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  ٢١تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٦ / ٩/ ١٠                                                                                    ر ځيرکيا ربی رحمت ډاکټر
 

  څـڼـډې  احصايـو  ضـد -پـښتـون د
   

  ١٣٩۴ لړم٢٠١۵/٢٠ نومبر ١١: وړانـديـز ځيرکيار د ته. أې. آې. سي

 

 په ) ١۴٣۴ 1ولی جماد= ١٣٩٢ وری (۶ په اپريل د٢٠١٣ د وړاندې کالونه يمن دوه َتقريبا څيـړنه يوه  ځيرکيار ما
 دسيسې دښمنې - پښتون د: څيـړنه کتاب د  حـقايقـو د. أې. آی. سي د« :وه کړې خپره سرليک دې په کې ِايـنـټـرنيټ

 د کې امريکا په ورسره مې راھيسې وخت ډير له چې وليـږله ته سناټـور يو امريکې د څيـړنه دغه مې بيا. »څـڼــډې 
 له دفتر خپل د چې وه کړې ھيله ليکلې نه سناټور دغه له ما شان دغه. وو نيولي تماسونه ليکلي اړه په ټولنيزعدالت 
 د او. أې. آې. سي د اوباما، بارک ولسمشر د امريکې د  څيـړنه پورتنۍ١٣٩٢ وری/اپريل  ٢٠١٣ د زما 1رې 

 د امريکې د راھيسې اکتوبر له ٢٠٠١ د چې لپاره دې د – کړي شـريکـه سره نونوسازما استخباراتي نورو د  امريکې
 وږی  ١٠= ٢٠١۶اګيست ٣١ (نـن  ما. واړوي مخ بل په جزا جمعي او عدالتي بـې  ضـد په پښـتنو د خوا له  حکومت

 بيا)  بُوک َفـکـټ ډَورلـ. أې. آې. سي(کتاب شوی ذکر پاس احصائيو د. أې. آې. سي  د) ١۴٣٧ذولقاعده ٢٧=١٣٩۵  
 کې افـغانستان په: نـوټ«: ولوست »يـــادښـت «دا عـوض په احصائيو قـومي د کې افغانستان په  مې ھلته او ولوست، 

 جواب د لپاره پلټنې نظر د او نشته، اط^عات احصائـيوي اوسني اړه په موضوع حساسې د احصائيـو د قـومونو  د
 زه بايـد نو اوس» .ده نه 1ر وړ ډاډ لپاره معلـوماتو د احصائيو قومي د اتکا) نمونو(َسمپـلونو کوچنيو په ورکوونکو 
 راوسپـړم موضوع دا ځيرکيار 

 په جوړښت  قومي د افغانستان د) استخباراتو مرکزي امريکې د.(  أې. آې. سي چې وي پام ديـته بـايد لوستونکـو د   
 ډٻـرې  احصائيې ژبې د ھغوی د او پښتنو د راھيسې) ١۴١٣ محرم=لمريز١٣٧١ چنګاښ (جو1ی له ١٩٩٢ د اړه

 قـومي پښتنو د) کې١٣٧١چنګاښ/جو1ی ١٩٩٢ په( لومړی چې پـريکړه دا. أې. آې. سي د.  وې ښودلې ټـيـټې
 نتيجې دوه وکړي، ډډه ښودلونه له احصائيو قـومي ټولو د  شمول  په پښتنو د پخپله بيا او ښئ و ټـيټې ډيرې احصائيې 
 د ځيرکيار زما اړه په احصائيو قـومي د کې افغانستان په کول، ډډه نه احصائيو قومي دټولو چې دا لومړی: لري 
 واقعيتونو د نړۍ د. أې. آې. سي چې دا دوھم. کوي غښتلی  حقانيت) ١٣٩٢وری= ٢٠١٣ اپريل (څيـړنې  ذکرشوې 

 دروغ احصائيو قـومي د کې افغانستان په راھيسې جو1ی له زييز ١٩٩٢ د  ډول) ضمني (څنګن په کې کتاب کلني  په
ـلت افغان – پښـتون د چې  دروغ ھغـسې مني،   لـري عـواقـب جـدي لپاره راتـلونکی د م

 ھمغه  کې کتاب په واقعيتونو د. أې آې. سي د  شان په پخوا د ډول عاد1نه غير په احصائيې ژبو د کې افغانستان په
 دې په! وې شوې ښودل چې راھيسې) لمريز١٣٧١ چنګاښ(جو1ی له زييز١٩٩٢  د لکه دي شوې ښودل شان

 څيـر په شميرنو قـومې د کې افغانستان په او کړي، تعـقـيب منطق خپل چې ده راغلې پاتی. أې. آې. سي کې موضوع 
 کوچنيو هپ ورکوونکو جواب د لپاره پلټې نظر د « َواقعا مخې، له دريځ د. أې آې. سي د که. وګـڼـي باطلې يې 
 نه  شی بل احصائې شوې ښودل ژبو د به خـو بيا نو ، »ده نه 1ر وړ ډاډ لپاره احصائيو قـومي د اتکا) نمونو (َسمـپـلونو 

َ واقعا چې غواړي. أې. آې. سي که! وي و1ړې معلوماتو ذھني او شخصي په ورکوونکو جواب د چې دا خو وي
 َورلـډ . أې. آې. سي ( کې کتاب په حقايقـو خپلو د  احصائيې شوې ذکر ژبو د کې افغانستان په چې بايد نو وي، ناپيـيلې 

  . نـکـړي خپرې کې) بوک فيکـټس

 د)  اوسه  تـر٢٠١۴ (کې اداره په غني اشرف ډاکتر د چې ته دوست افغان يو ځيرکيار ما نيټه،١١ په نومبر  د ٢٠١۵ د
 په متنونه دواړه  1ندې لطفا! استوم  س^مونه ته صاحب...منلي«: هوروليـږل ھيله ليکلې داسې لري،  مقـام وړ  اعـتبار

 په څيـړونکې د علومو سياسي د ما. کړئ شريک يې سره  غنـي اشـرف د او ولــولۍ  ژبه انګريزي او پښتو ژبه ملي
 يوه چې دی مسئوليت ملي غني اشرف مفکر دوھم د نړۍ  د اوس. ورساوه ته سر مسئوليت ملي او علمي خپل څير
 ژبنيو او قـومي د پښتنو د کې افغانستان په سره حکومت  د امريکې د او ولګوي لوستلو په ليکنې د زما وخت دقيقه

 ګند څر ستاسې پورې نيټې١٨ د دسمبر د٢٠١۵ د ماته  که. کړي مطرح ډول رسمي او جدي په موضوع احصائيو
 ٢= ٢٠١۵ نومبر ٢٣.  ځيـرکيار ربی رحمـت ورورۍ،  په ....کړم خپره ھـيله دا به زه رسـيـږي، ونه را دريځ ليکلی
 د چې  څه ھـر«:وو ليکلي داسې کې جمله لـڼـډه يو په  ماته  دوست منلي زما» .لمريزھجري١٣٩۴ قــوس/ليـندۍ
 غنـي د چې شوم پوه داسې نه ځواب توضيحي غير او  لڼـډ له دوست منلي د زه» .وکـړئ  ھـغه وي، ښه دپــاره پښتـنو
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) مکړه خدای (چې لکه ھـم نه دوست  منلی  له زما او   دی، ولسمشر نوم  په  تش يو او دي شوي يرغمل اراده او رفک
 وي؟ شوی جوړ خور جوټه نظام وژونکي پښتون او پښتو د

  جنوری په  بابا شينواری  اميرحمزه -ځم سره پـښتو  د ته دوزخ  به زه .....  ده ژبه دوزخ د چې اغـيار وايي  
  .کړم وړانـدې  تــه  مقامونــو اړوندو ليکنه  دا به بيا شوه، رامنځته  اداره  نوې امريکې د  چې کې٢٠١٧

 

 سـريـزه

 

 وھو مزل کې وينو په چې دی قسمت زموږ دا

 وھــو بل بيا وھو، بل بيا ووھو، چې قدرت يو

 

 ګوته  ته قسمت ملت پښتون لرغوني غځٻدلي د منځ تر اباسين د کې سوٻل په او امو د کې شمال په بيت پښتو پورتنی
 1ينستان  پايپ اوسني د او وريـښمستان پخواني د. منعکسوي 1رې اشغال او سوداګرۍ د کې اوږدو په تاريخ د او نيسي

 کولتور پاڅونيز اود شعور) طلبه - مساوات (سمسمکي د پښتانه.     ټاکي برخليک پښتون د اوس جګړه منځ تر
 د دوی د چې دي ښکٻل کې جګړه  په سره ځواکونو زبر پوځي د مټ په ظرفيت دغه د دوی .دي نڅښـتنا زبرځواک 
 پخواني د) ١٩٨٠-١٩٨٨ (رٻګن رونالډ ولسمشر پخواني امريکا د. کوي ډاګه په غوښتنه انساني فطري  خپلواکۍ 
 بخښونکي الھام انساني لوړ ټولو تر د لپاره ازادۍ « د ته پـاڅون افغان ضد پر »امپراتورۍ شيطاني «د اتحاد شوروي 
 » سيا1نو معنوي د پلرونو ايښودونکو بنسټ د «امريکې د مجاھدين پخواني  ريګن ھمدارنګه. ورکړ نوم » خوځښت 
 وګړو دافغان بريده ډٻره تر جګړه روانه کې افغانستان په کې، پايله په تراژيدۍ مې١١ د دسپتمبر خو. وستايل توګه په 
 څخه اکثريت پښتون او واک له طالبانو د پښتانه -غير چې نامه دې په ، ده شوې پلې بھانه په تامين د حقونو بشري د 
 جو1ی( »کتاب حقايقو د أې. آی. سي د « پخوا کاله ٩ شاوخوا څخه ناورين له مې ١١ د سپتمبر د. کړي ازاد 
 د  کې شننه  1ندې په به زه. کړې ېراکم احصاييې پښتنو داکثريتي کې افغانستان په)لمريز١٣٧١ سرطان=١٩٩٢  
  .ورننوځم ته جرړو ستراتيجې دغې 

 

  نـنـتوځ

. کٻدای  نيول نشوای يې مخه چې لرلې پايلې داسې لپاره ملت پښتون د فطرت طلبه - مساوات او طلبه -خپلواکي پښتنو د
 ټکر  سره ځواکونو زبر له ورځې نن د او ځواکونو  استعماري  له وخت تٻر د روحيې و1ړې خوداراديت په دوی د

 برتانوي اوسني په خوا ھا) ١٨٩٣ ( کرښې  ډيورنډ شوې تپل د برتانيې د او کې دننه په افغانستان د دی خوړلی
 ځواکونه نړيوال يې تل چې دی ځواک ھغه توکم پښتون ميليونه ۶٠  نږدې کې ځمکه شاوخوا پرته کې ھند او  پاکستان،

 دي ويرولی سره واجنډا ييزو سيمه او  ځايي له

 کې پـيړۍ  شلمه په. دي کړې جوړې دسيسې ته 1رٻپښتنو له کارولو د لـږکيانو ځايي  د غليمانو پښتنون د کې پايله په
  زمينه  تـه )سقاو بچه ( غلواک يو اقليت تاجک د برتانيې ورسٻد، ته واک) ١٩٢٩ - ١٩١٩ (خان u امان پاچا چې

  چې کړي شـڼډ پ^نونه او اميدونه ھغه توګه اغٻزمنه په او يوسي مينځه له واکمني افغانه خپلواکه چې کړه برابره
 شـو سـيخـولی 1ر په پرمختـګ د يې افغانستان پاتی وروستـه 

 د   سقاوي کې افغانستان په (وليدله سقاوي بله يوه افغانستان کې، کال زييز١٩٩٢ په وروسته کاله شپيته پاسه د څه
 ټلوالې شمالي د ، وروسته رسٻدو پايته له حکومت پلوي شوروي د): ده معنا په اوغلواکۍ نظمۍ بې ګډوډۍ، بشـپړې

 ملګرو د رژيم رباني ـــ مسعود د. کړ پورې 1س بيـړه په پيلولو په کمپاين ناوړه يوه د جوړونې دروغ د کيو لږه افغان 
ن انتقالي ملتونو   وچې حکومت داسې يو قانونۍ بې او نظمۍ بې د دا. ړهراو منځته يې انارشي يوه او ويوړ منځه له ̂پ
 ضد پښتون يوه اتحاده شوروي له ته ررژيم رباني -مسعود د. شوه وبلل »سقاوي دويمه «کې کتاب په افغان سمسور د 
). ريچارډسن وګورئ،( درلود جاړی جوړ يو سولې د يې سره مسعود شاه احمد له چې شوه ورپاتې ميراث په رھبري 
 ھڅه  کولو کمزوري د توکم پښتانه د پرمھال  نيواک شوروي د مھال په کلونو ١٩٨٠ د به مسعود چې  شي کٻدای 

 ورسٻدل، ته ک وا مسعود کوماندان شاګرد ھغه د او رباني الدين برھان کې ١٩٩٢ په چې کله کې پای په.  وي  کړې
 کمپاين بدنٻتی او وجدانه بې ډٻر يو لپاره بدلون بنسټيز د نقشې توکميزې د ولس پښتون د کې) دوسيو(ډيريو رسمي  په

 .شو  پيل
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 او کړې  راټيټې  پښتنواحصائيې د يې کې ھغه په او شو وکارول ميکانيزم دولتي لپاره کمپاين کرکجن او بدنيتي دغه د
 دښمنه  نپښتو  دغه د. کړي شريکې سره ادارو نړيوالو له ګډون په ) کتاب د حقايقو د أې. آی. سي(د  يې زرترزره

 پای په . کړي پياوړی دريځ اقليتونو افغان د کې معامله او وٻش پوليټکي جيو راتلونکي ډول ھر په چې داوه موخه پ^ن
 د تاجکانو  د  چې غړو ټلوالې شمالي د  وکړ، بريد پرافغانستان امريکا چې کله ، کې اکتوبر په کال م ٢٠٠١ د ، کې
 په يې احصاييې  مصنوعي ھغه او وکړ خدمت ته لٻوالتيا امريکا د ، وو)ثانوار (ناستنان) ١٩٩٢-١٩٩۶(حکومت تير

 کړي جوړه پرې قضيه خپله او  کړي راټيټ ته اقليت قوم پښتون اکثريت چې وکارولې کې زييز١٩٩٢

 فی يانالب  تتمة ( کتاب پخپل ، افغان الدين جمال سيد  عالم ضد - ښکٻ^ک او متنفذ مسلمان،  پيـړۍ  زييزې نولسمې د
 u صديق  پوھاند ( دی عنصر بر1سی يو جوړښت ټولنيز افغان د پښتانه چې و اړولی پام ته دې کې) ا1فغان التاريخ
 شپږ فاونډٻشن  واک د لپاره جوړښت قومي افغانستان د)/ ( مخ ٩٨ ،١٩٧٩ پښتونخوا، پٻښور څٻړنې، نوې ، رښتين

    مخ١١ ،١٣٧٧/١٩٩٨ ،]١٩٩۶تر١٩٩١[ څٻړنه او سروې کلنه

 لخوا ) ١٩٩۶ــ١٩٩٢ (رژيم رباني ــ مسعود د لپاره راټيټولو د اکثريت د توکم پښتانه د چې پ^ن شوې سنجول ھغه
 تاکتيک  ددغه. شو راڅرګند کې) جو1يي ١٩٩٢(کتاب په حقايقو نړيوالو د أې. آی. سي د ژره تر ژر و، شوی ترسره
 د. لري  اړيکې ژورې سره خصلت د نقشې سياسې د)روسيې داوسنئ( اتحاد شوروي پخواني د کار دغه وه؟ څه موخه
ن دغه  پښت افغان  د. وکړ م^تړ سياستونو توکميزو اقليتي د لپاره زپلو د سياست ملي د کې افغانستان په يې مخې له ̂پ

 ډول لنډ په  ده. دی ستانٻزی ډاکټر دی، کړی تحصيل يې کې امريکا په چې ، ليکوال ښه او شنونکی سياسي ټولنيز يو
 کړم وړاندې  کې ګامونو شپږو په کړن^ره څٻړنيزه دده به زه. ده څٻړلې ستراتيژي اتحاد شوروي د کې افغانستان په

 دوی چې  ځکه واړاوه پام ته راټيټولو) پښتنو (ګروپ قومي » مقاومتي زيات خورا « د روسانو/شورويانو: ګام لومړی
 کې منځ  په تنظيمونو مقاومتي ملي افغان د پښتانه: وو ګروپ مخکښ کې ځواکونو والو وسله په افغانستان د ٌعموما

 چې  ليکي ستانٻزی ډاکټر لپاره روښانولو د خبرې خپلې د. و زړی کولتوري ھويت ملي د افغانستان د او و اکثريت
 »غوښت  مړ «شورويانو چې و پښتون غير يواځينی ھغه مجاھد u ذبيح قوماندان منونکی نه » جوړجاړی«د دمقاومت

 وي څکلی يې به خوند»دريځ تسليمٻدونکي نه « خپل د چې شي  کٻدای او

 پښتني پر  کې سوٻل په  افغانستان د دوی. وکړ کار راټيټولوو پر ځواک د نفوسو پښتنود د روسانو/شورويانو : ګام دويم
 او » ارامې   َنسبتا « يې سيمې پښتني غير چې کې حال داسې په وغځول، بمبارونه ھوايي او عمليات پوځي خپل سيمو

 افغانستان د  کې شمال په څخه کابل له پ^زمٻنه چې شورويانوغوښتل وخت يو کې، حقيقت په. پرٻښودلې » روغې« 
   و اوښتی کنډواله خوپه و ښار غټ دوھم اص^ چې  ته کندھار ،نه وليـږدوی ته شريف مزار ښار ستر دويم

 پر بٻرته  ھاخوا څخه پولو شمالي له افغانستان د ، امله له حقايقو  دوه د ځواکونه شوروي ، م١٩٨٩ کال په: ګام درٻيم
 تر  پسې دوی په څو تر و کړی کمزوری اندازه »پوره «په پاڅون پښتنو د يی مھال په جنګ د داچې يو: 1ړل شا

 مھربان«    چې غوښتل بوش ، اٻچ ، جورج ولسمشر امريکايي وخت ھغه د  داچې دوھم. ورتللی نشوای اسيا مرکزي
   وروغځوي 1س جوړجاړی د ته اتحاد شوروي شوي »ځوړ پر مخ او

 سيمو شمالي د يې نوم اصلي چې( وو شوي تنظيم کې ټلواله شمالي په اقليتونه پښتانه غير شمال د: ګام څلورم
 ټولو له ژوند د پښتنو د «چې و ذمحا متحد يو اقليتونو د دا). و شمال صفحات نظار شورای يا شورا څارونکې 
 چې »ماښام په سليزې د « تړون استعماري د ډيورنډ د ډول دې په« :ليکي ستانٻزی ډاکټر. وجنګيږي سره »اړخونو 
  شو رامنځته  چاود ژور يو »کې غولي ژبني توکميزــ « په دافغانستان ووٻشه، سره کال م ١٨٩٣ پر يې افغانستان 

 جنرا1نو  د کارمل ببرک مشر کمونيست ځواکمن افغان پخواني د ھغوی د او شورويانو د مھال پر دمقاومت: ګام پنځم
 وارث د  کارمل د او کړه اع^ن فتحه کې کابل په کې اپرٻل په کال م ١٩٩٢ د مسعود مشر ټلوالې شمالي د ، م^تړ په

 توکميزه  ورسره کارمل  چې وتړله پورې ـهټـــلوالــ شمالي په سوبه. کٻناست ځای پر u نجيب ډاکټر توکمي پښتون
 په و،  سمبوليک کې ډګر سياسي قومي په راچاپيرو »لوړوالي په تاجک «د چې عمل دغه دغه مسعـود    .لــرله اړيکـه
 شمالي  1ندې مشرۍ تر مسعود د. محروماوه او کاوه نښه په کاوه، کمزوری يې اکثريت پښتون چې کې حال داسې
 په مجددي،  u صبغت مشر، نامه په تش يو وروسته مياشتو دوو له مسعود. کوله پلې اجنډا »پښتونه له بې « د ټلوالې
 کښيناوه رباني الدين برھان توکمی تاجک يو يې ځای پر او وايست دفتره له زوره

 پيل فعاليت  ښمنهد - پښتون يو ، سم سره پيل له حکومت تاجک شوي جوړ د 1س په ډلې د رباني ـــ مسعود د: ګام شپږم
ن دغه  د او کړي غافل نه پيژاند خپل له پښتون يانې وکړي، چل سره قوم پښتون د چې و دا يې) ھدف (موخه. شو   ̂پ
 په  1رې له زور او ول چل بيوروکراتيک د. واخلي ګټه نه ميکانيزم موسساتي او  دولتي خپل  له کيداکې پلي په

 لويې  يوې راستنٻدونکود د څخه) ٢٠١٠ ــ١٩٠١ايالت سرحدي لويديځ شمال پخوانی(پښتونخوا له او دننه کې افغانستان
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 د رباني  - مسعود د دا. وو ښودلي تاجکان  پکې يې دوی چې شوې ورکړل) تذکرې (پاڼې پيژاند  نوې ته پښتنو برخې
 تاجکانو  د ډول تقلبي په ېک مقابل په او کړي راټيټ مقام اکثريتي پښتنو د چې وه برخه کمپاين شوي حساب ھغه د رژيم
 ډول په بٻلګې  د. کړل نښه په پښتانه 1رې له اچولو ترھې او زياتي زور د ډلو اقليتي نورو. کړي جګه) فيصدي (سلنه

 په يې  دوی چې  دې تر ، وکړ زياتی زور يې سره کورنيو پښتنو له او کړل نښه په کورونه پښتنو د ځواکونو ھزاره ،
 تر کې ناحيه څلورمه  او دريمه په ښار کابل د زورزياتی دغسې ډول ځانګړي په ـ وشړل رونوکو خپلو له سره زور
 ھغه تر جوړکړ تا1ن  وو استوګن  پکې پښتانه  کچه غټه په چې کې سيمو ھغو په ھلته مليشو ازبک شان دغه. شو سره

 تصفيې قومي «د  سويه »ملي «په. شول کډوال کې بھر او دننه په ھيواد د او پريښودل يې کورونه خپل چې مھاله
 د  شورويانوسره   د. شول تش 1رې له عملياتو د ګرۍ ترھه د کلي ټـول پښتنو د او شول پيل کې شمال په عمليات
 او ليکوال  ، څيـړونکي  امريکايي باورمن او دقيق د اکله په افغانستان د ولولئ اکله په اړيکو  زياتو د مسعود

 وو کړي سفرونه  کې١٩٩٧ او ١٩٩١ ،١٩٩٠ ١٩٨٧، ،١٩٨۶ په ته فغانستان ا نوموړي. يکنېل ريچارډسن ژورنالست

 نږدې له  کې سلو په چې ډول دې په:  توږلې راو ٔاحصاييې نوې حکومت تاجک مشرۍ په رباني -مسعود د کې پايله په
  د 1رې  دې له او  کړي جګ ته ٢۵ نه ١٢  له کې سلو په شمير تاجکانو د کړي، راټيټ شمير پښتنو د  ته  ٣٨ نه  ۶٣

 بين  څير په معلوماتو رسمي د  شميرنې  شوې تحريف دغه رژيم  کابل د. ووھي 1س کې واقعيتونو په ټولنې افغان
 نه]١٩٢١  -٢٠٠۴ [رشاد عبدالشکور اکاډيميسن ارواښاد له معلومات دغه ستانيزي ډاکتر  .وليـږلې تـه سازمانونـو المللي
 شوی تا1  خوا له جنګسا1رانو د ټلوالې شمالي د کتابتون شخصي يې کې کور په چې نه چا ھغه له و،و راوړي 1سته

 أی ـ آې  - سـي (کتاب کلني په استخباراتو مـرکـزي د امـريکې د ډول ګړندي په شميرنې وګړ شوې تحريف پورتنئ. و
  غټ  په او شوې، خپرې  کې جو1ی په ١٩٩٢ د کې) کتاب حقايقو د نړۍ د استخباراتو مرکزي د: فکټـبوک ورلډ

 امريکې د .کړه مينده 1ر ته »المنک ورلډ «او »اتلس ورلډ جيوګرافيک نيشنل «نه چينې دغې له  يې سره احتمال
 ھغه و، استوګن کې روسيه په چې افغان يو( وو ليـږلي ته کتابتونونو روسي ) سيـډي(ټيکلي معلوماتو دغو د استخباراتو 
 په ګامونو شپږ شوو ذکر پورته د). وو کړي خپاره کې ميډيا افغاني چاپي په اروپا لويديزې د  معلومات غهد يې مھال 
 دقيق يو چارو اس^مي او افغاني د نوموړې. ولولئ) ٢٠٠٩ دسمبر ١۶ (ليکنه ستانيزي د لپاره معلوماتو زياتو د اکله 
 دی څيـړونکی سياسي 

 پيرئ پـښتون «يـو واقعا نوموړی. راورسيده ليکنه مھمه يوه يچارډسنر  بروس د) ٢٠١٣ اپريل ٢۵(نن ته ما
 امريکايي صادق او معلوماته ارت يو  اکله په موضوعاتو د افغانستان د بلکې دی، نه) رايـټـر ګوست پشتون(»ليکوال 
 غوڼډه په تالقان د  مرکز د و1يت تخار د افغانستان شمالي د کې زييز ٢٠٠٣ په. دی چارپوه او ليکوال ژورناليست، 

 چې وي روانه کې موازاتو په پـړپـړې ھغې د ڼـډه غو غه د ښايـې. وشوې خبرې) دسيسه (پـړپـړه ضد -پښتون په   کې
 راټيټ ته) اقليت(کيانو لږه غټ ټولو تر شمير پښتنو ډيرکيو د پکې  کې احصاًييو په استخباراتو مرکزي د امريکې  د

 د  کې ١٩٨١ په بريـژنيف مشر اتحاد شوروي پخواني د چې کوي زړه په را پـړه پـړ ھغه ته موږ پ^ن دغه. و  شوی
 د (  روسې د او امـپـرياليـزم شخصي د امريکې د پ^ن تالقان د چې وينو دلته. وه راڅرخولې ويشلو په افغانستان 
- ١٩٩۶(پـير د جنګ داخلي د کې افغانستان په. و شوی منځته را  واسطه په) ناستنې د امـپرياليزم ټولنيـز پخواني 
 بوش ډبليو جورج واکمن د دامريکې. 1ره ګډون کې غوڼـډه په تالقان د رباني الدين برھان  واکمن  تاجک) ١٩٩٢  
 مليون ٧۵ په مخې له معلوماتو د کنفرانس تالقان د کې، چوکاټ په دريځ ضد -پښتون  د ادارې د) ٢٠٠١-٢٠٠٩(  

 په ډلګۍ  د جنرا1نو کمونيسټي د وې حاضرې ډلې ټولې ټلوالې شمالي د «کې غوڼډه په تالقان د. شو تمويل  ډالرو
  . »وه شوې محرومه] نمايندګي[استازولي «پښتنو اکثريتي د ھلته  خو  شمول،

    
 وګړشميرنې ژبنئ او قومي افغانستان د کې کتاب په دحقايقو أې.آې. سي د

  لمريز ١٣۶٠-١٣٩١ = ١٩٨١-٢٠١٢زييز  

 

 کې  مياشت په دجو1ی کال ھر چې کتاب حقايقو د نړئ د سازمان دغه د وينا، په استخباراتو مرکزي د امريکې د
 استخباراتي «د چې مانا دې په دی ډول يو)اينټيليجنس فينيشد (»استخباراتو شوو بشپـړ «ډوله درې د د چاپيـږي

 دي، رارسيدلی) ١  (پکې معلومات  چې ده عمليه يوه مطلب نه دورې دغې له. دی توليد وروستنی) سايکل (»دورې 
 د.دي شوي وړاندې ته سازانو سياست) ٣ (او   دي، شوې) تفسير او شوي څيـړل( تصفيه  شکل په استخبارتو د)٢(  
( »اټکل استخباراتو ملي «د او) بريف ډيلي(لڼـډيز ورځنئ ولسمشرلپاره د: دادي ډولونه نور دوه استخباراتو شوو بشپړ 
َ ناچارا «استخباراتواټکل ملي د چې وايي سيوټينګر. ل افسررابرټ پخوانی استخباراتو د). ايسټيميـټس اينټيليجنس نلنيش 
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 لړه په دروغو د زر ډير استخبارات اکله په وسلو د تباھۍ وګړيزې د عراق د کې ٢٠٠٢ په. »اوړي ته قلمرو حدس د 
 پرتوګ داسې مشروعيت د ته  جنګ خپل مشرانو تانيېبر او امريکې د وروسته، نه جنګ دې له.  شول بدل 

 زور) کرکټر (خصلت او شخصيت په ھغه د يې ځای پر ثبوت د ظرفيت جنګي د   حسين صدام د چې  ورواغوست
 کې ١٩۴٣ په کې کنفـرانس په تھران د ته سټالـين جوزيف مشر شوروي چرچل وينسټن مشر انګريزانو  د. واچاوه
  . »شي وڅارل خوا له محافظ د درواغـو د تل بايد چې دی ارزښتمند دومره حقيقت مھال په نګج د«  : وو ويلي داسې

 داسې  جرويس رابرټ مشر ټولنې د علومو سياسي د امريکې د کې ٢٠٠١ په او پوھاند علومو سياسي او ټولنيزو د
 سياست  بھرني د او ګټو د ډلګيو تمندوقدر د  کې حکومت په ډير اټکلونه استخباراتي ... ځلې ډير ته موږ« : وو  ليکلي

 په »ټکر  د تمدنونو «د.  »لري ظرفيت] عسکري[او اراده کومه اړخ مقابل چې ديته نسبت غـږيـږي اکله په ميلونو د
  لپاره افغانستان  د چې ونيسو 1ندې څيـړنې د) ٔييې احصا (شميرنې وګړ قـومي او ژبنئ ھغه شو کولی کې) متن (ډکون

  .دي شوې غـوره خوا له استخباراتو مرکزي د امريکې د

 اټکل  ګروپونو ژبنيو او قومي د افغانستان د پورې) ھجري لمريز ١٣۶٠-١٣٩١(٢٠١٢ تر نه ١٩٨١ له جدول 1ندې
 کچه  وړ پام په) فيصدۍ                     ( سلنې ژبې د دوی د او پښتنو د راھيسې زييز١٩٩٢ له. ښئ ٔاحصاييې شوې

 د. وې شوې ټيټې را کې) فکټـبوک ورلډ. أې. آې. سي( کتاب په حقايقو د نړۍ د استخباراتو مرکزي د امريکې د
 راټيټې ٔاحصاييې) پښتو(ژبې ملي د او ولس پښتون د استخباراتو مرکزي امريکې د چې کې جو1ی په ١٩٩٢زييز 
 د چې رژيم ھغه و، ھمـمھال سره پيل د رژيم پلوه- تاجک د رباني – مسعود د کې افغانستان په يې عمل دغه کړې، 
ن منځمھاله ملتونو ملګرو   و کړی ړنګ يې ̂پ

  

  د سي آې أې د حقايقو په کتاب کې دافغان ټولنې وګـړ شميرنې١٩٨١-٢٠١٢                        

Afghan Demographics in CIA World Factbook ٢٠١٢-١٩٨١ 

Year                Ethnic Group Percentage     Language  Percentage          Total Population 

                                 Estimates                                Estimates                        Estimates اټکل                                

کال      ل وګړي ټو د ژبنيو سلنو اټکل دقومي سلنو اټکل   

(١٣٦٠)١٩٨١       Pashtuns      ٥٠%                  Pashto                    ١٥,١٩٣,٠٠٠              %٥٠ 

                          Tajiks          ٢٥%                   Farsi(Persian)       ٣٥% 

                           Hazaras        ٩%                   Uzbeki,Turkmeni  ١١% 

                           Uzbeks         ٩%                   all other languages  ٤% 

                           All others      ٧% 

(١٣٦٩)١٩٩٠        Pashtuns      ٥٠%                   Pashto                   ١٥,٨٦٢,٢٩٣            %٥٠  

                           Tajiks           ٢٥%                   Farsi                     ٣٥% 

                           Hazaras   ١٥-%١٢%               Uzbeki,Turkmeni  ١١% 
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                           Uzbeks          ٩%                    all other languages  ٤% 

                           All others  ٤-%٣% 

(١٣٧٠)١٩٩١           Same as above                           Same as above                   ١٦,٤٥٠,٣٠٤ 

(١٣٧١)١٩٩٢         Pashtuns       ٣٨%                   Pashto                    ١٦,٠٩٥,٦٦٤          %٣٥ 

                           Tajiks            ٢٥%                    Farsi                      ٥٠% 

                            Hazaras        ١٩%                    Uzbaki,Turkmeni  ١١% 

                            Uzbeks           ٦%                    all other languages  ٤% 

                            All others     ١٢% 

(١٣٨١)٢٠٠١         Pashtuns        ٣٨%                   Pashto                     ٢٦,٨١٣,٠٥٧        %٣٥ 

                           Tajiks             ٢٥%                   Farsi                        ٥٠% 

                            Hazaras         ١٩%                   Uzbaki,Turkmeni    ١١% 

                            Uzbaks           ٦%                    all other languages    ٤% 

                            All others        ٨% 

٢٠١٢-٢٠٠٦          Pashtuns         ٤٢%                  Pashto                       ٣١,٠٥٦,٩٩٧)    %٣٥; 

 (١٣٩١-١٣٨٥)      Tajiks             ٢٧%                   Farsi(Persian)           ٣١,٨٨٩,٩٢٣   %٥٠; 

                           Hazaras           ٩%                   Uzbeki & Turkmeni ٣٢,٧٣٨,٣٧٦    %١١;  

                           Uzbeks            ٩%                   all other languages     ٣٣,٦٠٩,٩٣٧    %٤;   

                           All others       ٢٩,٨٣٥,٣٩٢   .…………………………                   %١٣; 

                                                                             July ٢٠١٢ estimates….       ٣٠,٤١٩,٩٢٨;  

                                                                            August ٢٠١٦ estimates….   ٣٢,٥٦٤,٣٤٢).    

       Data collected and organized from the “CIA World Factbook” by Rahmat  Zirakyar 
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 وګړشميرنې  پښتنو د کې) ١٩٨١-٢٠١٢(کتاب په حقايقو د. أې. آې. سي د  آيا چې ده ځای په پوښتنه دا نو اوس
 کې افغانستان په  راوروسته) فاجعې(بخولې له ٩١١ د شاته پردې د يانې لري، جنبه ګټې -ځان لپاره امريکې د راټـيټـول

 ؟راڅرخي م^تړ په واشنګټـن د لپاره واکمنۍ اقليتي د

      
 اچول رڼا يو احصا په کتاب د حقايقو د استخباراتو مرکزي د امريکې د لپاره افغانستان د

 

ـفـقــاز (کې روسـيه په لومړی ويشـنه قوم  کې پيړۍ نولسمه او اتلسمه په چې ونيسو ګوته بايد ته ټکي دې  مـرکزي  او ق
 ھڅه شورويانو ) ١٩٧٩-١٩٨٩زييز (مھال پـه نيـواک د ستانافغان د. شــوه وکــارول لپاره  چلونې د واکمنۍ د کې)اسيا

 ويشنـې افغانستان  چې لپاره دې د لپاره؟ څه د. کړي راټيټ اھميت ٔاحصاييوي پښتنو) اکثريتي(ډيـرکيو د ھلته چې وکړه
 او خوارولو  په پښتنو د  کچه غټه په عمليات پوځي شوروي لپاره، رسيدا د ته) ھدف (موخې دې. کړي چمتو ته

 شوروي په چې  کړل استخدام نور او  دوستم مسعود، پښتون -غير يې کې حال عين په  وو،خو راچاپـير باندې راټيټولو
 1رې دوه لپاره رسيدا  د ته موخې دې. کړي برابرې اسانتياوې لپاره کيدا خوندي د سيمو شمالي د افغانستان د  کې نظام
 جمھوريتــونه ھغــه دا  -ورننويستل کې جمھوريتونو سوشليستي په اسيا کزيمر د يې يا  ويشل، افغانستان د: وې شته
   .دي استوګن پکې قـوميان ترکمنـو او اوزبکـو تاجکـو، افغـان د چې دي

-١٩٨٩  : اشغال(نيواک د افغانستان د خوا له پوځونو شوروي د نوم) ١٩٢٩-١٩٩۶(کارمل ببرک کميونيست افغان د
 دې د شو  پيل کمـپين وګړشميرنې د کې افغانستان پـه) ١٩٧٩-١٩٨۶ (مھال په واکمنۍ د ده د .دی مانا ھم سره) ١٩٧٩

 کې  وګړيـزواقعـيتونو په سره اسانۍ په چې لپاره دې د. وکړي تقلب کې وګړشميرنه په ولس پښتون د چې لپاره
 چې  معــلومات شــخصي( »استيد؟ مسلط لسان کدام به«:کوله پوښتنه دا نه وګړو له  يې به ځلې ډير وکړي، 1سوھنې

 سره را غـړي يو کميټې مرکزي د »ګـوند دموکراتيک د خلکو  د افغانستان د « سازمان  واکــمن د مھــال دھغــه
 اعتماد پښتنو د ځان پر کفايت دغه او غـږيـږي) فارسي(دري او پښتو په پښتانه ډير). زيرکيار -  وو کړي شـريک 
 په دی، پـروت پکې اعتماد ځان په چې جوابونه پښتنو د)  استيد؟ مسلط لسان کدام به(ته نېپوښت پورتنئ. منعکسوي 
 افغانستان پــه  1رې لــه ول چل دغــه د او کـړي پټ شمير واقعي پښتنو د چې وو شوی کنټرول داسې ډول ماھـرانه 
 قـومي پښتنو د ټـيمونو سرشميـرنې د  لرم کا طلبه - شــوروي د ، ډول دې پــه. کـړي جـګ شمير تاجکـانـو د کې 
 ١٩٩٢ د چې وکړه ورسره يې مرسته او شول پلويان مسعود شاه احمد جنرا1نود ډلې د کارمل د. کړ يرغمل ھويت 
 ملتونو ملګرو د لپاره افغانستان د ډول اغيزمن په  1رې دې له او کښينوي ګدۍ په قدرت د  يې کې اپريل  په زييز 
 و، چاپير را ھويت ژبني او قـومي په چې) ايت^ف ( غبرګون ماھرانه دې کې، پايله په. کړي شـڼـډ پ^ن منځمھاله 
  .چليدله) ١٩٩٢-١٩٩۶(جنګ داخلي او) ګډوډۍ (انارشۍ په چې پرانستله 1ر ته »سقاوۍ دوھمې«  

 سره بدلون  شکلي اساسي دَ يقينا منظره اکاډيميک سياست وال نړۍ او اړيکـو المللي بين د چې دي مھم پوھيدل دې په
 لپاره دې د  ، شي پورته را تنظيم نوې يو  بايد او و پروت کې کټ په مړينې د اتحاد شوروي ب^خره. ده شوې مخامخ

 په  ١٩٨٩   د چې کله.  کړي انځور مخليد لپاره سازيو سياست راتلونکو د او کړي توضيح اوښتنې شوې رامنځته چې
 پوھاند نامتو  د تاريخ د ختيځ منځني او اس^م د جوخت سره دې ووتل،د پوځونه شوروي  نه  افغانستان له کې فبروۍ
 کې ١٩٩٣ په  ورپسې او راووتله ليکنه سرليک په »جرړې غضب د مسلمانانو د «کې ١٩٩٠ په نه قلم له لويس برناډ

 په وروسته  کاله درې چې وتلهراو)»ټکر تمدنـونو د«(ليکنه ھنـټيـنګټـن سامويل پوھاند وتلي د علومو سياسي د
 په »کميونيزم  نوي «د) اس^م افراطيَ رسما (اس^م لويديزَ عموما. شوه خپره بڼه په کتاب د سرليک عين په کې١٩٩۶

 په حقيقتونو  والو نړۍ د خوا له استخباراتو مرکزي د امريکې د   کې، ډکون په ذھـن سياسي ډول دغه د. وميند بڼه
  .شو تفسيرولی وھنې 1س کې ٔاحصاييو ژبـنيو او قـومي په ودافغانان  کې کتاب

 او پښتنو  د چې غواړم زه. خپروي »کتاب حقيقتونو د نړۍ د «کې جو1ی په کال ھر د  استخبارات مرکزي امريکې د
 ارملک ببرک  پرچمي د ټلواله شمالي دښمنه -پښتون پوھيـږو، چې لکه. کړم توضيح موضوع ٔاحصاييو د  ژبې د دوی د
 درې کم څه نه  پيښې دې له. ورسيدله ته قدرت کې کابل په کې)  ثور١٣٧١(اپريل په ١٩٩٢ د مرسته، په کمونستانو د

 دغه په. کړ خپور  کې مياشت په جو1ی د حيقتونوکتاب د نړۍ د  خپل استخباراتو مرکزي امريکې د وروسته، مياشتې
 وګړو ٪ ۵٠ له(   : وې رالويدلې کچه ارته په  شميرنې  ژبې د دوی د او پښتنو اکثريتي د لپاره ځل لومړي د کې کتاب

  :ولولئ. وې شوې راټيټې ته ٪٣۵ نه ٪ ۵٠ له سلنې پښتوژبې د او) ته وګړو ٣٨ ٪نه

Zirakyar,   ٢٠٠٩  , and Richardson,   ٢٠٠٩  , p.   ٢٧٥   
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 ډيرکيانو   د  کې مقابل په او پـړسول شمير د وګړو د لږکيانو پښتون -دغيـر کې افغانستان په  خوا  له أې.آې.سي د  
 شوې پالل  او غځيدلې منځ تر ټلوالې شمالي د او استخباراتو مرکزي د امريکې د لري؟ ھدف څه راټيټول شمير د پښتنو

 ارۍھمک  يـوبل د  کې راټـيټـولو  په ٔاحصاييو د ژبې د دوی د او پښتنو د خواوې دواړه چې کوي د1لت دې په اړيکې
 ډيــرکيانو  د چې کوښښ  ګټی -ځان او شوی سنجول دا  خــوا له استخباراتو مـرکـزي د امـريکې د. لـري اړتيـا تــه

 چل دھغه  – دی څرګندوی) دسيسې(چل د) ريليشنـز پبليک(اړيکيو عامه د کړي راټيټې شميرنې ژبنــئ ټـولنيزـ پښتنو
 داسې تنسته  چل دغه د وينا، بله په. وراغـوندي پرتوګ جنګ مشروع د او دی، راچاپـيـر تړ م^ په جنګ ناروا د چې

 نامه په تش  له) اکثريت پښتون  يانې(اقليت د) اقــليت پښتون - غــير يانې(اکثريت کې افغانستان په چې ده شوې غځول
 اکثريتي کې  انستانافغ په چې وکړه مرسته سره واشنګـټن د عملياتو روحي - ٔاحصاييوي  ډول دې. کړي خ^ص نه ستم

 »کتاب په دحقايقو  نړۍ د« )أې.آې.سي(استخباراتو مرکزي د امريکې د ډول دې په. کړي اجنبي او محروم قوم پښتون
  .کړه راټيټه ته ګروپ اقـليتې غټ  نه مقام اکثرتي له کچه شمير د پښتنو د  کې افغانستان په يې کې

 د  پښتنــو د سـړي  درې چې وويل ته) زيرکيار(ما دي، نه 1زم يې ښودل نومونو د چې پوھانو افغان ډاډوړ  دوه
 پښتون-غير.) ا.ا  او.  ف.ر(تــنه دوه: 1ره پکــې يې 1س يانې وو، »دخـيل «کې عمليه په راټيــټولو د ٔاحصاييو

 د.)ت . ی(سړی يمدر. دي راوړې 1سته کې ژبـپوھنه په) ډي. ايچ. پي(درجه علمي داکترۍ د يې يو ھر چې دي افغانان 
 افغان پښتون-غير  دوه په. لری اړيکې ښې سره »زل « د چې دی پوه چار يي امريکا يو کې چارو په افغانستان

 د يې بل ھغه او  دی ښوونکی ژبې) فارسي؟ (د او ژباړن کې وزارت دفاع په امريکې د.) ا. ا (يې يو کې ژبـپوھانو 
 سپتمبر-١٩٩٢ پريل١ (رژيم د رباني - مسعود د دواړو. و مامور رتبه وړل يو کې حکومتونو پخوانيو په افغانستان 
 د  او) أې.آې.سي (بي بي تور چې کــوي کوټـلې ادعا زما بيا ځل يو معلومات دا. لرلې اړيکې ښې ډيرې سره)  ١٩٩۶  

.  لرله اړتيا ته ھمکارۍ بل يو د کې راټيـټولو پــه شمــيرنو د پښتنــو) اکثريتي(کيانو ډيره د رژيــم ربانــي -مسعود
 لري جوھر دې د پښتو چې ځکه لرله، کرکه  نه ژبې پښتو له تيره په نه، پښتنو له يې خادمانو ممبر ستمي د او مسعود 
 چې دي راغلي کې متل پښتو يو په. کړي خوندي) ھويت (پـيژاند ملي افغانستان د څير په ھيواد يو او  دولت يو د چې 
ـــه ملــنــګ:      واخـــله نــه ور کچکــول وژنــه، م

 کې ولکه  په 1رې له چيانو اداره د کلتور ښکي^کګـر بر1سي  خپل د ولس شوی ښکيل يوازې نه) استعمار (ښکي^ک
. کوي  څارنه ھم 1رې له استعمالولو د غړو مطيعـو د کلتور شوي ښکيل د يې ډول مستـقـيم غير په بلکې ساتي،

 ونکې ھڅه   شاتـه دواړو د: ھم کوي پياوړی بل يو بلکې دي، ورته ته بل يو کچه غټه په دواړه ـرياليزمامپ او کلونياليزم
 پــه څــير  په کـــشا مشکل د مسعود. واخلي ګټه نه ولسونو شوو ساتل کې ولکــه په يا شــوو ښکيل له چې داده قوه

 ورکړ کار لپاره اجندې اسيسي د دامريکې  او اتحاد،ايران، شــوروي د کې افغــانستان

 چې دی  سړی پـلوه  جمھوري معتدل او ليکوال ژورناليست، کار تجربه يو مارګوليس ايريک زيـږيدلی کې امريکه په
 چې ورسيد  ته پايلې دې ھغه کې ٢٠٠٩ پــه.  خپروي ليکنې اکله په اسـ^م او اسيا سھيلي ختيز، منځني د کچه غټه په

 حق د کې  ھيواد خپل په) ٪۵۵ (پـښتانه ډيرکي داچې خو تامينولی نشي استحکام او سوله  کې افغانستان په امريکه
  .»وشي معامله نيغـه ده برخه يو ولس پښتون «د چې »دې سـره طالبانو د «يانې وي، شوي څښتنان

 

 عـبـد  يميـسن اکاډ ــادارواښ چــې ښــئ شميرنــې ژبنئ او قـومي ھغـه کې افغانستان په)  جــدول ( لښتـلـيک 1نــدې
 خپرې  او  کړې راټــولې ضد په شميرنو د کتاب د دحقايقو. أې.آې.سي د څيـر په العمل عکس خپل د رشـاد الشکور

 دپښتنو    لپاره ځل لومړي د  کې) جو1ی په١٩٩٢ ( شميرنـو شــوو ذکــر په أې.آې.سـي د ھلتــه چې ځکه  وې، کړې
 د  وړاندې  مياشتې درې نږې چې و مھال ھغه ١٩٩٢ جو1ی. وې شوې راټيټې ته اقليت غـټ نه اکثريت له ٔاحصاييې

  رشاد  الشکور عبد اکاډيميسن د. و شــوې رامنځته  رژيــم طلـبــه – تاجک کې کابل په کې اپــريل په کال ھمدغه
 دی ډول 1نــدې پـه لښـتـليک
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 سمـون
 اطريشي  ژبي - جرمن د  اړه په افغانستان د: وکړئ پام ته نوم دوھم کې لړ دوھم په لښتليک پورتني د نه خوا کيڼې له

 کليمبورګ  َمکس. دی) کليمبورګ (يې شکل روغ). َکلمبورګ(شوی ښودل دی نه سـم) تخلص (نــوم فاميلي پـوه چار
 د  وړاندې  کلونه ۴٠ نږدې) زيرکيار (ما. دي کړې بشپـړې کې پوھنه قوم او تاريخ په ھنر د کړې زده لوړې خپلې
  و لـوستلی سرليک دې په کتاب وتلی يو کليمبورګ َمکس

 

Max Klimburg, Afghanistan: Das Land im historischen Spannungsfeld 

Mittelasiens,   ١٩٦٦  .     

  به اوس . دی راغلی ليک سر لـڼـډ  يې کې لښتليک پـورتني په چې وي کتاب ھغه بـه دا چې يم هډاډ ډيــر دې پــه زه
 کې چينو لويديزو نورو په ده شـوې نـيول ګوته پکې وګړشميرنوته افغانستان د چې راوګرځم چينوته لويديزو نوروھغو

 :اټکلونه شميرنو قومي د افغانستان د

 

  د نه افغانانو  مليون ١٢ تر ١١ له چې نيولې ګوته ديته)  ١٩٧٢ (کې کتاب علمي په ډاکترۍ خپلې د ظريف جانان ګل
 دوګړو افغانستان  د لږه تر لږ پښتانه چې) ١٩۶٢(اټکلوي شورمن ايف.ايچ. ده پښتو  ژبه مورنئ ميليونو نھه نږدې
.  جوړوي ) ٪۶٠تر٪۵٠  ( وګړو د افغانستان د پښتانه چې) ١٩۶٢(ليکي ويلبر. ِان.ډي شان دغه. جوړوي خه بره نيمايي

 له نه افغانانو ميلون ١۶ له ) چاپ څلورم ،١٩٧٣ افګانستان، فور ُبک ھنډ ايريا( کې کتاب په سيمې د لپاره افغانستان د
 خورا « پښتانه کې افغانستان  په مخې، له کتاب د) ١٩٩٨(نبي او مګنوی د. دي پښتانه  يې  زيات نه »ميلون اته« 

 » ۵٠ ٪تر ۴٠ ٪وګړو د ] دافغانستان [ چې دی دا اټکل معياري....جوړوي ګروپ قومي غټ خورا ښايي او مھمم
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 په نه جنګ له پښتـنو چې  اټکلوي داسې)١٩٩٢ ټوک، دريم المعارف، دايــرت(پوھـنامه کلتورونو د نړۍ د. دي پـښتانه
 د «افغانستان د پښتانه چې  کاږي) ١٩٩۶(ديربشاير او ديـربشاير. لرل وګړي» ۶٠ ٪تر۵٠٪«کې افغانستان وړاندې

 د سره ترتيب په « چې دي  »فارسي  يا «دري او پښتو ژبې رسمي افغانستان د. »جوړوي] ٪۵۴[سلنې۵۴ وګړو ټولو
 مھم چارو بھرنيو د کې ټلويژن  نومې. ِان.ِان.سي په کې  امريکه په د زکريا فريد» .غږيـږي پرې ٪٣٠ او ٪۵٢ وګړو
 ملګروملتونود د کې افغانستان  په زکريا. نومـيـږي) واټ عامه وال نړۍ.(ايس.پي.جي چې لويچ پروګرام نيز اووه

( جوړوي» ٪۵٠ اکثريت، «دوګړو  افغانستان د پښتانه چې وويل کې مرکه خپله په سره ګلبرست پيتر استازي پخوانی
 او جاپان برما، سويډن، جرمني،  ،افغانستان په چې و مامور استخباراتي امريکايي ھغه ارنولډ).  ٢٠١٠ اپريل ١١

 خپل په مامور استخباراتي  امريکايي  دغه. شو متـقاعد کې ١٩٧٩ په بيا او و، شوی  موظف کې انګلستان
 له سره خو» .ده ژبه بــومي  اصلي، وګــړو ٪۵۵  نـږدې د « کې افغانستان په پښتو چې ليکي کې) ٢ مخ:١٩٨٣(کتاب
 ھيواد خپل په چې راګرځوي  پام زموږ ته واقعــيت »نااشنــا «او بــر1ســي يــو  ېک افغانستان په ارنــولډ دې،
  .»ده  مغـلوبه يــې ژبـــه جــوړوي، برخه غــټه نه  نيمايي  لـــه وګړو د پښتانه ھم څه که«:کې

 په. دي و1ړې اټکلونو  پـه کچه غـټه پــه وګړشميـرنې کې افغانستان په چې کاږي) ٢٠٠١(سيکيـنس او نيراپ
 شوې  سره تر کې زييز ١٩٧٢-١٩٧۴ پـــه »څــيـړنه] جمعيتي[دمـوګرافـيک علمي خــورا «او لومــړئ  کې افغانستان 

 ايجنسۍ  د  پرمختيا المللي بـين د امريکې د سره ھــمکارۍ په حکومت د دافغانستان  چې) څيـړنې(سروې دغې. وه
 مقيم،(شوي  ځای په ځای ميليون) ١٠،٨(آتـه عـشاريه لس وه، شـوې پلې ــواخ له پوھنتون دولتي د نيويارک د لپاره

 اټکل ميليون  يو پاسه د څه ځانله شمير کوچيانو د. ښود ونه يې شمير کوچيانو د خو. کړل اعـ^ن يې وګړي)دايمي
 څلور شاريه- عـ  تلسا شمير وګړو د افغانستان د کې زييز ١٩٩۵ په چې دي راغلي کې مخ ھمــدغه په).  ٩٩ مخ(شــو

: شو لوستلی اټکل  بل يو دشمير وګـړو د کې زييز١٩٩۶ په موږ وروسته، مخونه څو يـو. و شوی اټکل ميليون) ۴،١٨(
 ګان، ھزاره ٪١٨   تاجکان، ٪٢۵،٣ ډول پسې پـرله په نور پــاتي.  وو پښتانه افـغانان) ٪۴٠(سلنې څلويـښت »نـږدې«
 نھه عشاريه  اووه ټال ټول انـدازه ډلو قـومي کوچنيـو ډيــر پاتی نــورو اود ،وو ترکمنان ٪٢،۵ ازبکان، ٪٣،۶

 زيـيز ١٩٩۵   د کې مخ ھمدې په). ١٠۴ مخ( وو راغلي پکې ھم قـزلباشان) ٪١ (سلنه يوه چې رسيدله ته) ٧،٩٪(سلنو
 قومي  قــوي خـورا لحاظ سياسي په َرواجا ستراو خورا «د:وکړئ پام ته اندازې بلې يوې شمير د پښتنو د لپاره

 دغه موږ  که). ١٠۴ مخ(و ميليون) ١٠،١ (»يو عشاريه لس سره اټکل په «کې ١٩٩۵ په شمير پښتـنو د يانې»ګروپ
 ته ٪۵۵   نـږدې به شمير پښتنو د وويشو، ميليون ١٨،۴ په يانې شمير په وګړو ټولو د) ميليون١٠،١(شمير شوې اټکل
  شي جګ

        ٥٥  =  ٠.٥٤٨٩   =  ١٨,٤٠٠,٠٠٠   ÷   ١٠,١٠٠,٠٠٠%   Pashtuns  

 په او  افغانستان د  کې ٢٠٠١ اکتوبر په چې فرانکس ټامي جنرال قواو مرکزي د امريکې د چې کوئ څه 1 خو نور
) پشتـونز ميجوريټي( »پښتنو اکثريتي «په کې کتاب خپل په و، مشر يرغلونو د عراق د کې ٢٠٠٣ مارچ

  ).ووينئ 1ندې(غـږيـږي 

 ،٪٣۵ ژبه  پښتو ،٪٣٨ پښتانه کې) ٢٠١٣ (»1ګورا دې اينسيکلوپيديا «په: وکسو ھم ته چينو فرانسوي څو يو به اوس
 »لروس  پيتيت لی «په. دي شوي اټکل ٪١١ ترکمن ،٪١٩ ھزاره ،٪۵٠)  دري(»فارسي افغان «،٪٢۵ تاجک

 ٪۴٠   پښتانه ھم کې) ٢٠٠٧ (»کلوپيديکاينسي روس 1 «په. دي شوي ګڼل ٪٣٠ تاجک ،٪۴٠ پښتانه کې) ٢٠١١(
 ،٪۴٠   پـښتانه و، شوی رامنځته کې ٢٠٠١ په چې مخې له) افغــانستان سبا د (پروګرام د» .ګ.ن.و «د. دي شوې کڼل

 ،٪٢۵   تاجک ،٪٣٨ پښتانه کې) ٢٠٠٠ (»مونديال ايکونوميک اتلس «په. وو شوی اټکل ٪٩ ھـزاره و ،ا٪٣٢ تاجک
 پورتنيو  د يې سره زما چې يم منندوی نه کي تره روستار عثمان ډاکتر له) زيرکيار (زه. وو شوی اټکل ٪١۴ ھزاره او

 لپاره شميرنو  د  جوړښت  ژبنی او قومي د افغانستان د). ٢٠١٣ مارچ ١٣(کړې شريکې شميرنې وګړ چينو فرانسوي
ــا نوکې بايد دريځ  په فرانسې د  ھغــې د او ډلګــۍ  ضد -پښـتون  يوې د کې ستانافغان په شمــيرنې دغــه: واچـــوم رڼـ
 په  لپاره افغانستان  د. ښئ تمايل کلک حکومت د فرانسې د سره  مسعود کوماندان »افــسانوي «نامـه پــه تـش د

 افغانستان د ھيسې  را جو1ی  له ١٩٩٢د چې ي څـرګنديـږ دريځ ضـد - پښـتون ھغه کې ٔاحصايـيو فرانسوي  پورتنيو
 دليــل والــي ورته  دغــه د. ده شوې غځول تنسته يې کې کتاب کلني په حقايقو د استخباراتو مرکزي د امريکې د لپاره
 د ګټو ملي خپلو  د دواړه امريــکه امپرياليستي اوسنــئ او فــرانـسه) استعماري (ګره ک ښکي^ پخــوانئ چې دادی

  په چې 1ره  جـرأت دې د نــوموړي. مسعــود شاه احمد وډاګـیګـ سيـاسي:  لــــري مخــرج ګډ لپاره کولو خوندي
  ګاوڼـډي ژبــي  -فارسي پـه او)  امريکې او فرانسې، روسيې،/اتحاد شوروي (قـدرتــونو امپـرياليسـتي او ښکي^کګــرو

  .کــــــړي لــي^م  ــشـپـړتياب خــاورې د او حاکمــيت خــپلواکي، افغــانستان د تبعــيضه  کـوم لــه بې  بانـــدې ايـران



  
 

 

  ٢١تر ١١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئره اړيکه ټينگه کړله موږ س په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 امريکې  د لپاره ترکيب ژبني -ټولنيـز د افغانستان د ھم چينو جرمني او بـرتانوي به وروسته زييز١٩٩٢ له اند، په زما
   وي کارولی قالب ٔاحصاييوي استخباراتو مرکزي د

 دافغانستان«   چې لرم اړتيا ديته وښيم، ناچله وګړشميـرنې) مصنوعي (شوې راتوږل  کې افغانستان په چې لپاره دې د
 او وګړشميـرنې  د پورې اوسه تر چې دادی يې دليل. کړم وړاندې معلومات او څيـړنه مفصله  »موسسې واک د لپاره
 دی کړی وړاندې  سند اصيل  او معتبر خورا کې افغانستان په پروژې دې  سروې او) تحليل (شننې د  ترکيب قومي

 

  ٔاحصايـيې موسسې واک د لپاره ډلو ژبنيو او وميق د افغانستان د

 اوسروې  څـيـړنې کلنې شپـږ د  چې دی کتاب مخيز -٢۵۵ ھغه »جوړښت قـومي دافغانستان «څير، په) سند(1سـوند د
 په  پروژه څيـړنيزه او تحقيقي غــه د). ١٩٩۶ جو1ی -١٩٩١ اپريل(دی شوی رامنځته کې اوږدو په پروژې د

 ( زييز ١٩٩٨ په يې نتيجه او شوه بشپـړه 1رښودنه په »مـوسسې واک « شوې تاسيس د کې )خواپښتـون(پـيښور
 محمد انجنير. دی سازمان)فنـډينګ سيلف ( متکي ځان په لحاظ مالي په موسسه واک. شوه خپره کې) لمريز١٣٧٧  
  رود سره د و1يت ننګـرھار د دی، افغان پښتون -تـريـن خټه په ، مشردی او موسس موسسې واک د  چې واک انعام 
 انعام  محمد. دی شوی فارغ نه پوھنځي له جيالوجۍ د پـوھنتون کابل د او دی، زيـږيدلی زييزکې١٩۵۴ په  کې سيمه په 

 دوه   يې ھلته کاوه، کار يې کې ايران په چې مھال ھغه. دي کړی خپاره کې پښتو ژبه مورنئ خپله په څوکتابونه واک
 او  ٔاحصاييوموثـق د  پورې نن تر کتاب » جوړښت قومي د کې افغانستان په«. دي شوي خپاره ھم فارسي په کتابونه
 دی اثر معـتبر

 د چې کړې  خپرې شميرنې جوړښت قـومي د »المعـارف دايرة اريانا «کې کابل په کې) لمريز ١٣٩١(زييز ٢٠١٢ په
 دولس  تاجک ،)٪۶٢،٧٣(سلنې اويا درې ريه عشا تهشپـي دوه پښتون: لګاوه اړخ يې سره شميرنو د موسسې واک

 دوه  ،ترکمن)٪۶،١٠ (سلې لس عشاريه شپـږ ازبک ،)٪٩ (سلنې نھه ھزاره ،)٪١٢،٣٨ (سلنې ديرش اته عشاريه
 ده،  مشره اکاډيمۍ د علومو د  کې کابل په اوس چې پوپل ثـريا مـيـرمن. نور او ،)٪٢،۶٩ (سلنې شپـيته نھه عشاريه
: دي راغلي داسې کې المعارف دايرة اريانا په. و کړی اع^م کې جرګه ولسي په يې جوړښت  ميقـو پورتنئ

 پښتانه: کيـږي وړاندې ډول 1ندې په او شوی څرګند کې وروستيو دې په چې جوړښت اتنيکی ملی دافغانستان«  
 مخ دايرةالمارف، اريانا ،» ....٢،۶٨ ايماق ،٢،۶٩ ترکمن ،۶،١٠ ازبک ،٩،٠٠ ،ھزاره ١٢،٣٨ تاجک  ،۶٢،٧٣  
  ۴۵۵   

 

 اعـتبار) ميتودولوجي(پوھـنې طريقه  د مـوسسې واک د

 

 -ټولنيـز  اود نازکيو کلتوري د ټولنې افغان د. دی و1ړ ھڅــو دقــيقو او مفصلو په اعتبار تحقيقاتو د موسسې واک د
  .دي وې  تيا ځانګــړ پــروژې تحــقيــقي غېد د راوړي 1سته نتيجې چې  لرل وخت کافي  د او پـيژنـدنه، نظم قومي

 او ديني  او ښوونکو، مامورانو، دولتي پخوانيو عـزتمندانو، انــدانو، پـوھانــو،روڼ افغـان د  وړانــدې نـه څـيـړنې له
 په توببــريالــي  د پــروژې د نـيول غـوږ ته نظريو ھغوی د او بحثونو  مشورو، اړه په پروژې د سره مشرانو ولسي
 - ټولنيزو ټولنو ځاييزو  د چې کړ ارت افـق غـړو د ټـيم تحقيقاتي د 1رښودنو او نيـوکو بحثونو، دغو.  و ګام مھم  لوري

 د. بوځي پـرمخ پروژه  تحقيقي خپله کې چاپيـ� په اعتماد د او وکــړي درنـــاوی ته)  نورمونو(معيارونو کلتوري
 کې پيل په زييز  ١٩٩١   د دې، پر بيره سر. وو شوي روزل خو له چارپوھانو/وکسان مسلکي د غړي ټـيم تحقيقاتي

 په افغانانــو کــډوالــو د  کې کويټه او پيښور په پښتونخوا د او کې) مشھد او تھران (ايران په سروې) مقدماتي (سريزه
 ښارونو لويو په افغانستان  د کې وختونو لومړيو په ١٩٩١ د مرکې ازمايـښتي/سريزې ډول دغه. وه شــوې پلې کې منځ
 واقعي. وغځيدله ور  ته کلي ښکته او شوه پـيل کچه په حـوزې د سروې دا. وې شوې ھم سره خلکو پـوھـو د کې

 مې ( شوه پلــې ھم سويه  په کلي د کې ځايونو ځينو په خو ســويه په ولــسوالۍ د  کچه غـټه په کې افغانستان په سروې
 د او روسيې کې زييز١٩٩۵   په غړي ځينې ټـيــم تحقــيقاتي د مھال، په سروې واقعــي د).  ١٩٩۶ برسپـتـمــ تر ١٩٩١
 شمالي په  افغانستان د سره افغانانو  ميشتو د ھلته چې ه و دا) ھدف(موخه سفر دغه د. 1ړل ته ھــيوادونو اسيا مرکزي
 اسيا مرکزي د چې مرکې ځينې. کړي  معلوم يې نظر او  کړي شريک) ډاټا (معلومات سروې مقدماتي د کې و1يتونو

 شمالی ځــينو په افغانستان د چې کــړه  قانــع  دې په مــوسسه واک  وې، شوې سره افغانانانو ميشتو د کې ھيوادونو په
  په  ونوو1يت دغـو  د  کې لومـړيو په  ١٩٩۶ د. کړي تکـرار سـروې خپله کې)بلخ او سمنګان بغ^ن، لکه (و1يـتـونو

   شوه اجرا بيـا) څيـړنه(سروې  کې ولسواليو څو يو
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) ده من  مـير دوپــرې ٔلويــيس پــوھــاند  پخواني پيـژندونکي افغانستان نامتو يو د امريکې د  چې (دوپـرې ھاچ نانــسي
 بـډيـره  خپله  په اړه په) لمريز١٣٧٧= ١٩٩٨ (کتاب د »جوړښت قـومي د افغانستان د «خــوا له موسسې واک د
 عـ^قــه  سره موضوع اريـانوونکې دغسې د به افغانانو چې شوی ليدل لږ ډيـر«:دي ليکلي داسې کې) حمايت تقـريظ،(

( »دی مخکښ  کې ھـڅه مھمه دې په«چې وايي شابسی ته واک  انعام ّمحمد دوپرې ميـرمن امله ھمدې له» .وي ښودلې
 په کې ژبه انګريـزي  په  بڼه لڼډه په کتاب مخيز -٢۵۵ دغـه  کې پښتو په ).پيښور ټاون، يونيورسټي ،١٩٩٨ جون ١١

  کتل خــوا لــه  دوپـرې نانسي ميرمن د يې نسخه وروستنئ چې) ١٩٩٩ جــو1ی (شو خــپــور کې پـــيښــور
 وه) ايـډيټ(شــوې

    
  ٢٠٠٠ جون ١: ھـڅه وژنې د واک  انعام ّمحمـد د

 

 رژيم رباني  - دمسعود کې کابل په: وکتل سترګه په دخطر سازانو دسيسه رژيمونو دوه  د  ته اغيزمنتيا موسسې واک د
 -پنجاب  پاکستان  د کړي، وچ زړی موسسې مھمې دغې د چې لپاره دې د. حکومت  مسلط – پنجاب کې پاکستان په او

 وژنې د واک انعام  ّمحمد شرم او موسس د موسسې واک د به رژيم رباني -مسعود د  کې کابل په او حکومت  مسلط
 وي کړې ھڅه

 چــاپيــدا له »جوړښت قومي افغانستان د «کې پښتو په   کې) لمريـــز١٣٧٧(زيـــيز١٩٩٨ پــه
 خپور ھم بڼه انګريزي لـڼـډه په کتاب سرليک دغه  په کې ١٩٩٩ جو1ی په وروسته، نه) لمريز١٣٧٧=١٩٩٨زييز(  
 د ليکوال کې کتاب  دې په. شو خپور کې زييز٢٠٠٠ په»کې افغانستان هپ فدراليزم «کتاب دريم واک د. شو 
 راو1ړه موضوع  يووالي د پښتنو د کې خواو دواړو په) ١٨٩٣(»1يـن ډيورند «نامشروع او اتباره بې غيرقانونی، 
 مسعود  او باراتاستخ پاکستان د کتابونو شوو ذکر درې چې دي باور دې په چينې افغان ميشتې کې پيـښور په. وه کړې 

 په) ٢(   ھويت، پښتون افغانستان د) ١: (زغــملی نــشو شيان درې مسعــود مشر ټــلوالې شمالي د. وو کـړي قھرجن
 پښتنو د . اړتيا ته يووالی پښتنو شـوو ويـشل د) ٣ (او ،) ٪۶٢ پاسه د څه (شمير اکثريتي وګــړو پښتون د کې افغانستان

 داسې  ســړی کې رڼا په دريځــونـو ډول دغه د. وه کړې راپورته کړاو ته استخباراتو انپاکست د استد1ل يووالي د
 کتابونو شوو ذکــر درې ده د بــه ته پــريکړې وژنې د  واک انعــام ّمحمد د چې شي کولی وړانــدې استــد1ل

 باندې   واک په  لومړۍ په جون د زييز٢٠٠٠ د مھال، په وتلــو د نــه ځای اوسيد خپل له لپاره کار د. وي 1رپرانستلې 
 په يې  مړدکي دوه: وشو بريد لخوا ټـوپکيانو نامعلومو د مخکې په) دروازې (دړې د اوسيدځای خپل د کې پيښور په

 په چې  کله. وليدل کې ګــوټـونو مخکې دوه په استوګنځي خـپل د سړي دوه واک. ننوتل ور خيټه په يې يو او مټ کـيڼ
ــډوال د واک چې و ھيواد لومړئ ناروې شو، رخصت نه روغـتون له  کې پيښور  ومنــي څيــر په ک

 غـټ احتمال  لـرنې  1س د مسعـود د کچه په استخباراتو د پاکستان د کې ھـڅه په وژنې د واک انـعام ّمحمد د           
 انسان شوې  نخښه په چې کوي ډاډه نهځانو دوی او لري قاتـ^ن مسلکي استخبارات پاکستان د دې، پر سربيره. دی

) ټوپکيانو(   مجـرمانو د راووت، ژوندې نه بـريد له ټوپکيانو د   واک انعام محمد چې واقعيت دا.  نـشي پاتی ژوندی
 مجـرمان دغه  چيرې که. نيولی ونـشي يې پوليس ځايـيز چې  لپاره دې د  وتښتي ډول ګړندي په چې کوي ډاګه په بيـړه

 ورسوي ته  پای ژوند واک انعام ّمحمد د چې وای کړي ډاډمن ځانونه به ھغوي وای، سړي استخباراتو د نپاکستا د
 يـې بـــــه  پــوليس ځايـيز چې لــرلــه نـه يې  پـروا دې د ځــکه ووځي نه صحنــې له جنايت د چې دې له مخکــې
 ونيســي

 

 يسينـ Oنـدې نيـوکې د وګـړشميـرنې تـيرې مـوسسه واک

 

 را وګړشميرنو  تيرو د دليلونو 1ندې په موسسې واک ده،) نامتاجانسه( ګـډوله ټولنه افغاني چې بنسټ پر واقعيت دې د
 دي نيولې 1ندې نيوکې د ټولـونې

 په بيلګې  د. شـوی و نه توپير منځ تر ګروپـونو ژبنيو او قومي د  وګړشميـرنوکې تيرو په کې افغانستان په لومړی،
 لحاظ قـومي  په ګان ھزاره ويونکي فارسي.  وو تلي کې تول په تاجکانو د پښتانه ژبي)دري(فارسي کې ھرات هپ ډول،

 کاروله،) دري(فارسي  کې درشه راشه خپله په به غړو کورنۍ شاھي د کې افغانستان په. تاجکان نه دي، ګان ھزاره
 د کچه غټه په ھم يې اوپيـژاند  ده قـومي کچه غټه په ټولنه پښتني. تاجکان نه کيدل، ګڼل پښتانه زايي ّمحمد به ھغوی خو
 خو ده، شان په  پوټکي د نارنج  د ژبه کړو، تله پر سره نارنج يو د  ټولنه افغـان موږ که. کيـږي خوندي 1رې له  قوم
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 د کې نستان افغا په. تمثــيلوي   قـبيلې او قـومونه بيل بي^ او دي بيلې بي^ برخې شوې خـوندي کې منځ په پوټکي د
 سبب مشکل دې د ټاکل) فيصديو(   سلنو قومي د  1رې له)  مخلوطولو (ګډولو د پيژاند قومي او) ھويت (پيژاند ژبني

 مشخص نا يـو بلکې دي، نه  پـيژانـد  قـومي تاجک چې داده مانا  دې د. شي وټاکل اندازه پيژاند قـومي  د چې ګرځي
 ويــونکي نه پښتــو يا/پـوھيدونکي  نه پښتو په چې داه  پايله). آيـډنـټـيـټي ــينګـويــستيکل ډيفالټ( دي پيـژاند ژبـنئ

 اووه (ســلنو اته نـږدې د  پــيژانــد  کلـتوري خپل پښتنو ويونکـو دري/فارسي. وو تلـلی کې تـول په تاجــکو د پښــتانه،
 اته نـږدې کې سلو په کې افغانستان په  وينا، بله په. پريښود ته تاجکانو کچه په) ٪٧،٧٣: فيصده/سلنو اويا درې عشاريه
 دوه وګــړو د افغانــستان د لحاظ، قــومي  په پښــتانه. دي  پښتانه تاجکان/فارسيوان يا دي شوي تاجکان/فارسيوان پښتانه
  ھم بيا). ٪۵۵ (سلنې پنځوس پنځه لحاظ  ژبـني په خــو جــوړوي،) ٪۶٢،٧٣ (ســـــلنــې اويــا درې عــشاريه شـپيـته

 شان دغه او لحاظ قـومي په  کې) ١٩٩۶(   کال په بشپـړيدا د سروې د وګړشميرنې د  موسسې واک د پښتنو چې وينو
 دی کړی جوړ  اکثـريت) ١٧٩١٨۴۵۴ (وګړو ټولو د افغانستان د  ھم لحاظ کلتوري په

 تللي کې  تـول په ګانو ھزاره د قـزلباشان شيعه او تاجکان اسماعيلي لکه)  اقليتونه(لږکيان مذھبي -قومي کوچني دوھم،
 لويس  پـوھاند متخصص نامتو امــريکي د اکــله پـه افغانستان د.  شو جګ شميــر ګانو ھـزاره د ډول،  دې په. دي

  شان،   دغه .ايماق نه دي، پښتانهَ اص^ ھغوی خو. دي شميـرلي کې ايماقـو په تـيمـنيان) زيـير ١٩٢٩-١٩٨٩ (دوپـرې
 دي ايماق يې څه يو او دي، پښتانه برخه ستره) خلکو ويونکو -فارسي (فــارسيــبانـانو د  کې ھـرات په

 چې ده  روغه دا. دی نـه کار روغ لپاره دوګـړشميرنې) مخلوطول( کول ګـډوله  قـوم او ژبې د کې افغانستان په دريـم،
 تاجکان  ھـډ په دې افغانان ويونکي -فارسي ټـول چې نــلـري مانــا دې د دا خــو. ده ژبه تاجکانو د) دري(فارسي افغان

 درشه  راشه خپله په چې ورکوي ترجيح ديته افغانان تاجک -غـير ولې چې داده پوښتنه کوټلې  کې اړوند دې په. وي
 تجارت،  ادارې، دربار، د) دري(فارسي چې دادی دليل غټ وضعې دې د کارواخلي؟ نـه) دري(فـارسي  له دې کې

   وه ژبــه پـوھــنې او ښــوونې  د کچه غــټه په شان دغــه او ، مطبـوعاتـو

 ھـډ په  چې ځکه وه، محــرومـه نه) پريستيـژ َسوشل( شھـرت او اتبار ټولنيز له کې ھيواد خپل په ژبه پښتو څــلـورم،
 ھمدې  له. وغـږيـږي پرې او لــولي ويې ليکي، ويې کړي، زده پښتو چې ونکړه ھڅه کورنۍ واکمنه او شاھي پـښتنه

 کې پښتو  په يې غــړو کــورنۍ اود پاچــا که. شــوه ژبـه ملي درجه دوھمه  وھلې غـفلت شوې، ھــيره يوه پـښتو امله
 ، را1نجــن  غـړي، پارلمان د ، استـادان پوھــنتون د وزيران، وزير، لــومړي دولت  د به ولــې کــوله، نه درشه راشه

) وسيلې (لــوښـي    د درشې راشې د پښتو چې ولري اړتيا ديته عــوام او...تجارت، ، مطـبوعات ،والــيان، دپــلوماتـان
 قدرت د کې افغانستان  ھيواد خپل په چې وو شوي محروم نه ډکولو له ارمان دې د پښتانه َعـم^،. وکاروي څــير پـه

 پښتو د کې عمل په. شي  کولی پرې لوستل او ليکل او وي کـړې زده يې دري/ارسيف داچې خـو ورسيـږي، ته مقامـونو
 خپل پښتو. ورننوځي  ته قلمرو اقتصاد سياسي د او شي برخه په يې  شھرت او اتبار ټولنيز چې وه شوې نيول مخه

. يې لـري او لـرله اړتيا  کهکل ته) سولوشن  ډون -ټاپ(حل کښته -نه - پاس -له لپاره رسيدلو د ته شھرت او اتبار ټولنيز
 پښتون. شـي  شـريک  اغـيزمن يو کې چـوکاټ په اقتصاد سياسي د چې برابروي زمينه دې د پښتوته حل ډول غه د

 داسې ته اتبار ټولنيـز  ټـيټـيدو په مخ پښتـو د کې بيت يو خپل په) زييز١٩٧٧ - ١٩٠٩(الفت پاچا ګل فيلسوف شاعـرـ
 وه نيـولې ګوتـه

ـله               سره سرکار د ژبې د دې خلکو د ارک او سر  شي سرکار د ژبــه پښتو غـريبه به ک

 قوانيو، ( عـملياتو پــه دولـت د افـغانستان د ژبــه پښتو: کړم معــرفي  اقتصاد سياسي ژبې  د ډول لڼډ په بايد لته د[ 
 توليد،  اموالود د ھم کې ډګـر په اقتصاد د شــان دغــه او وه، نه بر1سې کې) اع^مــيو... تړونونو، راپورونو، 1يحو،
 اقتصادي په نه او کې عملياتو په دولت د نه پښتو وينا، بــله په. کيدله کارول نه کې عمليو په استھ^ک آو توزيع

  ].و لوښی ګټلو د روزۍ د کې عملياتو 

 په  کړو زده لوړو د َتقريبا او ښونځيو ډيرو خورا په. وه ژبه غــټه کــړو زده او مطبوعاتو د  دري/فارسي پـنـځـم،
 کې نصاب په کړو زده ديني د  کې مدرسو او جوماتونو په شان، دغه. کيدله کارول فارسي کې موسسو ټولو َتقريبا

 شيرازي  سعدي شاعر او ليکوال د] ايران اوسني [فارس د پيـړۍ زييزې ديارلسمې د: وه خاونده برخې درنې  د فارسي 
 په امله  دې له او وو، شوي انځور فکرونه اخ^قي او ټولنيز صوفيانه، ده د کې) ګلستان او بوستان (کتابونو دوه په

 صرفي يعـقوب شيخ استاد صوفي غټ د چې »ګنج پنج «شان، دغه. [ کيدل تدريس کې مدرسو او جـوماتـونـو
 تربيې او دتعليم دطالبانو: دی شوی نيول کې ابنص تعليمي په طالبانو اوسنيو د دی، کتاب)  ١۵٢١-١۵٩۴ (کشميـري 
 څــو تر: دی ويلــي داسې کې » مرکه اوږده  «په سره پاڼي ويب ا1ماره د اقبال محمد مولوي الحاج مشر دکميسيون 
 مروج... جوړيـږي نصاب ټاکلی يو....لپاره تعليماتو ديني ضروري ابتدايي د ...سيموکې کليوالي او اطرفو « په چـې 
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  لومړنيو د مکاتبو د وخت د مجاھدينو د او ګنج پنج قدوري، الص^ت، شروط قرآنکريم، قاعده، لکه مضامين ديني 
  ٢٠١٣ جو1ی  ايميل -» .کـيـږي ويل ورته کتابونه صنفونو درٻو 

 په  سويــه المللي بـين په راھسې پيـړيــو لــه فارسي يې ژبه او فارس پخوانی او ايران راھيسې  زييز١٩٣۵ له   
 ژورکلتوري  کې افغانستان په څير،ايران په ګاوڼـډي قـدرتمــن يـو د. »ايــراني «په نه 1ره، شھـرت) پرژن(فـارسي

 کړي،)برابر  تعـديل، (اڼـډول سره خيالونو  د کـلتور ايــراني د تـوليدات کلتوري لويديز د چې لپاره دې د. 1ره نفوذ
 د راھيسې ١٩٧٩   له او دوره شاھي په ايران د.[ کړل بــرابــر يې  کې چـوکاټ مناسب ـهپـ او  کــړل يې) صاف(فـيلتر
 د ( سـقاوۍ دريمې  د کې افغـانسـتان توليداتــوپه مذھبي او کلتوري ايــران د کې دوره جمھــوريتي اس^مي په ايران

  ].ده کړې غـلبه وړ پـام ھـيسې را)  اکتوبر له ٢٠٠١

 تاجک -غيـر نور او پښتانه. وه ژبـه  اجـباري لپاره مامــوريـنو  دولتي ټولو د افغانستان د َم^عـ فارسـي/دري  
 ر 1 فــارسي د چې دا خو لرله، نـه يې 1ر بــله 1ړل، لپاره کار او تجارت کــړو، زده د  ته کابل چې بــه ګروپونه 
 د کې) کابل (پــ^زمينه په افغانستان د. خپريده کې فارسي په به) انيس (اخبار معتبر کې افغانستان پــــه.   ونــيسي 
 نارينه د)  سکــولز ھای ( ليسې دوه يوازې کې کابل په. شوی جوړ و نه ښوونځی يــو لپاره ژبـــو پښتــوـ ښځيـنه 
 زما دا - »دی ارګ نوپښت د پښتــوارګ بــې «   ).ليسې بابا  رحمان او بابا خوشحال د(وو جــوړشـوي لپاره ژبو پښــتو 
   لينده١٣٨٩ زييز= دســمبــر ٢٠١٠زيرکيار،: ولـــولئ لـپاره)  تحليل(شننې د اھميت د ژبې د). وه چغه زيرکيار 

) ھـويت(   پـيژاند او قدرت نفـوذ، د  بلکې دي، نه وسيلې ) ارتباط تفھيم، او افھام( پوھاوي را - پوھاوي د ځې يوا ژبې
 کې نړۍ په  چې مھاله ھغه تـر. کې دولت ملي  يـانې  ټـولنه شوې تـنظيم  سياسي په ډول ـړيځانګ په – دي ھم وسيلې

 بنسټـيز  لپاره پيژانـد کلتوري او ملي د ژبې. وي شته ھــم  ژبــې ملي او ګټې ملي به ھلته وي، شتـه دولـتونه ملي
  زيرکيار،: ده شوې خوندي کې عتنـو کلتوري او پـيژاند کلتوري په  راتـلونکی انسان د. لـري ارزښت

 زييز١٣٨٩=٢٠١٠دسمبر 

 

       ١٩٩١-١٩٩۶: ، واک موسسه)يصدۍـف(قــــومـــي او ژبــــنــئ ســـلنـــې په افغانستان کې 
 Wak Foundation Research and Survey١٩٩٦-١٩٩١ 

 Number       Major Ethnic Groups               Ethnicity %                     Language % 

                                    ژبنئ سلنې ٪                 قومي سلنــې  ٪              غټ قـومي ګروپونه           ګڼه   

     ١                        Pashtun                               ٥٥                                     ٦٢.٧٣ 

     ٢                          Tajik                                 ٣٣                                      ١٢.٣٨ 

     ٣                         Hazarah                               ٠٠                                      ٩.٠٠ 

     ۴                           Uzbek                                ٥.٨٠                                   ٦.١٠ 

     ۵                          Turkman                             ١.٤                                    ٢.٦٩ 

     ۶                          Aimaq                                 ٠٠                                     ٢.٦٨ 

 په افغانستان کې د وګړو د شميرنې د معلوماتو لپاره واک موسسې  اووه(٧) سيمې په 1ندې ډول ټاکلې وې 

For collecting  demographic data in  Afghanistan, seven regions were determined by the  

Wak Foundation  as follows: 
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بلخ،جوزجان، او فارياب و1يت سمنګان،:   شمالي سيمه)  ١ (  

بدخشان، تخار،کندوز، او بغ^ن و1يت:  ختيزه سيمه-  شمال   )٢ (  

راه و1يتـرات او فـغور، بادغيس، ھ:  لويديزه سيمه-  شمال)   ٣ (  

رھار، کونـړ او لغمان و1يتـپکتيا، ننګ:   ختـيزه سيمه)  ۴ (  

غزنی، لوګر، وردګ، کابل، کاپـيسا، پروان او باميان و1يت:  مرکزي سيمه-  ختيزه)  ۵(   

نيمروز،ھلمند، کندھار، زابل، پکـتيکا او ارزګان و1يت:   سھيلي سيمه)  ۶(   

   کــوچــيــان  )٧( 

١. Northern Region: Samangan, Balkh, Jozjan and  Fariab province. 

٢. North-Eastern Region: Badakhshan, Takhar, Konduz and Baghlan Province 

٣. North-Western Region: Ghor, Badghis, Herat and Farah Provice.     

٤. Eastern Region: Paktia, Nangarhar, Kunar and Laghman Province. 

٥. East-Central Region: Ghazni, Logar, Wardag, Kabul, Kapisa, Parwan and Bamyan province. 

٦. Southern Region: Nimroz, Helmand, Kandahar, Zabal, Paktika,  and  Orzgan. 

٧. Nomads     

Ethnicity-Based Percentage of Major Ethnic Groups in Seven Afghan Regions 

     ٪ـــــــو  ســــــلـنـــــــــــې  د  افـــــغـــــــانـــستان د ســــيـمــــو پـــــه کــــچ  د غــټـــــو قـــو مـــــون

  ازبــک               ھـــزاره                  تـاجــک              پـښتـون        ســــيـــمـــې 

Northern               ٧٦٥,٧٠٨                 ٢٥٣,٧٥٦                ١٤٨,١٩١                ٦٨٤,٥٣٢  

                               ٣٣                       %١١                       %٦                          %٣٠%    

North-Eastern      ٢٨٣,٩١٦               ٨٩,٦٠٥                  ٩٨١,٨٠٧                  ٧١١,١٩٤ 

                                ١٣                     %٤                      %٤٥                          %٣٣% 

North-Western      ٦,٠٧١                  ٢٧,١٦٦                  ١٥٤,٩١٢              ١,١١٥,٠٣٧ 

                                  ٠                      %١                          %٨                       %٥٩% 

Eastern                   ٠                      ٨٧٩                      ١٨,٢٣٧               ١,٩٩٤,٢٧٥ 

                                    ٠                       ٠                           %١                       %٩٠ 
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East-Central             ٣٧,٣٨٨          ١,٠٠٠,٤٩٥                 ٩١٢,٤٥٤             ٢,٩٠٧,٤٠٥ 

                                     ١                   %٢٠                        %١٨                    %٥٨% 

Southern                    ٤٤٧               ٢٣٩,٩٥٩                   ٢,٨١٢               ٢,٠٤٧,٦٧٩ 

                                          ٠               %١٠                           %٠                   %٨٧%    

Nomads                     ١,٧٨٠,٠٠٠                    

                                        ٠              %٠                            %٠                      %٨٩%        

Total                         ١,٠٩٣,٥٣٠      ١,٦١١,٨٦٠             ٢,٢١٨,٤١٣           ١١,٢٤٠,١٢٢        

                                       ٦.١٠             %٩                    %١٢.٣٨              %٦٢.٧٣% 

 

Considerable  Minorities            Total                   Small Minorities  

 کوچني لـږکيان/اقليتونه                         ټـول             پـام وړ لـږکـيان/اقـليـتونــه     

 

 ټولټال/ګرينډ ټوټل                                                                         تـرکمن                     ايماق 

٢,٢٩٣,٦٣٤                  ٦١,٣٤٥                  ٢,٢٣٢,٢٨٩             ٣٧٨,٧٩٧                   ١,٣٠٥ 

 ٣                          %٩٧                     %١٧                        %٠% 

                             ٢,١٧٢,٩٥٦                 ٧١,٢٨٥                  ٢,١٠١,٦٧١               ٣٥,١٤٩ 

                                ٣                         %٩٧                       %٢% 

١,٨٨٤,١١٠               ٥٣,٠٥٣                   ١,٨٣١,٠٥٧               ٤٩,٠٤٦                 ٤٧٨,٨٢٥ 

 ٣                          %٩٧                      %٣                         %٢٥%                   

                                                        ٢,٢١٣,٨٥٣             ٢٠٠,٤٦٢                   ٢,٠١٣,٣٩١ 



  
 

 

  ٢١تر ١٧  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئره اړيکه ټينگه کړله موږ س په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

                                                             ٩                          %٩١%    

                              ٤,٩٩٥,٩٧١             ١١٩,٥٣٥                 ٤,٨٧٦,٤٣٦                 ١٨,٦٩٤ 

                                 ٢                           %٩٨                        %٠% 

                                                           ٢,٣٥٧,٩٣٠             ٦٧,٠٣٣                  ٢,٢٩٠,٨٩٧ 

                                                                ٣                          %٩٧%     

                                                           ٢,٠٠٠,٠٠٠          ٢٢٠,٠٠٠                  ١,٧٨٠,٠٠٠ 

                                                                ١١                          %٨٩% 

 ١٧,٩١٨,٤٥٤         ٧٩٢,٧١٣                ١٧,١٢٥,٧٤١                   ٤٨١,٦٨٦             ٤٨٠,١٣٠  

 ٤.٤٢                    %٩٥.٥٨                       %٢.٦٩                  %٢.٦٨%             

 :  چــوموا رڼــا څه يــو  بـانــدې خــواصــو پــه مشــرانــو د ټــلــوالې شمالي د بــايـد نــو اوس

 کې قضاوت په مامورانو استحباراتي او جنراOنو امريکايي د  لــوبغـاړي غــټ  ټـلوالـې شـمالي د

 

 د پښتنـو  د چې ځکه ونـيسو ورته ګوته او راوسپـړو اعتبار او صداقت مشرانو د ټـلوالې شمالي د چې ده مھمه دا  
 د کرښې  1نـدې. دی څرګــندوی کـرکټر د دوی د عاليتف شرمه بې او مغرضانه دوی د کې ټګمارۍ په وګړشميـرنو

 اقـتباسـونـو  په مامورينو  پوځي او استخبارتي د امريکې د چې څرخي را ارزونې ھغه په غـټانـو د ټــلوالې شمالي
   ده و1ړه

 په جــرګې  د يتامنــ ملـي د امريکې د وروسته، ورځې دوه نه بخولې له) ٩١١ (نيټې نھمې د سپتمبر د زييز ٢٠٠١ د
 شمالي د خولې  له مشرتابه د  أې.آې.ســي د چې غوښتل بوش ډبليو جورج ولسمشر) ٢٠٠١ سپتمبر ١٣  (کې غــوڼـډه
: کړه ورغبرګه) مشر  مرکز ضـد – ټـروريزم د کې أې.آې.سي په ( بلک کوفـر. وپــوھيـږي اکله په مشرانو د ټـلــوالې

 او ايــران،  روسيې، د  ـ دی خــور معــاش ھـرچا د دوستــم عــبدالرشيد جنرال مھم يو ټلوالې] شمالي [د« 
 ايجـنسۍ  استـخباراتي د وزارت دفـاع  د  ُوډوارډ). ۵٣ مخ ،٢٠٠٢ ُوډوارډ، :ولولئ لپاره اقتباس د(»پاکـــستان

ــډ ھايــلي (»ياداشت پـټ ډيـر « د) أې.آې.ډي( ــ^سيفايــ  په«   کې ياداشت دغــه په ـېچ پــوھـيده مخې له) مـيمو ک
 بيا او  بــه، ږغيـږي او ږغــيـږي چې ســړی ډارن يــوً اساســا وه، شــوې اچــول پـــړه فھيــم جنـرال په انــدازه غــټـه

 د کې غــوڼـډه شوې ذکــر پـه جــرګې د امنيت ملي د امريکې د). ٢۶٨ مخ  (»راوځي نـــه ته ډګــر جنـګ د
 منسجمه يوه په ټلواله] شمالي[ پيســو ټـنــونــو پــه او ټـيم پــه. أې.آې.سي د«  : چې وويــل ټينـيټ رمش أې.آې.سي 
  )مخ۵١(»شي اوښتلی قـوه جنګي 

 ( کوماندانانو  غټ ټلوالې شمالي د ، وينا په دي^نګ مايکل جنرال کوماندان مشر مرستيال د قدرت مرکزي د دامريکي
 يـوه ژوند د  لپاره ھغـوی د «دا او »کوله وژنه او جګړه پـښيمانۍ له بې «به) خان اسماعيل او فـھيم، خليلي، دوستم،

 له  ٩١١ د او ،»وو وژلي تنو پنځـوس  تر شخصـا يـوه ھـر« ھغـوی د چې زياتـوي دي^نګ جنرال. »وه 1ر
 مشر د قدرت مرکزي د امريکي د چې وي جنرا1ن ھغه  »توګه نظري په «ھغوی به وروسته نه) فاجعې(بخولې

). ۴٧ ـ٢۴ ،مخونه٢٠٠۴ سره، َلوکمن نواه د  دي^نګ( جنګـيـږي کې افغانستان په بـه لپاره فـرنکس ټامي کوماندان 
 ضد په پښتنــو اکثـريتـي د] ټلوالـــه شمالي [ ډلــې شمالي «چې پـوھــيده واقعيـت دې پــه فـرانکس جنرال شان دغه 
 لپاره ويــنا د  فــرانکـس جنرال د (  کړي راو1ړ جنګ داخلي بل کې افغانستان په بــه رکا دغــه او »جنګـيږي 
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 استخباراتو مرکزي د امريکې د کې افغانستان په چې بيرنتسين). ٢٨٩-٢٩٢مخـــونه ،٢٠٠۵ بيرنتسين،: ولــولــئ 
 مخې له تجربې خپلې د زه«: ريکويش داسې تجربه خپله سره زموږ اکله په ټلوالې شمالي د و، کوماندان عملياتي 
 توګه، ضمني په. »دي پلورونکي قـالين/غالۍ کومي له زړه د ټول کاکازي افغان دوی د او ايرانيان چې پوھـيـږم 
 ٢٠٠١ د. کړي خرڅ شان په غالۍ يوې د افغانستان به کوماندانان ټول ټلوالې شمالي د چې و عقيده دې په بيرنتسين 
 او فھـيم ورته دلته(راورسيد ته تاشکند فرانکس ټامي کوماندان غـــټ قواو مرکزي د امريکې د ،٣٠ په اکتوبر د زييز 
  ايجــنټ.  أې.آې.سي د فرانکــس جــنرال وړانـدې، لـږ نه غــوڼــډې لــه). وو منـــتظر عــارف مــشر خـزانې د دده 
 دوه د ټــلوالې شمالي د [قـيمــت پـه قالــينــونــو د چې دی رارسيـدلی وخــت دې د« : وويل داسـې ته بيرنتسيــن 
 ھـڅــه دغــه فھــيم د فرانکـــس جنــرال وغـــوښـــتلې، پــــيسې ډيــرې فھــيم چې کــله. »وغــږيـږو]  ســره مشرانــو 
 کې  څيـړنه دې په) رزيرکيا (زما). ٣٠٩-٣١١: ،مخونه٢٠٠۴ فــرانکـس، ( وګڼله) مـزخـرفات چټـيات، (»بــولشـيټ«  

 راووځي نتيـجـه 1نــدې بـايد نه خيالونـو او مفکــورو حــقيقـتونو، شـوو وړانــدې ټـــولو لــه

 

 پـــــــــــايــــــــلـــــــه

 

) قـليتونوا(لـږکـيانو  ھــيوادونــوپه نــورو د لــوبوکې جيــوپوليـټـيک ټولو خپـلو په اوامـپـريالـيـزم)استعـمار (ښکـي^ک
 د. ده بيلګه وتلې يوه  ټلواله شمالي 1ندې مشرۍ د مسعود شاه احمد »لوي «د يې کې افغانستان په. دی کړی اتبار باندې

ي ھـيڅ کې سياست په «چې ويلي روزويلټ دي^نو فرانکلين ولسمشر امريکې  ډاډ پيـښيـږي، خــوکه . پيـښيـږي نه ناڅاـپ
 په روزويلټ). ٣٢٣   ،مخ٢٠٠٣ س^تر، او مـوور: ولولئ لپاره داقتــباس(»وي شوی نپـ^ دغسې بــه َحتما چې لــره
 و،) محصل (پوھـيدونکی  حقوقو د کې پوھنتون ھاروارډ په و؛ زيـږيدلی کې کورنۍ سياسي  وزمه اشرافي/معـتبره يوه

 ايـالت نــيويــارک د دی  شان، دغـه. و وزير مرستيا قواو بحري د ُسيناټــرو؛ ايالتي و؛ حقوقـپـوه اتحاديـو اقتـصادي د
). زييز١٩٣٢-١٩۴۵   ( و شـــوی ټاکــل څــلورځلــې وچــې ولسمشر يــواځـينئ دامــريکې او و) ګــورنر (والــي

 والې نړۍ دوھمې  او رکود، اقـتصادي غټ له ( وختونـو سختـو له امــريکـا 1رښــودنه په ده د دې، پر ســربـيره
 راووتــله نه)١٩۴١-١٩۴۵:جګړې

 اقتصادي  غټ 1رې له ګډون د امريکې د کې جګړه واله نړۍ دوھمه په ده: وويشتلې مرغۍ دوه يوغـشي په  روزويلټ
 مخ نه اقتباس  پورتني له ده د زه مخې، له تجربې سياسي ارتې د روزويلټ ولسمشر د.  ورکړه ماتې ته ھـيټلر او رکود
: چې کوي غښتلې  فـرضيه زما پــوخوالی سياسي او قــضاوت ھوښيارتيا، شوې خوندي کې اقتباس په ده د. اړولی نشم
 -ټولنيزې پـښتنو  اکثريتي والو پاڅون د سره، اوتـفکر غـور په استخباراتو مرکزي امريکې د راھيسې، زييز١٩٩٢ له

 ٔاحصاييې ژبنئ  او قـومي) ـليـتونـواقـــ (لږکــيانو د افغانستان د يې کې مقابل په خو. کړې ټيټې  را ٔاحصاييې ژبنئ
 ـ پښتون 1ندې،  مشرۍ د مسعـود د.  وو حاضر ته اړتياو امپراتـورانه امريکې د انــدازه غټـه په چې ځـکه  وپـړسـولې

 د مسعـودَ عـم^. و  لـوبـولی رول عـين لپاره  کــولــو پـلـي د ګټـو روسي/شوروي د کې افغانستان په ټلـوالې شمالي ضد
 په چې پلويان  پټ/غوڼـډ پټ.[و »غـوڼـډ پنځـم «قدرتونو بھرنيو د لپاره کولو کمزوري د غـبرګون د ملت افغان

 د چا بل د  کې ھيواد خپل په چې کيـږي ويل چـاته ھغــه ًعموما غوڼډ پنځم. وايي »کالم فـيفت « ورته کې انګريزي
 ويـدال مو1  ِاميلو جنرال ھسپانوي مھال په) ١٩٣۶-١٩٣٩ (جنــګ داخلــي د ھسپانيې د ټکي دغه. وي لګيا لپاره ګټـو

 د چې  ډول ې د په وکاراوه، کې شتون په ژورنالست يو د  کې ١٩٣۶ په ټکی دغه نوموي. دی شـوی منسوب ته
 غـونډ  پنځم جوړشوی پـلويــانو پټـو له ده د او کوي يد بر) مادريد( پــ^زمينه په به غـوڼــډونه څــلور جنرال نوموړي

  ]. کــوي کـمزوری دنــنه له حکـومت جـمھوري کې مادريـد په به

. لري عـواقـب  کلک  لپاره پښتنو) اکثريتي (ډيـرکيو د اټکل شميرنو ژبنـيو او قـومي د افغانستان د خوا له أې.آې.سي د
 ھغه په  دا او  وې، شوې ټيـټې را کې جـو1ی په ١٩٩٢ د  خوا له استخـباراتـو مرکزي د امريکې د شميرنې دوی د

 پلوې -تاجک   رباني - مسعود د مټ په جنرا1نو کمونيست د  ډلـې د کارمل ببـرک پـلوه -شوروي غـټ د چې کې کال
 شميرنې شوې  اټکل خوا له استخباراتو مرکزي د امريکې د لپاره افغانستان د. و تښتـولی کې قدرت کې کابل په ډلګۍ

 يو  ډول،  په بيلګې د. کيـږي کارول کې ټاکلو په پټې سروالې نوکرې خو ممتازې نوې يوې د کې افغانستان په به
 په ماته  دی، اشنا سره) محوطې(انـګړ د پـوھنـتون وتـلي يـو د نـوم په ستانـفـورډ د امريکې د چې  امريکايي -افغان

 منځ په) محصلينو(   ھيـدونکـو پـو د  افغـانســتان د کې پـوھــنـتون دغـه پــه: راکـړل معـلومات داسې  کې زيـيز ٢٠١٢
  پاڼې پيژاند اليکـرترونيک  رژيم اوسنئ کابل د ھـم څه کــه. وو پښتـانه) »نـاچيـز تعـداد« (»شميـر اھمـيته بې يـو «کې

 رژيـم اوسنئ چې ځکه وي ډيرجګ  احتمال تقـلب او فساد د  چې شي کيدی ، ويشـي) کاردز آيډيـنــټــيټــي اليکترانيک(
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). وګـورئ مل 1نــدې (دی  کې ولکه په)  مقامانو قايم (ناسـتنانو د  مسعود شاه احمد تير د ډول اغيـزمن په
 منګـولو له ټلوالې شمالي او  قـواو بھرنيو د رژيم اوسنئ چې شي اداره او ترتيب مھال ھغه بـايد پيژاندپاڼې اليکـترونيک

. شي تللی منځه له 1رې له  پاڼـو پـيژاند اليکـټـرانيک د مشکل شميـرنو ژبنيو - ولنيزوټـ د نو بيا. وي شوی خ^ص نه
 پـيـژانـدپاڼې ايليکـتـرونيک  ملي چې لري نـه تـومنه دې د رژيـم فاسد اوڅوڅـڼـډيزه نوکر ښکي^کـګر، اوسنئ دا خو

 پيژاند شوې ذکر چې ولري  تومنه دې د به حکومت ملي باورمن  او ړمـن ويـا مـشروع، يـو. ويشـي ويـې او راوباسـي
 دواړه پـيژاند د) ١: (شـي خونـدي  ټکي  1ندې بايد کې پاڼـو پيژاند نيک ايليکترو ملي په. ويشي ويې او کړي خپره پاڼه

 نګــرفـيـ (وي شـوې خـونـدي  ټـاپــه ګــوتې د خاونـد دخــپل بايد کې  پــيژاندپاڼــه په)  ٢ (ژبـه؛ او قـوم: برخې
 پــه  بـــايد) ډاټــا بـــايـوګــرافـيکل:حـال  شــرح (نـامه ژونـد  شــوې خــوندي کې پـيژانـدپاڼه په) ٣ (او ؛)پـريــنـټـيد

  . وي وړ) لوستلو (و1ړولـو د کـمـپـيـوټـرکې/ماشــين
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