http://www.arianafghanistan.com

۲۰۱۸/۰۸/۱۴

داکتر نور احمد خالدی

افغانها ،پشتونها ،تاجیکها و محل سکونت آنها!
مطالعات ژنیتیکی یا آزمایشهای دی ان ای نشان میدهد که پشتونها در سرزمینهای میان کوههای هندوکش ،غور
و دریاهای سند و هلمند در حد اقل دوازده هزار سال گذشته سکونت داشته و بزرگترین کتله نفوس قومی این
مناطق را تشکیل داده اند( .الفونستون وطن اولی پشتونها را غور میداند) .
مطالعات ژنیتیکی توسط پوهنتون پورت سموث انگلستان به رهبری پروفیسور مازیار ایرانی که نتایج آن در
مجله پلوس وان در سال  ۲۰۱۲نشر شده نشان میدهد که پشتونها و تاجکها دی ان ای مشترک دارند و برای بیش
از  ۱۲۰۰۰سال در همین مناطق میزیسته اند .واینها شباهتهای کمی با ایرانیها و ترکتبارها و مغولها دارند و
برعکس شباهت های زیادی با مردم شمال هند و حوزه دریای سند دارند .
در رد تیوری ریشۀ بنی اسراییلی پشتونها باید گفت که نفوس یهود در تمام دنیا  ۱۶ملیون نفر است .در حالیکه
تنها در افغانستان و پاکستان  ۵۰ملیون پشتون زندگی میکنند و  ۱۰ملیون متباقی در هندوستان و تمام دنیا یعنی
شصت ملیون پشتون در مقابل  ۱۶ملیون یهودی .حاال هیچ منطق نمیتداند قبول کند که یک شاخه قوم بنی اسراییل
چهار برابر تمام یهودی ها باشد.
نفوس امروزی پشتونها تنها در پاکستان و افغانستان پنجاه ملیون نفر به مقایسه  ۱۶ملیون تاجیک در مجموع
افغانستان ،تاجیکستان و ازبکستان است (قوم تاجیک منظور است نه تعداد دری /تاجیکی /فارسی زبانها) .به
همین اساس ابوریحان بیرونی در رساله های تحقیقی اش مثل التفهیم (در بیان اقلیم سوم) و الصیدنه (در بیان گیاه
زیتون) کوه هندوکش را از سرحد چین تا به زابل و بست به نام "کوه های افغانان" خوانده است .این بیان میتواند
دو برداشت متفاوت داشته باشد :
اول -اینکه در زمان بیرونی ،در سد ٔه چهارم و پنجم هجری ،تمام مردم اطراف کوههای هندوکش را بدون توجه
به قوم و تبار "افغان" مینامیدند.
دوم -اگر منظور البیرونی از "افغانان" تنها پشتونها بوده باشد این بدان معنی است که یکهزار سال قبل تقریبا
تمام مردم این مناطق را پشتونها تشکیل میدادند.
جالب است دیده شود مخالفین ملیت افغان کدام برداشت را ترجیح میدهند!
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

الزم به تذکر است که قانون اساسی موجودهٔ افغانستان ،و تمام قوانین اساسی قبلی ،برداشت اولی را رسما قبول
کرده و تمام اتباع افغانستان را "افغان" نامیده اند.
پایان
نوت :به ارتباط مبحث آموزنده و جامع محقق محترم داکتر خالدی ،لطفا با کلک بر لینک پایان از محتویات
مضمون نهایت تحقیقی دانشمند خبره محترم حامد نوید هم چنان مستفید گردید.
_http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/H_naweed_hamkhooni_tarikhi
aqwaam_afghanistan.pdf
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