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۰۲1۸۱۲۳۱1۲      ( دویمه برخه) ډاکټر رحمت ربی زیرکیا ر: لیکوال

   
 

 څـیـړنه « د حقایـقـو د کـتاب. أې. آې. سی» د 
 دښمنې د سیسې څـڼـډې -د پښتون۰۲1۰-1۸۳1

 
 

Analysis of “CIA Worldfactbook” 1۸۳1-۰۲1۰: Dimensions of anti-Pashtun Conspiracy 
 

 ٔییو رڼا اچول د افغانستان لپاره د امریکې د مرکزي استخباراتو د حقایقو د کتاب په احصا
 

کې د واکمنۍ د (قـفـقــاز او مـرکزي اسیا)قوم ویشـنه لومړی په روسـیه کې چې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې دې ټکي ته باید ګوته ونیسو 
پښتنو ( اکثریتي)شورویانو هڅه وکړه چې هلته د ډیـرکیو( 1۸۹۸-1۸۳۸زییز)د افغانستان د نیـواک پـه مهال . چلونې  لپاره وکــارول شــوه

ته د رسیدا لپاره، شوروي ( هدف) دې موخې. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې افغانستان ویشنـې ته چمتو کړي. احصأییوي اهمیت راټیټ کړي
پښتون مسعود، دوستم  او نور  -په عین حال کې یې غیرراټیټولو باندې راچاپـیر وو،خو  پوځي عملیات په غټه کچه  د پښتنو په خوارولو او

دې موخې ته د رسیدا لپاره دوه . د افغانستان د شمالي سیمو د خوندي کیدا لپاره اسانتیاوې برابرې کړيستخدام کړل چې په شوروي نظام کې ا
دا هغــه جمهوریتــونه دي چې د افغـان  -جمهوریتونو کې ورننویستل سیالستییا یې د مرکزي اسیا په سوغانستان ویشل، د اف: الرې شته وې

 .تاجکـو، اوزبکـو او ترکمنـو قـومیان پکې استوګن دي 
د . سره هم مانا دی( 1۸۹۸-1۸۳۸: اشغال)پوځونو له خوا د افغانستان د نیواکنوم د شوروي ( 1۸۰۸-1۸۸۱)ونیست ببرک کارملد افغان کم

پـه افغانستان کې د وګړشمیرنې کمـپین پیل شو د دې لپاره چې د پښتون ولس په وګړشمیرنه کې تقلب ( 1۸۹۸-1۸۳۱)ده د واکمنۍ په مهال 
به کدام لسان »:وکړي، ډیر ځلې به یې  له وګړو نه دا پوښتنه کولهد دې لپاره چې په اسانۍ سره په وګړیـزواقعـیتونو کې السوهنې . وکړي

د مرکزي کمیټې یو « خلکو د دموکراتیک ګـوندد افغانستان د » سازمان مات چې دهغــه مهــال د واکــمن شــخصي معــلو) «مسلط استید؟
. ځان د پښتنو اعتماد منعکسوياو دغه کفایت پر غیږی( فارسي)ډیر پښتانه په پښتو او دري(. زیرکیار - غـړي را سره شـریک کړي وو

د پښتنو جوابونه چې په ځان اعتماد پکې پـروت دی، په ماهـرانه ډول داسې کنټرول شوی وو (  به کدام لسان مسلط استید؟)پورتنئ پوښتنې ته
 -ډول ، د شــوروي  پــه دې. اجکـانـو شمیر جـګ کـړيپــه افغانستان کې د تـړي او د دغــه چل ول لــه الرې چې د پښتنو واقعي شمیر پټ ک

د کارمل د ډلې جنراالنود احمد شاه مسعود پلویان شول او مرسته یې . د سرشمیـرنې ټـیمونو د پښتنو قـومي هویت یرغمل کړرمل طلبه کا 
اغیزمن ډول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د قدرت په ګدۍ کښینوي او له دې الرې  په زییز په  اپریل کې یې  1۸۸۰چې د ورسره وکړه 

ته الر « دوهمې سقاوۍ»چې په قـومي او ژبني هویت را چاپیر و، ( ایتالف) په پایله کې، دې ماهرانه غبرګون . منځمهاله پالن شـڼـډ کړي
 .چلیدله( 1۸۸۰-1۸۸۱)او داخلي جنګ( ګډوډۍ)پرانستله چې په انارشۍ 

بالخره . ین المللي اړیکـو او نړۍ وال سیاست اکاډیمیک منظره یقیناَ د اساسي شکلي بدلون سره مخامخ شوې دهپه دې پوهیدل مهم دي چې د ب
شوروي اتحاد د مړینې په کټ کې پروت و او باید  یو نوې تنظیم را پورته شي ، د دې لپاره چې رامنځته شوې اوښتنې توضیح کړي او د 

په فبروۍ کې له افغانستان  نه  شوروي پوځونه ووتل،د دې سره جوخت   1۸۳۸کله چې د .  ور کړيراتلونکو سیاست سازیو لپاره مخلید انځ
په سرلیک لیکنه راووتله او « د مسلمانانو د غضب جرړې»کې  1۸۸۲د اسالم او منځني ختیځ د تاریخ د نامتو پوهاند برناډ لویس له قلم نه په 

راووتله چې درې کاله وروسته په («د تمدنـونو ټکر»)ند سامویل هنـټیـنګټـن لیکنهکې د سیاسي علومو د وتلي پوها 1۸۸۸ورپسې په 
غه ډول د د. په بڼه ومیند« ونیزمنوي کم»د ( رسماَ افراطي اسالم)عموماَ لویدیز اسالم . کې په عین سرلیک د کتاب په بڼه خپره شوه1۸۸۱

افغانانو په قـومي او ژبـنیو احصأییو  دد نړۍ والو حقیقتونو په کتاب کې خوا  د امریکې د مرکزي استخباراتو لهسیاسي ذهـن په ډکون کې،  
 .کې الس وهنې تفسیرولی شو

زه غواړم چې د پښتنو او د دوی د ژبې  د . خپروي« د نړۍ د حقیقتونو کتاب»د امریکې مرکزي استخبارات  د هر کال په جوالی کې 
په  1۸۸۰دښمنه شمالي ټلواله د پرچمي ببرک کارمل د کمونستانو په مرسته، د  -، پښتونلکه چې پوهیـږو. احصأییو موضوع توضیح کړم

له دې پیښې نه څه کم درې میاشتې وروسته، د امریکې مرکزي استخباراتو خپل  د . کې په کابل کې قدرت ته ورسیدله(  ثور1۸۹1)اپریل
کې د لومړي ځل لپاره د اکثریتي پښتنو او د دوی د ژبې  شمیرنې  په  په دغه کتاب. نړۍ د حیقتونوکتاب د جوالی په میاشت کې خپور کړ

 :ولولئ. ته راټیټې شوې وې ٪۸۰٪ نه  ۰۲او د پښتوژبې سلنې له ( وګړو ته ۸۳٪٪ وګړو نه  ۰۲له : ) ارته کچه رالویدلې وې
Zirakyar, ۰۲۲۸, and Richardson, ۰۲۲۸, p. ۰۹5  

ډیرکیانو پښتنو د شمیر راټیټول څه د په مقابل کې  لږکیانو د وګړو د شمیر پـړسول اوپښتون  -ې دغیـرأې له  خوا  په افغانستان ک.آې.د سي 
هدف لري؟ د امریکې د مرکزي استخباراتو او د شمالي ټلوالې تر منځ غځیدلې او پالل شوې اړیکې په دې داللت کوي چې دواړه خواوې د 

د امـریکې د مـرکـزي استخباراتو له خــوا  دا سنجول . د یـوبل همکارۍ تــه اړتیـا لـريیټـولو کې پښتنو او د دوی د ژبې د احصأییو په  راټـ

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
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( دسیسې)د چل( پبلیک ریلیشنـز)ګټی  کوښښ چې د ډیــرکیانو پښتنو ټـولنیزـ ژبنــئ شمیرنې راټیټې کړي د عامه اړیکیو -شوی او ځان
په بله وینا، د دغه چل تنسته . تړ راچاپـیـر دی، او د مشروع جنګ پرتوګ وراغـوندي دهغه چل چې د ناروا جنګ په مال –څرګندوی دی 

له تش په نامه ستم نه خالص ( یانې  پښتون اکثریت)د اقلیت( پښتون اقــلیت -یانې غــیر)داسې غځول شوې ده چې په افغانستان کې اکثریت
په . سته وکړه چې په افغانستان کې اکثریتي پښتون قوم محروم او اجنبي کړيروحي عملیاتو د واشنګـټن سره مر -دې ډول  احصأییوي. کړي

د پښتنو د شمیر کچه له اکثرتي مقام کې یې په افغانستان کې « په کتابد نړۍ دحقایقو » (أې.آې.سي)دې ډول د امریکې د مرکزي استخباراتو
 .نه  غټ اقـلیتې ګروپ ته راټیټه کړه

ته وویل چې درې  سـړي د پښتنــو د احصأییو د راټیــټولو په ( زیرکیار)دوه  ډاډوړ افغان پوهانو چې د نومونو ښودل یې الزم نه دي، ما
. پي)پښتون افغانان دي چې هر یو یې د داکترۍ علمي درجهغیر.( ا.او  ا.  ف.ر)دوه تــنه: وو، یانې الس یې پکــې الره« دخـیل»عملیه کې 

سره ښې « زل» د افغانستان په چارو کې یو امریکا یي چار پوه دی چې د .(ت. ی)دریم سړی. په ژبـپوهنه کې السته راوړې دي( ډي. ایچ
او ژبې ښوونکی دی ( فارسي؟)ړن او د د امریکې په دفاع وزارت کې ژبا.( ا. ا)پښتون افغان ژبـپوهانو کې یو یې په دوه  غیر. اړیکې لری

سره (  1۸۸۱سپتمبر -1۸۸۰پریل 1)رباني د رژیم  -دواړو د مسعود. فغانستان په پخوانیو حکومتونو کې یو لوړ رتبه مامور وهغه بل یې د ا
ربانــي رژیــم د ډیره  -او د مسعود( أې.آې.سي)دا معلومات یو ځل بیا زما ادعا کوټـلې کــوي چې تور بي بي . ډیرې ښې اړیکې لرلې

تنو نه، په تیره مسعود او د ستمي ممبر خادمانو یې له پښ.  شمــیرنو پــه راټیـټولو کې د یو بل همکارۍ ته اړتیا لرله پښتنــو د( اکثریتي)کیانو
خوندي ( هویت)کرکه لرله، ځکه چې پښتو د دې جوهر لري چې د یو دولت  او یو هیواد په څیر د افغانستان ملي پـیژاند له پښتو ژبې نه 

 ملــنــګ مـــه وژنــه، کچکــول ور نــه واخـــله :ې راغلي دي چې په یو پښتو متل ک. کړي
نه یوازې ښکیل شوی ولس د خپل  برالسي ښکیالکګـر کلتور د اداره چیانو له الرې په ولکه کې ساتي، بلکې په غیر ( استعمار)ښکیالک 

کلونیالیزم او امپـریالیزم دواړه په غټه کچه یو بل . څارنه کويمستـقـیم ډول یې د ښکیل شوي کلتور د مطیعـو غړو د استعمالولو له الرې هم 
د دواړو شاتـه  هڅه ونکې قوه داده چې له ښکیل شــوو یا په ولکــه کې ساتل شوو ولسونو نه ګټه : ته ورته دي، بلکې یو بل پیاوړی کوي هم

 .دامریکې د سیاسي اجندې لپاره کار ورکړایران، او  اد،مسعود د مشکل کـــشا په څــیر پــه افغــانستان کې د شــوروي اتح. واخلي
په امریکه کې زیـږیدلی ایریک مارګولیس یو تجربه کار ژورنالیست، لیکوال او معتدل جمهوري  پـلوه سړی دی چې په غټه کچه د منځني 

ې امریکه په افغانستان کې  سوله او استحکام کې هغه دې پایلې ته ورسید چ ۰۲۲۸پــه .  ختیز، سهیلي اسیا او اسـالم په اکله لیکنې خپروي
پښتون ولس یو »چې د « د طالبانو سـره دې»په خپل هیواد کې د حق څښتنان شوي وي، یانې ( ٪۰۰)نشي تامینولی خو داچې ډیرکي پـښتانه 

 .«برخه ده نیغـه معامله وشي
 

یرنــې ښــئ چــې ارواښــاد اکاډ یمیـسن عـبـد الشکور رشـاد د خپل په افغانستان کې هغـه قـومي او ژبنئ شم(  جــدول) النــدې لښتـلـیک 
أې په .آې.دحقایقو د کتاب د شمیرنو په ضد راټــولې کړې  او خپرې کړې وې،  ځکه چې هلتــه د سـي. أې.آې.عکس العمل په څیـر د سي

جوالی . یې له اکثریت نه غـټ اقلیت ته راټیټې شوې وېپښتنو احصایٔ  دکې  د لومړي ځل لپاره  ( ه جوالیپ1۸۸۰) ذکــر شــوو شمیرنـو 
د . طلـبــه رژیــم  رامنځته شــوې و –هغه مهال و چې نږې درې میاشتې وړاندې  د همدغه کال په اپــریل کې په کابل کې تاجک  1۸۸۰

 اکاډیمیسن عبد الشکور رشاد  لښـتـلیک پـه النــدې ډول دی

Title of Book 
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Publication 
 خپـریـد او کال

 ځای
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Tajik 
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 هزاره
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Afghanistan 
Prof. M. 

Ali 
1۸55 Kabul 0۲ ۰۲   

Afghanistan 
Max 

Clumborg 
1۸0۲ 0۲ ۸۲ ۸ ۸ 

The National 
Languages of 

Afghanistan 

Prof. 
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1۸01 USSR 0۲    

The World of 
Geoethnology 

M. 
Mahjub 
Yawari 

1۸۳۹ (5th 
Ed.) Iran 

0۲ ۰۲ 5 5 
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World’s Largest 
Languages 

McKenzie 1۸۳۹ Europe 55-05    
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 سمـون
ژبي اطریشي چار پـوه فامیلي نــوم  -د افغانستان په اړه  د جرمن: له کیڼې خوا نه د پورتني لښتلیک په دوهم لړ کې دوهم نوم ته پام وکړئ

کلیمبورګ خپلې لوړې زده کړې د هنر په تاریخ او قوم َمکس . دی( کلیمبورګ)روغ شکل یې (. کلَمبورګ)سـم نه دی ښودل شوی( تخلص)
 کلونه وړاندې  د َمکس کلیمبورګ یو وتلی کتاب په دې سرلیک لـوستلی و ۰۲نږدې ( زیرکیار)ما . پوهنه کې بشپـړې کړې دي

Max Klimburg, Afghanistan: Das Land im historischen Spannungsfeld Mittelasiens, 1۸00. 
  

اوس به  نوروهغو لویدیزو چینوته . ډیــر ډاډه یم چې دا بـه هغه کتاب وي چې په پـورتني لښتلیک کې یې  لـڼـډ سر لیک راغلی دی زه پــه دې
 راوګرځم چې د افغانستان وګړشمیرنوته پکې ګوته نـیول شـوې ده

 

 په نورو لویدیزو چینو کې د افغانستان د قومي شمیرنو اټکلونه
 

نږدې نهه میلیونو مورنئ ملیون افغانانو نه د  1۰تر  11ه دیته ګوته نیولې چې ل(  1۸۹۰)خپلې ډاکترۍ په علمي کتاب کې ګل جانان ظریف د 
ویلبر . اِن.دغه شان ډي. چې پښتانه لږ تر لږه د افغانستان دوګړو نیمایي بره خه جوړوي( 1۸۱۰)ایف شورمن اټکلوي.ایچ. پښتو دهژبه 
انستان، غایریا هنډ ُبک فور اف) د افغانستان لپاره د سیمې په کتاب کې. جوړوي(  ٪۱۲تر٪۰۲) افغانستان د وګړوچې پښتانه د ( 1۸۱۰)لیکي

د کتاب له مخې، په ( 1۸۸۳)د مګنوی او نبي. نه زیات  یې  پښتانه دي« اته میلون» میلون افغانانو نه له  1۱له ( ، څلورم چاپ1۸۹۸
«  ۰۲٪تر  ۰۲٪د وګړو [ دافغانستان] معیاري اټکل دا دی چې ....و ښایي خورا غټ قومي ګروپ جوړويم اهخورا مُ » افغانستان کې پښتانه 

داسې اټکلوي چې پښتـنو له جنګ نه په وړاندې افغانستان (1۸۸۰دایــرت المعارف، دریم ټوک، )د نړۍ د کلتورونو پوهـنامه. پـښتانه دي
د . «جوړوي[ ٪۰۰]سلنې۰۰د ټولو وګړو » د افغانستان کاږي چې پښتانه( 1۸۸۱)دیـربشایر او دیربشایر. وګړي لرل« ۱۲٪تر ۰۲٪»کې

کې په امریکه فرید زکریا « .پرې غږیـږي ٪۸۲او  ٪۰۰په ترتیب سره د وګړو » دي چې « یا  فارسي» افغانستان رسمي ژبې پښتو او دري
زکریا په . نومـیـږي( نړۍ وال عامه واټ) .ایس .پي .چلوي چې جين کې د بهرنیو چارو مهم اووه نیز پروګرام وزینومې ټلوی. ِان.ِان.په سي

« ٪۰۲اکثریت، »افغانستان کې د ملګروملتونود پخوانی استازي پیتر ګلبرست سره په خپله مرکه کې وویل چې پښتانه د افغانستان دوګړو 
جرمني، سویډن، برما، جاپان او انګلستان کې  ارنولډ هغه امریکایي استخباراتي مامور و چې په افغانستان،(.  ۰۲1۲اپریل  11) جوړوي

کې لیکي چې پښتو په ( ۰مخ :1۸۳۸)دغه  امریکایي استخباراتي مامور په خپل کتاب. کې متـقاعد شو 1۸۹۸موظف  شوی و، او بیا په 
« نااشنــا» ــو بــرالســي اوخو سره له دې، ارنــولډ په افغانستان کې  ی« .وګــړو اصلي، بــومي ژبه ده ٪۰۰د نـږدې  » افغانستان کې 

که څه هم پښتانه د وګړو لـــه  نیمایي  نه غــټه برخه جــوړوي، ژبـــه یــې مغـلوبه »:واقعــیت ته زموږ پام راګرځوي چې په خپل هیواد کې
 .«ده

په افغانستان کې  لومــړئ او . يکاږي چې په افغانستان کې وګړشمیـرنې پــه غـټه کچه پـه  اټکلونو والړې د( ۰۲۲1)نیراپ او سیکیـنس
چې  دافغانستان د ( څیـړنې)دغې سروې. زییز کې تر سره شوې وه 1۸۹۰-1۸۹۰پـــه « څــیـړنه[ جمعیتي]خــورا علمي دمـوګرافـیک»

ـوې وه، لس عـشاریه حکومت په هــمکارۍ سره د امریکې د بـین المللي پرمختیا  د ایجنسۍ لپاره د نیویارک د دولتي پوهنتون له خــوا پلې ش
د کوچیانو شمیر ځانله څه د . خو د کوچیانو شمیر یې ونه ښود. وګړي یې اعـالن کړل(مقیم، دایمي)میلیون ځای په ځای شوي( 1۲،۳)آتـه

څلور  شاریهزییز کې د افغانستان د وګړو شمیر اتلس عـ 1۸۸۰په همــدغه مخ کې راغلي دي چې په (.  ۸۸مخ )پاسه یو میلیون اټکل شــو
څلویـښت « نـږدې»: زییز کې د وګـړو دشمیر یو بل اټکل لوستلی شو1۸۸۱یـو څو مخونه وروسته، موږ په . میلیون اټکل شوی و( 1۳،۰)
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ترکمنان وو، اود  ٪۰،۰ازبکان،  ٪۱،۸هزاره ګان،  ٪1۳تاجکان،  ٪۰۰،۸پــاتي نور په پـرله پسې ډول .  افـغانان پښتانه وو( ٪۰۲)سلنې
قـزلباشان هم پکې راغلي ( ٪1)ته رسیدله چې یوه سلنه ( ۹،۸٪)ی ډیــر کوچنیـو قـومي ډلو انـدازه ټول ټال اووه عشاریه نهه سلنونــورو پات

خورا ستراو رواجاَ په سیاسي لحاظ »د :زیـیز لپاره د پښتنو د شمیر یوې بلې اندازې ته پام وکړئ 1۸۸۰په همدې مخ کې د (. 1۲۰مخ ) وو
که موږ دغه اټکل (. 1۲۰مخ )میلیون و( 1۲،1)« په اټکل سره لس عشاریه یو»کې  1۸۸۰یانې د پښتـنو شمیر په «مي ګروپخـورا قــوي قو

 ته جګ شي ٪۰۰میلیون وویشو، د پښتنو شمیر به نـږدې  1۳،۰د ټولو وګړو په شمیر یانې په ( میلیون1۲،1)شوې شمیر
       1۲،1۲۲،۲۲۲ ÷ 1۳،1۲۲،۲۲۲= ۲.51۳۸=55٪ Pashtuns 

کې د عراق  ۰۲۲۸کې  د افغانستان او په مارچ  ۰۲۲1نور خو ال څه کوئ چې د امریکې د مرکزي قواو جنرال ټامي فرانکس چې په اکتوبر 
 (.الندې ووینئ)غـږیـږي( میجوریټي پشتـونز) «اکثریتي پښتنو»د یرغلونو مشر و، په خپل کتاب کې په 
افغان »، ٪۰۰، تاجک ٪۸۰، پښتو ژبه ٪۸۳کې پښتانه ( ۰۲1۸)« اینسیکلوپیدیا دې الګورا» هپ: ورسواوس به یو څو فرانسوي چینو ته هم و

ګڼل شوي  ٪۸۲، تاجک ٪۰۲کې پښتانه ( ۰۲11)« لی پیتیت لروس»په . اټکل شوي دي ٪11، ترکمن ٪1۸، هزاره ٪۰۲(  دري)«فارسي
له مخې چې په ( د سبا افغــانستان)د پروګرام « .ګ.ن.و»د  .کڼل شوې دي ٪۰۲کې هم پښتانه ( ۰۲۲۹)« ال روس اینسیکلوپیدیک»په . دي

کې پښتانه ( ۰۲۲۲)« اتلس ایکونومیک موندیال»په . اټکل شوی وو ٪۸،ا و هـزاره ٪۸۰، تاجک ٪۰۲کې رامنځته شوی و، پـښتانه  ۰۲۲1
ه منندوی یم چې زما سره یې د پورتنیو له ډاکتر عثمان روستار تره کي ن( زیرکیار)زه . اټکل شوی وو ٪1۰، او هزاره ٪۰۰، تاجک ۸۳٪

د افغانستان د قومي او ژبنی  جوړښت  د شمیرنو لپاره د فرانسې په  دریځ باید (. ۰۲1۸مارچ  1۸)فرانسوي چینو وګړ شمیرنې شریکې کړې
مسعود   قومندان« افــسانوي» ه نامـهضد ډلګــۍ او د هغــې د تـش پــ -دغــه شمــیرنې په افغانستان کې د یوې  پښـتون: نوکې رڼـــا واچـــوم

ي چې  ضـد دریځ څـرګندیـږ -د افغانستان لپاره  په پورتنیو  فرانسوي احصأیـیو کې هغه پښـتون. سره د فرانسې د حکومت کلک تمایل ښئ
د دغــه . تنسته غځول شوې ده له  جوالی را هیسې د افغانستان لپاره د امریکې د مرکزي استخباراتو د حقایقو په کلني کتاب کې یې ۲۹۹۱د

فــرانـسه او اوسنــئ امپریالیستي امریــکه دواړه د خپلو ملي ګټو د خوندي ( استعماري)ورته والــي دلیــل دادی چې پخــوانئ ښکیال ک ګره 
کیالکګــرو او امپـریالیسـتي نــوموړي د دې جـرأت الره چې په  ښ. سیـاسي ګـوډاګـی احمد شاه مسعــود:  کولو لپاره ګډ مخــرج لــــري

ژبــي ګاوڼـډي  ایـران بانـــدې  بې لــه کـوم  تبعــیضه د افغــانستان  -او پـه فارسي(  روسیې، فرانسې، او امریکې۱شوروي اتحاد)قـدرتــونو 
 .خــپلواکي، حاکمــیت او د خــاورې بــشـپـړتیا لــیالم کــــــړي

ژبني ترکیب لپاره د امریکې د مرکزي استخباراتو  -به بـرتانوي او جرمني چینو هم د افغانستان د ټولنیـز زییز وروسته1۸۸۰زما په اند، له 
  .احصأییوي قالب کارولی وي

«  دافغانستان لپاره د واک موسسې»وګړشمیـرنې ناچله وښیم، دیته اړتیا لرم چې ( مصنوعي)راتوږل شوې د دې لپاره چې په افغانستان کې 
او سروې  دې ( تحلیل)دلیل یې دادی چې تر اوسه پورې د وګړشمیـرنې او قومي ترکیب  د شننې . ـړنه او معلومات وړاندې کړممفصله څی

 پروژې په افغانستان کې خورا معتبر او  اصیل سند وړاندې کړی دی
 

 د افغانستان د قومي او ژبنیو ډلو لپاره د واک موسسې احصأیـیې
 

د شپـږ کلنې څـیـړنې اوسروې د پروژې په اوږدو کې مخیز کتاب دی چې  -۰۰۰هغه « دافغانستان قـومي جوړښت» په څیر،( سند)د السـوند
واک » کې د تاسیس شوې (پښتـونخوا )د غــه تحقیقي او څیـړنیزه پروژه په پـیښور(. 1۸۸۱جوالی  -1۸۸1اپریل )رامنځته شوی دی

) واک موسسه په مالي لحاظ په ځان متکي . کې خپره شوه( لمریز1۸۹۹) زییز  1۸۸۳په په الرښودنه بشپـړه شوه او نتیجه یې « مـوسسې
پښتون افغان دی، د ننګـرهار  ، په خټه تـریـند واک موسسې موسس او مشردیانجنیر محمد انعام واک چې . ن دیسازما(سیلف فنـډینګ

محمد انعام . کابل پـوهنتون د جیالوجۍ له پوهنځي نه فارغ شوی دی زییزکې زیـږیدلی دی، او د1۸۰۰والیت د سره رود  په سیمه کې  په 
دوه کتابونه په فارسي هم ایران کې یې کار کاوه، هلته یې  هغه مهال چې په. واک څوکتابونه په خپله مورنئ ژبه پښتو کې خپاره کړی دي

 .یوموثـق او معـتبر اثر دیکتاب تر نن پورې  د احصایٔ « په افغانستان کې د قومي جوړښت ». خپاره شوي دي
د قـومي جوړښت شمیرنې خپرې کړې چې د واک موسسې د شمیرنو « اریانا دایرة المعـارف»کې په کابل کې ( لمریز 1۸۸1)زییز ۰۲1۰په 

نهه ، هزاره (٪1۰،۸۳)، تاجک دولس عشاریه اته دیرش سلنې (٪۱۰،۹۸)پښتون دوه شپـیته عشا ریه درې اویا سلنې: سره یې اړخ لګاوه
ن ثـریا پوپل چې اوس په مـیـرم. ، او نور(٪۰،۱۸)،ترکمن دوه عشاریه نهه شپـیته سلنې (٪۱،1۲)، ازبک شپـږ عشاریه لس سلې (٪۸)سلنې 

په اریانا دایرة المعارف کې داسې . د علومو د اکاډیمۍ مشره ده، پورتنئ قـومي  جوړښت یې په ولسي جرګه کې اعالم کړی وکابل کې 
،  تاجک ۱۰،۹۸پښتانه : دافغانستان ملی اتنیکی جوړښت چې په دې وروستیو کې څرګند شوی او په الندې ډول وړاندې کیـږي»: راغلي دي

  ۰۰۰، اریانا دایرةالمارف، مخ «.... ۰،۱۳، ایماق ۰،۱۸، ترکمن ۱،1۲، ازبک ۸،۲۲،هزاره  1۰،۸۳
 

 اعـتبار( میتودولوجي)د واک مـوسسې د  طریقه پوهـنې
 

قومي نظم پـیژنـدنه، او د  -نیـزد افغان ټولنې د کلتوري نازکیو اود ټول. سسې د تحقیقاتو اعتبار په مفصلو او دقــیقو هڅــو والړ دید واک مو
 .کافي وخت لرل  چې نتیجې السته راوړي د دغې تحــقیــقي پــروژې ځانګــړ تیا وې دي

ـدانو، عـزتمندانو، پخوانیو دولتي مامورانو، ښوونکو، او دیني او ولسي مشرانو سره د له څـیـړنې نـه وړانــدې  د افغـان پـوهانــو،روڼ انـ
دغو بحثونو، نیـوکو او .  پروژې په اړه مشورو،  بحثونو او د هغوی نظریو ته غـوږ نـیول د پــروژې د بــریالــیتوب په لوري  مهم ګام و



  

 

 

 5تر 5 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

 

ته درنـــاوی وکــړي او د اعتماد په (  نورمونو)کلتوري معیارونو -ځاییزو ټولنو ټولنیزوالرښودنو د تحقیقاتي ټـیم د غـړو افـق ارت کړ چې د 
سر بیره پر دې، د . روزل شوي وو اارپوهانو له خوک۱د تحقیقاتي ټـیم غړي د مسلکي کسانو. چاپیـلایر کې خپله تحقیقي پروژه پـرمخ بوځي

کې او د پښتونخوا په پیښور او کویټه کې د کــډوالــو افغانانــو په ( تهران او مشهد) سروې په ایران( مقدماتي)زییز په پیل کې سریزه   1۸۸1
په لومړیو وختونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د پـوهـو خلکو  1۸۸1زمایـښتي مرکې د آ۱دغه ډول سریزې. منځ کې پلې شــوې وه

د وې په افغانستان کې په غـټه کچه واقعي سر. ه کلي ته ور وغځیدلهدا سروې د حـوزې په کچه پـیل شوه او ښکت. سره هم شوې وې
د واقعــي سروې په مهال، د (.  1۸۸۱تر سپـتـمــبر  1۸۸1مې ) ولــسوالۍ په ســویه خو په ځینو ځایونو کې د کلي په سویه هم پلــې شوه 

دا و ه چې هلته د میشتو  د دغه سفر موخه. یوادونو ته الړلزییز کې روسیې او د مرکزي اسیا هــ1۸۸۰تحقــیقاتي ټـیــم ځینې غړي په 
ځینې مرکې چې د . شریک کړي  او نظر یې معلوم کړي( ډاټا)افغانانو سره د افغانستان  په شمالي والیتونو کې د مقدماتي سروې معلومات 

دې  قانــع کــړه چې د افغانستان په ځــینو شمالی والیـتـونو مرکزي اسیا په هیوادونو کې د میشتو افغانانانو سره شوې وې،  واک مــوسسه په 
په لومـړیو کې  د  دغـو والیتونو  په  یو څو ولسوالیو کې   1۸۸۱د . کې خپله سـروې تکـرار کړي(لکه بغالن، سمنګان او بلخ)

 بیـا اجرا شوه ( څیـړنه)سروې
د واک موسسې له ( پیـژندونکي پخواني  پــوهــاند لؤیــیس دوپــرې مـیر من دهچې  د امریکې د یو نامتو افغانستان )نانــسي هاچ دوپـرې 

ډیـر لږ »:کې داسې لیکلي دي( تقـریظ، حمایت)په اړه په  خپله بـډیـره ( لمریز1۸۹۹= 1۸۸۳)د کتاب « د افغانستان د قـومي جوړښت» خــوا
له همدې امله میـرمن دوپرې مّحمد انعام  واک ته شابسی « .قــه ښودلې ويلیدل شوی چې افغانانو به د دغسې اریـانوونکې موضوع سره عـال

مخیز کتاب په لڼډه بڼه   -۰۰۰په پښتو کې  دغـه (. ، یونیورسټي ټاون، پیښور1۸۸۳جون  11) «په دې مهمه هـڅه کې مخکښ دی»وایي چې
ستنئ نسخه یې د میرمن نانسي دوپـرې لــه خــوا کتل  چې ورو( 1۸۸۸جــوالی )په انګریـزي ژبه کې په پـــیښــور کې خــپــور شو 

 وه( ایـډیټ)شــوې
 دویمی برخی پاید 

 
 
 
 
 
 
 

 


