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 داکتر نور احمد خالدی

 
 ۱۴/۰۸/۲۰۱۸ 

 !و محل سکونت آنها کهایافغانها، پشتونها، تاج

هندوکش، غور  یکوهها انیم ینهایکه پشتونها در سرزم دهدینشان م یان ا ید یشهایآزما ای یکیتیژن مطالعات

 نیا یکتله نفوس قوم نیزده هزار سال گذشته سکونت داشته و بزرگترادر حد اقل دو سند و هلمند یاهایو در

  .(داندیپشتونها را غور م یداده اند. )الفونستون وطن اول لیمناطق را تشک

آن در  جیکه نتا یرانیا رایماز سوریپروف یتوسط پوهنتون پورت سموث انگلستان به رهبر یکیتیژن مطالعات

 شیب یمشترک دارند و برا یان ا یکه پشتونها و تاجکها د دهدینشر شده نشان م ۲۰۱۲مجله پلوس وان در سال 

و ترکتبارها و مغولها دارند و  هایرانیبا ا یکم یشباهتها نهایاند. وا ستهیزیمناطق م نیسال در هم ۱۲۰۰۰از 

  .سند دارند یایبا مردم شمال هند و حوزه در یادیز یبرعکس شباهت ها

 کهینفر است. در حال ونیمل ۱۶ ایدر تمام دن هودیگفت که نفوس  دیپشتونها با یلییاسرا یبنۀ شیر یوریرد ت در

 یعنی ایدر هندوستان و تمام دن یمتباق ونیمل ۱۰و  کنندیم یپشتون زندگ ونیمل ۵۰و پاکستان  تنها در افغانستان

  لییاسرا یشاخه قوم بن کیقبول کند که  تداندینم نطقم چی. حاال هیهودی ونیمل ۱۶پشتون در مقابل  ونیشصت مل

  .ها باشد یهودیچهار برابر تمام 

در مجموع  کیتاج ونیمل ۱۶ سهینفر به مقا ونیپشتونها تنها در پاکستان و افغانستان پنجاه مل یامروز نفوس

نها(. به زبا یفارس /یکیتاج /یمنظور است نه تعداد در کیو ازبکستان است )قوم تاج کستانیافغانستان، تاج

 اهیگ انیب )در دنهیسوم( و الص میاقل انیب ر)د میاش مثل التفه یقیتحق یدر رساله ها یرونیب حانیاساس ابور نیهم

 تواندیم انیب نیافغانان" خوانده است. ا یتا به زابل و بست به نام "کوه ها نی( کوه هندوکش را از سرحد چتونیز

  :دو برداشت متفاوت داشته باشد

هندوکش را بدون توجه  یتمام مردم اطراف کوهها ،یدر سدهٔ چهارم و پنجم هجر ،یرونیدر زمان ب نکهیا -اول

 .دندینامیبه قوم و تبار "افغان" م

 بایقرسال قبل ت کهزاریاست که  یبدان معن نیه باشد ااز "افغانان" تنها پشتونها بود یرونیاگر منظور الب -دوم

 .دادندیم لیمناطق را پشتونها تشک نیتمام مردم ا

 !دهندیم حیافغان کدام برداشت را ترج تیمل نیشود مخالف دهیاست د جالب
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قبول  ا  رسمرا  یبرداشت اول ،یقبل یاساس نیموجودهٔ افغانستان، و تمام قوان یبه تذکر است که قانون اساس الزم

 .اند دهیکرده و تمام اتباع افغانستان را "افغان" نام

 پایان

محترم داکتر خالدی، لطفا  با کلک بر لینک پایان از محتویات محقق  مبحث آموزنده و جامع  به ارتباط نوت:

 چنان مستفید گردید. مضمون نهایت تحقیقی دانشمند خبره محترم حامد نوید هم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/H_naweed_hamkhooni_tarikhi_

aqwaam_afghanistan.pdf 
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