و هویت ترک رسماً درج تذکره 

  .های الکترونیک گردید
کشیدن   ها نباید سبب دست یک دهه مبارزه او و دستاوردهایی که نصیبش شد، بیانگر این نکته است که محرومیت

های بزرگ شود. او با یک دهه مبارزه شبانه روزی اش برای تمامی  ها نباید مانع خیال از کار شود و محرومیت
دار است و نباید یک  کار و مبارزه دوام زد کرد که هر موفقیت بزرگ محصول پشت جوانان این سرزمین گوش

 ورا آمده است که:در یک اعالمیهٔ این ش .های خویش کشید  لحظه هم دست از آرمان
 !از ویژگی های بارز تُرک هاست وطن_دوستی

 حس وطن دوستی مانند روح در کالبد ما تُرک ها دمیده شده است؛ 
وطن ناموس ماست، پرچم وطن چادِر عفت و عزت ماست، تا جان در تن داریم برای دفاع از وطن و پرچمش 

  .مبارزه می کنیم
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زینه در قندهار، بازار  چهل#بست در هلمند و  قلعه#افغانستان امروز یادگار مدنیت و تمدن نیاکان ما ترکهاست؛ 
غور، منارهای غزنی و باغ های سلطنتی غزنی،  جام#هرات، باالحصارکابل و منار  ارگ#سرپوشیده قندهار، 

در جوزجان نماد مدنیت و  باختر#کبر و گنجینه و شهر جالل آباد در ننگرهار یادگار جالالدین محمد ا بابر#باغ 
 .تمدن ماست که همچنان پا برجاست و امروز هویت ملی ما در محور آن تعریف می شود

در شناسنامه های الکترونیکی و تقویت حکومتداری 《ترک》قریب به یک دهه مبارزه برای ثبت هویت ما 

نمونه ای بارِز از تعهد ما ترک ها در جهت تحکیم وحدت الکترونیک و تامین عدالت اجتماعی و اخوت و برادری 
  .و تقویت روند ملت سازی در کشور است

اکنون نیز برما تُرک هاست تا بیشتر از پیش در پرتو دین اسالم از این جغرافیا و ارزش هایش حراست و پاسداری 
 .کنیم

 
 )پایان( 

 

  

افغانستان توسط مؤلفین و منابع های ترکیب قومی نفوس  جدول ضمیمه: تخمین فیصدی
 مختلف

  
 سایر اوزبیک هزاره تاجیک پشتون منبع مؤلف

مجموع 
 )درصد(

1 

سروی و 
تحقیق شش 

 ساله

بنیاد واک ناروی 
1999 

62.73 12.4 9 6 10 100 

2 
مکس 

 کلومبرگ
 100 4 3 3 30 60 1960افغانستان 

3 
 ویلیام میلی

تولد مجدد، 
افغانستان و 

 1998طالبان/لندن 
62.7 12.4 9 6 9.9 100 

4 

محم محجوب و 
 ف. باوری

جغرافیای دنیا چاپ 
 پنجم ایران

60 20 5 5 10 100 

5 

پروفیسور سی 
 آ. بروک

نفوس جهان 
/اتحاد 1981

 شوروی
52.8 18.6 8.6 8.6 11.4 100 

6 
پروفیسور 
 محمد علی

کابل -افغانستان
1955 

60 20     20 100 

7 

پروفیسور 
 اسالنوف

ملی  زبان
افغانستان/اتحاد 

 1964شوروی 
60       40 100 

8 

محمد انعام 
 واک

سستم فدرالی در 
افغانستان/پاکستان 

2000 
62 12 9 6 11 100 

9 

 – 42شماره 
جریده  43

 افغان ملت
 100 13 8 8 21 50 1995پاکستان 

10 

عبدال احمد 
 المیر

تاریخ و ایجاد 
افغانستان/لندن 

1980 
58.7 28.7 2.7 8 1.9 100 

11 

عبدالعظیم 
 ولیان

تاریخ و ایجاد 
افغانستان/ایران 

1987 
70 13     17 100 

12 
علی اکبر 

 جعفریان
 100 30     20 50 مجله سخن

13 
 لوی دوبری

 1973افغانستان 
 آمریکا

46 25 6 7 16 100 

14 
 ورلد الماناک

 1997افغانستان 
 آمریکا

38 25 19 6 12 100 

15 
 مکینزی

بزرگ  های زبان
 1987دنیا 

60       
35-
45 

100 

 100 14 8 10 23 45 افغانستان انتونی 16

 Fact Book 42 27 13 9 9 100 سی.آی.ای 17
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18 

انتخابات 
ریاست  ۲۰۰۴

 [1جمهوری]

نتایج نشر شده 
 انتخابات

55.4 16.3 11.6 10 6.7 100 

19 
دکتور نور 

 احمد خالدی
 100 5.7 12 12.2 26.4 43.7 2016اکادمیا 

           %55   متوسط  

 
درصد،  12.2درصد، محمد محقق )هزاره(  16.3درصد، یونس قانونی )تاجک(  55.4[ حامد کرزی )پشتون( 1]

 درصد 12عبدالرشید دوستم )ازبک( 
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