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 ۲3/۰۴/۲۰۲۰           عبدالباري جهاني

 

 نظریه یلیتئشرقین او د پښتنو د بني اسرامست
 

ه یې په دا افسان چې یلیت نظریه باید ډېره لرغونې افسانه وي؛ خو لومړنی سړی ئد پښتنو د بني اسرا چې که څه هم 
( په دربار کي یو  1۶۰۵ـ 1۵۵۵د مغول جالل الدین اکبر )  چې  کتاب کي درج کړې ده هغه ابولفضل عالمي دی،

ي ین اکبري کئپل یوه مهم او څېړنیز تاریخي اثر آټولو معتبرو او مغول امپراطور ته نیژدې سړی وو، په خله تر 
ت پر دوولسمه، د جالل الدین اکبر زوی شهزاده سکال د آګ 1۶۰۲ابوالفضل د  چې اشاره ورته کړې ده. څرنګه 

نوم پاچا سو، اګرې ته په الر کي وواژه. نو دا کتاب باید  ه( پ1۶۲۷-1۶۰۵وروسته د نورالدین جهانګیر)  چې سلیم، 
هغه  ېچ دا افسانه موږ ځکه لرغونې بولو شپاړسمي پېړۍ تر وروستیو کلونو پوري بشپړ سوی وي. لږترلږه د 

له بولي. نو یلو له نسئافغانان ځانونه د بني اسرا چې دا افسانه یې را اخیستې نو دا یې ورسره لیکلي دي  چې کتابونه 
رلودلی بلکه د خلکو شفاهي روایتونه یې را اخیستي ددی نه یا مآخذ سند  دې لیکواالنو کوم لیکلی چې معنی یې دا ده 

 دي.
د دوی لیري نیکه افغان نومېدی او  چې یلو اوالده بولي. دوی ادعا کوي ئافغانان ځانونه د اسرا» ابوالفضل لیکي: 

یو یې سړبن، بل یې غرغښت او دریم یې بټن نومېدی. سړبن ته سړبني، غرعښت ته  چې هغه درې زامن درلودل 
 ۴۰۶او بټن ته بټني قبایل منسوب دي. عالمي ص غرغښتي 

په  ېچ له ابوالفضل څخه څو کاله وروسته اخوند دروېزه ننګرهاري په خپل کتاب تذکرته االبرار و االشرار کي، 
غان یلو پاچا د افئد اسرا چې کال کي یې بشپړ کړی دی، همدغه افسانه په یوه بل شکا را اخیستې ده او وایي  1۶1۲

 ۸3افغانان د همدغه افغان اوالد دي. دروېزه ص  چې نوم دوه زامن درلودل  آصف پهاو 
کال کي د مخزن افغاني و تاریخ خان جهاني په نوم یو تاریخ  1۶1۴له دې څخه وروسته نعمت هللا هروي هم په 

تاب شپړ کدا په دې باره کي لومړنی ب چې ولیکی او په هغه کي یې دغه افسانه په ډېر مفصل شکل راوړه. څرنګه 
سیمي د پښتني او غیر پښتني او دغه راز د زیاترو اروپایي مورخینو لپاره د یوه معتبر سند وو نو وروسته یې د 

 حیثیت غوره کړ. 
مأخذ لري هم نه. ځکه د هغو کي مخزن افغاني هم د خپلو معلوماتو لپاره هیڅ ډول مأخذ نه ورکوي؛ او په حقیقت 

له هغوی څخه یې ګټه اخیستې ده، په دغه  چې مقدمه کي نومونه یادوي او وایی دی یې په  چې کتابونو نومونه، 
 مشخصه موضوع کي یوه کلمه هم نه لري. د مخزن افغاني ټول معلومات پر افسانو والړ دي. دی پښتانه د ساول، 

ن زام الوت دوهپه قرآن شریف کي طالوت بلل سوی دی، اوالد بولي. دی وایی طالوت د قیس زوی وو، د ط چې
ېدی او د ارمیا زوی افغنه نومېدی او افغانان ټول د دغه افغنه له نسله مبرخیا او ارمیا نومېدل. د برخیا زوی آصف نو

 دي. 
حمله وکړه نو دوولس زره صالح او پرهېزګاره خلک یې قتل کړل او  سدبخت نصر پر بیت المق چې دی وایي کله 

ونه اوسیږي. هغو دا خلک باید زما په قلمرو کي  چې ر امر وکړ نور یې له بیت المقدس څخه وایستل. بخت نص
قو د غور، غزني، کابل،کوه فیروزه او د قندهار غرنیو عالیلو قافلې یې تعقیقبولې دا کسان یې ئبني اسراد  چې کسانو 

هلته  ه پورينه اوالد د ایران او افغانستان په عالقو کي میشت سول او تر اوسه پسي واخیستل. په دې توګه د افغت
 ۹1-۹۰اوسیږي. هروي ص ص 

د دې قوم په باره کي چا کتاب نه دی لیکلی. مګر دی د هغو د تاریخ په باره کي څه باندي پنځه  چې دی پخپله وایی 
دا دونه  چې او د هغوی د اولیاوو او صوفیانو په باره کي څه کم دوه سوه مخه لیکي. دا معلومه نه ده  سوه مخه

دا ټولي بې اساسه افسانې دي، خو له  چې له کومه کړي دي. طبیعي خبره ده  او لیکلي مأخذه کتابه معلومات یې بېله
 د همدغو قبیلوي شجرو په اساس، هم موجودي دي. خلک باور په لري، تر اوسه پوري اوس دا افسانې  چې بده مرغه 

دا بې بنیاده قومي شخړي او دا بې  چې ه له لویه سره یې بنیاد غلط دی، جنګونه سره کوي او دا هم نه ده معلوم چې
 اساسه قومي او قبیلوي افتخارات به ال تر کله ژوندي وي.
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خه یل له قوم څئهغه هم د بني اسرا چې هرکله خالد بن ولید،  چې اساس، لیکي مخزن افغاني، د افسانوي روایاتو په 
نو ته خطونه ولیکل او هغوی یې د اسالم دین وو، د اسالم په دین مشرف سو نو هغه د غور په غرونو کي خپلو افغانا

دوی  چې ل. کله مشر یې قیس وو، د مدینې پر لور روان سو چې ته را وبلل. د غور له غرونو څخه یوه ډله خلک، 
قیس عبراني نوم دی. ستا لپاره باید عربي نوم انتخاب سي  چې ضرت رسول صلعم ورته وویل اسالم قبول کړ نو ح

عبدالرشید د مکې په فتح کي ډېره لویه بهادري وکړه نو رسول صلعم هغه ډېر  چې وباله. کله او دی یې عبدالرشید 
بدنه ورباندي تکیه وي. هغه  هد کښتۍ ټول چې معنا یې هغه لرګی دی  چې ونازاوه او هغه ته یې د پتهان لقب ورکړ 

 11۸-11۶کتاب ص ص 
وري ضد او نقیض او پر دروغو والړ معلومات دي. که موږ دې څو کرښو ته یو نظر واچوو؛ دا له سره تر پایه پ

 یلو سره هیڅ اړه نه لري. دا سي به یې فرض کړو ئلومړی خو خالد بن ولید د بن مخزوم د قبیلې قریش دی. له اسرا
ً  چې لویه قبیله، یلو یوه ئد اسرا چې یلی دی. لومړی هغه څرنګه خبر سو ئدی اسرا چې اله مخکي ک یو نیم زر تقریبا

خالد بن ولید ته چا معلومات ورکړي دي. بیا  چې ده، په غور کي ژوند کوي. داسي به یې فرض کړو  ورکه سوې
د هغه په ادرس یې لیک واستاوه. دا به هم ومنو. اوس نو خالد او قیس په  چې نو دی د قیس په نامه څه خبر سو 

یې عبري او نه یې عربي زده وه. که  کومه ژبه مکاتبه وکړه. خالد خو عربي ویله او قیس هم پښتون سوی وو او نه
اکرم یې په سترګو لیدلی، د هغه معجزې یې لیدلي، د هغه  حضرت رسول چې ولید، دا معمی هم حل کړو؛ خالد بن 

شخصیت یې لیدلی، د هغه د دین کتاب، قرآن شریف د ده په خپله ژبه نازل سوی وو؛ خو له اسالم سره تقریبا شل 
مان راووړ. خو قیس د ده په یوه لیک خپل یهودي له فتحي څخه دوه کاله مخکی یې ای کاله وجنګېدی او ایله، د مکې

م ا نوست چې ل اکرم قیس ته وویل سوردین او کتاب پرېږدي او مدینې ته روانیږي. دا به هم ومنو. وایی حضرت 
ره کړې. لومړی خو قیس عبري کلمه نه ده او په ټول تورات کي فقط یو ځل د عربي نوم غو چې یلي دی باید ئاسرا

عرب شکل دی. قیس په مکه کي د ننه د عربو کړی او یا دا یې م عربانو قیس ورڅخه جوړ چې ې ده کیش کلمه راغل
د یوې قبیلې د خدای نوم وو او په عربو کي د عبدالقیس په نوم یوه قبیله موجوده وه، د عبدالقیس په نوم خلک موجود 

پر لیلی مین وو او په مجنون  چې وه او قیس د عربو یو له تر ټولو عامو نومونو څخه وو ښه مثال یې هغه قیس دی 
حضرت رسول اکرم په ژوند کي له هیچا څخه نه دي خو . قیس عبري نوم دی  چې  . دا به هم ومنومشهور سو

خپل نوم دی بدل کړي؛ له قیس څخه یې دا غوښتنه څرنګه وکړه؟ او آیا له قیس سره د نورو ملګرو بني  چې غوښتي 
له فتحي څخه وروسته، د هغه  حضرت رسول قیس ته د مکې چې یلو نومونه ټول عربي وه؟ دا به هم ومنو. دا ئاسرا

د کښټۍ الندنی لرګی دی؟ دا کلمه په عربي ژبه کي له سره نسته  چې د توري او مړاني له امله د پتهان نوم ورکړ، 
. له دې څخه وروسته په او حتی ربط نه ورسره لري  او دې ته مشابه کلمات د کښتې د الندني لرګي معنا نه ورکوي

 لم افسانې او حتی خندوونکي کیسې تړلي دي. دې معماوو پسي نوري یو عا
 ېچ هر مورخ تعقیب کړې او تایید کړې ده، اساس او بنسټ یې دغه افسانه ده  چې یلیت نظریه ئد پښتنو د بني اسرا

 نه له کتاب او تاریخ او نه له عقل او منطق سره سرخوري.
ر انګلیسي مورخینو کي په بایبل مشهور دی، ت د کابل د پاچهی بیان په نوم کتاب یې په چې مونسټارټ الفینسټون، 

 ېچ پخپله اعتراف کوي  چې خي او منطقي خالء ته متوجه وو او په داسي حال کي هر چا مخکي، د دې افسانې تاری
مطلب به یې ښایي همدغه مخزن  چې د افغانانو له پخواني تاریخ سره ډېر بلد نه دی؛ د افغانانو د خپلو تاریخونو، 

 کي:افغاني وي لی
وایي ساول ابراهیم ته په پنځه څلوېښتم پالر رسیږي او قیس له ساول  چې د خپلو مورخینو معلومات، د افغانتنو»

څخه اووه دیرش نسله فاصله لري له مقدسو متونو سره اړخ نه لګوي او په دې دوهمه ادعا کي اووه دېرش نسله په 
ساول د ارمیا او برخیا په  چې ره ال هم ورسره زیاته کړوشپاړس سوه کاله کي راوړل سوي دي. اوس نو که دا خب

د افغان په نوم د هغه کوم لمسی قبول کړو؛ د دغه سړي نوم د ساول په اوالدونو او که نوم هیڅ اوالد نه درلود او 
 ۲۰۷الفینسټون ص « نسل کي هیڅ نه په سترګو کیږي.

رمنځ به په ډیرو مشابهتونو استناد وسي خو د تاریخ په یوه ټاکلې ... د افغانانو او یهودو ترمنځ د عاداتو او اطوارو ت»
مرحله کي د ملتونو ترمنځ دغه راز مشابهتونه معموالً موجود وي. که موږ دا مشابهتونه د هویت د اثبات په حیث 

یو د پخوان چې زه باید دلته ووایم سي... او روسان ښایي یو قوم وبللقبول کړو نو بیا تاتاران، عربان، جرمنیان 
، سړبن کی یو نوم له عربو او یهودو سره مشابه نه دی. د پښتنو د څلورو لویو قامونو د پلرونو نومونهافغانانو 

 له دې پلرونو څخه ابدال، غلجي، خوکیا، کاکړ او نور پیدا کیږی او داغرغښت، بیټنی او کورلی یا کورونی دی. 
اسي اونور د ې قبایلو کي وروسته بیا یوسفزي، محمدزی، سلیمانخېلپه د چې یوازي د وروستیو وختونو خبره ده

ه د افغانانو تاریخ یې ترجم چې پروفیسر ډورند ښار یا عربي او یا یهودي ریښې لري. د خارکوف  چې وینو  نومونه
ل نسب اص د افغانانو چې هغو مختلفو نظریو باندي بحث کوي کړی او ډېر عالمانه یاداشتونه یې پرې لیکلي دي پر

تو ي توګه هغو نظریاقبطیانو، یهودانو، ګرجیانو، ترکانو، مغولو او ارمنیانو ته رسوي. دی په ډېر تلوار او سر سر
فارسیانو او هندیانو څخه راغلي دي. پر دې ټولو باندي  ، سغدیانو،وایی افغانان له انډوسیتین، ماد چې ته اشاره کوي

دوی په دې یادو سویو قومونو کي له هیچا څخه سرچینه نه  چې رسیږي له غور کولو څخه وروسته دې نتیجې ته
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دوی پکښي اوسي، له بلي هیڅ خاوري سره اړه نه لري. هغه  چې پرته،اخلي او له دغو اوسنیو ځایونو او غرونو 
 ۲۰۹-۲۰۸کتاب ص ص 

و ایو له ډېرو دقیقو مورخینو څخه دی، د قیس عبدالرشید پټان ټوله کیسه یوه تشه افسانه بولي  چې سر اولف کیرو،
تی د قیس او د هغه د ملګرو مسلمانېدل هم سړی ح دا یوه افسانه ده. چې ه دې بیان څخه پخپله دا معلومیږيل» لیکي: 

دواړو د محمودغزنوي په  چې بیروني او د هغه معاصر عتبي،ردوالی سي؛ موږ د باوري اسالمي متونو څخه لکه ال
د قیس له زمانې څخه څلور  چې بلالی سو. دغه متون موږ ته وایي وخت کي لیکني کولې دغه افسانې بې اساسه

پېړۍ وروسته ال د کابل خلک نه وه مسلمانان سوي او دا خلک یوازي د محمودغزنوي په وخت کي مسلمانان سول. 
د سلیمان د غرونو له کافرو افغانانو  چې وري غځېدلې وه او محمود مجبور ووهندوشاهي پاچهي تر کابل پ د جیپال د

غوري او پریتویراج په جنګونو کي په دواړو  کال کي د معزالدین محمدسام 11۹۲ه سره وجنګیږي. حتی وروسته پ
ټول افغانان مسلمانان سوي نه  ه پوري الخواوو کي افغانان جنګېدل. یعني په دې حساب، د دوولسمي پېړۍ تر پای

دی او مطالب یې اړولي را وړي  د یهودو خپل تاریخ چا سم لوستی نه چې ومیږيل... نو له دې څخه داسي معلو
یلو پوري ئ؛ هغه یې په اسرادي. د اثوریانو او بابلیانو تر منځ یې د یوه بل د نیولو او بندیانولو افسانې را اخیستي دي

په دې منځ کي د زرو کالو توپیر را ځي دې ته  چې ل ته یو زوی ورجوړ کړی دی. او دااو بیا یې نو ساو تړلي دي
دا داسي ښکاري لکه د رومنانو لپاره جوړي  چې نسټون له دې کیسو څخه نتیجه اخلياتلفیخو ال څوک څه نه وایي. 

وره دا مفک چې ه نتیجه ګیري ده زه فکر کوم . دا ډېره ښبرټانویان د ټروجان سره وتړو چې سوي افسانې او یا دا 
 ۹یلیانو جوړه کړې ده. کیرو ص ئبرټانوي اسرا

ښایی د پښتو په ژبه کي د هغه په اندازه باصالحیته مستشرق یا ونه لرو او یا ډېر  چې البته هینري جورج راورټي،
الو خصوصیت د پښتو افع چې خوا، کلهله بلي » کم وي، پر پښتو انګلیسي ډیکشنري باندي د مقدمې په ترڅ کي لیکي: 

ی له بلي هري دا یوه خاصه ژبه ده چ چې ته وګورو نو موږ ته به څرګنده سياو تلفظ او ځینو نورو خصوصیاتو 
  1۸  ص د ډیکشنری مقدمه راورټي« ژبي سره توپیر لري.

له اید بژبي یا یوه قوم د معرفي کولو او تاریخي ریښو د څېړلو په برخه کي د یوې  چې د دې ټولو خبره نتیجه دا ده
ه پښتانه د یهودو ل چې ي. که چیري څوک دا ثابته کړای سيهیڅ ډول تنګ نظرۍ او دښمنۍ څخه کار وانه خیستل س

وي.  روښانه کړینسله او ژبه یې عبري ریښې لري، نو دا خو هیڅ خبره نه ده بلکه د تاریخ یو تاریک کونج به یې 
دغه راز که څوک افغانان د قفقازیانو، هندوانو، آریایانو، اېرانیانو او یا کلدانیانو اوالد و بولي او ښه دالیل وړاندي 

 . ونه کړيکړای سي هیڅوک به مخالفت ورسره 
ل څخه له پی چې یلیت په برخه کي د مخزن افغاني او ورپسې آثارو نظریات ځکه د منلو نه ديئد پښتنو د بني اسرا

تر پایه پوري تاریخي او منطقي اساس نه لري. له دې نظریې سره الفینسټون او نور پوهان هم له دغه امله مخالفت 
 یلو سره کوم خاص مخالفت او دښمني لري. ئڅوک له اسرا چېڅرګندوي، نه دا 
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