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 !اقوام پشتون ءامنش
 

صی نوشت " بزرگترین قوم پشتون امروزى بنام غلجي اول ترك بوده اند. غلجًى ها در تاریخ بنام خلجى یاد خش

شهنشاه غلجي عالوالدین خلجى نام داشت كه هشت قرن قبل از امروز بر تخت دهلى نموده اند و مشهور ترین 

سلطنت داشت." این یکی از برداشتهای نادرست دیگر همانند برداشت غلط نسبیت پشتونها به یکی از اقوام ده 

 .گانه بنی اسراییل است که در برخی کتابها از گذشته ها تا امروز تکرار میگردند

غلجاییها از آسیای میانه و نسبیت یکی از اقوام ده گانه بنی اسراییل باالی پشتونها به دالیل و  تیوری مهاجرت

 :داشته های علوم معاصرکامال نا درست است

یافته های مطالعات مقایسوی ژنیتیکی پشتونها با تاجیکها، ترکتبارها، هزاره ها و مردم شمال هند نشان  - اول

تاجیکهای افغانستان یکی بوده و هردو مربوط به حوزه شمال دریای سند وجنوب پشتونها و اء میدهد که منش

هندوکش هستند که قدامت دوازده هزار ساله در این مناطق دارند واینها از نظر دی ان ای شباهتی با ترکتبارها 

 و هزاره ها ندارند؛

ت که زبانهای ترکی، عربی و یهودی زبان پشتو مانند زبان دری یک شاخه از زبانهای هند و اروپایی اس - دوم

 را در بر نمیگیرد؛

تمام پشتونهای آنطرف خط دیورند، مشرقی و جنوبی همه غلجایی هستند. تعداد نفوس آنها بدون لوی  - سوم

قندهار و ابدالیهای هرات و محمد زاییها، سدوزاییها و غیره بیش از چهل ملیون نفر است. در حالیکه تمام نفوس 

ملیون نمیشود. همچنان تعداد مجموعی نفوس پشتونها در دنیا به مراتب  ۴۴ازبکستان+ترکمنستان تاجیکستان+

بیشتر از تمام اقوام یهودی دنیا میباشد. در حالیکه در تاریخ هرگز مهاجرت این کتله بزرگ از آسیای مرکزی و 

 یا از شرق میانه به سرزمینهای پشتون نشین امروزی دیده نشده است؛

بر سر زبان ترکی و یا عبرانی آنها چه آمد؟ آیا از لحاظ چهره پشتونها و به خصوص غلجاییها ترکتبار  - چهارم

 معلوم میشوند یا شباهت به پنجشیریها، پروانیها و کابلیها دارند؟
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