افغان اور بنی اسرايل
محمد ظفر
حال ہی ميں ايک دوست نے ايک عجيب سا مضمون بھيجا۔ اس کا عنوان تھا

پٹھان اور طالبان درحقيقت بنی اسرائيل کے
دس گمشده قبائل ،اسرائيل کے شہر حيفہ ميں
ڈی اين اے تحقيق آخری مراحل ميں
اگر کوی قاری اس مضمون کو پڑہنا چاہيں تو ذيل ميں ديے ہوے لنک سے
استفاده کرليں۔
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ايک احمدی ہونے کی حيثيت سے مجھے افغانوں کے بنی اسرايل ہونے کے
موضوع سے خاص دلچسپی ہے کہ اس کا تعلق حضرت عيسی عليہ السالم کے
ايک سچے نبی ہونے سے بھی ہے،اور اس کا تعلق ان کے صليب سے زنده
اتارے جانے اور پھر افغانستان اور اس کے آس پاس کے عالقوں کی طرف
ہجرت کرنے سے بھی ہے۔ حضرت عيسی عليہ السالم نے فرمايا تھا کہ وه بنی
اسرايل کی گمشده بھيڑوں کو اکٹھا کرنے کے ليے آے تھے۔ اگر عيسايوں کے
کفاره کے عقيده کو مان ليا جاے کہ حضرت عيسی بنی نوع انسان کے گناہوں
کے کفارے کے ليے ،معاذ ،ايک لعنتی موت مرے صليب پا کر تو حضرت
عيسی عليہ السالم ايک ايسے انسان ثابت ہوتے ہيں جس کا کہ خدا کے ساتھ
کوی تعلق نہيں تھا۔ يہ اس ليے کہ انہوں نے اپنا ايک مشن بتايا تھا کہ ميں يہ
کرنے آيا ہوں اور پھر وه اس مشن کو پورا کيے بغير رخصت ہو گيے۔ ميں
بحيثيت ايک احمدی مسلمان ہونے کے يہ يقين رکھتا ہوں کہ جب ايک نبی يہ

کہتا ہے کہ ميں يہ کام کرنے کے ليے بھيجا گيا ہوں تو  تعالی کی غيرت يہ
گوارا نہيں کرتی کہ وه اپنے مشن ميں ناکام مرے۔
خير تو ميں نے مضمون پڑھنا شروع کيا پر پہلے ہی چند فقروں ميں ميرے
چوده طبق روشن ہو گيے۔ قاريين کی تفنن طبع کے ليے اس مضمون کا پہال
پيراگراف نقل کرتا ہوں۔
﴿حضرت اسرائيل کو  نے حکم ديا تھا کہ وه اسرائيل نام کی رياست قائم
کريں ،رياست اسرائيل کی سرحدات کی واضح نشاندہی بھی  پاک نے فرما
دی تھی۔ حکم ٰالہی کی پابندی کرتے ہوئے حضرت اسرائيل نے اسرائيل نام کی
رياست قائم کی۔ بنی اسرائيل نے شديد محنت کی۔ گڈ گورننس سے کام ليا گيا۔ ا
 Kنے اس محنت کا پھل عطا کرنا شروع کر ديا۔ اسرائيل خوشحال ترين رياست
بنتی چلی گئی۔ اسرائيل ميں باره قبائل آباد تھے جنہيں بنی اسرائيل کے اجتماعی
نام سے پکارا جاتا تھا۔ صرف دو قبائل حضرت ابراہيم کے پيغام حق کو تسليم
کرتے تھے۔ توريت پر عمل کرتے تھے اور يہوده کہالتے تھے )آج کے
يہودی(۔ باقی دس قبائل توريت کو تسليم نہيں کرتے تھے ليکن بنی اسرائيل کا
حصہ تھے۔ حضرت سليمان کے دور ميں رياست اسرائيل نے نماياں ترقی کی۔
خوشحالی اور طاقت کے زعم ميں مقرره حدود سے تجاوز کيا۔ اردگرد کے
عالقوں پر بھی فوجی تسلط جما ليا۔ ملکہ صباء حضرت سليمان کی اہميت اور
اہليت سے متاثر ہو کر ان کی گرويده بن بيٹھی۔ حضرت سليمان نہ صرف ايک
بہادر ملٹری کمانڈر تھے بلکہ  نے انہيں چرند و پرند کی زبان سجھنے کی
صالحيت بھی عطا کر رکھی تھی۔ حضرت سليمان نے يروشلم ميں ايک وسيع و
عريض عبادت گاه تعمير کی جو ہيکل سليمانی کہالئی۔ حضرت سليمان کے دور
ميں اسرائيل ايک عظيم سپر پاور بن چکی تھی۔﴾
ميرا پہال رد عمل اس پر يہ تھا کہ واه کيا تحقيق کی ہے صاحب مضمون نے۔
حضرت اسرايل سے ہی اسرايل نامی رياست کی بنياد رکھ دی۔ پھر مصر ميں
جو غالمی کی چکی پيستی رہی حضرت يعقوب کی اوالد وه کس کھاتے ميں
گيی؟ اور قران کريم ميں اور توراة ميں جو اتنا لمبا قصہ ہے حضرت موسی

عليہ السالم کے بنی اسرا يل کوفرعون مصر سے نجات دالنے کا اسے کس
کھاتے ميں رکھيں؟
بات کچھ يوں ہے ،مختصر ،مختصر ،کہ حضرت يعقوب عليہ السالم جن
کوقرآن کريم ميں اسرايل بھی کہا گيا ہے ايک زميندار تھے اور مويشی پالتے
تھے۔ ان کی رياست کا تصور بس يہی تھا کہ روٹی اچھی چلتی رہے۔ تورات
ميں کچھ کہانياں ہيں ليکن ان کی اصليت اس بات سے کھل جاتی ہے کہ جب
قحط پڑا تو غلہ کے ليے ان کو اپنے بيٹوں کو مصر بھيجنا پڑ گيا۔ جہاں ان کو،
اپنے ہی ہاتھوں بيچے ہوے بھای ،يوسف عليہ السالم ملے ،جنہوں نے آخر ميں
سب کو مصر بال ليا ،اور سارے کا سارا کنبہ نقل مکانی کر گيا ،اپنی رياست کو
خير باد کہہ کر۔
مصر ميں کچھ عرصہ تو ٹھيک سے گزرا۔ پھر ،کچھ حاالت کی تبديلی کے
باعث ،کچھ ان کی تعداد بے تحاشہ بڑھنے کے باعث  ،ان کے اثر و رسوخ
کے ناجايز استعمال ،ان کی آپس کی ريشہ دوانيوں کے باعث ،اور خدا کی نا
فرمانيوں کے باعث ان کی ہوا ايسی اکھڑی کہ غالم بنا ليے گيے اور اچھوتوں
کی طرح رہنے پرمجبور کر ديے گيے۔ پھر  تعالی کی رحمت جوش ميں آی،
اس نے حضرت موسی عليہ السالم کو مبعوث فرمايا۔ بنی اسرايل کی نجات
مصر کے فرعون سے کيسے ہوی اس کا ذکر قرآن حکيم ميں موجود ہے،
صراحت کے ساتھ  ،اورتوراة ميں بھی۔
قرآن شريف ميں يہ بھی بيان کيا گيا ہے کہ مصر سے نجات کے بعد اور خدای
معجزے ديکھنے کے بعد بھی بنی اسرايل کی اکثريت نے اپنی بری عادتيں
ترک نہ کيں۔ نتيجہ ميں ارض موعود ان سے دور تر ہوتی گيی۔﴿ يہاں تک کہ
حضرت موسی عليہ السالم کی وفات ہو گيی۔ اور بنی اسرايل ارض موعود کی
تالش ميں سرگرداں رہے ،ايک عرصہ۔ ﴾
جب بنی اسرايل خوار ہوتے پھر رہے تھے در بدر  ،اپنی نا فرمانيوں کے
طفيل ،ان ميں سے کچھ کو خيال آيا کہ ہمارا بھی ايک بادشاه ہونا چاہيے۔ اس

وقت کے نبی نے  تعالی سے دعا کی تو طالوت کا نام مرحمت ہوا کہ اسے
بادشاه بنا لو۔ ﴿اس کی بھی نا فرمانی کی ان لوگوں نےإ﴾ خير توجالوت سے
جنگ ہوی تو حضرت داود عليہ السالم نے اسے﴿جالوت کو﴾ مار ڈاال۔ اگر غور
سے ديکھا جاے تو بنی اسرايل ميں بادشاھت طالوت سے شروع ہوی اور
رياست حضرت داود عليہ السالم سے  ،جن کا دارالخالفہ يروشلم تھا۔ جو کہ
تقريبا وہی عالقہ تھا جہاں سے کہ حضرت يعقوب عليہ السالم اورانکی اوالد
اپنی مرضی سے نقل مکانی کر گيے تھے۔
پھر حضرت داود کے بيٹے حضرت سليمان عليہ السالم نے اس رياست کو،
کے فضل سے ،اور توسيع دی۔ اس توسيع کے نتيجے ميں بنی اسرايل کا
دوسرے مذاہب سے تعارف ہوا۔ اور ہميشہ کے ٹيڑھے بنی اسرايل ،حضرت
سليمان کے بعد﴿با يبل کے مطابق حضرت سليمان کے زمانے ميں بلکہ نعوذ با
 Kحضرت سليمان بھی﴾ بت پرستی کی طرف لڑھک گيے۔ اس کی سزا 
تعالی نے يہ دی کہ ان پر غيروں کو مسلط کر ديا۔ پہلے بابل کے ايک حکمران
نبو کد نظر نے آن کر يروشلم کی اينٹ سے اينٹ بجای پھر بعد کو ان پر
روميوں کو مسلط کرديا۔
نبوکد نظرتو ان کی آبادی کے ايک بڑے حصہ کو غالم بنا کر ساتھ لے گيا۔
﴿تعداد کا اندازه اس چيز سے لگا ليں کہ پورے دس قبيلے يوں غايب ہوے کہ
گويا ان کا وجود ہی نہيں تھا۔﴾ نبوکد نظر کی سلطنت بہت وسيع تھی۔ اس نے ان
لوگوں ميں سے کچھ کو اس عالقے ميں الڈاال ،جس کے ايک حصہ ميں اب
افغانستان ہے۔ باقی کو ادھر ادھر بکھير ديا۔ يہ لوگ افغان يوں کہالے کہ يہ
لوگ وطن کو ياد کر کے ايک عرصہ تک روتے رہے۔ اور رونے کو اس
عالقے کی مقامی زبان ﴿فارسی﴾ ميں فغاں کہتے تھے اور ہيں۔ تو اس طرح
تعلق بنتا ہے افغانوں کا بنی اسرايل کے ساتھ۔۔
صاحب مضمون نے جس انداز ميں تحريف شده توراة اور اسرايلی پروپيگنڈا
سے استفاده کيا ہے ،بغير عقل استعمال کيے ،اس سے تو مجھے وه مسلمان
نہيں لگتے۔ اگر ہوے تو سرکاری مسلمان ہونگے پاکستان کے ،آج کے پاکستان

ميں مسلمان بننا کوی مشکل نہيں۔ کلمہ پڑہو ،چند گالياں اور چند غلط باتيں ياد
کر لو تو ہو گيے سرکاری مسلمان۔ خير تو ان لوگوں کواب ہوش آيا ہے ،جب
کہ محققوں نے افغانستان ميں چٹانوں پر ارامی زبان ميں لکھے ہوے کتبے بھی
دريافت کر ليے ہيں۔ جب حضرت مرزا غالم احمد قاديانی يعنی حضرت مسيح
موعود عليہ السالم نے خدا سے خبر پا کرسو سال پہلے يہ بتايا تھا کہ حضرت
مسيح عليہ السالم صليب سے نجات پاکربنی اسرايل کی گم شده بھيڑوں کو اکٹھا
کرنے کے ليے ان عالقوں ميں آے تھے ،اس ليے کہ يہ لوگ بنی اسرايل ہيں،
اور کہ حضرت مسيح ناصری سری نگر کے عالقے می دفن ہوے اور وہاں
ان کو شہزاده يوزاسف کہا جاتا تھا۔ اس پر اس وقت کے مالوں نے طرح طرح
کے ڈھکوسلے بناے تھے۔ ايک صاحب نے تو يہ بھی کہ ديا کہ جی فالں بادشاه
نے جب ايک مورخ کو اپنے خاندان کی تاريخ کا کھوج لگانے پر مقرر کيا تو
مورخ نے بادشاه کو خوش کرنے کے ليے اس کا شجره نسب حضرت سليمان
عليہ السالم سے جوڑ ديا ،اور تب سے افغان بنی اسرايل ہو گيے۔ اور تو اور
ايک اردو کے ناول نگار نے ايک رومانی تاريخی ناول لکھ مارا جس کا
مرکزی کردار ايک مسلمان شہزرده ،يوزاسف تھا۔
خير تو جہاں احمدی ہونے کی حيثيت ميں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ
اب بشمول اور بہت سے لوگوں کے پاکستان کے سرکاری مسلمان بھی حضرت
مرزا غالم احمد قاديانی عليہ السالم کی اس بات کو ماننے پر مجبور ہوگيے ہيں
کہ اکثر افغان بنی اسرايل ہيں ،وہاں مجھے يہ دکھ بھی ہے اس مضمون ميں
تاريخ کو انتہای بے دردی سے ذبح کيا گيا ہے۔ اور مسلمانوں کو گمراه کرنے
کی کوشش کی گيی ھے۔ ميں نے طالبان کے ذکر سے اسی ليے گريز کيا ہے
کہ طالبان ايک طرز فکر ہے جو کہ لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے ان کی کم
علمی کی وجہ سے۔ طالبان کا افغانوں سے تعلق بس اتنا ہی ہے کہ اکثر طالبان
افغان ہيں۔ اس گمراه کن مضمون کی پہلی چند سطريں پڑہنے پر ميرے جو
تاثرات تھے ان کا اندازه ان دو ٹويٹس سے ہو سکتا ہے۔
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