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 ۳۰/۰۷/۲۰۱۸                                                           کلیوسوف پروفیسوراناتولی:  نویسنده
 جانباز غوث:  مترجم

 

 دپشتونها منشۀ یهودی ندار
 )دانشمندان روسی هرگونه پیوند جنیتیکی پشتونها را با یهودیها رد نمودند(

 
طرح همچو یک نظریۀ از کجا برخاسته، و بر مبنای کدام حقیق استوار می باشد؟ کی گفته که  اصولا 

 پشتونها منشۀ یهودی دارند؟ 
اا انتشار یافته است. حداقل هزار سال این عبیش نیست. افسانۀ که وسی افسانۀ ادر حقیقت تمام این روایت ه

 اسرائیل استند، به گوش میرسد. دلچسپ است که این افسانهافسانه که گویا پشتونها یکی از عشایر گم شدۀ 
 افغانستان تجاوز نظامی انګلیسها بر حریمحین استعمار انگلیس در منطقه و مخصوصاا هنگام  و شایعه

از این ابزار برای به کسب نموده و از طرف انگلیسها حمایت می شد. انگلیسها  انتشارهر چه بیشتر
محقیقنی بودند که افسانۀ  وسیعاا استفاده می نمودند.در بین نظامیان انگلیس ونهاوردن پشتآاستعمار در

یهودی بودن پشتونها را در بین شان هر چه بیشتر ترویج می نمودند. افسانۀ یهودی بودن پشتونها در میان 
 مروج بوده است.  تا اکنون برخی از پشتونها نیز به گونۀ یک افسانه

که بتوانند این مبالغ هنگفتی را پیوسته به آنهائی ،، و به منظور مقاصد معیندولت اسرائیل به نوبۀ خویش
حکومت یدهد. پالیسی تأریخی به اثبات برسانند تخصیص م –میتودهای علمی  با استفاده از افسانه را از

در اطراف و  هاکه بیانگر موجودیت و منشۀ یهودی اسرائیل طوریست که از هرگونه معلومات و منابع
نند معلومات را ااف جهان باشد حمایت می نماید و حاضر است هزینه های هنگفتی را برای کسانیکه بتواکن

 . بپردازدات برسانند،تأئید و به اثب در نقاط مختلف جهان ندگان یهودیهاادر مورد بازم
 و حلقاتلیکن این نظریه که پشتونها، گویا  منشۀ یهودی دارند مسخره به نظر میرسد. برخی از اشخاص 

علماْ ثابت  این ادعای افسانوی را به اصطالح را از دولت اسرائیل بدست آوردند تامبالغ هنگفتی  وقتاْ فوقتاْ 
 ... می شوندمفقودالثر  فوراْ  . این اشخاص بمجردی بدست آوردن مبالغ هنگفتبسازند

جواب همه جانبه و  پشتونهاۀ اتنیکی ، در مورد منشدر این میان DNAالوژی یتحقیقات و آزمایشات جین
: نه یهودیهای باستانی و ورت بازماندگان تبار یهود نیستند: پشتون تبارها به هیچصه استعلمی ارایه نمود

 نه هم یهودی های قرون وسطی. 
Haplogroup (54اصلی پشتونها )%R1a   بوده و مربوط شاخۀZ-2124  .می باشدHaplogroup 

 ط جینیتیکی به تبار یهود ندارد. ساختار اتنیکی پشتونها منشۀ مردمان سکیفو شاخۀ متذکره هیچگونه ارتبا
  را دارد.  (* Scythian people - مردم اسکي تي) 

ده فیصد پشتون تبارها را گروپ های کوچکتر که هر یک شان کمتر از  Haplogroupفیصد  46بقیه 
هیچ یک از این  ,G (9,8%), L (9,2%), Q (8,5%), H (7,8%): بود و قرار ذیل می باشند

Haplogroup یهودیها ندارد.  )یا جینی تیپ( ها هیچ پیوندی با جینتیک 
کلیوسوف  اناتولی سعیدوف وو ازبیکی حمید این موضوع در اثر مشترک دانشمندان انتروپولیژست روسی 

حلیل و تجزیه گردیده و ارزیابی، ت با تمام جزئیات و تفصیل پشتونهای افغانستان" ودیها وتحت عنوان : "یه
به چاپ رسیده است. در کتاب متذکره با استناد کافی علمی غیر واقعی و غیر علمی بودن  2015در سال 

روایت یهودی بودن پشتونها، به شمول ادعاهای غیر واقعبینانۀ تحلیلگران دورۀ استعماری انگلیس رد 
 گردیده و بی بنیاد اعالم شده اند. 

مرتبط به عشیره های قبایل یهودی، و تبار پشتون کامالا جدا و مستقل از یک دیگر در  در اثر هکذاء مسایل
 تأریخی گرفته است.  -ُکل مورد ارزیابی و تحقیق علمی 

 علمی جینیتیکی پشتون تبارها جواب –و منشۀ اتنیکی  Haplogroupپیرامون  لهااثر عمالا به تمام سؤا
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 ارایه میدارد. 
د که یک زمانی یهودیها در قلمرو افغانستان به تعداد قابل مالحظۀ نطر نشان میسازمؤلفین اثر ضمناا خا

و اختالط و آمیزشی  یک دیگر قرار داشتهزیست داشتند. لیکن یهودی ها و پشتونها همیشه کامالا مجزا از 
ی صورت نگرفته است. یهودیهای افغانستان در جمعیت های بسته، مستقل و جدا در شهر ها شانمیان 

 بزرگ افغانستان به شمول کابل در امنیت تمام، مانند سایر مردمان زیست داشته اند. 
ست : پشتونها هیچگونه ارتباط جینیتیکی با عشیره های یهودی، دین ترتیب، جواب نهایت روشن، کوتاه اب

آریائی و آریائی  به شمول قبیله های گمشدۀ اسرائیلی ها نداشته و ندارند و از اولده های تبار اسکیتی های
 زبان اند. 

یکی از تبارهای آریائی باستانی بوده و به یکی از زبانهای آنوقت  –( Skythiansها، سکیف ها) اسکیت* 
چهارم بعد از میالد در دشتهای کناره آریائی تکلم مینمودند. قبایل اسکیت میان قرون هشتم قبل از میالد الی 

سرزمین اسکیت  اند. زیست داشته Don The" دون"و  Danube The" دونای"های اشمالی دری های
 می نامیدند.   Scythiaها را یونانیان باستان 

 برخی از قبایل و مردمان آنزمان در اتحاد و برخی هم در خصومت با اسکیتها به سر میبردند. 
سکیفها یا اسکیتها )اجداد بار ها از  محققین دورۀ انتیک باستانی و همچنان در آثار مؤلفین و مؤرخین متعدد

 پشتونها(بارها یاد آوری صورت گرفته است. 
وکرات، تاریخ نویس روم باستان پلینی )بزرگ( پاز جمله در نوشته های تاریخ نویسان یونانی هرودت و هی

(Pliny the Elder)  سیاح، مؤرخ و دپلومات چینائی "دزیان سیان ،(Zhang Qian)  ،از قبایل اسکیت
  مدنیت و محل اسکان شان یاد آوری صورت گرفته است. 

 

 
 

برای کسب معلومات به زبان روسی لینک زیر را کلیک نموده از دقیقۀ هفتم الی دقیقۀ یازدهم به اظهارات 
 یکی از مؤلفین کتاب آقای اناتولی کلیوسوف گوش فرا دهند. 

https://www.youtube.com/watch?v=xS_-KjATVLY&feature=share 
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