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 گردد: های نفوس اقوام افغانستان از منابع مختلف تقدیم می در جدول آتی تخمین

 های ترکیب قومی نفوس افغانستان توسط مؤلفین و منابع مختلف تخمین فیصدی

 سایر اوزبیک هزاره تاجیک پشتون منبع مؤلف
مجموع 
 )درصد(

رسوی و تحقیق  شقق  
 ساله

 100 10 6 9 12.4 62.73 1999بنیاد واک ناروی 

گ  100 4 3 3 30 60 1960افغانستان  مکس کلومبر

تولققققققققققققققققققققققققققققق  م ققققققققققققققققققققققققققققق د  افغانسقققققققققققققققققققققققققققققتان و  ویلیام مییل
 1998طالبان/لن ن 

62.7 12.4 9 6 9.9 100 

محققققج مح ققققو  و  . 
 باوری

 100 10 5 5 20 60 ایرانجغرافیای دنیا چاپ پن ج 

پروفیسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققور    . 
 بروک

 100 11.4 8.6 8.6 18.6 52.8 /اتحاد شوروی1981نفوس جهان 

 100 20   20 60 1955کابل -افغانستان پروفیسور محم  عیل

زبققققققان مقققققققیل افغانسققققققتان/اتحاد شقققققققوروی  پروفیسور اسالنو 
1964 

60    40 100 

افغانستان/پاکسقققتان سسقققتج فققق را  در  محم  انعام واک
2000 

62 12 9 6 11 100 

 43 – 42شقققققققققققققققققققققققققققققققققققققمار  
 جری   افغان ملت

 100 13 8 8 21 50 1995پاکستان 

 100 1.9 8 2.7 28.7 58.7 1980تاریققققخ و ای اد افغانستان/لن ن  عب ال احم  المب  

 100 17   13 70 1987تاریققققخ و ای اد افغانستان/ایران  عب العظیج ولیان

 100 30   20 50 م له سخن جعفریانعیل اکبر 

 100 16 7 6 25 46  مریکا 1973افغانستان  لوی دوبری

 100 12 6 19 25 38  مریکا 1997افغانستان  ورل  الماناک

ی ز -55 1987های بزرگ دنیا  زبان مکیبز
65 

   35-45 100 

 100 14 8 10 23 45 افغانستان انتونز 

 Fact Book 42 27 13 9 9 100  . ی.ای

 ۲۰۰۴انتخابقققققققققققققققققققققققققققققققققققققا  
ریاست جمهوری

1
 

 100 6.7 10 11.6 16.3 55.4 نتایج نشر ش   انتخابا 

دکتقققققققققققققور نقققققققققققققور احمققققققققققققق  
 خال ی

 100 5.7 12 12.2 26.4 43.7 2016اکادمیا 

 

 هیئتوان با در نظر داشت احصا در نتیجه با استفاده از منابع مختلف ترکیب قومی نفوس افغانستان را می
 م در جدول ذیل خالصه نمود: 2021( هجری شمسی۱۴۰۰رسمی تخمین نفوس در سال )

 

                                                           
درصکد، عبدالرشکید دوسکتم  12.2درصکد، محمکد محقکه )هکزاره(  16.3درصد، یونس قانونی )تاجک((  55.4حامد کرزی )پشتون(  1

 درصد 12)ازب(( 
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 2021 تخمین تعداد و فیصدی نفوس افغانستان به تفکیک اقوام کشور

 اقوام
تخمین 
فیصدی 
 نفوس

تعداد نفوس 
2021 
 مسکون

تعداد نفوس 
2021 
 کوچی

مجموع تعداد 
نفوس 
2021 

فیصدی 
نفوس 
2021 

 %46.2 15,527,700 1,500,000 14,027,700 43.7 پشتون

 %25.2 8,474,400 0 8,474,400 26.4 تاجیک

 %11.5 3,852,000 0 3,852,000 12.0 هزاره

 %8.6 2,889,000 0 2,889,000 9.0 اوزبیک

 %2.9 963,000 0 963,000 3.0 ترکمن

 %2.4 802,500 0 802,500 2.5 بلوچ

 %3.2 1,091,400 0 1,091,400 3.4 سایر اقوام

 %100.0 33,600,000 1,500,000 32,100,000 100.0 مجموع نفوس

 احصائیه ملی هاز ادار ملیون( و نفوس کوچی۳۳،۶) تعداد مجموع نفوس افغانستان: منابع

 ، وبسایت اکادمیا.از دکتور نور احمد خالدی نفوس ترکیب قومی و معلومات

 منشأٔاقوامٔافغانستان

ها به ترتیب بزرگترین اقوام نفوس افغانستان را تشکیل داده در مجموع  ها و تاجیک پشتوندر باال دیدم که 

ها را بنر اسناس تمندن ویندی اآریناییا  لی اینن سنرزمینوسازند. اگر اقوام ا درصد نفوس کشور را می ۷۰

تناریخی، اصنیل همنین سنرزمین هسنتند. از جاننب دیگنر ن رینات “ هنای آریایی”بگوییم این دو قوم هنردو 

های  تر بیانگر آن است که تاجیکان افغانسنتان تفناوت بسنیار کمنی از پشنتون  شناسی و ژنیتیکی تازه باستان

نویسند: ا  این کشور داشته هردو منشأ نژادی واحدی دارند. مرحنوم مینرغالم مدمند غبنار درینن منورد می

شنود کنه مسنکن تناریخی شنعبه دادیکنای  ها ... به تائید اقوال هرودوت و بیلیو و غیره ... معلنوم می تاجیک

قدیمی پختانه همان صفدات شنر  و شنمال افغانسنتان بنوده و از آنجنا بنه منرور زمنان در سنایر سنرحدات 

داخل و خارج افغانستان مهاجرت اختینار کنرده انند، کنه تنا امنروز در افغانسنتان و مناورالنهر و فنارس بنه 

ا )افغانستان در مسیر تاریخ(. هدف از ا دادیکای پختاننها شدند های تاجیک و دهگانا و دهوار یاد می نام

 توسط مرحوم غبار دقیقاً توضیح داده نشده است.

نویسند:  همین مفهنوم را مدقنه هنم  ونر و زمنان غبنار، اسنتاد کهنزاد از قنول هنرودوت رواینت کنرده می

د و متوننل بننا داننن ا )تاجیننک( را هننرودوت از شننعب اپکتننیا هننا اپختننونا هننا میDadicaeهننا  ادادیک

اگنداهاریا ها ذکنر نمنوده و بنا اهنالی صنفدات شنرقی آریاننا مخووصناً گننداهاری هنا پیوسنتگی داشنتند 

هنا  بنارت از همنین  هنا ینا تاجیک افزایند: ادادیک (. کهنزاد در ادامنه می85)احمد  لی کهنزاد، آریاننا،  

ت جنوب کشور بود بنه ننام اداکینو مردمانی هستند که در زبان ازندا آریانا که بیشتر مرکز نقل آن صفدا

Daqyouکه بیشننتر بننه کشننت و زرا ننت  القننه داشننتند. بننه  قیننده برخننی از  ا ینناد شننده اننند، یعنننی کسننانی

ها پن  از  نگارشگران کلمه ادهقانا از همان کلمه اداکیوا به میان آمده است. کلمه ادهقانا توسط  رب

ن زمننان اصنن"اله ادهگننانا در گننوی  مننردم گسننترد دیننن اسننالم در خراسننان بننه کننار گرفتننه شنند، درینن

شند. ازینکنه  خراسان مروج بود، که به صاحبان و ملوک ده و بلنندترین  ننوان نجابنت و فتنیلت گفتنه می

 حرف اگا در زبان  ربی وجود ندارد، به جای آن حرف ا ا را به کار برده اند.

تیکنی از هندوسنتان بنه افغانسنتان بنه کنند کنه پروسنه انتقنال وراثنت ژنی می همچنان م"العات ژنیتیکی ثابت

اقوام پشتون و تاجیک جرینان داشنته اسنت. نتنایق فنو  در حقیقنت تاییند ن رینات مینر غنالم مدمند غبنار و 

 احمد  لی کهزاد در مورد قرابت اقوام پشتون و تاجیک مستقر در افغانستان است.

پختننون  قیننده دارد کننه ا...  هننای بنر همننین منننوال پروفیسننور حقن ننر ن ننروف در مننورد اصنن"اله دادیک 

گیرنند. ...ا. )مقنام تاجیکنان در تناریخ  ها هنردو از ینک اصنل و ریشنه آرینایی منشنأ می ها و پشتون تاجیک
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 (ا.1999افغانستان، دوشنبه، 

ٔترکیبٔژنیتیکیٔنفوسٔافغانستان

از ) (ِجنِتنننننیک  ،Geneticsانگلیسنننننی بنننننه) (ژنتینننننک ،Génétiqueفرانسنننننوی )بنننننه ژنتیککککک  

شناسکیٔآفرینش ؛ بنه معننای آفریندن( یناγενετικήیوننانی ریشه  
 

شناسنی ینا حینات  زیست بخشنی از دانن 

 .پردازد های جانداران می و تفاوت وراثت است که به شناسی

م"العات بسیار دقیه ژنیتیکی نفوس افغانسنتان توسنط دانشنمندان پوهنتنون پنورت سنموس انگلسنتان بناالی 

انجام یافته و نتایق آن در ینک مقالنه تدلیلنی درجرینده پلنوس وان بتناریخ  های اخیر اقوام افغانستان در سال

دهنند کننه سنناختمان ژنیتیکننی اقننوام پشننتون و تاجیننک  م، بننه نشننر رسننیده نشننان می۲۰۱۲هشننتم مننارل سننال 

دهد کنه اقنوام پشنتون و تاجینک افغانسنتان  های بسیار زیاد باهم داشته و همچنان نشان می افغانستان شباهت

های اقوام شمال و غنرب هنند بسنیار نزدیکتنر انند تنا اقنوام شنمال قفقناز، اروپنا و  ژنیتیک با نفوساز لداظ 

 ایران امروزی.

را میان بزرگترین اقوام افغانستان منورد بررسنی ” ی“ Yهای  این م"العه برای اولین بار تنوع کروموزم

های مندرن منورد بررسنی قنرار گرفتنه و تننوع ترکینب  دهد. در این مقاله ساختمان ژنیتیکی افغان قرار می

 ها ارزیابی شده است.  های همسایه ها در ارتباط با وقایع شناخته شده تاریخی و حرکات نفوس ژنیتیکی آن

هننا را بناهم نشننان  های بسننیار زیناد آن یکننی اقنوام پشننتون و تاجینک افغانسننتان شنباهتمقایسنه سناختمان ژنیت

های بیشنتر بنا منردم  کند که اقوام پشتون و تاجیک افغانستان شباهت میدهد. هم چنان این م"العات ثابت می

همچنان از  ها در ایران امروزی و شمال قفقاز. شمال هند دارند تا ترکتباران و هزاره ها وهمسایه های آن

اقنوام شنمال قفقناز، اروپنا و  ه  هنای اقنوام شنمالغرب هنند بنه مقایسن شباهتهای نزدیک ژنیتیکنئ آنهنا بنا نفوس

ایران امروزی میتوان بنه اینن نتیجنه رسنید کنه تینوری قبلنی مهناجرت آریاییهنا از شنمال قفقناز بنه اینران و 

 باشد.  افغانستان امروزی و از آنجا به هندوستان نادرست می

هنا و  ن م"العات نشان داد که یک ساختمان خا  ژنیتینک نفوسنی هنند و افغنان وجنود دارد کنه اوزبیکای

شننود کننه پروسننه جریننان ژن از هندوسننتان بننه افغانسننتان  هننا در آن شننامل نیسننتند. همچنننان معلننوم می هزاره

های بشنری  دنیتصرف مربوط به اقوام پشتون و تاجیک افغانستان بوده و حد اقل از زمان ایجناد اولنین من

مارجینیا )تمدن اطراف دریای آمو و دریای مرغناب( برقنرار  -در من"قه یا تمدن وادی سند و تمدن باختر

ی افغانسنتان بنا نفنوس شنمال و غنرب هنند، آسنیای  گان اولینه دهند کنه باشننده م"العنات نشنان می بوده است.

تنا  ۱۲۰۰۰و شروع زرا ت یعنی بین  میانه، ایران و مردم شمال قفقاز تا ختم  ور جمع آوری و شکار

سال قبل همه دارای اجداد مشترک بودند. با شروع  ور زرا ت است که خووصنیات ژنیتیکنی  ۸۰۰۰

گان اولیه سرزمینی کنه منا افغانسنتان میننامیم از خووصنیات ژنیتیکنی مردمنان هندوسنتان و اینران  باشنده

اجتما ی، بخوو  پشتون و تاجیک، در افغانسنتان های  گردند. تکامل و جدایی اقوام و سیستم متمایز می

 گردد.از  ور تمدن مسی )برونز( یعنی با شروع شهر نشینی پدید می

ها بنناالی سنناختمان قننومی در افغانسننتان  هننای تنناریخی و لشکرکشننی دهنند کننه مهاجرت م"العننات نشننان می 

های  های هخامنشننی کشننی هننای تنناریخی و لشننکر اثننرات متفنناوت داشننته اننند. ایننن م"العننات وقننوع مهاجرت

های مقدونی، با آنکه اثنرات ژنیتیکنی مدندودی مینان اقنوام افغانسنتان و اقنوام آسنیای میاننه  فارس و یونانی

 ها دیده شده اما هیچ ارتباط قابل مالح ه با مقدونیه و بالکان به مشاهده نرسیده است.  بخوو ، فارس

راب در قنرن هفنتم منیالدی و اد اهنای مهناجرت و های ا ن دهد که لشکر کشنی م"العات همچنان نشان می

ها با آنکه از لداظ فرهنگی تاثیرات   یمنی در من"قنه بجنا گتاشنته  سکون گزینی ا راب در این سرزمین

 گردد. ها باالی نفوس مدلی این مناطه مشاهده نمی است، اما اثرات ژنیتیکی این لشکر کشی

افغانسننتان نیننز یننک پدیننده مغلننه بننوده اسننت. در حالیکننه هننای مننروج در  توزیننع جغرافیننایی و قننومی زبان
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دهد اما اینن دو قنوم از لدناظ زبنانی بنه  ساختمان ژنیتیکی نفوس اقوام هزاره و اوزبیک را باهم ارتباط می

هننا وابسنن"ه بننه گننروه  ها و تاجیک شننوند. زبننان مننردم هننزاره مانننند پشننتون دو گننروه جداگانننه مربننوط می

باشد. طنوری  های ترکی می ها مربوط به فامیل زبان که زبان اوزبیک در حالی های هندو آریایی است زبان

شود که زبان اوزبیکی مروج در افغانستان وارس مسنتقیم ینک زبنان ترکنی منقنر  شنده ایسنت  معلوم می

ها  هم میالدی ایجاد شده بود. این در حالی است که جدایی ارتباطات ژنیتیکی میان هزاره که در قرن پانزده

دهند کنه اختالفنات زبنانی مینان اقنوام  ها قبل از این زمان بوقوع پیوسته است. این امنر نشنان می اوزبیک و

 های متاخر باشند.  افغانستان معرف بروز تغییرات فرهنگی در زمان

دانیم م"ابقنت دارد. ب"نور ملنال  ها منی بینیم نتایق این م"العات با آنچه از تاریخ این سرزمین که می طوری

هنا و بازمانندگان تیمنوری شنان در مناوراالنهر، خراسنان، سیسنتان،  ها و استیالی طوالنی آن حمله مغولبا 

ها تغیینرات بنزرگ فرهنگنی و جمعیتنی  اراکوزیا، فارس، تخارستان، زابلستان، کابلستان و غیره سرزمین

اطه مسکن گنزین شندند ها بوقوع پیوسط و تعداد کلیری از مردمان اقوام مهاجم در این من در این سرزمین

که از لداظ ژنیتیکنی بنا مردمنان مدنل متفناوت بودنند. اینن مهناجرین در منناطه مرکنزی کشنور در نتیجنه 

هنای مدلنی را پتیرفتنند.  های اصلی خود را از دست داده زبان اقامت طوالنی و آمیزد با مردم مدل زبان

ون شنده منتهب شنیعه را بنین منردم مدنل ها هنم در اینن منناطه مسنک ها و فارس ها؛ قزلباد با آمدن صفوی

 شایع کردند.
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