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 هزاره ها، باشندگان قدیم و بومی این دیار

زبان پارسننننی و درب صننننحنت می کنند.  هزاره ها یکی از اقوام بزرگ و از باشننننندگان قدیز سننننرزمین ماسننننت که اک را  به

 هزاره)فتح هـننننننی مردمی اند که بی تر در منازی مرکزب ک ور موسوم به هزاره جای زندگی می کنند. زاار بودایی  ینی

هیونتسننننین  در قرن شنننن ننننز از دیدن مردمانی با   رر هاب  ینی در این ارافننننی مته و وشننننگ ت زده شننننده و آن ا را 

لوی خوانده اسنت. هزاره ها منتسنو به نداد زرد آسنیایی بوده صناشو   نمان سنیه بادامی، )خوشندل و خوش ق« هوسناله»

موهاب سیاه، قامت هاب متوسط و کوتاه و  ارشانه، گونه هاب برآمده، پی انی هاب پ ن و رخسار ِگرد می باشند. این مردم 

، کاپیسننا، پروان، غور، ارزگان، سننمنگان، برعالور  منازقی  ون بامیان و دایکندب در والیای دیگرب  ون، غزنی، کابل

بغالن، پن  یر، سرپل، قندهار و اک ر ساشای و نقاز ک ور ما زیست دارند. محترم شنینی نیز تا جایی که به خازر دارم با 

تمسن  به قول زاار  ینی، ری نه اسنز هزاره را در یکی از نوشنته هایو  هوسناله دانسنته و قدامت زیسنتی این زای ه را در 

ک نننور ما پیو از یورش  نگیز دانسنننته اسنننت. اما اک ر  مردم و شتا خود مردم هزاره ما فکر می کنند که این زای ه بقایاب 

عسننناکر  نگیز و از اخالغ مغول بوده باشنننند.  نانکه با این تهنیر، اسنننز مردم هزاره  را به یکی از آن دسنننته هاب ن امی 

دسته می شدند،  نسنت می دهند و بی تر باور به این است که هزاره هاب ک ور  نگیز خان  که به هزار هزار ن ر تقسیز و 

ما اخالغ همان دست ای هزار ن ره  ق ون  نگیز بوده باشند. ورود و غلنه عساکر  نگیز را نمی توان به ک ور امروزب 

و « سننننندره»ک هاب  ون افغانسنننننتان کتمان کرد، زیرا  نگیزیان با عنور از دریاب آمو ودر سننننناشای بله ، مردم شننننن ر

را بهد از درهز شننکنی مقاومت شننان در اسننتان بله امروزب قتل عام نمودند که تا شال شتا ن ننانی از اسننز این « دسننتگرد»

منازی که می باید در میانه راه بله تا شننرغان قرار می داشنتند، از صن حای تاریه زدوده گردید و ن نان و بقایاب اسنمی از 

یسنت. این قلز تا شال کوشنو دارد تا جایگاه هاب این منازی را درین ارافنی ت ننیت نمایز، اما موفی آن محالی  نیز برجا ن

نگردیده ام. همین زور یکی از شنن ر هاب تاریخی دیگرب که از مراکز م ز فرهنگی و سننیاسننی ک ننور ما  قنل از اسننالم و 

سانیان د ر تاریه بار ها دست بدست شده بود  و به اشتمال بسیار بهد از اسالم بود  نانکه این ش ر در زمان کوشانیان و سا

یاد می گردید، بهد از ورود « تالقان»زیاد در میانه کوه هایی از ختز دشننننننت لیلی الی شنننننن ر میمنه قرار داشننننننته و به نام 

یت آن وقه نگیزیان از صن حای تاریه محو و م قود گردیده اسنت. این انو که در باره آن شن رک باسنتانی نوشنته ب دارم م

از مریوزای فاریاب وانمود سننناخته بودم. ر.ک )ری نننه وا ه هاب « قیصنننار»و «المار»شننن رک را در سننناشای ارافنننی 

ی، ولی باز هز در تهیین ناشیه تالقان د ار تردید ام ولی ن ر به اسننننننناد تاریخی کامال  71-22پوهنتون و دان ننننننگاه صنننننن 

میان راه باال مرغاب و شنرغان قرار داشته است که النته نسنت به م خ  است که تالقان ش رب محصور به کوه ها و در 

شنننرغان به باالمرغاب نزدیکتر بوده اسننت.  بهد از تصننرغ شنن ر ها و بالد خوارزم توسننط  نگیزیان برمی آید که جالل 

به مردم این  الدین محمد خوارزم ننناه به این منازی پناهنده شنننده باشننند و هز قسننناوی و بیرشمی زیاده از وصننن   نگیزیان

سنامان گواه براین  بوده می تواند که  ناشنی از  خصنومت وب نسننت به خاندان شناهی خوارزم خواهد بود. اشتمال دارد که 

جالل الدین محمد خوارزم ناه بهدا  در ارافنی بامیان پناه برده اسنت،  نانکه  نگیز بهد از تصن یه ارافنی بله و شننرغان 

ک ننته شنندن ی  نواسننه اش در جن  هاب آن سننامان با اهالی بامیان نیز بیرشمی و قسنناوی به صننوب بامیان رفته و در ا ر 

زایدالوصنن ی نمود  نانکه باشننندگان آن سننرزمین را کال  از دم تیک بدر کرد. پ  مردم هزاره مان  نیز که یکی از کتله هاب 

این قلز هزاره ها نه تن ا اینکه از اخالغ و بقایاب مردمی بامیان بودند و از بالیاب ل نکر  نگیز در امان نمانده اند. به ن ر 

 ل کر  نگیز ننوده اند که بی تر خساره مندب را نیز از دست  نگیزیان دیده اند.
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ستناد از ابیای فردوسی زوسی می توان گ ت که هزاره ها مردم باستانی این سرزمین اند،  نانکه در ملحقای شاهنامۀ  با ا

 آغازد:است و آن داستان با این ابیای می« داستان سرگذشت رستز با ک  ک زاد»، هافردوسی، یکی از داستان

 مر این داستان را ز پی ین گروه – نین گ ت دهقان دانو پدوه 

 یکی کوه بد سر ک یده بماه  -که نزدی  زابل بسه روز راه 

 دگر دشت زب هندوان راه بود –بیکسوب او دشت خرگاه بود 

 ز افغان و ال ین و کرد و بلوچ -ار کوچن سته در آن دشت بسی

را که فردوسننننننی یادآورب می کند، مردمی بغیر از قوم هزاره ما نیسننننننت.  نانکه این زای ه تا به «  ال ین»زای ه و قوم  

امروز در ارافی زابل و غزنی در کنار اقوام دیگر و به خصوص پ تون ها قرن ها را با صلح و  نای و برادرب زیسته 

درر ترکمن ولسوالی غوربند ناشیه ایست « قافزار»نان غرض ا نای این موفوع باید افزود که هنوز هز در منطقۀ اند. همچ

به نام ال ین که باز هز اصنالت این اسنز مربوز زای ه هزاره ما می گردد. تمام مردم افغانسنتان از گذشنته هاب دور تاریخی 

قرن ها زیسننِت این مردم در کنار اقوام دیگر، زمانی که هز شننکل ها و هز  با این مردم آشنننا و مونوب بوده اند، ولی بهد از

  ره هاب دیگر این زای ه یهنی مغول ها از سننمت شننمال در این ارافننی یورشننگرب و قتل و غاری نمودند ،کز کز دیگر 

 اصننل موفننوع وزوای  نسنننت به این زای ه شسنناب شنندند. شنناید نسننل هاب قنلی باشننندگان دگر این سننرزمین با دانسننتن 

بیگناهی و عدم رابطه این مردم با مغول ها نسننننت به این مردم شسننناسنننیت ن نننان نداده باشنننند، زیرا ما شننناهد کدام جن  و 

درگیرب در تاریه علیه قوم هزاره ننوده ایز. اما فنندیتی که علیه قوم هزاره بوجود آمد بی ننتر ری ننه سننیاسننی داشننته و از 

ندالرشمن خان که در صنننندد سنننناختار ی  دولت متمرکز  و واشد بود، وقتی مقاومت و زمان عندالرشمن خان می آغازد. ع

ایسنننننتادگی و عدم انقیاد مردم هزاره را در مقابل خود دید، تحمل نکرد و در برابر این مردم ق نننننون ک نننننی نمود و شتا این 

زد. براسنتی نیز که هزاره ها در موفنوع را بخازر برانگیختاندن اقوام دیگر، مذهنی سناخت و دسنت به ک نتار این زای ه 

زمان عندالرشمن خان شنننندید ترین خسننننارای مالی و جانی و دربدرب را متحمل گردیدند و کسننننان و فامیل هایی که از این 

زای ه توان مالی داشننننتند، شتا به ک ننننور دیگرب  ون پاکسننننتان و ایران و آسننننیاب میانه م اجر و در همان اماکن سننننکنی 

زاره ما با خوش قلنی هاب شنان خصنومت پیو نگرفتند  نانکه از مهنی اسنز قومیت شنان نیز برمی آید گردیدند. اما مردم ه

و باوجود  نان قساوتی که عندالرشمن خان با ای ان نموده بود باز هز کینه نگرفتند و در زمان امان هللا خان یگانه قومی که 

مادرکالن مادرب ام که جریان و شوادث سننننقوز شکومت امان هللا نسنننننت به او وفادار ماندند هزاره ها بود. وقتی بچه بودم 

«  اببلخ»که از باشنندگان « مال صن در»خان از ن رش گذشنته بود، قصنه می کرد که بهد از سنقوز دولت امانی کسنی بنام 

ا ی را بوالیت سرپل امروزب بود برعلیه ن ام سقوب غرض اشیاب م دد سلطنت امان هللا خان قیام نمود و جن  هاب سخت

زرفداران سقو براه انداخت و در نتی ۀ پیکار هایو توانست منازی سانچارک و سرپل و جوزجان و بله و ساشای دور و 

نزدی  دیگر را  تا سمنگان به تصرغ در آورد و همزمان نادر خان نیز توانست از زرغ جنوب مرکزیت شاکمیت شنیو 

ور بدست نادر خان قرار گرفت. اینکه نادر خان نخواست زمام امور مملکت هللا را در کابل مضمحل سازد که بهدا  ن ام ام

را دو باره به امان هللا خان مسننترد نماید مربوز مسننایل خانوادگی آن دو می شننود و اما اسننتقامت ها و م اهدی هاب مردم 

تاریه شنناهد اسننت مردم هزاره هزاره فقط بخازر ن ضننت امانی و اشیاب دو باره سننلطنت براب امان هللا خان بود و  نانکه 

والیت غزنی را نیز در زمان شاکمیت سقو به ن ع امان هللا خان به تصرغ درآوردند. شاید بی م رب برادران نادر خان در 

دوران سلطنت ظاهرشاه نیز با این مردم ری ه به همین موفوع داشته است که هزاره ها زرفداران امان هللا خان بوده اند. 

شتند، براب ابقاب م دد  او م اهدی نمی  سخن این است اگر قرار بود هزاره ها خصومت عندالرشمن خان را به دل می دا

کردند. م ننکل این اسننت که امروزیان فکر می کنند نسننل هاب گذشننته در ج ل و نادانی محن بوده اند و اما فکر نمی کنند 

شننت هایی داشننته اند و بر وفی منافع و ت کی  شننان از که  نسننل هاب گذشننته  نیز از اوفنناا و شوادث اجتماعی شننان بردا

خوب و بد، عمل کرده اند. شاید ی  نسل بهِد هزاره  علل سرکوبی نسل پی ین شانرا می دانستند و قضاوِی با سن و نموده 

 بودند که در آن مهامله ها عندالرشمن خان به تن ایی و ی  جاننه مالمت ننوده است

ب باشنننده ک ننور ما بقایاب نسننل عسنناکر برجا مانده  نگیز ننوده اسننت و این به مهنایی نیسننت که فکر می کنز که هزاره ها 

ننود مغل ها و بقایاب ل نننکر  نگیز را در ارافنننی ک نننور انکار نمود. اخالغ  نگیزیان نیز تا شال در بهضنننی شصننن  

که به « ِمنگ »بسننننر می برد به نام ارافننننی ک ننننور ما بسننننر می برند. م ال  در جنوب کوه النرز در منطقۀ کاریز، قومی 
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اشتمال زیاد و با توجه به اسنننز شنننان بقایاب زای ه مغول اند. در یکی از نواشی سنننانچارک زمانی ناشیه ب را دیده بودم بنام 

 و همین گونه بسا جاها و اماکن دیگر که ن انه هاب زیستی مغوالن را می نمایند.« منگ  قَنَلی»

بودا )سیدارتای پی واب آاین بودایی که یکی از شاهزادگان سکایی وآریایی تنار بوده است، اما  ن ر من این است باوجودیکه

دینو بی ننننتر در میان مردم و اهالی زرد نداد گسننننترش یافته بود.  همانگونه که در نواشی ک ننننمیر و جنوب ک ننننمیر مردم 

گذشنته هاب دور مردمی از قنایل زرد نیز می زیسنته اند آریایی با باشنندگان قدیز شننه قاره هند می زیسنتند، در کنار آن ا از 

امروزب بوده اسنت  نانکه امروز نیز مردمی از همین « تنت»که به اشتمال قوب جایگاه و زیسنت گاه اولیه شنان سنرزمین 

نت تدر شننمال ک ننمیر زندگی می کنند. دین بودایی نیز بی ننتر توسننط همین مردم به سننرزمین « لداخ»ایل و خیل در نواشی 

ن وذ نموده و از آن ا به اقصننننی نقاز  ین ره یافته اسننننت. به ن ر می رسنننند زمانیکه زمام امور ک ننننور هند بدسننننت خاندان 

قرار گرفت و آشنوکا بهد از پذیرفتن و گرویدن به آاین بودا با ی  مارش ن امی صنلح آمیز در قرن سنوم پیو از « موریا»

هار و شتا پی تر از آن پیو آمد، به اشتمال قوب در میان عساکر وب بی تر میالد غرض گسترش دین بودایی تا سرزمین قند

مردمی از زوای   ینی و بویده تنتی ها نیز بوده اند که ی  تهداد ای ان ممکن است در دامنه هاب شمال کوه هاب سلیمان 

ده هاب شنان مسنتقر و جاگزین در ارافنی زابل و غزنی و قندهار امروزب تا بامیان غرض پخو و ن نر آیین بودا با خانوا

شننده باشننند و از دیدگاه این قلز همین اسننت که می شننود به گ ته فردوسننی ما ر صننحه گذاشننت که مردم هزاره ما که وب بنام 

ال ین یادش کرده در جنوب کوه هاب سننننلیمان می زیسننننته اند. بنابراین برخالغ تمام کسننننانی که فکر می کنند اک ر هزاره 

ا از شمال ک ور با یورش و خونریزب داخل شده اند، تصور من اینست که این مردم یکی از باشندگان هاب باشنده ک ور م

شنننمال هند امروزب و نیز منازی  ترال و ابتداب دره سنننند بوده اند و بدون هیم مخاصنننمتی از آن جا ها و از راه جنوب و 

زاج زیستی اسنی شان بامیان  و منازی غزنه را نسنت  شاید هز شرق به ک ور امروزب ما منتقل شده اند و بنا به زنع و م

سردب هوا براب زندگی برگزیده و موزن ساخته اند. کسانی که بت هاب بامیان را پیو از من دم شدن دیده اند، برایز شکایه 

ند بیانگر قدامت کرده اند که بینی هاب آن بت ها نیز به شننننکل و شننننمایل بینی هاب مردم هزاره ما بوده اند که آن هز می توا

 زیست این مردم درین ساشای و پیو از آمدن  نگیزیان باشد.

ت، )فتح نخسنن« ازره»از دید این قلز اسننز هزاره یا هوسنناله بنا به گ ته زاار  ینی که در زبان و گویو هزاره گی به هیوی 

ه هاب اوسننتایی به کلمو یکی از سننکون دوم و فتح سننومی اداد و دیگران هزاره می گویند، از دو جزد سنناخته شننده اسننت: ه

ب پ نننتو نیز ممکن از همین ری ننه «خه»ه به هیوی هو در پ نننتو که کلمه توییدب اسنننت و هیوی کلممهناب خوب اسنننت. این 

ۀ کلمه به هیوی خوب و خو بکار می رود. جزد دوم که سنناله یا زاله اسننت، ممکن از ری ننه کلمباشنند، در زبان فارسننی این 

و « دل»ه  همان است که در زبان هاب پارسی و هندب کلمۀ سانسکریت به مهنی دل بوده باشد. این کلم« زرز»یا « زِرد»

موجود است و به این صوری اسز هزاره به مهنی خوشدل و خوش قلو بوده است. شتا فکر « زله»در زبان پ تو به هیوی 

این اسز ری ه به زبان هاب  ینی ندارد. از همین  می کنز که این اسمی است که مردم پ تون باالب ای ان گذاشته باشند زیرا

هوش »اسننت که من برخالغ تهنیر پی ننینیان اسننز زردشننت را به مهنی دارنده شننتر زرد دانسننته و تهنیر شننده بود، به مهنی 

همین قلزی باید افزود که ممکن اسننت اسننز   92دانسننته ام ر.ک: )آرامگاه م ر. ص « شننخ  مومن و مهتقد»یا « دارنده دل

هزاره به این زای ه ی  اسنز عاریتی بوده باشند زیرا باشنندگان فنلع هزاره در پاکسنتان)هرب پور، اینت آباد و...ی واقع در 

اسنننت در میان مردم بنام هزاره  مسنننمی اند و « هندکو»و زبان شنننان « هندکی»جنوب کوه هاب همالیه که مردم آن بی نننتر 

غ هزاره هاب امروزب ک ور ما نیز که  در همان ساشای و قرین مردم هندکی مردمی اند از تنار هندوآریایی. ازینکه اسال

تی وق  - نانکه امروز نیز زای ه ب از همین مردم بطرغ شنمال ک نمیر در منطقه یی بنام لداخ زیسنت دارند -می زیسنته اند

زاره، این مردم را نیز که از به سنرزمین ما سنکنی گزین گردیده اند، اسنالغ ما نیز ای نان را به مناسننت اسنز مردم فنلع ه

همان سننننمت و سننننو وارد گردیده بودند، هزاره نامیده اند. النته که این نام ری ننننه به زبان هاب آریایی دارد و از زبان مردم 

 ین و تنت و مغول نیست و اما اسالغ این مردم در اصل از مردم  ین و بویده از سرزمین تنت امروزب خواهند بود. در 

بل یادآورب می دانز که  نگیز باوجود فتوشای گسننترده ب که در اقصننی نقاز آسننیا نمود، اما در زمان شیاتو به همین جا قا

اداره  «سنون »فتح جنوب  ین دسنت نیافت که بهد از وب سناشای جنوب  ین یهنی ما ین) ین بزرگی که بدسنت سنلسنله 

 یکی از فرزندان  نگیز فتح شد. « قوبالب خان»می گردید توسط 

نیز « اذر»تل ظ و اداد می گردد، باید افزود که « ازره»ز آن ا که در زبان و گویو خود مردم هزاره ما این اسننز به هیوی ا

ی  به 222ه هاب اوستایی و از ری ه سانسکریت به مهناب پست و پااین است. ر.ک) یادداشت هاب گای ها. صکلمیکی از 
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ه توجیه و مهنی نمودم. ر.ک) گردش، کلمیت لوگر را به مهنی همین وال« ازره»اسنننننناب همین مهنی بود که اسننننننز منطقه 

سایت افغان جرمنی  و اگر  نین اسمی با  نین مهنایی نیز  باالب این مردم که ن انه «. دو کلمه کرز و ازره»محمد صالح. 

ستان االب باشندگان فلع هزاره پاکخوار و ذلیل دانستن است گذاشته شده باشد، باز هز توکید می نمایز که این اسز در ابتداد ب

 مستهمل بوده و بهدا  این اسز باالب این قوم در ساشای ک ور ما نیز مستهمل گردیده است. 

هزاره ها مردم با استهداد و زشمتکو اند و براستی هز که افراد این زای ه از استهداد هاب شگرفی برخوردار اند. بزرگان 

ه ری این مردم در منازی کویته پاکستان از زمان عندالرشمن خان تا سال هاب اخیر، کز ک ور همسایه ما پاکستان بهد از 

کز متوجه استهداد هاب بازنی و زنیهی این مردم گردیدند و با فراهز سازب زمینه هاب  کارب و تحصیلی در مدی دو یا سه 

و ن ام در پاکسنننتان کارآیی هاب نسنننل، این مردم در عرصنننه هاب علوم زنهی و سننناینسنننی، و هز در عرصنننه هاب ورزش 

زیادب از خود ن ان داده و بی تر درخ یدند. در ایام ناهن ارب هاب داخلی ک ور ما در مدی   ار دهه اخیر باز هز  مردم 

هزاره خود را بی ننننتر از دیگران در رفتن به ک ننننور هاب دیگر از دسننننت داده ایز. تا جایی که خنر دارم هزاره ها در  هر 

مینی که سکنی گزیده اند، از لحاظ کارب خیر شان به مردم آن ک ور ها رسیده است. سرزمین آسترلیا یکی ک ور و سرز

از سرزمین هاییست که مردم هزاره ما در آن سرزمین بی تر سکنی گردیده و توانسته اند خوب رشد نمایند که النته رشد و 

و مردم همان ا ها نیز بوده اسننت. اگر  ه که خودم از علز  پی ننرفت مردم هزاره مسننتقیما  متناسننو به رشنند آن سننرزمین ها

انسنننان شنننناسنننی و نیز زنابت  یزب نمی دانز اما اشسننناب می کنز که در  ِن این مردم ش  تالش وکاوشنننگرب و پویو به 

ولت ه دشننکل ویده و ار ی وجود دارد و این زای ه از لحاظ جسننمی و روانی بسننیار مسننتهد به کار و فهالیت اند. با توسنن  ک

هاب افغانسنتان در زول این همه ایام نتوانسنتند متوجه این نیروب  بالنده مردمی شنوند و این گروه مردمی در سنال اب اخیر 

نیز سنخت در تخاصنمای قومی گیر مانده و بسنیار خسنار مند  گردیدند که النته درین موارد سنیاسنت هاب نادرسنت رهنران  

ز هاب  بی تر که آن ز به بان  خانوادگی رهنران شان سرازیر گردیده نیز تداخل بی تر قوم هزاره با  مطالنه شقوق و امتیا

شتند ولی ک اره  شته است. همانگونه که بی تر امتیازای پارسی زبانان سنی مذهو را   ند خانوادر پن  یرب به قنضه دا دا

پردازند.  ه ب ا گ ته بودند که، از شننومی  گناهان زیاده خواهی و ت ننن ای همان  ند تن را مردم شننری  پن  ننیر دارند می

شننوم می سننوزد شنن ر روم.  قوم ن یو هزاره و پن  ننیرب ما از عملکرد رهنران و بزرگان شننان در سننال اب اخیر بی ننتر 

 صدمه دیدند.
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