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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 

 ۱۸/۰۵/۲۰۱۸      انتخابی افغان جرمن آنالین از بخش نظر سنجی پورتال

 نظر ارزشمند و کارساز از محترم استاد اعظم سیستانی 

و اشاره به اخطار  ن،یدرپورتال افغان جرمن آنال یعمرز یمصطف ی( از قلم آقامانندیمخالفان تنها مبا خواندن مقاله)

شمال اخطار داده باشد که اگر از قبول  نیپدرام به ناقل ایبرداشت کردم که گو نیسمت شمال، چن نیبه آدرس ناقل یها

افغانستان  هیموفق به تجز یخارج یآنگاه که او با کمک کشورها رند؛یکلمه افغان و افغانستان منصرف نشوند، و تذکره بگ

 .کند، آنوقت آنها را از شمال کشور اخراج خواهد نمود لیتشک یگردد وخراسان

 باشد،امایشمال پشتونها م نیکه هدف از ناقل رسدیبه نظرم نیها هستند؟ در ظاهر چن یشمال ک نیپدرامها از ناقل منظور

 زیهزاره ها وبلوچها ن یوحت رغزهایشمال شامل اوزبکها وترکمنها و ق نیناقل نیاست. ا یمعن نیترازا عیهدف وس

  .شودیم

ستم اوخراسان ...(در پورتال افغان  یملت ومل ت،ی)مل رعنوانیز اریرکیداکتر ز یآقا یم ۱۸امروز نیهم کهیمقاله ا در

درافغانستان(  ی.ب ی(وکتاب او بنام )کا ج ی. بی. جی"جاسوس )کنیمتروخ یجرمن به نشر رسانده از قول "واسل

. ویون یاځتـزاري نظـام  ینظام د پخـوان ستيیکمـون/کیلشـوب ېک هیپه روس ۍپه مشر ننید ل ېک ۱۹۱۷: )پـه سدکهیویم

( ۷۵۰۰۰۰لـکـه=  ـمی)اووه نــریشـم ڼـګشـوه،  ېبـرالس ېک ایواکمني په مرکزي اس يټسیونیکم/کیبلشو ېکله چ

جي بي په افغانستان  ېن،کیتروخیم ليی)وسهړـویافـغـانـستان ته پناه و ـانـویـزیتــاجکـانـو، ازبـکـانـو، تـرکمـنانـو، او کـرغــ

 .(مخ ۱۷ژبه:  زيیرګ، په ان۲۰۰۹ دیتجد. ۲۰۰۲. سي. ،يډ ن،ټـګ. واشنېک

خان آنها را بر اثر شورشها  رعبدالرحمنیکه ام ستندین ییها یشمال ، تنها پشتون ها وهزاره وبلوچها نیحساب ناقل نیا به

 یبعد یجابجا کرده بود، و حکومت ها یدولت یها نیودر زم دیشان از جنوب هندوکش به شمال هندوکش تبع یوبغاوتها

بعوض معاش تقاعد شان در شمال کشور به آنها  یبلند رتبه ملک نیمامورو ینظام نیهم برتعداد آنها افزود و به متقاعد

  .و عمران کشور سهم موثر گرفته بتوانند یتا در آبادان دادیم نیزم

خواهد شد که بعد از  یوتاجکها زهایها وقرغ کیهزارترکمن هاوازب750تا  500شمال، شامل نیناقل نهایبرا عالوه
 یتازه واردان درکنار ازبکها نیبه افغانستان شده بودند.اکثرا ینیمحبور به پناه گز۱۹۲۴اشغال بخارا توسط روسها در
که با  یکهایمانده بودند. اما تاج یدر افغانستان آمده وباق ها یبانیش یالیانزدهم با استشجا خوش کردند که از قرن 

خود  یوارد افغانستان شدند برخ زهایداران ازبک وترکمن وقرغ لهګ( همراه با ایماوراء النهر)پاره در انیموج فرار
در امان بمانند، اما  زمیودولت افغانستان هم به آنها پناه داد تا از گزند کمون دندیساندند وسکنا گزر ریپنجش ۀدرتا را 

وارد شدند وتخم نفاق وشقاق  زین کیدولت بلشو سیاز جواس یتعداد یبخارائ نیومهاجر نیمتاسفانه که در جمله ناقل
ثور وبا حضور  یسربلندکرد وپس از کودتا هایتخم نفاق در وجود ستم نیا یرا کاشتند. در دهه دموکراس یگر یوستم

 یهولناک یوکشتارها بیمسلح ضد پشتون دست به تحر یگروه ها ثیوبح دیاندو شهیو ر خیب یلیخ یقشون سرخ شورو
. کندیت ممو براندام خواننده راس هایدر دردوران تجاوز شورو ابیپشتونها در فار یقره ونسل کش یزدند.داستان مولو

عبدالرحمن  ریام نیآهن ریامبدانند که  دیبا یولکنند.  هیافغانستان را تجز خواهندیم یخارج یبان یبا پشت هایواکنون ستم
ساختار را درهم شکند  نیا تواندینم ] بوسیلۀ هیچ جاسوسی [یقدرت چیجامعه داده است که ه نیبه ا یخان چنان بافت

با خود ]مثل اسالف اش[  خراسان را  لیافغانستان وتشک هیتجز یکند.پدرامها آرزو هیو افغانستان را دچار تجز
 ختم بگور خواهد برد.
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