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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  

 
  ۹۰1۸۱۰۳۱۰۲       (ړی برخهمل) ډاکټر رحمت ربی زیرکیا ر: لیکوال

 

  څـیـړنه« تابـو د کـقـد حقای. أې. ېآ. سی » د
 ېدښمنې د سیسې څـڼـډ -د پښتون۹۰1۹-1۲۳1

 

Analysis of “CIA Worldfactbook” 1۲۳1-۹۰1۹: Dimensions of anti-Pashtun Conspiracy 

 

 هــویو قدرت چې ووهو، بیا بل وهو، بیا بل و                          دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل وهو
 

د پورتنی پښتو بیت په شمال کې د امو او په سوېل کې د اباسین تر منځ د غځېدلي لرغوني پښتون ملت قسمت ته ګوته نیسي او 
او د اوسني پایپ الینستان تر منځ جګړه  ښمستانیـد پخواني ور .يمنعکسوالرې او اشغال  ۍاګرسود په اوږدو کې د تاریخ

دوی د  .زبرځواک څښـتنان دي اود پاڅونیز کولتور شعور( طلبه-مساوات)سمسمکي پښتانه د  .ټاکياوس د پښتون برخلیک 
انساني غوښتنه په  فطري د خپلواکۍ ې د دوی جګړه کې ښکېل دي چ  پهوځي زبر ځواکونو سره مټ د پو  پهدغه ظرفیت 

پر ضد  «شیطاني امپراتورۍ»د پخواني شوروي اتحاد د ( 1۲۳۰-1۲۳۳)رېګن  د امریکا پخواني ولسمشر رونالډ .ډاګه کوي
پخواني  ریګن همدارنګه . نوم ورکړ« خوځښت  الهام بخښونکيازادۍ لپاره د تر ټولو لوړ انساني » ته د  پـاڅونافغان 
مې تراژیدۍ په پایله 11خو دسپتمبر د . په توګه وستایل« سیاالنو  معنويپلرونو د  د بنسټ ایښودونکو»امریکې هدین د مجا

، په دې نامه چې شوې ده په بهانه پلې د تامین افغان وګړو د بشري حقونو جګړه تر ډېره بریده د روانه کې، په افغانستان کې
د » ا کاله پخو ۲مې له ناورین څخه شاوخوا  11د سپتمبر د . تون اکثریت څخه ازاد کړيد طالبانو له واک او پښ پښتانه -غیر
زه . پښتنو احصاییې راکمې کړې یتياکثرن کې دپه افغانستا( استخباراتو یو ډول شوو بشـپـړد )«ې د حقایقو کتاب أ .یآ .سي

 .ننوځمجرړو ته وربه په الندې  شننه کې  د دغې ستراتیجې 
 

کې اومه مسوده دې لیکنې په  دزما څخه یې  ډاکټر داود میره کي او ډاکټر زمان ستانیزي نه ډېر منندوی یم چې هریو زه له
 .وړاندیزونه اوسموونکې نیوکې ونه سپمولېخپل 

 
 نـنـتوځ

 
دوی  د. ید پښتون ملت لپاره داسې پایلې لرلې چې مخه یې نشوای نیول کېدا طلبه فطرت -طلبه او مساوات -کيد پښتنو خپلوا

 .ځواکونو او د نن ورځې له زبر ځواکونو سره ټکر خوړلی دی  استعماري  د تېر وخت لهپه خودارادیت والړې روحیې 
 شاوخوا تهپاکستان کې پر[ برتانوي]ها خوا په اوسني ( 1۳۲۸) کرښې   د افغانستان په دننه کې او د برتانیې د تپل شوې ډیورنډ

 .يلی دویروو سره له ځایي او سیمه ییزو اجنډاکونه م هغه ځواک دی چې تل یې نړیوال ځوامیلیونه پښتون توک ۰۰ ځمکه کې 
ۍ کې چې پـیړپه شلمه . دسیسې جوړې کړې ديپښتنو ته  د کارولو له الرې لـږکیانوځایي یله کې د پښتنون غلیمانو د په پا

حبیب  جوړه کړه او د تاجک اقلیت یو داړه مار (هدسیس)پـړپـړه واک ته ورسېد، برتانیې( 1۲۹۲ -1۲1۲)پاچا امان هللا خان 
هغه امیدونه او پالنونه یوسي او په اغېزمنه توګه  منځهیې د دې لپاره وکاراوه چې خپلواکه پښتنه واکمني له ( بچه سقاو ) هللا 

 .وروستـه پاتی افغانستان یې د پرمختګ په الر سـیخولی شوچې  شـڼډ کړي
د بشپړې  په افغانستان کې سقاوي )، افغانستان یوه بله سقاوي ولیدله کې کال ییزز1۲۲۹ پهکاله وروسته څه د پاسه شپیته 

، د شمالي ټلوالې افغان لږه کیو د دروغ لوي حکومت له پایته رسېدو وروستهد شوروي پ :(ګډوډۍ او بې نظمۍ په معنا ده
ني رژیم د ملګرو ملتونو انتقالي پالن له منځه د مسعود ـــ ربا. الس پورې کړبیړه جوړونې د یوه ناوړه کمپاین په پیلولو په 

 د سمسور افغان په کتاب کې چېوبې نظمۍ او بې قانونۍ یو داسې حکومت دا د . یوړ او یوه انارشي یې منځته راوړهو
له له شوروي اتحاده یوه پښتون ضد رهبري په میراث ورپاتې شوه چې  ژیم تهرباني ر -مسعود د .وبلل شوه «دویمه سقاوي»

کلونو په  1۲۳۰چې مسعود به د شي  کېدای .(وګورئ، ریچارډسن) احمد شاه مسعود سره یې د سولې یو جوړ جاړی درلود
برهان  کې 1۲۲۹ پهپه پای کې کله چې  . کمزوري کولو  هڅه کړې ويپرمهال د پښتانه توکم د مهال د شوروي نیواک  

کې د پښتون ولس د  (دوسیو)ډیریوسعود وا ک ته ورسېدل، په رسمي ماندان احمد شاه مکوالدین رباني او د هغه شاګرد 
 .شو او بدنېتی کمپاین پیلبې وجدانه توکمیزې نقشې د بنسټیز بدلون لپاره یو ډېر 

راټیټې کړې او زرترزره و په هغه کې یې د پښتنواحصأییې وکارول شو اولتي میکانیزم د لپاره او کرکجن کمپایننیتي غه بدد د
موخه داوه چې پالن پښتون دښمنه  غه د د. په ګډون له نړیوالو ادارو سره شریکې کړي( ې د حقایقو د کتاب أ .یآ .يس)یې  د
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 5تر ۹ له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

م کال په  ۹۰۰1په پای کې ، د . کړي پیاوړیپولیټکي وېش او معامله کې د افغان اقلیتونو دریځ په هر ډول راتلونکي جیو
ناستنان  (1۲۲۹-1۲۲۰)د تیر حکومت د تاجکانود شمالي ټلوالې غړو چې   د وکړ،، کله چې امریکا پرافغانستان بریاکتوبر کې

اکثریت پښتون قوم اقلیت ته راټیټ احصاییې یې وکارولې چې  مصنوعي، د امریکا لېوالتیا ته خدمت وکړ او هغه  وو(وارثان)
 .او خپله قضیه پرې جوړه کړي کړي 

تتمة البیان فی التاریخ ) ، پخپل کتاب ضد عالم  سید جمال الدین افغان-ېالک متنفذ او ښک ،مسلمان د نولسمې زییزې  پیـړۍ 
، نوې شپوهاند صدیق هللا رښتین) نصر دی ع برالسیچې پښتانه د افغان ټولنیز جوړښت یو  و کې دې ته پام اړولی( االفغان

 ]فاونډېشن شپږ کلنه سروې او څېړنه د افغانستان قومي جوړښت لپاره د واک(۱ ) مخ ۲۳، 1۲۹۲څېړنې، پېښور پښتونخوا، 
  مخ11، 1۸۹۹۱1۲۲۳ ،[1۲۲۰ــ 1۲۲1

لخوا ترسره ( 1۲۲۰ــ1۲۲۹)چې د پښتانه توکم د اکثریت د راټیټولو لپاره د مسعود ــ رباني رژیم  پالن ېهغه سنجول شو
دغه تاکتیک موخه څه وه؟  د. کې راڅرګند شو( جوالیي 1۲۲۹)ې د نړیوالو حقایقو په کتابأ .یآ .و، ژر تر ژره د سي یشو

د دغه پالن له مخې یې . خصلت سره ژورې اړیکې لري د د سیاسې نقشې(داوسنئ روسیې) اتحاد شوروي پخواني دغه کار د
ولنیز سیاسي شنونکی او د افغان پښت یو ټ. لپاره د اقلیتي توکمیزو سیاستونو مالتړ وکړپه افغانستان کې د ملي سیاست د زپلو 

 اتحاد ده په لنډ ډول په افغانستان کې د شوروي. چې په امریکا کې یې تحصیل کړی دی، ډاکټر ستانېزی دی، ښه لیکوال
 .ده څېړنیزه کړنالره په شپږو ګامونو کې وړاندې کړم زه به د. ستراتیژي څېړلې ده

 ړاوه ځکه چې دوی عموما  ته پام وا راټیټولو (پښتنو)قومي ګروپ  «زیات مقاومتي  خورا» د  روسانو۱شورویانو: لومړی ګام
د افغان ملي مقاومتي تنظیمونو په منځ کې اکثریت و او د  پښتانه: د افغانستان په وسله والو ځواکونو کې مخکښ ګروپ وو

« جوړجاړی»دد خپلې خبرې د روښانولو لپاره ډاکټر ستانېزی لیکي چې دمقاومت  .زړی وافغانستان د ملي هویت کولتوري 
نه »خپل د چې شي او کېدای « مړ غوښت»ان ذبیح هللا مجاهد هغه یواځینی غیر پښتون و چې شورویانو نه منونکی قوماند
 یې څکلی وي خوند به«تسلیمېدونکي دریځ

په سوېل کې پر پښتني سیمو  د افغانستان  دوی. و کار وکړټیټولونفوسو د ځواک پر را د روسانو د پښتنو۱شورویانو: دویم ګام 
«  روغې» او « مېارا  نسبتا  » ې حال کې چې غیر پښتني سیمې یېاو هوایي بمبارونه وغځول، په داس خپل پوځي عملیات

پالزمېنه له کابل څخه په شمال کې د افغانستان دویم ستر ښار مزار شورویانوغوښتل چې په حقیقت کې، یو وخت . لېښودپرې
  .اوښتی وکنډواله  وپهاصال دوهم غټ ښار و خ چېته ولیـږدوی ،نه کندهار ته شریف 

: ، د افغانستان له شمالي پولو څخه هاخوا بېرته پر شا الړلحقایقو له امله ه ، شوروي ځواکونه د دوم1۲۳۲کال  په: درېیم ګام
اندازه کمزوری کړی و تر څو په دوی پسې تر مرکزي اسیا نشوای «پوره » یو داچې د جنګ په مهال یی د پښتنو پاڅون په

 شوروي شوي «پر ځوړ مخمهربان او »غوښتل چې  ، بوش، اېچد هغه وخت امریکایي ولسمشر جورج م داچې دوه. ورتللی
 ته د جوړجاړی الس وروغځوي  اتحاد

چې اصلي نوم یې د شمالي سیمو څارونکې شورا ) د شمال غیر پښتانه اقلیتونه په شمالي ټلواله کې تنظیم شوي وو: څلورم ګام
ډاکټر . سره وجنګیږي« د پښتنو د ژوند له ټولو اړخونو»دا د اقلیتونو یو متحد محاذ و چې (. شمال و یا شورای نظار صفحات

م کال سره ووېشه، 1۳۲۸چې افغانستان یې پر« زې په ماښامد سلی» په دې ډول د ډیورنډ د استعماري تړون » :ستانېزی لیکي
 .رامنځته شو چاود یو ژور « توکمیزــ ژبني غولي کې» دافغانستان په 

ببرک کارمل د جنراالنو په  دمقاومت پر مهال د شورویانو او د هغوی د پخواني افغان ځواکمن کمونیست مشر: پنځم ګام
م کال په اپرېل کې په کابل کې فتحه اعالن کړه او د کارمل د وارث پښتون  1۲۲۹، د شمالي ټلوالې مشر مسعود د مالتړ

 .چې  کارمل ورسره توکمیزه اړیکـه لــرله پورې وتړله ټـــلوالـــهسوبه په شمالي . ناستتوکمي ډاکټر نجیب هللا پر ځای کې
سیاسي ډګر کې سمبولیک و، په داسې حال کې چې پښتون  قومي راچاپیرو په« تاجک په لوړوالي»عمل چې د  مسعـود دغه
اجنډا پلې « بې له پښتونه» ندې شمالي ټلوالې د د مسعود تر مشرۍ ال. محروماوه په نښه کاوه او ،کمزوری کاوهاکثریت یې 

، صبغت هللا مجددي، په زوره له دفتره وایست او پر ځای یې یو رمیاشتو وروسته یو تش په نامه مش مسعود له دوو. کوله
 الدین رباني کښیناوهتاجک توکمی برهان 

. دښمنه فعالیت پیل شو -یو پښتون ،یل سره سمد مسعود ـــ رباني د ډلې په الس د جوړ شوي تاجک حکومت له پ: شپږم ګام
یې دا و چې د پښتون قوم سره چل وکړي، یانې پښتون له خپل پیژاند نه غافل کړي او د دغه پالن  په پلي ( هدف)موخه 

دننه او  کې له الرې په افغانستان زورول او  د بیوروکراتیک چل .نه ګټه واخليمیکانیزم او موسساتي دولتي خپل   کیداکې له
پیژاند  یوې لویې برخې پښتنو ته نوې  دراستنېدونکو د څخه( ۹۰1۰ــ 1۲۰1پخوانی شمال لویدیځ سرحدي ایالت)له پښتونخوا

کمپاین برخه  رباني د رژیم د هغه حساب شوي -دا د مسعود. ښودلي ووتاجکان پکې  ورکړل شوې چې دوی یې (تذکرې)پاڼې 
نورو اقلیتي ډلو د . کړي جګه (فیصدي)سلنه تاجکانو  په مقابل کې په تقلبي ډول د او کړي راټیټ مقاموه چې د پښتنو اکثریتي 

، هزاره ځواکونو د پښتنو کورونه په نښه کړل او له د بېلګې په ډول. تانه په نښه کړلزور زیاتي او ترهې اچولو له الرې پښ
 ډول دغسېپه ځانګړي  ل ـخپلو کورونو وشړسره له  په زوریې  ، تر دې چې دوی تنو کورنیو سره یې زور زیاتی وکړپښ

دغه شان ازبک ملیشو هلته په هغو سیمو کې چې په غټه . تر سره شود کابل ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې  زورزیاتی
کې کډوال  کچه  پښتانه پکې  استوګن وو تاالن جوړکړ تر هغه مهاله چې خپل کورونه یې پریښودل او د هیواد په دننه او بهر
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ګرۍ د عملیاتو له الرې قومي تصفیې عملیات په شمال کې پیل شول او د پښتنو ټـول کلي د ترهه » سویه د« ملي»په . شول
اړیکو په اکله ولولئ د افغانستان په اکله د دقیق او باورمن امریکایي  څیـړونکي ، د مسعود د زیاتو شورویانوسره  د. تش شول

کې سفرونه کړي 1۲۲۹او  1۲۲1، 1۲۲۰ 1۲۳۹، ،1۲۳۰نوموړي ا فغانستان ته په . ریچارډسن لیکنېلیکوال او ژورنالست 
 وو

نه   ۰۸په دې ډول چې په سلو کې له نږدې :  ې راو توږلېرباني په مشرۍ تاجک حکومت نوې احصایٔ  -په پایله کې د مسعود
ه افغان ټولنې پته جګ کړي  او له دې الرې د  ۹۲ نه 1۹ ته  د پښتنو شمیر راټیټ کړي، د تاجکانو شمیر په سلو کې له   ۸۳

د رسمي معلوماتو په څیر بین المللي سازمانونـو تـه شمیرنې  رژیم دغه تحریف شوې د کابل. واقعیتونو کې الس ووهي
ړي وو، له هغه چا نه السته راو[1۲۹1-۹۰۰۲]ډاکتر ستانیزي دغه معلومات له ارواښاد اکاډیمیسن عبدالشکور رشاد   .ولیـږلې

پورتنئ تحریف شوې وګړ شمیرنې . نه چې په کور کې یې شخصي کتابتون د شمالي ټلوالې د جنګساالرانو له خوا تاال شوی و
د مرکزي استخباراتو د نړۍ د : آې ـ أی ورلډ فکټـبوک -سـي)په ګړندي ډول د امـریکې د مـرکـزي استخباراتو په کلني کتاب 

نیشنل جیوګرافیک »په جوالی کې  خپرې شوې، او په غټ  احتمال سره یې  له دغې چینې نه  1۲۲۹کې د ( حقایقو کتاب
روسي کتابتونونو ته ( سیـډي )د امریکې استخباراتو د دغو معلوماتو ټیکلي .ته الر مینده کړه « ورلډ المنک»او « ورلډ اتلس
ه معلومات  د لویدیزې اروپا په چاپي افغاني میډیا کې یو افغان چې په روسیه کې استوګن و، هغه مهال یې دغ) لیـږلي وو

. ولولئ( ۹۰۰۲دسمبر  1۰)د پورته ذکر شوو شپږ ګامونو په اکله د زیاتو معلوماتو لپاره د ستانیزي لیکنه (. خپاره کړي وو
 .نوموړې د افغاني او اسالمي چارو یو دقیق سیاسي څیـړونکی دی

پشتون )«پـښتون پیرئ لیکوال»نوموړی واقعا یـو . رډسن یوه مهمه لیکنه راورسیدهریچاد بروس ( ۹۰1۸اپریل  ۹۲)ما ته نن
ارت معلوماته او صادق امریکایي ژورنالیست، لیکوال او  یود افغانستان د موضوعاتو په اکله نه دی، بلکې ( ګوست رایـټـر

ضد پـړپـړه  -په پښتونلقان په غوڼډه کې د تاافغانستان د تخار والیت د مرکز  زییز کې د شمالي ۹۰۰۸په . ارپوه دیک
رکزي استخباراتو په ڼـډه د هغې پـړپـړې په موازاتو کې روانه وي چې د امریکې د مښایـې د غه غو. خبرې وشوې(دسیسه)

یو کې  ه را په دغه پالن موږ ته هغه پـړ پـړ. ته راټیټ شوی و( اقلیت)کیو پښتنو شمیر تر ټولو غټ لږه کیانورپکې د ډیاحصای 
دلته وینو چې د . د افغانستان په ویشلو راڅرخولې وهکې  1۲۳1اتحاد مشر بریـژنیف په  زړه کوي چې د پخواني شوروي

په واسطه  را منځته شوی ( د پخواني ټولنیـز امـپریالیزم د ناستنې) شخصي امـپـریالیـزم او د روسې تالقان پالن د امریکې د 
. تاجک  واکمن  برهان الدین رباني د تالقان په غوڼـډه کې ګډون الره( 1۲۲۹-1۲۲۰)ي جنګ د پـیرپه افغانستان کې د داخل. و
ضد دریځ په چوکاټ کې، د تالقان کنفرانس د  -د ادارې د  پښتون( ۹۰۰1-۹۰۰۲)امریکې د واکمن جورج ډبلیو بوش  د

حاضرې وې د کمونیسټي شمالي ټلوالې ټولې ډلې  د» د تالقان په غوڼډه کې. ملیون ډالرو تمویل شو ۹۲معلوماتو له مخې په 
 . «محرومه شوې وه[ نمایندګي]استازولي»ډلګۍ په شمول،  خو هلته د اکثریتي پښتنو جنراالنو د 

  
 دحقایقو په کتاب کې د افغانستان قومي او ژبنئ وګړشمیرنې أې.آې. د سي

 لمریز ۰۹۳۱-۰۹۸۰=  ۰۸۹۰-۲۱۰۲زییز 
 

د راتو په وینا، د دغه سازمان د نړئ د حقایقو کتاب چې هر کال دجوالی په میاشت کې چاپیـږي د مرکزي استخبا د امریکې
وروستنی ( سایکل)« استخباراتي دورې»یو ډول دی په دې مانا چې د (فینیشد اینټیلیجنس)« بشپـړ شوو استخباراتو»درې ډوله 
) هد استخبارتو په شکل  تصفی(۹)رارسیدلی دي، ( 1)ې له دغې دورې نه مطلب یوه عملیه ده چې  معلومات پک. تولید دی

: د بشپړ شوو استخباراتو دوه نور ډولونه دادي .سیاست سازانو ته وړاندې شوي دي( ۸)او  شوې دي،( څیـړل شوي او تفسیر
د استخباراتو پخوانی (. نیشنل اینټیلیجنس ایسټیمیـټس) «ملي استخباراتو اټکل» او د( ډیلي بریف)د ولسمشرلپاره ورځنئ لڼـډیز

کې د عراق د  ۹۰۰۹په . «ناچارا  د حدس قلمرو ته اوړي»سیوټینګر وایي چې د ملي استخباراتواټکل . افسررابرټ ل
له دې جنګ نه وروسته، د امریکې او برتانیې .  وګړیزې تباهۍ د وسلو په اکله استخبارات ډیر زر د دروغو په لړه بدل شول

د جنګي ظرفیت د ثبوت پر ځای یې د هغه پرتوګ ورواغوست چې د صدام حسین  روعیت داسې مشرانو خپل جنګ  ته د مش
د انګریزانو مشر وینسټن چرچل شوروي مشر جوزیف سټالـین ته د تهران په . زور واچاوه( کرکټر)په شخصیت او خصلت 

ی چې باید تل د درواغـو د محافظ له د جنګ په مهال حقیقت دومره ارزښتمند د»: کې داسې ویلي وو 1۲۲۸کنفـرانس کې په 
 . «خوا وڅارل شي

: کې د امریکې د سیاسي علومو د ټولنې مشر رابرټ جرویس داسې لیکلي  وو ۹۰۰1د ټولنیزو او سیاسي علومو پوهاند او په 
د میلونو په اکله د قدرتمندو ډلګیو د ګټو او د بهرني سیاست باراتي اټکلونه ډیر په حکومت کې استخ... موږ ته ډیر ځلې » 

کې کولی شو ( متن)په ډکون « تمدنونو د ټکر»د .  «ظرفیت لري[ عسکري]غـږیـږي نسبت دیته چې مقابل اړخ کومه اراده او
د څیـړنې الندې ونیسو چې د افغانستان لپاره  د امریکې د مرکزي استخباراتو ( احصا ٔییې)هغه ژبنئ او قـومي وګړ شمیرنې 

 .له خوا غـوره شوې دي
پورې د افغانستان د قومي او ژبنیو ګروپونو اټکل شوې ( لمریز هجري 1۸۰۰-1۸۲1)۹۰1۹نه تر  1۲۳1الندې جدول له 
کچه د امریکې د مرکزي په پام وړ( فیصدۍ)  ی د ژبې سلنېزییز راهیسې د پښتنو او د دو1۲۲۹له . احصأییې ښئ

په جوالی کې چې د  1۲۲۹د زییز. کې را ټیټې شوې وې( ورلډ فکټـبوک. أې. آې. سي) باستخباراتو د نړۍ د حقایقو په کتا
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احصأییې راټیټې کړې، دغه عمل یې په افغانستان کې د ( پښتو)امریکې مرکزي استخباراتو د پښتون ولس او د ملي ژبې
 ونو منځمهاله پالن یې ړنګ کړی وپلوه رژیم د پیل سره همـمهال و، هغه رژیم چې د ملګرو ملت-رباني د تاجک –مسعود 

         

  ۲۱۰۲-۰۸۹۰شمیرنې وګـړ ټولنې دافغان کې کتاب په حقایقو د أې آې سي د                        

۲۱۰۲-۰۸۹۰ Factbook World CIA in Demographics Afghan 

Year                Ethnic Group Percentage     Language  Percentage          Total Population 

                                 Estimates                                Estimates                        Estimates اټکل 
                               

 ټول وګړي  د ژبنیو سلنو اټکل دقومي سلنو اټکل کال     

1۲۳1(1۸3۰)       Pashtuns      5۰5                  Pashto                    5۰%              15،1۲۸،۰۰۰ 

                          Tajiks          ۹55                   Farsi(Persian)       ۸55 

                           Hazaras        ۲5                   Uzbeki,Turkmeni  115 

                           Uzbeks         ۲5                   all other languages  45 

                           All others      ۹5 

 

1۲۲۰(1۸3۲)        Pashtuns      5۰5                   Pashto                   5۰5            15،۳3۹،۹۲۸  

                           Tajiks           ۹55                   Farsi                     ۸55 

                           Hazaras   1۹5-155               Uzbeki,Turkmeni  115 

                           Uzbeks          ۲5                    all other languages  45 

                           All others  ۸5-45 

 

1۲۲1(1۸۹۰)           Same as above                           Same as above                   13،45۰،۸۰4 

          

1۲۲۹(1۸۹1)         Pashtuns       ۸۳5                   Pashto                    ۸55          13،۰۲5،334 

                           Tajiks            ۹55                    Farsi                      5۰5 

                            Hazaras        1۲5                    Uzbaki,Turkmeni  115 

                            Uzbeks           35                    all other languages  45 

                            All others     1۹5 

 

۹۰۰1(1۸۳1)         Pashtuns        ۸۳5                   Pashto                     ۸55        ۹3،۳1۸،۰5۹ 

                           Tajiks             ۹55                   Farsi                        5۰5 

                            Hazaras         1۲5                   Uzbaki,Turkmeni    115 

                            Uzbaks           35                    all other languages    45 

                            All others        ۳5 

 

۹۰۰3-۹۰1۹          Pashtuns         4۹5                  Pashto                       ۸55    (۸1،۰53،۲۲۹; 

 (1۸۳5-1۸۲1)      Tajiks             ۹۹5                   Farsi(Persian)           5۰5   ۸1،۳۳۲،۲۹۸; 

                           Hazaras           ۲5                   Uzbeki & Turkmeni 115    ۸۹،۹۸۳،۸۹3;  

                           Uzbeks            ۲5                   all other languages     45    ۸۸،3۰۲،۲۸۹;   

                           All others       1۸5                   ………………………….   ۹۲،۳۸5،۸۲۹; 
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                                                                             July ۹۰1۹ estimates….       ۸۰،41۲،۲۹۳).     
    

Rahmat  Zirakyar byfrom the “CIA World Factbook”  rganizedoollected and Data c        

 
کې د پښتنو وګړشمیرنې راټـیټـول د ( 1۲۳1-۹۰1۹)د حقایقو په کتاب. أې. آې. ده چې آیا  د سيپوښتنه په ځای  ااوس نو د

راوروسته په افغانستان کې د اقلیتي واکمنۍ ( فاجعې)له بخولې ۲11ګټې جنبه لري، یانې د پردې شاته د  -امریکې لپاره ځان
 لپاره د واشنګټـن په مالتړ راڅرخي؟

    
Shedding Light on CIA World Factbook Statistics for Afghanistan 
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