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            2022جنوری   03دوشنبه،               دوکتور نور احمد خالدی                                   

 اقوام عمدۀ افغانستان

( 2021دوازدهم دسمبر  –) متن سخنرانی در کلب هوس   

تباران   ترک  
 

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

ترکمن اوزبیک  و  عمد ها  بخش  حالی   ۀ ها  در  داده  تشکیل  را  افغانستان  نفوس  تعدادی    ترکتباران  که 

  قیرغیز کنند.    ترکتباران شامل می   ۀ ها را هم در جمل   ها و مغول   م( هزاره 1۸10)منجمله الفنستون،  

 تبار شامل نمود.    اقوام ترک توان در جملة    ها را نیز می   ها، ویغورها، و بیات   ها، ایماق   ها، قزلباش 

سازند )به جدول ضمیمه    درصد نفوس افغانستان را می   3ها  درصد و ترکمن   ۹  ها تخمینا    اوزبیک 

تباران از شمالشرق تا شمالغرب کشور )بدخشان، تخار، قندز،  نفوس ترک  مراجعه شود(. اکثریت  

های بادغیس، هرات،   ند. در والیت باش  بغالن، سمنگان، بلخ، سرپل، جوزجان و فاریاب( متوطن می 

 کنند.   گی می تباران زند   های كوچک ترک   کابل و سایر مناطق نیز كتله 

 منشاء: 

معلومات باستانشناسی و دی ان ای )ژنیتیک( مبنی بر آن است که ترکها که مردمان زراعت پیشه    

بودند در هزاره سوم ق م از شمال شرق چی وارد منگولیا شده و از آنجا شیوه زندگی مالداری و چرا  

میانه    را اختیار نموده در جستجوی چراهگاهای بهتر به تدریج طی دوهزار سال بعدی بجانب آسیای 

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 هستند. آذریها و ترکها نیز در قطار ترکتباران  

 در خارج از آسیای میانه هستند. 

و آسیای جنوبی وجذب روز افزون جنگجویان ترک در اردوهای    بعد از هجوم اعراب به آسیای میانه 

را را از بحیره آرال در    عرب و دولتهای محلی ترکتباران قدرت گرفته دو لتهای متعدد و پیهم خود 
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 شمال تا بحیره عرب در جنوب و از بنگال تا ترکیه امروزی ایجاد کردند.  

هی، تیموری، شیبانی، بابری )مغولی هند(،  سلسله های غزنوی، مملوک، تغلق، سلجوقی، خوارزمشا 

صفوی، جنیدی بخارا، افشاری، زندیه، قاجار همه ترکتبار بودند.اولین دولت ترکتبار بنام "گوگ ترک"  

در حوزه کوههای التای در مجاور مغولستان، چین و روسیه میباشد تا بحیره اورال زمانی ایجاد میشود  

 در فارس حکومت میکردند.    که یفتلیها درافغانستان و ساسانیها 

اولین دولتهای اسالمی در خراسان و آسیای میانه از مهارت رزمی، اسپ سواری، تیراندازی و هنر  

جنگی ترکها در اردوهای خود استفاده کرده و ترکان به آسانی دین اسالم را قبول کردند. غالمان  

قوماندانی رسیده به چهره های بانفوذی  ترکتبار در اردوهای طاهری، صفاری و سامانی به درجات  

مبدل شدند. از آنجمله است الپتگین، سبکتگین و محمود غزنوی که از قوم اوغوز ترکمن بودند در  

در   اول میالدی  اواخر هزاره  در  ترکتباران را  با حاکمیت  اولین دولت مقتدر  غزنی مستقر شده و 

زی ایجاد کرده سر آغاز مهاجرتهای ترکتباران  سرزمینهای جنوب هندوکش، آسیای میانه و ایران امرو 

به جنوب غرب آسیا گردیدند. متعاقب آنها این پروسه توسط سلجوقیان گسترش یافته تا اناتولیا ادامه  

میابد وبعدها با ایجاد امپراتوری ترکتبار تیموری به مرکزیت سمرقند و بعدا به مرکزیت هرات نفوذ  

 ترکیه امروزی در خرابه های امپراطوری بیزانس تولد میشود. ترکتباران وسیعتر شده تا جاییکه  

تعداد زیاد ترکتباران و تاجیکها بعد از اشغال آسیای میانه و سقوط دولتهای ترکتبار سمرقند و بخارا  

 بدست روسهای تزاری به والیت ترکستان افغانی در شمال هندوکش مهاجرت کردند.  

در روسیه، و در سالهای جنگهای باسمچی بار دیگر  1۹1۷  همچنان بعد از انقالب بلشویکی اکتوبر 

 تعداد زیاد ترکتباران و تاجیکها به والیت شمال افغانستان مهاجرت کردند. 
 

بشیر اوزترک در صفحه فیسبوک شورای ترکتباران در عکس العمل به اظهارات غلط پوتین   اخیرا  

" و پوتین و  !بیشتر از تاجیک ها اند   و رحمانوف در مورد نفوس تاجیکها نوشته است که "ترکها 

 !رحمانوف از الیه های درون اجتماعی مردم افغانستان ناآگاه و جاهل اند 

او مینویسد که سالهاست خرسهای قطبی )پوتین و امثال آن( با سیاست های شوم و نامیمون شان، در  

رحمانوف ناآگاه از الیه های درون    -پی هویت زدایی و تقلب کاری روان هستند. در این اواخر پوتین

این ارقام    ٪30این درحالیست که    این مردم را تاجیک قلمداد کردند.  ٪۴۷اجتماعی مردم افغانستان،  

 را تورک های پارسی گو تشکیل می دهند 
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مردم افغانستان را شامل    ٪1۷ترکان پارسی گو را بیرون کنیم، تاجیک ها    ٪30که    ٪۴۷. از این  

می شوند. اما چرا اینها در پی حذف هویت ترکان پارسی گو هستند؟ تقلب کاری و جعل هویت قومی  

تا جایی که دیده می شود، پوتین رحمانوف از الیه های درون اجتماعی مردم افغانستان   تا بکی؟ 

 !ند ناآگاه و جاهل هست 

به گونه مثال الیه های درون اجتماعی مردم والیت بغالن را در تحقیق و ریسرچ زیر ببینید و بعد  

 :بر سایر والیات افغانستان مقایسه نمایید 

درصد مردم بغالن    ۸0طوریکه احصائیه و موقعیت جغرافیایی والیت بغالن نشان می دهد تقریبا   

 :تُرک اند، به شرح ذیل 

اقوام کایی ها )دوستی، خواجه زید، زارغه و کنده سنگ، کرو و... که از نسل  ولسوالی دوشی:  -1

کای های سلجوقی اند(، نیکپی، توقلوق، لرخابی ها و تمام پنج قوم همه ترک اند، به زبان دری تکلم  

 .درصد نفوس این ولسوالی را تشکیل می دهد  ۸0می کنند و  

، دالغان، گره ای )محب، نوکر، چاکر( آتش الغو و کهگدای که ترک  اقوام آلبیگولسوالی خنجان:   - 2

 .درصد نفوس این ولسوالی را تشکیل می دهد  ۷0هستند، به زبان دری صحبت می کنند و 

اقوام ابکه، ساکایی، قوزی، دهله، جوی کند، قورغولی و لرخابی ها که  ولسوالی های اندراب:   - 3

 .وس این ولسوالی ها را تشکیل می دهد درصد نف  65ترک هستند و پارسی گو و 

درصد نفوس این ولسوالی    ۹5اقوام کرم ایلی، علی جم که ترک هستند و  ولسوالی تاله و برفک:   -   4

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

درصد نفوس را تشکیل می دهد و تاجیک های این ولسوالی نیز از طایفه بیگ ها و کایی ترک   ۸0

 .هستند که خودشان از ترک بودنشان نمی دانند 

کاکادای(، قوزی، قورغولی، تول، سجانی، جوی    - اقوام کوهگدای )کوکه دای  ولسوالی نهرین:   -۶

درصد نفوس این ولسوالی را تشکیل    ۸0دری گو و  کند، دهله، دره ای و اوسیرنه که ترک هستند و  

 .می دهند 

  باوجود اینکه صنعت قالین و گلم محصول زحمت ترکتباران افغانستان است اما اینها یكی از محروم 

ترین دلیل    عمده روند. به نوشتة نقیب هللا عبید "   ترین اقوام افغانستان به شمار می   مانده ترین و عقب 

گی و محرومیت این قوم بزرگ را در نبود ظرفیت سیاسی نمایندگان سیاسی شان و در  ماند عقب  

 ..  .آمیز دولت مركزی جستجو كرد هاي تبعیض سیاست 

ترین    باشد، آن هم در پایین   فیصد می  2بطور مثال در استخدام كاركنان دولتی سهم این ملت كمتر از 

هایي    تبار نیست. وزارت   یه یكي از آن هم از قوم ترك ریاست وزارت مال   120ها، از    بست و رتبه 

توان یافت. تقریبا  نیم فیصد    تبار را نمی   ترک   10است،    500كه تشكیالت مركزی شان بیشتر از  

آمیز دولت    های تبعیض   دهند. این خود نیز بیانگر سیاست   ها تشكیل می   را ترک   3،  2،  1هاي  بست 

باشد )نقیب هللا عبید، پتانسیل  ها می گان سیاسی ترک رهبری و نمایند مركزی و نبود ظرفیت سیاسی در  

 (". 13۹۵ملی و بین المللی ترکتباران افغانستان  

و غالم  از چهره های معروف ازبک در حکومات شاهی و جمهوری داوود خان اسم محمد خان جاللر  

 د. اقتصاد و رییس بانک صادرات بخاطر می آین   ځی محمد ییالقی استاد پوهن 

ترکتباران افغانستان نقش مهمی در تاریخ باستان این سرزمین و حوادث چهل سال اخیر بازی کرده  

  توان از غزنویان، تیموریان هرات و دولت بابری کابل یاد   های باستانی ترکتبار می   اند. از سلسله 

 آوری کرد.  

عبدالرشید دوستم و همقطاران او  در حوادث سیاسی و نظامی چهل سال اخیر از نقش برجسته جنرال  

توان یادآوری نمود. ظهور دوستم اول در حمایت از داکتر نجیب هللا، بعد   در تنظیم "جنبش ملی" می 

در سقوط او، متعاقبا سهم او و ملیشه های مشهور به "گلم جمع" او در جنگهای تنظیمی، حکومت  

اکمیت طالبان  با امریکاییها در ختم ح م، همکاری ۹6-1۹۹2خودمختار در صفحات شمال در سالهای  

تالف با عطا محمد نور و محمد محقق و باالخره به حیث معاون اول ریاست  در شمال کشور در ای 

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

به   اقوام ترکتبار کشور مبدل نموده سبب ارتقای سطح زندگی و رفاه ترکتباران گردد،  و اجتماعی 

بزرگ نمودن کیش شخصیت دوستم و زر اندوزی شخصی و فامیلی او محدود شده فرصتهای تاریخی  

 از دست رفت. 

های افغانستان برای درج هویت ترک در تذکره های    داکتر عظیم خنجانی رهبر شورای انسجام تُرک 

های تیره و تاریک را تجربه کرد در نتیجه پیروز شد و    الکترونیک یک دهه مبارزه کرد و روز

  .هویت ترک رسما  درج تذکره های الکترونیک گردید 

ها نباید    محرومیت هایی که نصیبش شد، بیانگر این نکته است که    یک دهه مبارزه او و دستاورد 

های بزرگ شود. او با یک دهه    ها نباید مانع خیال   کشیدن از کار شود و محرومیت   سبب دست 

این سرزمین گوش  تمامی جوانان  برای  زد کرد که هر موفقیت بزرگ    مبارزه شبانه روزی اش 

  .خویش کشید  های  دار است و نباید یک لحظه هم دست از آرمان   کار و مبارزه دوام محصول پشت 

 در یک اعالمیهٔ این شورا آمده است که: 

 !از ویژگی های بارز تُرک هاست  دوستی  وطن #

 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  

  .کنیمو پرچمش مبارزه می 

زینه در   چهل#بست در هلمند و  قلعه#افغانستان امروز یادگار مدنیت و تمدن نیاکان ما ترکهاست؛  

غور، منارهای غزنی   جام #هرات، باالحصارکابل و منار   ارگ #قندهار، بازار سرپوشیده قندهار،  

محمد اکبر و    و شهر جالل آباد در ننگرهار یادگار جالالدین  بابر #و باغ های سلطنتی غزنی، باغ  

در جوزجان نماد مدنیت و تمدن ماست که همچنان پا برجاست و امروز هویت ملی   باختر #گنجینه  

 .ما در محور آن تعریف می شود 

های الکترونیکی و تقویت حکومتداری    تذکرهدر  (ترک) یک دهه مبارزه برای ثبت هویت ما  قریب به 

الکترونیک و تامین عدالت اجتماعی و اخوت و برادری نمونه ای بارِز از تعهد ما ترک ها در جهت  

اکنون نیز برما تُرک هاست تا بیشتر از   .تحکیم وحدت و تقویت روند ملت سازی در کشور است 

 .است و پاسداری کنیم پیش در پرتو دین اسالم از این جغرافیا و ارزش هایش حر

 

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

  
 سایر  اوزبیک هزاره  تاجیک  پشتون  منبع مؤلف 

مجموع  
 )درصد( 

1 

سروی و 
تحقیق شش  

 ساله 

بنیاد واک ناروی  
1۹۹۹ 

62.۷3 12.4 ۹ 6 10 100 

2 
مکس 

 کلومبرگ 
 100 4 3 3 30 60 1۹60افغانستان 

3 

 ویلیام میلی 

تولد مجدد،  
افغانستان و  
طالبان/لندن  

1۹۹۸ 

62.۷ 12.4 ۹ 6 ۹.۹ 100 

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  1۹۸1
 شوروی

52.۸ 1۸.6 ۸.6 ۸.6 11.4 100 

6 
پروفیسور  
 محمد علی

کابل  -افغانستان
1۹55 

60 20     20 100 

۷ 

پروفیسور  
 اسالنوف 

زبان ملی 
افغانستان/اتحاد  

 1۹64شوروی 
60       40 100 

۸ 

محمد انعام  
 واک 

سستم فدرالی در  
افغانستان/پاکستان  

2000 
62 12 ۹ 6 11 100 

۹ 

 42شماره 
– 43 

جریده افغان  
 ملت 

 100 13 ۸ ۸ 21 50 1۹۹5پاکستان 

10 

عبدال احمد  
 المیر

تاریخ و ایجاد  
افغانستان/لندن  

1۹۸0 
5۸.۷ 2۸.۷ 2.۷ ۸ 1.۹ 100 

11 

عبدالعظیم  
 ولیان 

تاریخ و ایجاد  
افغانستان/ایران  

1۹۸۷ 
۷0 13     1۷ 100 

12 
علی اکبر  
 جعفریان

 100 30     20 50 مجله سخن 

13 
 لوی دوبری 

 1۹۷3افغانستان 
 آمریکا

46 25 6 ۷ 16 100 

14 
ورلد 

 الماناک 
 1۹۹۷افغانستان 
 آمریکا

3۸ 25 1۹ 6 12 100 

15 
 مکینزی

های بزرگ  زبان
 1۹۸۷دنیا 

60       
35 -
45 

100 

 100 14 ۸ 10 23 45 افغانستان انتونی  16

 Fact Book 42 2۷ 13 ۹ ۹ 100 سی.آی.ای  1۷

1۸ 

انتخابات  
200۴  
ریاست  

 [1جمهوری]

نتایج نشر شده  
 انتخابات 

55.4 16.3 11.6 10 6.۷ 100 

1۹ 
دکتور نور 
 احمد خالدی 

 100 5.۷ 12 12.2 26.4 43.۷ 2016اکادمیا 

           ٪55   متوسط   •
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  درصد  12دوستم )ازبک(  

Bibliography   

 

   :مأخذ 
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