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  : دانش تبار شناسی یا ژنی و جنی

  بھ ھم پیوند دارند(*) ھمھ گروه ھای قومی در افغانستان، در کروموزوم وای 

  این ارثیٔھ نََسبی، تباری یا شجره گی حاصل رویداد ھای تاریخی اند •

  

پروتین  رشتٔھ نازک و تار مانندی را می گویند کھ بافت ھستھ ھای تیزاب ھا و Chromosomeکروموزوم (*) 

این ھا با . این را می توان در تمام حجره ھای موجود ھای زنده یافت. ھا را در یک حجره، یاختھ و یا سلول می سازد

خود واژٔه ژن یا جن بھ معنای واحد نََسبی و یا . را انتقال می دھند خویشتن آگاھی ھای نَسَبی، تباری، جنی و ژنی

این آگاھی ھا و اطالع ھا بھ . رنگ، قد و قواره، خوی و منش فرد می باشد تباری است کھ در بر گیرنده نشانھ ھای

. و دو رشتٔھ مارپیچ و فنری ساختھ شده است D.N.A.ا. ان.ھر کروموزوم از یک د .نسل ھای بعدی انتقال می نمایند

تعداد آن ھا از یک نوع . داین ھا، کھ جن یا ژن ھا را بھ ھمراه دارند، بھ دور پروتین بھ شکل مار گونھ یی پیچیده ان

این ھا باخویشتن دو کروموزم . جوره می رسند ٢٢در انسان تعداد این ھا بھ . موجود زنده تا دیگری فرق می نماید

و در  Xدر زنان دو کروموزم ایکس. و یا ھیز را تعین می دارند نر، ماده: جنسی بھ ھمراه دارند کھ گونٔھ جنس مانند

بھ دو بخش جدا می . ا.ان.ھنگام تقسیم شدن حجره ھا، ھر یک از د. ، وجود دارندYوای و یک  Xمردان یک ایکس 

  .)ط.(شوند

در نشریٔھ تازه اش حاصل بررسی و تحقیقاتی را در مورد مسالٔھ ژنی یا نسبی  PLOSکتابخانھ عامٔھ دانش،، ٫٫بھ تازه گی ھا 

  .سپرده استو تباری در مورد گروه ھای قومی در افغانستان بھ دست نشر 

از آن جایی کھ دانش ژنشناسی، بھ بررسی داده ھای دانشی تر از دانش زبانشناسی و باستانشناسی می پردازد و بھ گفتھ 

حرف آخر،، را می زند، بر آن شدم تا در راستای نوشتھ ھایی کھ در این زمینھ از دید زبانشناسی و باستانشناسی  ٫٫مردم، 

  .بر گردان از انگلیسی بھ پارسی بھ آن اضافھ نمایمنموده ام، این را بھ حیث یک 

  .پر نقد بھ آن بنگرند تا راه گفتمان در این زمینھ باز گردد امیدوارم تا خواننده گان با دید

انگلستان، . ا.م. دانشمند از دانشگاه ھای گونھ گونھ در لبنان، اسپاینا، ا ١٨این بررسی حاصل کار بھ شدت وقتگیر و دانشی 

  .نیز نقش مھمی را بازی کردند شرکت چند گروھی جغرافیھ یی،ھم چنان در این کار، اعضای . و روسیھ می باشد ایران

آنانی کھ در . من در این جا تالش خواھم کرد تا برای جلوگیری از درازی نوشتھ، بھ لُـب، چیده و یا شیمٔھ این اثر بپردازم 

  .ند، اصل خود نوشتھ را کھ بھ زبان انگلیسی است مرور نمایندزمینھ بھ آگاھی بیش تری نیاز دارند، می توان

البتھ تالش خواھم کرد تا در نوشتھ . من در این مورد بھ ھمان شیوه یی کھ ویراستار بھ آن پرداختھ است، پابند خواھم بود

  .جداگانھ یی خود نیز بھ آن دست بیازم

  .ساموس، واقع در ھاللند، ویراستاری نموده استاین نوشتھ را مانفرد کیسر، از مرکز طبی در دانشگاه ار

  tarzisr@gmail.com صدیق رھپو طرزی
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  فشردٔه بررسی 

تا جایی کھ روشن . افغانستان، در درازنای تاریخ، جایگاه پُراھمیت و رزم آریانھ یا استراتجیکیی را داشتھ است

بعد این جا، بھ چار راھیی برای گسترش تمدن ھا و . است در این جا باشنده گانی در دوران کھن سنگی می زیستھ اند

موقعیت، تاریخ و حضور گروه ھای گونھ گون قومی در افغانستان، فرصت . شاھنشاھی ھا یا امپراتوری ھا، بدل شد

شازی را میسر می سازد تا بھ بررسی این کھ چگونھ کشور ھا و گروه ھای قومی، درھم آمیختند، و این کھ چگونھ 

آرام فرھنگی و رشد فنی در تاریخ بشری اثر وارد نموده و ساختار کنونی مردم مدرن را بھ میان آورده  تکامل آرام

ھزاره : بھ بررسی چار گروه قومی مھم در افغانستان امروز، پرداختھ ایم ما در این جا برای بار اول. است، دست بیازیم

دور کوتاه مدت با تکرار  ١٩نشانھ گذاری دوگانھ گی و  ۵٢ما برای این کار، بر . گان، پشتونان، تاجیکان و ازبکان

نمونھ دیگر از  ٨۵۵٠در این راستا، نمونھ از افغانان ھمراه با . ، کار نموده ایممتناوب در بخشی از کروموزوم وای

رش ھا، در تاریخ افغانستان نقش مھمی را از راه مھاجرت ھا و یو مردمانی کھ در دورادور کشور زیست می نمایند و

این مردمان شامل ایرانیان، یونانیان، ھندوستانیان، مردمان شرق میانھ، . بازی کرده اند، مورد بررسی قرار دادیم

  .اروپای شرقی و شرق آسیا می گردند

ھمھ افغانان کنونی، بھ صورت عموم دارای ارثیٔھ مشترکی  نتیجٔھ بررسی ھای ما نمایشگر این امر است کھ 

گردیده است کھ در دوران انقالب نو سنگی و تشکل اولین ھمبود  ھا از مردمانی بھ ارث رسیده و ناشی این نشانھ. اند

این بررسی ھا ھم چنان نشان می دھد کھ تفاوت ھای درون ھمبودی، در . و کشاورزی، می زیستھ اند ھای زراعتی

پس تر مھاجرت ھا و یورش . یان آمده استدوران برونز، ممکن در نتیجھ شکل گیری اولین تمدن ھا در منطقھ، بھ م

در نتیجھ، تفاوت ھای ژنی یا . ھا بر منطقھ، خط دگرگونی ھایی را در میان گروه ھای قومی حل بھ میان آورده است

   .نَسبَی را شدت بخشیده است و بھ افغانان تنوع ویژه یی را در بخش ژن یا نسب، در آسیای مرکزی بخشیده است

  پیشگفتار

غانستان سرزمینی است کھ راھی بھ بحر ندارد و در میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا و شرق میانھ قرار اف

این جا را می توان گذرگاه . این امر، برایش جایگاه مھم رزم آریانھ و استراتیجیک در درازای تاریخ بخشیده است. دارد

ن راه ھای بازرگانی و تجارت از جلگھ ھای شمال و مھم تری. راه ھای تجارتی باستان و مھاجرت ھای انسانی خواند

  .جنوبش، کوتل ھای دشوار گذار و شامخش، پیش از آن کھ راه ھای آبی کشف گردد، میان اروپا و شرق دور می گذشتند

چنین بھ نظر می آید کھ انسانان دوران کھن سنگی، در مغاره ھای این کشور نزدیک بھ پنجاه ھزار سال پیش، 

در شمال افغانستان، ابزار سنگیی کھ در درٔه دادیل، دره چکمک و جای ھای دیگر بھ دست آمده اند،  .می زیستند

شمال افغانستان ھم چنان در دایرٔه جایی قرار . نمایشگر حضور کار فنی و صنعتی در دوران کھن سنگی میان می باشد

جو، / ، در این جا نشانھ ھایی از اھلی سازی گندمدارد کھ در آن اولین ھمبود ھای زراعتی و کشاورزی، شکل گرفتھ اند

پس . بز و گلھ ھا کھ راه انقالب نوسنگی را میان ده ھزار و ھفت ھزار سال پیش فراھم ساخت، دیده می شود/ گوسپند

تر، این کار، تکیھ گاھی را برای شکل گیری تمدن ھای اولی در عصر برونز در آسیای مرکزی، در ساختار ھای بھ 

چدٔه باستانشناسی باکتریا ـ مرغاب در چار ھزار و سھ صد و سھ ھزار و ھفتصد سال پیش، در تمدن وادی سند شدت پی

چنین گمانی وجود دارد کھ فروپاشی این . در پنج ھزار و سھ صد سال تا سھ ھزار و ھشتصد سال پیش، بھ میان آورد

اروشیا، کھ راه شان را بھ سوی نیم قارٔه ھند باز با گسترش نفوس از جلگھ ھای خشک و سرد  تمدن ھای اولی، ممکن
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  .این درست زمانی بود کھ تمدن ھاراپپھ، زمان پایانیش را از سر می گذراند. نمودند، ھمراه بوده باشد

اینان، بعد ھا . ھزاره ھای دوم و اول پیش از عیسا، نشانھ ھایی از یورش قبیلھ ھای ایرانی را بیان می دارد

اساس گذاشتھ شد بود، .) ع.پ ۵۵٠(حیث بخشی از شاھنشاھی ھخامنشی، کھ بھ وسیلھ کوروش کبیر، برافغانستان بھ 

و فرھنگ ھللنی را بھ  قدرت جنگی ھخامنشیان کھ بھ وسیلٔھ السکندر بزرگ، در ھم کوبیده شد، نفوذ زبان. فرمان راندند

تان رقابت تند و شدیدی میان سلکوییان، باکتریان، در دوران سده ھای پسی، برای دست یابی بر افغانس. منظقھ وارد نمود

سدٔه اول عیسایی، شاھد ھجوم تازٔه قبیلھ ھای ایرانی زیر فرمان قبیلھ ھای  .خانوادٔه موریای ھند، جریان داشت پارتیان و

یاد فارس را پس از آن کھ اینان بخش ز .کوشان کھ دین بودایی را پذیرفتند و برای گسترشش تالش ورزدیدند، می گردد

پس تر یورش ھای ترکی . بھ دست آوردند، لشکر عربان بر افغانستان یورش برده و با خویش اسالم را بھ ھمراه آوردند

بعد ھا با شکل گیری نظام . ـ مغولی سبب ویرانی منطقھ شده و دوران بی ثباتی را برای شاھراه ابریشم، بھ میان آورد

  .، این شاھراه بھ خاکراه بدل شدبازرگانی آبی بھ وسیلٔھ اروپاییان

این ھا باز . مردم کنونی افغانستان در بر گیرنده یی بسیاری از این عنصر ھای بھ شدت متفاوت، می باشند

مانده گان مھاجرت ھای گسترده و یورش ھایی می باشند کھ بر چھرٔه فرھنگی و نفوس کشور، اثر ژرفی را وارد نموده 

 ٩در صد، ھزاره گان  ٢٧در صد نفوس را، تاجیکان  ۴٢بزرگ ترین گروه قومی اند کھ  در افغانستان پشتونان. است

درصد باقی مانده را می  ۴در صد و دیگر گروه ھای قومی  ٢در صد، بلوچان  ٣در صد، ایماق  ٩درصد، ازبکان 

: ر چار گروه قومی مانند البتھ توجھ بیش تر ب. در بررسی کنونی ھشت گروه قومی مورد آزمایش قرار گرفتھ اند. سازند

شیؤه زنده گی شان بھ صورت سنتی نیمھ کوچی می باشد و در جنوب و شرق افغانستان و در غرب  پشتونان، کھ

تاجیکان یک . آنان بھ زبان پشتو کھ شاخھ یی از زبان ایرانی شرقی می باشد، گپ می زنند. پاکستان بھ سر می برند

در افغانستان آنان . سخن می زنند و بیش تر پیوند با زبان پارسی در ایران دارندگروه قومی اند کھ بھ زبان پارسی 

ھزاره گان بھ . بزرگ ترین گروه نفوس تاجیک اند کھ در بیرون از تاجیکستان واقع در شمال افغانستان بھ سر می برند

باور اند کھ بازمانده گان اردوی آنان بھ این . زبان پارسی کھ در آن واژه گان مغولی نیز وجود دارند، گپ می زنند

ازبکان گروھی اند کھ بھ زبان ترکی گپ می زنند و شیؤه . چنگیز خان اند کھ در سدٔه دوازدھم، بر این جا یورش برد

  .در شمال کشور بھ سر می برند زنده گی شان نیمھ زراعتی بوده

ای شفاھی، تا آگاھی ھای تاریخی استوار در حالی کھ دیدگاه ھایی در مورد چگونگی گذشتٔھ افغانان بر سنت ھ

ی، شجره گی یا ژنی از مردم افغان صورت )جدول شماره یک(است  ، بررسی ھای کم تری در مورد ساختار دانش نَسبَ

این بررسی ھا یا در چارچوب محدود سیاھھ سازی . اگر کاری ھم انجام شده، بسیار کم بوده است. گرفتھ است

کروموزوم وای  تنھا بھ بررسی بوده و یا STRs دو چرخھ یی کوتاه مدت با تکرار متناوب کروموزوم ھای غیر جنسیتی

در این بررسی، ما دست بھ تحلیل ھمھ جانبھ و گستردٔه کروموزوم ھای . در بند مانده است در یک گروه قومی ویژه،

بھ تھیٔھ آگاھی ژرف گونھ گونی جنسیتی ما، برای بار اول دست . ھای مھم قومی افغانستان، زده ایم گونھ گون در گروه

. مشترک پیوند دارند، زده ایم یا ژنی در راستای تکامل تدریجی در میان عضوان یک گروه قومی افغان کھ بھ جد ھای

وای را کھ در دستبندی کروموزوم ھای غیر جنسیتی دو چرخھ یی کوتاه مدت با تکرار  کروموزوم ١٩ما ھم چنان 

این امر ما را یاری می دھد تا بھ مقایسھ دقیق در میان گروه ھای گونھ گون . ند زیر پژوھش گرفتیممتتاوب، قرار دار

ما با بھره برداری از این آگاھی ھا تالش نمودیم تا بھ این امر دست بیابیم کھ آیا گروه ھای قومی در . قومی دست بزنیم

در میان نفوس مشترک سر بلند می نماید، می باشند و یا تفاوت افغانستان، بیانگر و بازتاب دھندٔه نظام ھای اجتماعی کھ 
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ما ھمچنان در جستجوی این امر برآمدیم تا بھ چگونھ گی . ھای فرھنگی در گونھ گونی نَسَبی یا ژنیتک کنونی وجود دارد

ی افغانان مدرن  یا ھمو ھمو ساپین بھ واژٔه مدرن در دانش باستانشناسی و نسب شناسی بھ انسانان خرد دار  (ترکیب نَسبَ

آن را نباید با واژٔه مدرن کھ بار نظام سیاسی ـ اقتصادی سرمایھ داری را بھ دوش می کشد، و از سدٔه . کار می رود

در چارچوب ) طرزی. شانزده بھ این سو در اروپا پای گرفت، و اکنون در سراسر جھان گسترش می یابد، اشتباه نمود

باید در . البتھ این امر را نباید در ھمین تنگنا قرار داد. شور، قرار دارند آگاھی بیابیمنفوس و مردمی کھ در دورادور ک

نظر داشت کھ بھ سرچشمھ ھای دیگر نفوس کھ در جریان جابجایی تاریخی بر ھویت گروه ھای گونھ گون قومی، اثر 

ایی کھ در منطقھ شکل گرفتند و بر در این راستا، بررسی اولین تمدن ھ. وارد کرده اند، نیز توجھ صورت گرفتھ است

ی یا ژنی افغانان اثر نیرومند وارد نمودند، از اھمیت واالیی برخوردار است   .گونھ گونی نَسبَ

  شیوه ھای کار و مواد مورد بررسی 

  بیان قومی 

ی شان رد یا  بی شده است، کم از کم سھ تمام کسانی کھ در این بررسی شرکت کرده اند و بر این اساس خط نَسبَ

اینان ھم چنان آگاھی ھمھ جانبھ از وضع جغرافیایی، روی کاغذ ثبت . نسل در زادگاه خویش بھ جد پدری شان می رسند

  .این آگاھی ھا را کارشناسان و دانشمندان دانشگاه امریکایی در لبنان، تایید کردند. نموده اند

  نسبیمحتواھا، موضوع ھا و رقم ھا یا داده ھای 

از میان نفوس کنونی کھ برای بررسی بھ آنان توجھ شده است، بھ جای ھا و منطقھ ھای مربوط اند کھ از دید 

: اینان شامل. اینان یا بھ وسیلھ یورش ھا و یا مھاجرات ھا، وارد این بخش شده اند. باستانی دارند تاریخی اھمیت

. ر اینان بھ مردمی کھ تازه وارد این جا شده اند، نیز پرداختھ شده استدر کنا. ایرانیان، یونانیان، ھندوستانیان می گردند

ھم چنان ھجوم ھای متعدد مردمان آسیای شرقی . بھ گونھ نمونھ عربانی کھ در سدهّ ھفت عیسایی بھ این جا یورش بردند

سوی دیگر نباید مردمانی از . کھ در سده ھای سیزده و چارده عیسایی، بھ این جا صورت دادند، در نظر گرفتھ شده است

ھم چنان ساکنان غرب روسیھ و . را کھ در جلگھ ھای گسترده دورادور بحیرٔه کسپین، زیست می نمایند، فراموش نمود

و شمال ھند رسیدند، را بایست در  شرق اروپا را کھ ممکن در مھاجرت مربوط بھ ھند و اروپاییان کھ بعد ھا بھ این جا

  .نظر گرفت

تا نمونھ یی کھ بھ تازه گی در خط تقسیم بندی َنَسبی یا ژنی از  ٢٠۴نمونھ، بھ شول  ٨٧٠۶از  در این بررسی

َسبی، : برای درک بھ تر، این گونھ تقسیم بندی شده است. افغانستان گنجانیده شده اند، کار گرفتھ شده است دستھ بندی نَ

ھم چنان از رقم ھا و یا داده ھای مردمان شرق میانھ  .والیت پدری یا شھر یا ده و یا اگر امکان داشتھ است، محل اصلی

نمونھ ـ، روسیٔھ  ١۵٢۵نمونھ ـ، قفقاز ـ  ١٠٢٠٩نمونھ ـ، آسیای شرقی ـ  ١٣٣۵جنوبی ـ / نمونھ ـ، آسیای مرکزی ٢٧٢٠ـ

  . نمونھ ـ ٢٢٢نمونھ ـ، و افریقاییان ـ  ١١٢٣نمونھ ـ، اروپاییان ـ  ۵۴۵شرقی ـ 

  رده بندی نَسبَی یا ژنی

را از خون و یا از راه برداشتن آب دھان بھ وسیلھ چوب پنبھ دارکھ بھ صورت ویژه یی برای این کار . ا.ان.د

بھره  Phenol-chloroformبرای این کار از روش معیاری تعقیم ماده بیھوشی یا . آماده شده است، بھ دست آورده شده اند

کروموزوم وای با شیؤه  ١٩برای ھر نمونھ . یی رده بندی گردیدبعد این نمونھ ھا بر اساس شیوه ویژه . گرفتھ شده است
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کروموزوم ھای غیر جنسیتی دو چرخھ یی کوتاه مدت با تکرار بعد . دقیق دانش نََسب شناسی مورد بررسی قرار گرفت

  .نام گذاری شدند STRs متناوب

  تحلیل ھای احصایھ یی

وسیلھ یی را بھ کار می برند کھ سپرم یا آب منی مرد بر اساس این روش (در این مورد از شیوه یی سد سازی 

در این راستا اول از ھمھ نفوش کشور بر اساس جای زیست یا . بھره برداری شد.) ط. نتواند بھ تخمھ یا اووم زن برسد

  :جغرافیا بھ شکل زیر دستھ بندی شد

آوار، دارگین، : قفقاز  -٣. غربیروسیٔھ سپید، روسیھ : شرق اروپا - ٢. پشتون، تاجیک، ھزاره: افغانستان -١

آذربایجان شرقی، مرکزی، : ایران -۵. یونان، ترکیھ، لبنان، سوریھ: شرق میانھ و اروپا -۴. لیژگی، ابخاز، چرکسی

  .شمال، غرب و جنوب: ھند. مازندران، قزوین، سیستان و بلوچستان

ھزاره و ازبک،  -٢. ند و غرب ھندپشتون، تاجیک، شمال ھ -١: دوم، نفوس بر اساس ھویت دستھ بندی شدند

آذربایجان شرقی، مرکزی، مازندران، قزوین، : ایران -۵. چرکس، آبخازی: قفقاز -۴. آوار، دارگین، لیژگی: قفقازی -٣

  .یونان، ترکیھ، لبنان و سوریھ: شرق میانھ و اروپا -٧. روسیھ سپید، روسیٔھ غربی -۶.سیستان و بلوچستان

  نتیجھ ھا

برنامھ دانشی، پس از بررسی ھای مقایسھ یی بھ این امر دست یافتند کھ پشتونان و تاجیکان از  این کاوشگران

بھ ھندوستانیانی کھ در شمال و غرب این کشور زنده گی می نمایند، با مقایسٔھ دیگر  دانش نسب شناسی یا ژنی، دید

ھ در میان گروه ھای شرق اروپا و ایرانیان قرار این دستھ و گروه ک. نزدیک تر اند. ھزاره گان و ابکان: قومان مانند

نشانھ ھای مرزی در . دارند، نزدیک تر بھ ایرانیان، بھ ویژه آنانی کھ در آذربایجان شرقی زنده گی می نمایند، می باشند

ی یا ژنی، ھزاره گان و ازبکان را از پشتونان، تاجیکان و ھندوستانیان، جدا می سازد   .دانش نَسبَ

بخش . ت ژرفای زمانی کھ ساختار یاد شده شکل گرفتند، از شیؤه مقایسھ یی بھره گرفتھ شده استبرای دریاف

سال پیش صورت  ١۵٨٢۵تا  ٧١٠٠زیاد این کاوش ھا نشان می دھد کھ جدایی منطقھ یی ده ھزار سال پیش، در میان 

. بخش کشت و زراعت، بھ میان آمداین درست زمانی است کھ پس از جابھ جایی ھم، انقالب نوسنگی در . گرفتھ است

در این زمان، افغانان، ایرانیان، ھندوستانیان و اروپاییان شرق بھ حیث مردمان مشخص و روشن، بیرون از ساختار، 

. این کاوش ھای نشان می دھد کھ جدایی بعدی در داخل ساختار ھای نفوس، صورت گرفتھ است. پای در میان گذاردند

این را می توان . سال پیش رخ داده است ٧٧٢۵تا ٢٧٧۵ھزار سال پیش در میان  ۴،٧فغانان این جدایی دومی برای ا

  .این جدایی تا نزدیک بھ زمان کنونی ادامھ یافتھ است. آغاز دوران بنیاد گذاری تمدن و بی جایی خواند

  گفت و گو

قومی در افغانستان، نشان  این بررسی و کاوش برای بار اول تنوع کروموزوم وای، را در میان گروه ھای مھم

سَبی یا ژنی را با رخداد ھای ثبت شدٔه تاریخی و مھاجرت . داد ما بھ کاوش ترکیب افغانان مدرن پرداختھ و این تنوع نَ

رقم ھا و داده ھای بررسی شده بھ روشنی ھر چی تمام تر نشان می دھند . مردمان ھمسایھ، دارای پیوند تنگاتنگ یافتیم

ھزار  ١٠این دوران در حدود (  Holocene و جا بھ جایی از راه آسیای مرکزی در دوران ھلوسنکھ ھجرت ھمیشگی 

این درست زمانی است کھ یخچال ھا پس از آخرین دوران یخبندان، آرام آرام آب . سال پیش تا امروز را در بر می گیرد
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این امر پیوند . نی شکل می گیرنددر ھمین زمان است کھ ساختار نفوس کنو. صورت گرفتھ است. ) ط. می شوند

  .تنگاتنگ با وضع قومی در افغانستان امروز دارد

بررسی پیشین کھ در پاکستان صورت گرفتھ بود و در بر گیرنده گروه ھای قومی اند کھ در افغانستان نیز زنده 

موزومی در نتیجھ حال و وضع این امر نشان می دھد کھ تنوع کرو. بلوچان، ھزاره گان و پشتونان: گی می نمایند، مانند

بھ جز ھزاره گان، ھمھ گروه ھای قومی در پاکستان در بر گیرنده تنوع . جغرافیایی بھ میان آمده است، نی پیوند قومی

. اینان در ساختار گروه مردمان آسیای جنوبی شامل اند و بھ مردان شرق میانھ پیوند نزدیک دارند. کروموزوم وای اند

ای کھ در میان مردمان ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان صورت گرفت، نمایشگر بررسی کروموزوم و

بیش تر در میان مردمی کھ در ھمان گروه قومی پیوند دارند، دیده می شود تا  این واقعیت است کھ در این جای ھا تنوع

ی یا ژنی،  از داده ھای یاد شده بھ این نتیجھ دست می. میان گروه قومی خودشان در یابیم کھ آنان ریشھ در نیکان نَسبَ

ھم چنان ما بھ گونھ گونی روشنی در میان گروه ھای متعدد افغانستان، . صرف نظر از پیوند قومی شان، یگانھ یی دارند

 در این جا نمی توان از مقایسھ درون قومی، حرف زد، برای این کھ آگاھی در مورد پیوند طایفھ گی و. دست یافتھ ایم

ی و ژنی کھ در میان گروه ھای قومی افغانستان بھ مشاھده رسیده است، . قبیلھ گی در دسترس نبوده است سبَ تنوع شدید نَ

این امر ناشی از موقعیت رزم آریانھ و استرتجیک این . در میان گروه ھای قومی آسیای مرکزی نیز دیده شده است

این ھا ھمھ دست بھ دست . می باشد ی سوزان و جلگھ ھای گستردهمنطقھ ھمراه با کوه ھای سر بھ فلک کشیده، دشت ھا

این کار . ھم داده و زمینھ را برای شکل گیری سازمان ھای اجتماعی در میان نفوس رو بھ تزاید، فراھم ساختھ است

ی و ژنی را در میان گروه ھایی کھ در جریان روند زمان رشد یافتھ اند، شکل داده    .اندھمچنان مرز ھای نَسبَ

رقم ھا و داده ھای دیگر نمایشگر این واقعیت اند کھ جریان خط نََسبی پدری در میان گروه ھای متعدد قومی 

و قومی دارد کھ در میان این گروه ھا بھ  این امر رابطٔھ نزدیک با ازدواج درون طایفھ گی، قبیلھ گی. بسیار معدود است

در خط کروموزم وای، در میان گروه ھای قومی آسیای مرکزی، دست  ما بھ نتیجھ ھای ھمانندی. شدت مروج بوده است

ی مادری بسیار کم می باشد. یافتھ ایم دلیلش این است ازدواج با زنان . جالب است کھ این امر در بخش جریان خط نَسبَ

  .بیگانھ در این بخش تحمل می شده است

یکان دیده شده است، بھ ھمان سطح در میان ھمان تنوع خط قومی کروموزوم وای کھ در میان پشتونان و تاج

این تنوع، ھر قدری کھ بھ سوی جلگھ ھای . مردمانی کھ در وادی سند زنده گی می کردند، بھ مشاھده رسیده است

از این داده ھا چنان بر . کھ در آن جا خط میان دوران ھلوسن، مسلط است، برویم، کاھش می یابد اطراف بحیرٔه کسپین،

دید دیروزی کھ بھ این باور بودند کھ مردمان ھند و اروپایی از جلگھ ھای دَورادَور بحیرٔه کسپین، بھ آسیای می آید کھ 

  .مرکزی و ھند، گسترش یافتھ اند، نادرست نشان می دھد

رقم ھای بھ دست آمده در این بررسی رابطٔھ تنگاتنگ و نزدیک را میان پشتونان، تاجیکان، مردمان شمال ھند 

ھزاره گان، . در نتیجھ می توان گفت کھ این امر ساختار افغان ـ ھند را بھ میان آورده است. ند را نشان می دھدو غرب ھ

ھم چنان جریان رشتھ . کسانی کھ در جنوب ھند بھ زبان دراویدی گپ می زنند، بیرون این ساختار قرار دارند ازبکان و

ی یا ژنی کھ از ھند بھ افغانستان سیر ی و ژنی ھندوستانیان دیده ایم، در بر  ھای نَسبَ نموده است و ما آن را در خط نَسبَ

َسبی و ژنی و ھم چنان جریان رشتھ ھای نََسبی و ژنی، این امر را نشان  .گیرندٔه پشتونان و تاجیکان می باشد این پیوند نَ

کھ سنگ بنای اولین تمدن ھا در وادی  می دھد کھ این رابطٔھ بر ھم اثر گذارنده، کم از کم از دورانی وجود داشتھ است
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   .بر زمین گذاشتھ شده است.) ط. وادی مرغاب(سند و جایگاه سترگ باستانشناسی باکتریا ـ مرگیانا 

ھزار  ١٠،۶از سوی دیگر این یافتھ ھا نشان می دھد نفوس افغانان از ایرانیان، ھندوستانیان و اروپاییان در 

سال پیش کھ آغاز انقالب نو سنگی را ھمراه با شکل گیری ھمبود ھای زراعتی،  ١۵٨٢۵تا  ٧١٠٠سال پیش میان 

ھزار سال پیش  ۴،٧از سوی دیگر، پشتونان از دیگر گروه ھای قومی کشور در حدود. نشانی می نماید، جدا شده اند

منطقھ شکل می این درست زمانی است کھ تمدن ھای عصر برونز در . سال پیش جدا شده اند ٧٧٢۵تا  ٢٧٧۵میان 

این رقم ھای نشان می دھد کھ تفاوت و دگرگونی در نظام ھای اجتماعی در افغانستان، ممکن بھ وسیلھ اولین . گیرند

اما، با این رقم ھا باید با دقت برخورد نمود، زیرا این امر جریان مدل رشتھ ھای . تمدن ھای شھری شکل داده شده اند

ی یا ژنی را شکل نمی دھد و  این امر از جدایی ھای بعدی سخنی بھ میان . از ورود و جذب مھاجران سخن نمی زندنَسبَ

این امر نمایشگر واقعیت . اما، این امر روشن است کھ دو موج جدایی مھم را می توان با دقت نشانی نمود. نمی آورد

  .ھزار سال پیش صورت گرفتھ است ٧٧٢۵تا  ٢٧٧۵روشن است کھ این امر 

ر در منطقھ، ممکن نفوس نیایی را جذب نموده و بھ این شکل، بھ رشتھ ھای نََسبی و ژنی گسترش نفوس پس ت

این امر در مورد ھزاره گان و ازبکان در افغانستان کھ ھمیشھ با یورش و مھاجرت . افغانان تنوع بیش تر بخشیده است

ما دریافتھ ایم کھ کم از کم سوم حصھ نیم  با آن کھ. مغوالن و ترکان ـ مغوالن، ھمراه بوده است، بھ شدت صدق می نماید

/ کروموزوم ھای شان بھ شرق آسیا تعلق دارد، با آن ھم بررسی دیگر، آنان را در میان گروه ھای شرق آسیا و قفقاز

  .اروپا قرار می دھد/ شرق میانھ

تفاوت ھا در چنین بھ نظر می آید کھ جا بھ جایی ھای تاریخی و یورش ھا، نقش مھمی را در خط شکل گیری 

ی و ژنی را . جریان بھ میان آمدن ساختار ھای کنونی نفوس، بھ دوش کشیده اند ما شاھد ھای کم تری از رشتھ ھای نَسبَ

پیش تر بھ این . در مورد سر و صدای ھای زیادی کھ پیش تر ھا در باره جا بھ جایی، بھ راه انداختھ شده بود، دریافتیم

  .رومندی بر نفوس کنونی وارد کرده استباور بودند کھ این امر اثر نی

ی یا ژنی  در بررسیی کھ در مورد پشتونان پاکستانی پیش تر صورت گرفت، ما نشانھ ھایی از رشتھ ھای نَسبَ

اما، در مورد افغانان چنین آگاھی بھ دست آمد . یونانی را کھ یورش السکندر بزرگ بھ ھمراه آورده بود، مشاھده کردیم

  .ن شرق میانھ و ایرانیان، بیش تر پیوند دارند تا مردم بالکانکھ آنان با مردما

در این راستا گزارش . یورش عربان در سدٔه ھفتم عیسایی از خویش اثر نیرومند فرھنگی در منطقھ گذاشت

شتھ اما ھیچ نشانھ یی از ر. ھایی وجود دارند کھ عربان در افغانستان جای گزین شدند و با مردمان محلی درھم آمیختند

ی در این کشور دیده شده است، اما، . ژنی عربان در این زمینھ بھ مشاھده نرسیده است ھای نََسبی و برخی رشتھ ھای نَسبَ

جالب است سھ تا افغان کھ ادعا نموده بودند دارای ھویت عربی اند، . نشانٔھ روشن تنھا در مورد یک افغان دیده شده است

  .ند زدندرشتھ ھای نسبی و ژنی شان سر بھ ھ

ھزاره، نشانھ ھایی دیده شده اند کھ بھ ندرت بھ خارج از افریقا دیده  میان سھ نفر ما ھم چنان مشاھده نمودیم کھ

این امر . نیکانی را پی گرفتند کھ بھ افریقای شرقی متعلق بوده اند این امر نشان می دھد کھ اینان بھ تازه گی. می شود

ی و ژنی بھ شدت درھم تنیده . وده باشدممکن نتیجٔھ تجارت برده گان ب این امر نشان می دھد کھ مرز ھای رشتھ ھای نَسبَ

اما، تا کنون تاریخ قاعده ھای این جذب و حل در منطقھ را کھ با گذشت زمان صورت گرفتھ است، روشن . شده است

  .نگردیده است
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. د بھ شدت پیچیده گذر نموده استچنین بھ نظر می آید کھ جذب زبان و گسترشش در افغانستان از یک رون

ی و ژنی در افغانستان چنین میالنی دارد کھ بھ دو خانواده  پیوند میان ھزاره و ازبک، با آن کھ ساختار رشتھ ھای نَسبَ

ھزاره گان مانند پشتونان و تاجیکان بھ گروه زبانی ھند و ایرانی کھ . تعلق دارند، بسیار نزدیک است زبانی متفاوت

. ی از خانواده زبان ھای ھند و اروپایی می باشد، تعلق دارند در حالی کھ زبان ازبکی بھ خانوادٔه ترکی پیوند داردشاخھ ی

شکل زبان ترکیی کھ ازبکان بھ آن گپ می زنند، بازمانده کدام زبان ترکی مرده است کھ در سدٔه  چنین بھ نظر می آید

می تواند وجود داشتھ باشد کھ تفاوت ھای زبانی در افغانستان کنونی یک  چنین باور. پانزدھم عیسایی بھ میان آمده بود

  .پدیده بھ شدت تازه فرھنگی می باشد

در پایان بھ این نتیجھ دست می یابیم کھ تنوع کروموزوم وای در افغانستان در میان گروه ھای قومی گونھ 

ھ ھمھ افغانان بھ صورت عموم سھم مشترکی بھ نیایی کھ با آن ھم، ما چنین دریافتھ ایم ک. گونی زیادی را بیان می دارد

سال پیش  ٧٧٢۵تا  ٢٧٧۵ھزار سال پیش، میان ۴،٧این امر در . در دوران انقالب نوسنگی می زیستند، تعلق دارند

اولین دگرگونی در ساختار ھای اجتماعی در دوران برونز، با شکل گیری اولین تمدن ھا در . دست نخورده باقی ماند

مھاجرت ھا و یورش ھای بعدی در منطقھ بھ وسیلھ گروه ھای قومی بھ شکل گونھ گونھ یی جذب . طقھ ھمراه می باشدمن

ی و ژنی رامیان مردم بھ میان آورده استو این کار برای این کشور  شده و در نتیجھ تنوع شگفت انگیز رشتھ ھای نَسبَ

  .آسیای مرکزی، بخشیده است جایگاه ویژه و خاص تنوع نسبی و ژنی را در چارچوب در

   

اگر کسی عالقھ دارد . من در مورد گروه ھای قومی کشور و تمدن سند ـ ھلمند، نوشتھ ھایی دارم: یادداشت

  .می تواند با استفاده از نشانی نامٔھ برقی ام، تماس بگیرد، تا آن ھا را بفرستم

  

  جدول شماره یک 

-------------------------------- --------------------------------------------------------------------  

َسبی یا ژنی تاریخ شفایی جای در افغانستان گروه ھای قومی    بررسی نَ

نمایشگر این امر است کھ 

ی یا ژنی بھ  اینان پیوند نَسبَ

  شمال و غرب ھند دارند

پشتونان از بخش دیگر افغانان 

ھزار سال پیش ھنگام  ٧،۴

شکل گیری اولین تمدن ھا در 

وادی سند و باختر ـ مرغاب، 

  جدا شدند

کم از کم باور بھ این سھ  

  : اصل

قبیلھ ھایی اسراییلی : یھودی

کھ بھ وسیلھ امپراتوری 

سال پیش،  ٢٧٠٠آسوریان در 

  تبعید گردیدند

بازمانده گان اردوی : یونانیان

  الکسندر

  جنوب

  جنوب غرب

  و شرق

  پشتونان
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 اساسی ترین خط میان پشتونان

ھزار سال پیش را  ١۴قدامت 

  در وادی سند، در بر دارد

 

 در بخش شمال ھند: راجپوت 

 .حضور داشتند

اینان نیز مانند پشتونان، پیوند 

نسبی و ژنی با شمال و غرب 

ھم چنان اینان . ھند دارند

ھمانندی زیادی با ایرانیان بھ 

 دارند ویژه در اردبیل

چنین باور وجود داشت کھ 

واژٔه تاجیک، . ایرانی اند

ترکی بوده، نا ترک یا غیر 

  ترک معنا دارد

  تاجیکان  شمال شرق، مرکز و غرب

ی، ھزاره را  سبَ پیش تر رشتٔھ نَ

درصد بھ چنگیزخان و  ٣٠تا 

اردوی مغولی اش تثبیت کرده 

بود، اما، در رشتھ ھای نََسبی 

ھای یا ژن ھزاره گان عنصر 

دیده شده است کھ سر بھ 

مردمانی می زند کھ در این جا 

پیش ازیورش چنگیز خان 

این رشتھ . ساکن شده بودند

ی یا ژنی نشان می  ھای نَسبَ

دھند کھ اینان تفاوت روشنی 

  از خود مغوالن دارند

بھ این باوربوده اند کھ بازمانده 

گان اردوی چنگیز خان می 

سربازان مغولی در . باشند

ھزار نفری از او باقی گروه 

بر گردان این واژه بھ . ماندند

  زبان پارسی، ھزار می باشد

  ھزاره  مرکز

پیش تر چل در صد رشتھ ھای 

ی یا ژنی شان، پیوند آنان  نَسبَ

را با چنگیز خان و اردوی 

اما، . مغولی اش نشان می داد

ازبکان، مانند ھزاره گان 

ممکن بھ دلیل یکجا شدن با 

فاوت ویژه یی مردمان محلی، ت

  با مغوالن دارند

 

اینان بھ کوچیان رمھ داری 

می رسند کھ ھنگام یورش 

ترک ـ مغول بر آسیای 

  مرکزی، وارد این جا گردیدند

  ازبک  شمال
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