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 !هزارستان دیگر زوال نخواهد کرد
 اهلل شهرانیدکتور عنایت

 

بینان واقعی این ملیت تاریخی ولی مظلوم داران ویا اگر حقیقت را بگویم از خوشمن یکی از دوست

های زیاد آنقدر رنج کشیدند، تحقیر شدند و تلفات جانی دادند که باشم، این مردم در طول سالها میهزاره

 . در تاریخ افغانستان هیچ قومی ویا ملیتی بدرجۀ آنها بمشکالت حیاتی روبرو نشده است

های محکم و لیس انگریز که ریشهتنها یک لعنت، بلکه هزار لعنت و نفرین بر امیر عبدالرحمن یا کاسهنه

را به شهادت رسانید، فرار و تبعید کرد، کنیز و غالم  گناههزارۀ بی میان برد، او هزاران قوی ملیت هزاره را از

های اخیر است که در افغانستان مردم، آن قوم نجیب و تاریخی را گردانید و از یادگارهای منحوس او تا سال

های گنده و کنند و استخوان دیدند، ای کاش قبر امیر عبدالرحمن جنایتکار تاریخ را خرابنظر احترام نمیبه

رمیم منحوس اورا برآورده در میدان پارک زرنگار در محضر عام با پاروهای حیوانات بسوزانند تا روح خبیثۀ 

 . وی از آن رنج ببرد

رسانید بلکه به صفحات شریف و قلب مردم افغانستان ضرر ن های عزیز وامیر عبدالرحمن تنها به هزاره

هرهای ظلم و بیدادگری را به ش مشکالت زیاد آورد و زباران خودتو حتی به هم شمال و غرب مملکت ما

 . های زیاد چشانیدرحمیقساوت و بی آنها با

رساند که این مردم، استعداد زیاد و صاحب توان در دانش و های امروزی به ما میاستعداد و نبوغ هزاره

دور امیر عبدالرحمن نوابغ، سیاستمدار، دانشمند، هنرمند هزارۀ قربانیان  فرهنگ دارند و از میان صدها هزار

 . نام و نشان از این جهان رفتندهمه بی انو شاعر به یقین که وجود داشتند که آن

ها بمیان آمد که ها در میان ملیتها بعضی نهضتدر پایان حکومت کمونستی کشور ماتحت حمایت روس

 . باشدمی« بابه مزاری»با لقب  بدالعلی مزاریآن یک عبارت از ع شویم،از ذکر همۀ انها بجز یکی منصرف می

کابل بروم،  آباد بودم که شخصی از جانب شهید عبدالعلی مزاری پیغام آورد که اگر من شهرانی بهدر اسالم

اولین و آخرین »که چند سال پیش آن مالقات را بصورت بسیار مختصر زیر عنوان  ؛یک بار وی را دیدن کنم

 . نویسمنوشتم و این بار نیز زیاد نمی« دیدار

او شخصیت باالتر . هاستهزاره« بابه»گویند، وی برحق می« بابه مزاری»ها شهید عبدالعلی مزاری را هزاره

دانست و سیاستمدار با احساس که تاریخ هزاره را خوب می شنو،دان و سخناز تصور من بود، هوشیار، سخن

 . بابا باید گفت های هندوکش بود و اورا عقاب کوهپاسدار برحق کوه

ها را شمرد و هزارهها را محترم میموضوع مهمیکه در میان آمد، ارتباط تورک و هزاره بود، او همۀ ملیت

اوزبیک، تورک  ها را به شکل تورکمه مقاالت خود تورکدانست، واقعآً من در هجزء الیتجزای تورک می

گویند، شان سخن نمیها به زبان اصلی ختاییاکنون اکثراً هزاره. امتورک تورکمن نوشته هزاره، تورک تاتار و

 هایتعداد هزارهاند، یکزبان شدهزبانان، فارسیمثلیکه صدها تورکی زبانان به اثر قرابت و ارتباطات با فارسی

 . گویندیا ختایی سخن می( ابواآلبای هزاره)شمال هنوز به همان تورکی قدیم توکیو 

های خوردی دارند در افغانستان قرار ها که باهم تفاوتدانست که دو طایفۀ بزرگ تورکبابه مزاری می

های و یوجی هاباشد که اصالً اجدادشان به تورکان توکیو، سیتیهای مرکزی میتورک هادارند، یکی از آن
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ها، شاهان، کوشانیرسد، تورکیمی ؛هزار سال پیش آمدههای شاید پنجختای که از تورکستان شرقی در زمان

باشد، بعد از شهریاران این تورکان توکیو، شاهان از بقایای آنها میشاهان، شارها و کابلها، تگینیفتلی

باشند و غالباً ها میاندگان آنان و جوامع کثیر هزارهسلطان کبیر محمود غزنوی و بازم ،آلپتگین و سبکتگین

صورت باشد که هزاره به هیچبسیار بعد برآن مردم نسبت داده شده است و الزم بیادآوری می« هزاره»کلمۀ 

باشند ولی بعدها بدو قوم بزرگ ها یکی میها با مغولباشد، اگرچه در خون همه تورکها نمیاز بقایای مغول

 . اندباشند و اکثراً در میان تورکان هضم گردیدهها زیاد میاند، اکنون در میان تورکان، مغول جدا گشته

-گان اصلی و قدیم کابلستان و زابلستان تا به سیستان میها یا بعبارۀ دیگر تورکان توکیو از باشندههزاره

که به جهاد جانب هندوستان از  باشند، یک دلیل عمدۀ اقامت آلپتگین بزرگترین سردار رزمی دور سامانیان

روز همه تحت قیادت یک رهبر قرار های مرکزی افغانستان آنرفت اینست که اقوام تورکراه غزنی می

های زیادی اس گذاشت که سالنداشتند، لذا آلپتگین همه را جمع و یک مرکزیت مستحکم را در غزنی اس

باشد، در غزنوی دختر خان بزرگ هزارۀ زابلی میست که مادر سلطان کبیر محمود کرد و گفتنیدوام 

ایم چشمان او تنگ چون تورکان هزاره و خصوص شمایل و سیمای سلطان کبیر محمود غزنوی خوانده

-یکی از بزرگترین اقوام هزاره می« هزارۀ سلطان مسعود»ایم که ریشش نیز باریک بود، همچنان ما خوانده

-ها دارد و از جمع تورکان توکیو میاست که هزاره ارتباط به تگینهمی مباشد و این خود دلیل عمده و 

 . باشند

-های بزرگگان شان غزنویان از دست دادند، ولی خانتورکان هزاره گرچه رهبریت خودرا بدوران عموزاده

وغیره تا زمان امیر عبدالرحمن حفظ ( از جمع تورکان تورکستان جنوبی)شان چون ارغونیان دورۀ بابرشاه 

 . کرده و هر خان و ملک صاحب قدرت و حاکمیت بودند

باشد که بگفتۀ مرحوم وم تورکان دیگر سرزمین افغانستان قدیم تا امروز تورکان تورکستان جنوبی مید

این تورکستان صغیر . گفتندمی« تورکستان صغیر»های صفحات شمال امروزی را کاتب هزاره سرزمین تورک

 . مبدل ساختند« صفحات شمال»های بعدی عمداً بنام را در سال

اندک  -های مرکزی افغانستان به مذهب تشیع یا جعفریه مردم تورک هزاره اندکبعد از گرویدن هزاره

ها و ل سنت والجماعه خودها را به تاجیکادند و تورکان هزارۀ اهیص قرار دخودها را با تورکان هزاره در تشخ

 . مذهب شیعه در افغانستان ریشه و قدامت طوالنی دارد که تورکان اهل سنت آهسته آهسته قرابت دادند

گردد، بعد از دورۀ انکشاف دادن شان هزاران لغات تورکی استعمال میتورکان هزاره که در مکالمات کنونی

شان آهسته زبان -توسط غزنویان در رأس سلطان کبیر محمود غزنوی اطرافیان و درباریان آهسته فارسی به

 . طرف نزدیک ساختندرا به آن

نست که بدون تردید کرار نمودیم، منظور ایزاره ویا تورک اوزبیک را مکرراً تاز اینکه درین مقاله تورک ه

جا استعمال گردیده و این کلمه بعد از استعمار سرخ زبانان آسیای مرکزی ناببر تورکی« اوزبیک»کلمۀ 

 . جدا سازی جامعۀ بزرگ و کبیر تورکستان بود -ها هم جداتر معمول گردید و هدف روسها زیادهروس

که در استعمال این کلمه کدام مخالفت، موافقت وجود ندارد چونکه اکنون مردم « هزاره»همچنان کلمۀ 

باره صحبت گردید، وی هم با جناب پروفیسور دکتور عبدالواحد سرابی درینبدان عادت گرفته اند، باری 
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هم بیاید مثالً تورکان هزاره یا « هزاره»ه خوب است اگر نام اصلی مردم استعمال گردد و در کنار آن ک فرمود

 . مغوالن هزاره

تاریخ قدیم بدخشان  ها چگل و دردر میان هزاره)های چون چوگل این اقوام نام اناکنون در میان تورک

تاتار، قرلوق، الچین، چیچکه وغیره که همه در میان هزاره ( است« چگل»اش ملک خوانیم که نام اصلیمی

های گدی، نایمان، تورکمن، تولون، ترخان، بربر وغیره است ها، هزارهباشد، عالوتاً در مناطق هزارهموجود می

رورت نیست که در خصوص تورک بودن این مردم تبصره گردد ها وجود دارد، دیگر ضکه همه در میان تورک

 . باشنداز ذریات تورک می هارساند که هزارهو این دالیل و دالیل دیگر می

ها بار اول در باشد که هزارهفرماید که اروزگان یکی از مناطقی میحضرت استاد حسین علی یزدانی می

و اطراف آن ( ارزوگان)گان بت حقیقت دارد، نام منطقۀ هزارهآنجا، جایگزین شده اند و بدون تردید این نس

باشند و سبکتگین و محمود غزنوی فرزند او قرلوق هستند و تا ها از طایفۀ قرلوق میآباد بود و تگینتگین

گفت، پس تورک قرلوق گویا ها وجود دارد، چون سبکتگین خودرا تورک میها قرلوقکنون در میان هزاره

 . دهدمعنی می تورک هزاره

گویند و در میان آنها در یکی از دهات بدخشان به اسم شهران بصورت عموم همه خودها را تورک می

هستند و « چگل»نمایند و بدون تردید آنها عبارت از یاد می« چوگل»باشند که آنها را به اسم جمعیتی می

اره این نام از شهرت زیاد برخوردار و همه تشریف دارند که در میان هز« چیچکه»در تخار قوم مشهوری بنام 

اند و از  یهای زیادی وجود دارد که این دو طایفه هزاره و تورک یکباسم تورک شناخته شده اند، پس نشانه

ین همان معنی های تورکمن اگوئیم هزارهباید برایشان نام داد، زیرا وقتیکه می« تورک هزاره»آنست که 

  .دهدرا میتورک بودن شان

تورک و مغول مغشوش اند، در حقیقت مغول و مغولیزم بعد از رویکار  -تشخیص تاتار مؤرخین دربارۀ

های تورکستان شرقی چنگیزخان در میان آمد، درحالیکه این طایفۀ مغول با مقایسه با مردم تورک آمدن

 . باشدغور مروج میگفتند و چنانچه تا کنون کلمۀ اوینفوس شان بسیار کم بود که آنها را اویغور می

بعد از بمیان آمدن چنگیزخان ممالک و کشورهای زیر سلطۀ وی بنام اوالدهایش منقسم گردید، در 

تاتارستان جوجی و در تورکستان جنوبی چغتای و همه مردم زبان و رسم و رواج را به آنها نسبت میدادند، 

های تیموریان هرات ین کلمه حتی تا دورها( یعنی تورکی اوزبیکی فعلیه)گفتند تورکی چغتایی مثالً می

 . گویندتعداد نادانسته خودها را تورک چغتایی میمروج بود و یک

کردند که همه باید به مغول نسبت داده شود، درحالیکه در آنجا همه در ملک جوجی خان مردم فکر می

-وت تورک، تاتار و مغول را نمیها تفابردند و تا کنون طوریکه گفته شد بعضیتورکان تاتار حیات بسر می

دانند درحالیکه تاتار یکی از اقوام تورک و همزمان در پیدایش مغول بروز کرد و مغول طبعاً با تاتار بنی اعمام 

گردند و مغول تاتار یکی حساب می و باشند که تورکباشد و در حقیقت تورک و مغول از اوالدۀ یافث میمی

هایی دارند، اعراب تا کنون تاتار را مغول ها تفاوتزبان و طرز حیات با تورکبه اثر موقعیت جغرافیایی در 

 . کنندها از آنها تقلید میگویند که بعضی مؤرخین در نوشتهمی

یی را ترتیب داده که جمعاً به پانزده صد نامهاستاد شاه علی اکبر شهرستانی نویسندۀ بزرگ هزاره لغت

دری هزاره بنام لغات تورکی و مغولی استخراج کرده است، از آن جمله رسد که از زبان فارسی لغت می
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تر به تورک رساند که هزاره بمراتب نزدیکباشد و این میصد آن لغات تورکی و مابقی مغولی میدوازده و نیم

گردد و ها استعمال میصد لغت مغولی نیز در میان تورکبوده و منسوب به تورک هستند و همان دونیم

تاد شهرستانی که بزبان تورکی وارد نیست و از روی علم فاللوژی لغات مذکور را استخراج نموده و اگر با اس

یافت و این بدان معنی نیست که در زبان گرفت همه لغات متذکره به تورک تعلق میزبانان تماس میتورکی

باشند، حتی زبان ای یک منشأ میمغولی لغات مذکور معمول نیست بلکه لغات مشترک دارند و اصالً همه دار

 . همین ریشۀ آرال آلتایی ارتباط مستقیم دارنددراویدی، آلبانی، فنلندی و کوریایی به

رفت و مسایل گفتگو در تبصره در موضوعات متذکره در میان مرحوم عبدالعلی مزاری و من بسیار پیش

بعد از دریافت افکار آن شهید سیاستمدار من تر شد و از آن سبب تر و پیچیدهمیان او و من اندکی غامض

جرئت آنرا یافتم که از شخص خودشان مستقیم بپرسم، یا استاد مزاری شما که اینقدر عالقمندی به تورک و 

دهید که از شما بپرسم که شمارید، آیا اجازه میها را از جمع تورکان میدهید و هزارهتبارها نشان میتورک

 اشند ویا شیعه؟ بجناب عالی تورک می

سو و اش چیست، از آن سبب اینخواهد بداناند که منشأ نژادیبابه مزاری چون سیاستمدار است و می

مدارانه فرمود که اگر کسی خواسته باشد دین خودرا تغیر دهد یک مسئلۀ اختیاری سو نگاه کرد، سیاستآن

ون خود را تغیر دهد و از آن سبب گفت که او تورک است و باشد، ولی قدرت آنرا ندارد که خیو شخصی م

 . تواند تشخیص نمایدها را میخون DNAخون تورکی دارد، چنانکه امروز 

اری را با ایران قطعاً نپرسیدم، ولی او خود با بزرگواری که داشت فرمود که هیچ زمن ارتباط مرحوم م

شد و عالوه کرد که هیچگاه با آنها ایش اندک نفرت احساس میهای با ایران و ایرانیان ندارد، در گفتهرابطه

 . گویدشد که حقیقت را میدوستی نخواهد داشت و از مشکالتش در ایران قصه کرد و معلوم می

سه موضوع را دریافتم، یکی  -ک موضوع مشخص خواسته بود، ولی دودانم او مرا بکدام یتا کنون من نمی

و پنجاه جسد شهدای هزاره در افشار افتاده و خوراک گرگ و روباه و شغال  این بود که گفت که چهارصد

 . شودشده است و اگر کسی بدفن آنها دست زند اوهم از طرف حکومت کشته می

تنها در داخل بلکه در خارج نیز قابل گفتن نیست و به هرکس نه ،دو دیگر گفت که دربارۀ واقعۀ چنداول

 . باشدموضوع روشن می

خواست یک ارتباط بسیار نزدیک با قوۀ شمال تحت بود، همان بود که میوضوع مهمیکه شاید میسوم م

 . فرمانروایی مارشال دوستم داشته باشد و این موضوع را خیلی محتاطانه در لفافه اظهار داشت

کرده اند که  های اکبری، خلیلی، دانش و محقق سر بلندتعداد رهبر بنامها یکدر این اواخر از میان هزاره

ها خواهند بود، با احترامیکه به هریک از آنان دارم و های بسیار مهم و عمدۀ هزارههریک یقیناً شخصیت

 . شدبخوبی خوانده و دیده می« رهبر»باشند ولی در پیشانی مرحوم عبدالعلی مزاری نقش رهبران خوب می

ها را در درآمد با آفتابه و لگن دستکردیم، جوانی از وقت غذای چاشت بود که ما هردو صحبت می

را در باالی دسترخان گذاشتند که داخل ( شوربای که گوشت ندارد)پیاوه  وشستیم، یک کاسۀ گلین آوردند 

ه یک رهبر داشت از دل و جان آن چند دانه نخود بود، آنرا با نان خوردیم، من آن وضع ساده و طبیعی را ک

گان و فقرا داشتند و دارند، ها، کارگران، آوارهری آن حیاتی را که جوالیکردم، بفکر و عقیدۀ من مزا تقدیر

در تاریخ حیات امیر . خواست که دایم از دل آنها باخبر باشد، گویا که اوهم جز آنها استبیاد داشت و می
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-می ها غذایی را که عساکرش داشتند اوهم از همان غذاقران خوانده ایم که در سفرها و جنگتیمور صاحب

 . خورد

در  (اهلل وجههکرم)گفتند که حضرت علیداری مزاری مرا بیاد دورۀ خلفای اسالم آورد، میتواضع و مردم

-موقعیکه حضرت بی بی فاطمه را ازدواج کرده بود، همان پوستین را که در خانه منحیث لحاف استعمال می

آورد، خصوصیات عمر ابن عبدالعزیز را بیاد میپوشید، هذالقیاس عدالت عمر و نیز نمودند در بیرون آنرا می

های گرامی و عزیز که من بچشم سر دیده بودم هرگز فراموشم نشده است، البته من بارها از این رهبر هزاره

های محترم شنیده ام، ولی قضاوت من همان های محترم و پشتونهای شدید در ساحۀ کابل با تاجیکجنگ

 . است که برایم گفته شد

دیدم که جانب کردم، میینمود، هرگاهیکه من جانبش نگاه ممان این رهبر تیزبین و خیره کننده میچش

هایی بود که من هزاران هزاره را دیده بودم و ارتباط ای از هزارههای او با شمایلش نمونهد، لباسبینمن می

 . داشتم

جهت مقاومت با رقبا دها بوجی ریگ بهای که داخل صحن حویلی دفتر او شدم، صبیاد دارم همان دقیقه

های ها در آنجا بودند که قیافهویا دشمن وجود داشت و وقتیکه در اتاق داخل دفتر شدم چندین شخصیت

آهسته  -ها را بر تن کرده بودند، آهستهههای غیر معمول هزارقل و لباسهای قرهها را داشتند، کالهکابلی

ها و باشند و مرحوم بابه مزاری رهبر هزارهنستم که آنها مردمان چنداولی میهمه از دفتر برآمدند، بعدها دا

اشیای زینتی . من باقی ماندیم، در دفتر مذکور کرسی و میز وجود نداشت، همه دوشک و بالشت بود و بس

ی را های کابل بود و این اتاق مرکز فرمانروایی مرحوم مزارشد و دیکور همان دیکور طبیعی خانهدیده نمی

ها را دیده بودم که بر خود یک تخت صاحبقرانی را داد و من دفتر یکی از رهبران دیگر هزارهتشکیل می

 . نشست و دیگران پائین از وی قرار داشتندساخته و بر سر آن می

مرحوم مزاری بعد از سالم علیک و احوال پرسی که پیش از غذا صورت گرفته بود، بعد از غذا باز به 

ه به عتاریخ تورک و هزاره به پرسیدن شروع کرد و برایم در مورد یک کتابی که به جهت مطالسواالت 

مارشال دوستم فرستاده بود گفت که خبر دارد که مارشال هنوز کتابش را نخوانده است، ولی گرمی صحبت 

وه بر سیاست به ما دوام داشت و در تاریخ هزاره و روشن ساختن آن بسیار عالقه داشت و معلوم بود که عال

 . علم خصوصاً تاریخ ارزش زیاد قایل بود

ها نیز در میان از تاریخ سیستان، شارهای کابل و بامیان و غور سواالت زیاد کرد و بحث ما دربارۀ ایماق

های من البته عالقۀ زیاد از خود نشان داد، مگر بآن هم برآن مذاکرۀ هردویمان آمد و به تشریحات و گفته

ده و فرمود وقتیکه به پاکستان بروم یک تحقیق بسیار علمی را دربارۀ سیستان و تاریخ آن و قناعت نکر

ام برایش رسیده اش را انجام داده و برایش فرستادم و نوشتهاصلیت مردم آن سامان بنویسم و من آن فرموده

 . بود

ت و برایم پیغامش رسید که وقتیکه به امریکا آمدم، شنیدم که اوراق مذکور از دفترش مفقود گردیده اس

بعد مسافه و نبود مآخذ نتوانستم آنرا اجرا نمایم، بدبختانه چندی نسبت باید دوباره چیزی بنویسم، متأسفانه 

بعد شنیدم که آن مرد شجاع و مدبر و رهبر اعلی برادران گرامی هزاره به شهادت رسیده است، همان 

 . زاره همه یتیم شدندرا شنیدم، گفتم که مردم هزمانیکه شهادت وی
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و رهبریت هزاره را بدست  مزاری آنقدر هوشیار، سیاستمدار و با تدبیر بود که بمجردیکه سر بلند کرد

های خورد و بزرگ را در زیر ها را انسجام بخشید و تنظیمهای مختلفۀ تیت و پاشان شدۀ هزارهوهرگرفت گ

ماند، قوۀ اگر حیات او باقی میتوان گفت که به یقین می ادارۀ خود قرار داد و هر روز در حال پیشرفت بود و

 . آوردبزرگی را در افغانستان بدست می

های بزرگ و معلومات عبدالعلی مزاری در خصوص ارغونیان دورۀ بابرشاه و بعد از آن زیاد بود، خان

گفتیم که مادر امیر دوست دانست، هردو باهم ها را با حدود و مالکیت و خواص آنها میهای هزارهفیؤدال

محمد خان تورک جوانشیر و مادر امیر محمد افضل خان بروایت شخص امیر عبدالرحمن تورک طهماسبی 

بودند و امیر دوست محمد از حمایۀ مردم هزاره کامالً برخوردار بود و از جانب دیگر از زمان احمدشاه ابدالی 

ل چنداول بودند، شان مردمان ویا اهو حتی سیاسی یتا بدورۀ محمد ظاهرشاه میرزاها و مشاورین علم

کشید، ولی بدبختانه درین دورۀ مجاهدان، چنداول یا چنداولیکه تا زمان ورود مجاهدان اندک نفس می

نیز از میان  آن های علمی را از دست داد بلکه عمارات و معابدخانۀ کابل در فرهنگ نه تنها شخصیتبرکت

 . برده شد

شان های تاریخیها را با ریشهتمدار بسیار شجاع، هوشیار و با احساس بود که وی هزارهمزاری یک سیاس

 . دانست که در کدام موقف قرار دارندهای پاکستان، میهای افغانستان را با مقایسۀ هزارهشناخت و هزارهمی

ها خوانده هزارههای دیگر را در خصوص مزاری کتاب استاد حسین علی حاج کاظم یزدانی و بعضی کتاب

ها خوانده و مطالعه کرده ام با همه احترام و بود، تا جائیکه راقم این سطور بعضی کتب را در خصوص هزاره

را بسیار  مگر تألیفی حضرت حاج کاظم یزدانی دارم، هاهای دیگران در خصوص هزارهارزشیکه به نوشته

ها تعقیب کرده و ا قدم بقدم در میان هزارهدانم، چونکه وی تحقیقات خویش رمکمل، مؤثق و درست می

ها کرده دربارۀ کتاب جناب یزدانی نوشته« تاریخچۀ اقوام در افغانستان»خیلی خوب نوشته و من در کتاب 

زمانیکه مجلس علمی و تاریخی استاد مزاری و من بپایان رسید، کتاب جناب حاج کاظم یزدانی را طور . ام

  . تحفه دادیادگار برایم 

های اهل تشیع، دوازده امامه و پیرو حضرت ها به چندین فرقه تقسیم شده اند، هزارهر افغانستان هزارهد

های بسیار پیش اسالم به مذهب شیعه معتقد شده باشند، اید این گروه در دورهش و (رض)امام جعفر صادق

آوردند، راسان پناه میها در ساحات خها خصوصاً امویبوقت مخالفت (ص)چونکه خاندان حضرت پیغمبر

آوری و شهادت حضرت یحی در خراسان از همین قبیل واقعات است، بسی از مردم به این چنانچه تشریف

گذاری گردیده ویا به باشند اساسباشند که مذهب شیعه بوقت صفویان ایران که جمله تورک میعقیده می

های شیعه از جبال غور تا دهنۀ غوری رهتقویه آن مذهب دست داشتند که موقعیت جغرافیایی این هزا

 . قرار دارد( غرجستان)

ها به طریقه اسمعیلیه گرویدند، این طریقه در بدخشان در میان مردم شغنان، یک گروپ از اهل هزاره

در بدخشان  هایی از درواز، واخان، زیباک، اشکاشم و بعضی مناطق دیگر وجود دارد، البته یکتعداد دیگرحصه

اند، قابل یادآوری است که متولیان حکیم اصالً اسمعیلیه بودند با گذشت زمان سنی حنفی شده مرکزی که

باشند، یکی از دروازیان که شاید حنفی ویا اسمعیلی باشد باور خودرا به ناصر خسرو همه سنی حنفی می

 : نمایدناصر خسرو چنین ادا می
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 ۀ بنده نوازـــشاه ناصر اولیای ش

 و ام از دروازــاسکندرم و سگ ت

 هرکس که بدربار تو بیاید به نیاز

 و کی گردد بازـــنومید ز دربار ت

 . شرح داده شده است« خان دروازیشاه محمد ولی»داستان گویندۀ ابیات باال در کتاب 

-ها و هزارهتر بین تورکگی دارند، با یک خط باریکها که اصالً خون تورکی هزارهگروه دیگری از هزاره

ها بعد از دهنۀ رسد، موقعیت این هزارهگردد و تا به سرحد بدخشان میاهل تشیع بازهم از غور آغاز می های

ها سنی حنفی و شود که اکثریت این هزارهغوری در والیات بغالن و قندوز و تخار بسیار وسیع و بزرگ می

دارند و نیز به اثر تبلیغات ضد از تاریخ خودها خبر نسازند، چونکه خودها را به ملیت تاجیک منسوب می

دانند، نگارندۀ این سطور با یکی از شیعه ویا هزاره در طول کم از کم صدسال آخر خودهارا تاجیک می

ها عالقمند نبوده و های سنی پرسیدم که چرا شما به تاریخ هزارههای علمی این جماعۀ بزرگ هزارهشخصیت

وی که از اهل خوست و فرنگ بود، فرمود که آنها همه در اصل  دهید،خودهارا به برادران تاجیک نسبت می

آید که تعدادی از آنها از تاریخ خود باشند، گویا تورک هزاره، از گفتۀ باال چنین برمیمی« تورک»خود 

ین بغالن های الچاصالً اهل هزارهآگاهی دارند، ناگفته نباید گذاشت حضرت امیر خسرو بلخی ثم دهلوی 

های کهگدای از باشد و هزارهفرماید که اصل و نسب او تورک میدر اشعار خود به صراحت میباشد که می

 . روندهمین جماعت بشمار می

شده چند کلمه ادا گردید و درینجا از های تاجیکهای شیعه، اسمعیلیه و سنیدر سطور باال از هزاره

-داریم، تفریق کردن هزارهومات کمی را ارائه میاند معلهای که تاکنون اصالت تورکی خودرا حفظ کردههزاره

نمایند و سنی مذهب اند، اندکی مشکالت دارد، چونکه همه بیک عقیده و های که هنوز تورکی صحبت می

های زیادی از این تورکان هزاره را از دهنۀ غوری تا سرحد برند، مثالزبان در کنارهم حیات بسر مییک

باشند، آباد وغیره میویران خانهای دهیابیم، مثالً هزارهای بدخشان میهبدخشان و حتی در بعضی جای

شدند که اکنون در های ایماق یاد میها در بدخشان زیاد بودند و آنها به نام هزارهگفتند در سابق هزارهمی

ق بدخشانی غالم ایاز ایما. شودنامی از آنها گرفته میمیان جامعۀ بدخشانیان هضم شده اند و به بسیار ندرت 

و سرافسر بزرگ سلطان محمود غزنوی از جمع همین تورکان هزارۀ ایماق بدخشان بود که عزت و احترام او 

نزد سلطان محمود غزنوی از داشتن ارتباط خونی بود که سلطان بر وی اعتماد زیاد داشت، بنگرید به نوشتۀ 

و سلطان محمود غزنوی شوهر خواهر ایاز ایماق و ایاز از اعتماد کلی . دربارۀ ایاز ایماقاهلل خلیلی استاد خلیل

 . سلطان برخوردار بود

گان ها عموماً با باشندهباشند، سرحدات غربی هزارهشده نیز در افغانستان زیاد میهای پشتونهزاره

ها از چهار ایماق نمایند، یک گروه ایماقتکلم میها به پشتو شماری از هزارهرو بیپشتوزبان وصل است، از آن

گی دارند، دانند، درحالیکه بصورت قطع با شواهد زیاد پشتون نبوده و اصالت هزارهخودهارا پشتون می

قوم مسعود در اصل هزاره و اکنون به ( نویسندۀ طراز هزاره)همچنان بقرار روایت حضرت حاج کاظم یزدانی 

 . هذاوقس علینمایند، پشتو صحبت می
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دانم که همه گفتار ما در خصوص تفصیل مذاکرات بابه مزاری و من همه بیادم نمانده ولی همینقدر می

های مارا که در سطور باال ذکر گردید در بر ها بود و معلومات و گفتهدیدۀ هزارهمردم نجیب، شریف و داغ

های توانیم که مجموعه هزارهسیم، الکن گفته میها را بنویتوانیم نفوس اصلی هزارهگرفت و البته نمیمی

شده های پشتونهای اسمعیلیه و هزارهشده، هزارههای تاجیکهای تورک، هزارههای سنی، هزارهشیعه، هزاره

 . باشندبرند، یک اکثریت بسیار بزرگ میکه در سرتاسر سرزمین افغانستان حیات بسر می

و محل بود و باش آنها را جدا از تورکان، تورکستان صغیر آوردیم زیرا  هامتوجه باید بود که معرفی هزاره

که تورکان افغانستان از ساحات بادغیس تا به بدخشان با تورکان تورکستان جنوبی ویا آنطرف رود جیحون 

ی هاباشند، اما تفاوتکم دارند ولی از نگاه خون همه طوایف یکی می یهادر تکلم و بعضی از رسومات تفاوت

ها هیچ نیست، مثالً در طایفه شیخ علی، دولت بی، تورکمن، پنج قول های مرکزی و غیر مرکزی در نامهزاره

شان در دایزنگی و دایزنیات که در حقیقت مناطق. وغیره در بهسود، دیوال قول، فراخ الوم، راقول، خلم وغیره

های بسیار قدیم تورکان ر که اصالً یکی از نامباشد، طایفۀ مشهور دیگری بنام هزارۀ تاتامی« غرجستان»بنام 

های دولت بیک، روشن بیک، حیدر بیک در دایکندی طایفه. تاتار است که نمونۀ آنها در میمنه و بلخ وغیره

هایی را غاوش، در ساحۀ غزنی قره باغ، جغتو، در جاغوری مثل مقر، قالت، پهلوان و دیگر مناطق هزاره نام

های مشترک ها، نامشان گذاشته شده است که این نامها و طوایفورکی بر سر جاییابیم که کلمات تمی

 . باشدمی

باشند که به طایفۀ تورکان شرقی ویا چینی و تر ذکر گردید مردمی میهائیکه در سطور پیشجمله هزاره

زایی در خان ابراهیم باشد، شیرمحمدها عبارت از تورکان فورمولی میتبتی ارتباط دارند که یکی از آن مثال

ها اصالً از تورکان تبت هستند و بعد از اینکه آنها در نویسد که فورمولیمی« تواریخ خورشید جهان»کتاب 

د شیخ یک شخصیت پشتون بود و آنها مری« روحانی»به نسبت اینکه شیخ خاک فعلیۀ افغانستان آمدند 

ها به پشتو مبدل گردید ها و تعدادی از ایماقمسعودیشان چون آهسته زبان -مذکور شدند، باالخره آهسته

 . گویندها خودها را تورک میو مردمان معمر فورمولی

نمایند خود را که در هر زبان تکلم میبعضی از مردمان دربارۀ نسب خود معلومات کافی ندارند، همین

یقت از اوالد حضرت آدم و بی بی حوا ها در حقدانند که البته همه انسانگویندۀ اصلی همان زبان و نسب می

-باشد و این علمیها میهای ما فقط بخاطر شناساییسازیبعضی -ها و بعضیاشند و این تقسیم بندیبمی

گردد و درین نوشته بجز از شناسانیدن نژاد یاد می( جینیالوژی)شناسی االنساب ویا نسبست که بنام علم

های پاک ک هدف نیک و همزیستیی و مردم باید این موضوعات را باهدف دیگری در نظر گرفته نشده است 

طور مثال یک . های خاص داردها کیفیت و زیباییتصور نموده و جامۀ عمل بپوشانند و این همزیستی

رسد که جمله اهل سنت والجماعه و به تاجیکی که بمشاهده می( یوتوب)های پنجشیر در ویدیوی هزاره

نمایند ولی دشمنی ویا خصومت و نزاع و جنگ در ی را دارند تکلم میزبان پنجشرکاکسنت برادران تاجی

های دیگر که سنی مذهب و بعضی مناطق هزاره های پنجشیرشود، از سنی بودن هزارهمیان آنان دیده نمی

اد علمای تعدباشند چنان معلوم است که شیعه در افغانستان تاریخ بسیار کهن ندارد، اگرچه به عقیدۀ یکمی

طوالنی  قدامت شیعه در افغانستان ریشۀ( حاج کاظم)شیعه چون حضرت استاد شیخ حسین علی یزدانی 

 (ص)آوری اهل بیت حضرت محمدو یکتعداد دیگر به این باور باشند که تشریف دارند، شاید استاد یزدانی
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ل است، چونکه در آن اوقات حدی قابل تأمدهد و این موضوع تا یکمردم خراسان را می معنی شیعه بودن

 . تر شکل سیاسی را گرفته بود و چنانکه تا امروز موضوع جدی سیاست در میان استانشعابات زیاده

گفته آمد که در افغانستان دو طایفۀ بزرگ تورک وجود دارد، یکی اینکه دربارۀ آنها که عبارت از تورکان 

های ه در مناطق مرکزی افغانستان با والیات و موقعیتباشند کشامل می توکیو بودند از جمله اهل هزاره

 . جغرافیایی آنها معرفی گردید

معروف فیض محمد کاتب هزاره باشد که به استناد نویسندۀ دو دیگر تورکستان معروف در افغانستان می

باشد و ی میتورکستان جنوب تر بمانند تورکانها زیادهتورک گفتند، مشابهت اینمی« تورکستان صغیر»آنرا 

طرف رود جیحون از فرماید که این گروه تورکان صفحات شمال ویا اینآقای میرمحمد صدیق فرهنگ می

االیام در کنار تورکان االیام تشریف داشتند و الزم بیادآوری است که اهل تاجیک ویا آریائیان نیز از قدیمقدیم

باشد بناً نوشتن ث ما در مورد تاریخ آنها نمیتوکیو و تورکان تورکستان صغیر تشریف داشتند و چون بح

گذاریم، چونکه هدف ما درین نوشته فقط معرفی عزیزان هزاره و دربارۀ آنها را به جای و وقت دیگری می

 . قدامت و اصلیت آنها در افغانستان بود

چند کلمه ها که الحمدهلل حیات دارند، خواهم دربارۀ سه شخصیت عمدۀ هزارهدر ختم این نوشته می

 . بصورت مختصر بیان بدارم

های خویش به مرحوم بابه استاد حسین علی یزدانی یا حاج کاظم یزدانی، وی شخصی است که با نوشته

این شخصیت عالم و . شناسان واقعی افغانستان استبخشید و او از هزارهعبدالعلی مزاری قوت قلب می

در کانفرانس کمیتۀ صلح ملل متحد در ( م4991)که در سال  ها را زمانی زیارت نمودمپرفیض و برکت هزاره

کویتۀ پاکستان اشتراک داشتم و او نیز در آنجا تشریف داشت و طوریکه در فوق یادآوری گردید کتاب 

عبارت از کتابی بود که مرحوم بابه مزاری آنرا به دوستان فرهنگی خود بشکل « هاپژوهشی در تاریخ هزاره»

 . دادسوغات و تحفه می

را در یک استیشن بس هردو انتظار بس  ام که اگر سال به اینطرف با شخصیتی آشنا شدهاز چندین 

داند و از همه باالتر به هاست، او تاریخ را میو الماس و جوهر نایاب هزارهشناسیم، ابکشیم یکدیگر را نمی

تواند رهبریت شخصیت به آسانی میاین . سنج و نویسندۀ تواناستسیاست عمیق و دقیق است، آدیب نکته

های مستعار هایش بنامسی که نوشتهرَدان با احساس عبارت از حسین وَها را بچرخاند و نام این سیاستهزاره

 رسد، بیاد دارم که در مالقات مرحوم بابه مزاری و من برایم فرموده بودند که وی اصالً از وَرَسنیز بطبع می

های دان یا آقای حسین ورسی که بوقت فعالیتاست، این دانشمند سیاست باشد و مزاری تخلص ویمی

ها را دیده و در های مخوف چپیها زندانشد، سالشناخته می« حسین تالش»های افغانستان بنام چپی

 . آیدقشالق بابه مزاری بشمار مینهایت جان به سالمت برده است که هم

باره براه های زیادی را در آنرو فعالیتباشد، از آنافغانستان میورسی معتقد به نظام فدرالی در  جناب

باشد و با بسی از حرکات سیاسی کار و آزموده میانداخته و تا جائیکه برایم معلوم گردیده در سیاست پخته

 رجهای سیاسی در خابرد و با جمعیتداخل تماس دارد و البته چون خودش در خارج حیات بسر می در

 . تواند باشدخاص دارد، آز آن سبب فکر میکنم که جناب حسین تالش بهترین رهبر می ارتباط
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انگیز او شناختم، نامش داوود سرخوش است، وی بلبل هزار داستان های دلشخص سوم را از روی ترانه

های اعجوبه گویند، او به عقیدۀ من سلطان صدا و آواز و نیز ازها بلبل هزاره یا هزارستان میاست که هزاره

 . باشدزمان می

زیاد رایج  یاد شنیده ایم و در میان مردم همرا ز« تورک و تاجیک»در تاریخ آسیای مرکزی ما کلمات 

رسد، به تأیید گی و همزیستی این دو ملیت را اگر مطالعه نمائیم به هزاران سال میباشد و واقعاً زندهمی

و این دو کلمه در تاریخ وطن « کرد تورک و تاجیکگریه می به حال مه»: گویدگفتۀ ما داوود سرخوش می

 . ما دایم در ردیف هم قرار دارند

ها خود هنر و فرهنگ تورکان هزاره را بر آسمان« داوودی»نشین و آواز های دلداوود سرخوش با خواندن

موسیقی افغانستان  اش در میان اهل« داوودی»گمان داوود سرخوش با آواز ها پرواز داده و بیو کهکشان

 . و افسانوی است Legendها خاصتاً هزاره

تألیف نموده بودم، چونکه از خوردسالی با کابل آشنایی دارم، درآن « کابلستان»ها پیش بنام کتابی را سال

سالی را سپری نمودم و از آب و هوایش آشامیده و تنفس محل زیبا، پرکیف و برکت نوجوانی، جوانی و بزرگ

که در « خدایا»ی دارد بنام نهای زیاد فرهنگی را در آنجا انجام داده ام، داوود سرخوش خواندفعالیت کرده و

حقیقت در سوگ کابل است، این آواز داوود سرخوش نخواهد در دوران ما نظیر داشته باشد، من در خصوص 

ۀ بله غالم علی خان را که لتا را نوشته بودم و در آن کتاب گفت« هاملکۀ قلب»آواز لتامنگیشکر کتابی را بنام 

گفته بود آن کلمه را شامل ساخته بودم، او اندکی کمتر از پنجاه هزار خواندن دارد و تنها « معجزۀ آفریدگار»

-های او حد و اندازه ندارد، فقط در میان خواندنبا محمد رفیع چار و نیم هزار خواندن دارد و تأثیر خواندن

های لتا به بهترین خواندن را« از مستی چشمانم»واندن سیما جان ترانه را بنام های هنرمندان افغان یک خ

 . را دادیم« فرشتۀ آواز»کنم و خوش هستم که برای سیما جان ترانه لقب برابر می

کشاند، همین داوود سرخوش است، من های خود واقعاً شنونده را به جهان دیگری میکسیکه در خواندن

خوانده ام که یوسف اندکانی در دوران تیموریان هرات در آواز آنقدر شهرت داشت که در در تاریخ موسیقی 

، «تکری»، «بیت رنگین»های دانستند، این داوود سرخوش در خواندنموسیقی اورا سرآمد هفت اقلیم می

، «ره کابلخدایا آه و ماتم دا». ها خواندن دیگر نظیر نداردو ده« خدایا»و خصوصاً « سرزمین»، «دیدمش»

 ... و« چو کابل هیچ قبرستان ندیدی»

های دیگر در میان اهل هزاره نام و نشان بزرگی زاده و دهبای میرزا، صفدر توکلی، الهه سرور، حمید سخی

 . دارند که دربارۀ هنر هریک باید نوشت و تحقیق کرد

باشند گان میایی از هزارههباال حاج کاظم یزدانی، حسین تالش ورسی و داوود سرخوش فقط مثال مثلث

 . رسدو استعدادهای خداداد دیگر در میان آن مردم به هزاران می

ها باشد بیابند، هزارستان، غرجستان و ها در منطقۀ خود نتوانستند نامی را که قبول همه هزارههنوز هزاره

بهتر از « زابلستان»دانی زابلستان که دو کلمۀ آخر بشکل بسیار خوب تاریخی دارد و شاید بگفتۀ آقای یز

یک « زاول»باشد بلکه کلمۀ می( هزاره زاولی)ها ای از هزارهتنها نام طایفههن« زاول»اسمای دیگر باشد و نام 

آمده است و این سه نام جابول، قابول و ( غزنه)« غزنی»و ( کابل)« قابول»نام قبل از میالد است که در کنار 

های زابل و کابل و غزنی به باشد که بعداً بنامام خان بزرگ تورکان توکیو میغزنی اسماء اوالدۀ آچیل خان ن
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گویند می« قابل بایی»آید، هنوز در کابل جایی وجود دارد که بشکل غیر ملفوظ می( یا)ها حرف تلفظ تورک

 . باشد که اکنون معمول گردیده استو این ریشۀ همان کلمۀ کابل می

شان از ها و تکالیف زیاد برایهائیکه رنجورده شد که مردم هزاره در طول سالهای باال به جهتی آتبصره

شد با آن همه رنج و عذاب که داشتند خودها را در پیدا و پنهان از نگاه علم و ها داده میجانب حکومت

لغین، گان مبچنانچه هم اکنون دارای چندین رهبر سیاسی، نویسنده. انش و فرهنگ و سیاست تقویه کردندد

های خورد و بزرگ سیاسی و نیز به مبارزه دانان و تودهها، هنرمندان، سیاستمینخبرنگاران، نطاقان، سپورت

، بناً از اند هایش در نوردیدهها و تاریکیهای مختلفه تاریخی افغانستان را با روشنیمعروف شده اند و دوران

رهبریت  نخواهند کرد و امید است قهرمان دیگر زوالن مردم با همت و توان گفت که ایروی دالیل فوق می

 . بدست بیاورند درا با درایت کلی که دارن

-در خصوص موضوع رهبریت الزم است دربارۀ ایران و شیعه صحبت گردد، شیعۀ افغانستان و ایران تفاوت

شیعه نیست، شیعۀ که سنی و سنی که »های زیاد دارد، در افغانستان بگفتۀ مرحوم سید اسمعیل بلخی 

ولین معنی و توجیه آن اینست های گوناگون دارد، امعنی (رح)و این گفته سید اسمعیل بلخی« مسلمان نیست

 . برحق است و بس (ص)که منظور از ایمان بخداوند و قرآن و پیغمبر

در جامعۀ ازهر قاهره که دست کم هزار سال قدامت دارد و اولین دانشگاه اسالمی جهانی است که در 

رود مذهب جعفریۀ دوازده امامی را مذهب پنجم اسالم در کنار حقیقت قبلۀ علمی علمای اسالم بشمار می

دهد که هر پنج مذهب بجز حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی رسماً قبول و قرار داده اند و این معنی آنرا می

 . در اصلیت فرقی ندارند فروعات

ام، از دوران های جعفریۀ افغانستان نداشتهه که با گروهنویسندۀ این سطور چه خاطراتی نیکی نبود

احمدشاه ابدالی تا پادشاهان اخیر افغانستان، جمله میرزایان و مشاوران دربارها اهل تشیع بودند، حتی عایشه 

 اش سرور بیگم بود که در باطن شیعه و با ادبای دربار تیمورشاه درانی محشور بود،بیگم درانی که نام اصلی

ها ها بر سر اقتدار بیایند، باید چون دیگران که در زیر سقف همسایهظور از گفتار فوق اینست که اگر هزارهمن

در زیر حمایۀ ایران قرار بگیرند بدون تردید  که روز بیایددهند و اگر آنار نقرار دارند، در سایۀ ایران خودرا قر

 . قدمی قرار خواهد داشتشان در نیمزوال

افغانستان در یادداشت حیاتی این نگارنده شیعه و سنی یکی شده بودند، همزیستی این دو گروه  تقریباً در

های مرحوم بابه عبدالعلی مزاری و من بود که باید برانگیز بود، نظریات باالیی من خالصۀ گفتهحیرت

 . تم و دارمهای بسیار عمیق سیاسی آن مرحوم توافق داشو من کامالً با گفته. نوشتمبدوستان می
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