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محمد انور آڅړ

د پښتنو پر وړاندې د انګرېز
هنري والټر بیلیو ناوړه څرګندونې
د انګرېز هنري والټر بیلیو دوه کتابونو(د افغانستان د اتنوګرافۍ په باب یوه پلټنه) چې مرحوم کاندید اکاډمیسین محمد
انور نومیالي ژباړلی او بل کتابګوټی(رساله) (نژادهای افغانستان) چې په دري ژبه باندې د سهیل سبزواري له خوا
ژباړل شوی دی ،زما له پاره یې لوستل خورا ستړي کوونکي وو ،ځکه چې مالومات یې تر ډېره ځایه په ګمان
(حدس) سپکو سپورو ،کنځلو او غورو پرزو باندې والړ دي.
د نوموړو کتابونو لیکوال د افغان ولس پر وړاندې یو کینه کښ او غچ اخیستونکی انګرېز دی چې د انګرېزانو په
پوځ کې یې د جراح ډاکټر ،سیاسي کارکوونکي او جاسوس په توګه چارې ترسره کړي دي ،ډاکټر بیلیو د هغو وژل
شویو او ټپي شویو انګرېزي پوځیانو مړي او ټپیان لیدلي دي چې د افغانانو له خوا وژل شوي او ژوبل شوي وو چې
له امله یې له دغه جراح ډاکټر څخه د پښتون اتل ولس پر وړاندې یو بې وسه قصاب جوړ شوی ؤ ،بیلیو چې له
افغانانو څخه یې د خپلو ماتو ګوډو غچ په مخامخ جګړو کې نه شو اخیستلی نو د افغانانو ،په ځانګړي توګه د پښتنو
د اصل او نسب د ورکولو او ګډوډولو هڅه کړي ده چې له نېکه مرغه نوموړی په خپل دغه ناوړه موخه کې بریالی
شوی نه دی.
هـ  ،و ،بیلیو د پښتنو قومونه د غېرو پښتنو قومونو لکه د هندوانو راجپوت ،جټ ،یونانیانو ،عربو ،اسرایلو او نورو
د قومي ،مذهبي ،مسلکي ،ژبني او سیمو نومونو د ورته والي (شبهات) له امله تړلي او بللي دي ،په داسې حال کې
چې یوازې د نومونو د ورته والي له امله یو قوم له بل قوم سره د خپلوۍ ریښې نه شي درلودلی ،چې یوه ښه بېلګه
یې زموږ د پښتنو دوه بېالبېل قومونه چې په یوه نوم (وزیرو) باندې یادیږي جال ،جال قومونه دي ،چې یو یې د سپین
غره مخ په جنوب تر ژوب پورې پراته دي او بل یې د ننګرهار د سپین غره په شمال کې اوسیږی.
خو له بده مرغه چې بیلیو انګرېز د پښتنو قومونه د توکم پېژندنې د علم پر خالف لکه چې وړاندې وویل شول د
نومونو د ورته والي له کبله په نورو قومونو پورې تړلي دي چې په دې هکله د نوموړي انګرېز له لیکنو څخه یوه
بېلګه وړاندې کیږي«:چنین است طوایف ترک چغتائی و منگول از قبیل منگل ،جاجی ،جدران ،خیتای و غیره که
در حوالی پیوار و سرآبه های دریای کرم مسکون بوده و به هنگام هجوم چنگیز و تیمور (تاخت و تاز جهانی تاتار
در جریان قرون سیزدهم و پانزدهم) باین موقعیت ها آورده شدند( ».نژادهای افغانستان ۸۰مخ)
بیلیو په خپل کتاب (د افغانستان د اتنوګرافۍ په باب یوه لنډه پلټنه۲۷۰ ،مخ) کې همدا د منګلو قوم د سلطان عالءالدین
خوارزمشاه زوی جالل الدین منګلي[سم یې جالل الدین مینکبرني دی] په د هزاره په یوه قبیله پورې هم نښلوي.
نوموړي انګرېز بې له دې چې د لویې پکتیا قومونو فیزیکي جوړښتونه په نظر کې ونیسي یوازې یې د نوم د ورته
والي پر بنسټ مغل او ترکان بللي دي د منګلو قوم د مغلو د منګول له نسل څخه بولي او د ځدراڼو او ځاځیو قومونه
د جغتای مغل له نسب څخه ګڼي او په ځینو برخو کې یې د منګلو قوم د بلوڅو له مېنګل قبیلې سره یو بولي.
بیلیو چې د پښتنو پر وړاندې له کینې ډک زړه درلود په خپل اثر نژادهای افغانستان کې افغانان وحشي ،ټیټ ،ناځوانه،
غداران اشغالګر او په نړۍ کې چې څومره بد او ناوړه نومونه موندل کیږي ،پښتانه یې پرې نومولي دي .تر دې چې
د لوی احمدشاه بابا د امپراتورۍ رامنځ ته کول یې یوه تصادفي پېښه بللي ده او د یاد اثر ژباړن چې د انګرېز بیلیو
په شان یو کینه کښ متعصب افغانستانی(!) دی ،لوی او نابغه احمدشاه بابا یې احمدخان ملتاني بللی دی ،سبزواري د
انګرېز په پله تللی او افغانان یې اشغالګر او  ...بللي دی ،کیدای شي چې ژباړن هم خپله غداري د پښتنو پر وړاندې
په خپله ژباړه کې ترسره کړي وي ،لکه چې متل دی( :څه ژرنده ګنده او څه دانې ګنده) نو ځکه خو یې د بیلیو له
کتاب څخه د سپکو سپورو او کنځلو یوه ټولګه جوړه کړې ده.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د دغو کتابونو د بې ارزښتۍ او خامۍ په اړه لکه چې بیلیو په خپله وایي «:الکن د بحث او څېړلو د پاره زما وړاندیز
چندانې ونه منل شو او د هغې محترمې ټولنې د مدیر چې د شرقي مطالعاتو د تشویق د پاره جوړه شوي وه ،داسې
کلک مخالفت یې راوپاراوه چې نور نو ما په خپله خوښه د دې موضوع په باب خپل یادښتونه له خپلې کارپوهۍ سره
یو ځای چې د دغه ملک او د هغه د ولسونو سره مې د یوه اوږده شناخت په موده کې الس ته راوړي وو ،یوې بلې
ډېرې مناسبې موقع ته پرېښودل( »...د افغانستان د اتنوګرافۍ په باب یوه پلټنه :د کاندید اکاډمیسین محمد انور نومیالي
پښتو ژباړه ۱۸۰ -۱۷۹ ،مخونه)
بل ځای لیکي«:من از نواقص و ناکاملی این اثر کامالً آگاه میباشم؛ اما بخاطر اینکه حوادث در این منطقه بسرعت
در حال انکشاف میباشد ،لذا الزم میدانم تا هر چه سریعتر در اختیار اشخاص متفکر قرار گیرد .باین ملحوظ ترجیح
میدهم این اثر بشکل ناپختۀ آن نشرگردد (. ...نژادهای افغانستان :د سهیل سبزواري دري ژباړه ۶ ،مخ)
له بلې خوا مرحوم عالمه رشاد د بیلیو پر کتاب (د افغانستان د اتنوګرافۍ په باب یوه پلټنه) باندې عالمانه کره کتنه
کړې ده او په ترڅ کې یې څرګنده کړې ده چې بیلیو په دې کار سره غواړي پښتانه قومونه سره ووېشي...
بیلیو الندې کتابونه هم لیکلي دي:
ــ د پښتو ژبې ګرامر.
ــ د افغانستان سیاسي پالوي ژورنال.
ــ د یوسفزیو په اړه عمومي ګزارش.
ــ افغانستان او افغانان.
ــ د افغانستان توکمونه.
ــ د پښتو یا پختو ژبې ډکشنري.
ــ د افغانستان د اتنوګرافۍ په باب یوه پلټنه.
ــ کشمیر او کاشغر.
ــ له اندوس څخه تر تایګریس پورې.
له پورته یادو شویو کتابونو څخه ما یوازې دوه کتابونه لوستلي دي او داسې ښکاري چې د نوموړي لیکوال نور
کتابونه به هم بې ګټې وي ،داسې چې بیلیو د پښتو ژبې په اړه ښه مالومات نه درلودل نو د ده د پښتو ژبې ګرامر او
د نورو کتابونو مالومات به سم نه وي ،بیلیو د (نژادهای افغانستان) کتاب په  ۸۷مخ کې داسي لیکي چې د ده ناپوهي
څرګندوي«:کلمۀ خیل عربی بوده و نشان دهندۀ یک "گروه"بخصوص اسپ" ،کمپنی"" ،حزب" وغیره است .پسوند
زی پارسی بوده ».په داسې حال کې چې خېل او زي دواړه پښتو کلمې دي او د (خېل) ریښه آریائي کلمه ده چې له
(کوال) څخه اخیستل شوي ده چې بیا ورو،ورو په (کهول،کول) او نورو بدل شوی او وروسته (خېل) شوی دی.
سره له دې چې دغه کتابونه مې د زړه پر زور ولوستل خو بیا هم ځیني مالومات لکه د افغان ،پټان ،پښتون نومونو
په اړه لږ شمېر ګټورې څرګندونې هم لري او د لوی افغانستان ختیځې پولې او د یو شمېر پښتنو قومونو د استوګنو د
سیمو په هکله یې نیمه رښتیا مالومات وړاندې کړي چې څېړونکي او لوستونکي باید د کتاب ګټور او بې مانا مالومات
سره بېل کړي او باید متوجه وي چې نوموړي کتابونه د هډ ماتي دښمن په قلم لیکل شوي دي.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

