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  10 تر 1  له:ميرهدپاڼو ش

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه: يادښت 

  

 ٢٠١٧/ ١۵/۴                                                                             زلمی کرزی :ژباړن
  

   )افغانستان در پنج قرن اخير(فرھنگ د تاريخ  د

  د څو ټکوتحليل او کره کتنه

  )يمه برخهدر(

 وکش شمال تهد ھنود ښورښي قومونو د جبري تبعيد حقيقت 
  

   )اکادميسين سيستانیکانديد: والليک(

  

  :يادونه

ما د ښاغلی کانديد اکادميسن اعظم سيستانی 

فرھنگ د تا ريخ د څوټکوتحليل اونقد ولوست په رشتيا  د

  .ډيره په زړه پوری کره کتنه ده

د فرھنگ د تاريخ منفی اړخونه يي خورا ښه 

روښانه کړی دی، دملی وحدت برخAف د پام وړ ټکو ته يي 

ليکونکی چي ښايی تر اوسه ډير پښتانه ګوته  نيولی ده 

لوستونکي دغو مسايلو ته متوجه سوي نه وي، او

افغانانوته اړينه ده چي د فرھنگ په ناروا روايتونو او 

       انځورزلمی کرزید                                                     .جعلياتو ځان پوه کړي

 د باندی کي، ځوانانو او راتلونکی نسل ته بايد تاريخی زما په اند د افغانستان په دننه او

   . مستند حقايق وکښل سي او د دوی افکار بايد په جعلی ليکنو مغشوش نه سي

د سيستانی صاحب څخه مننه کوم چي د فرھنگ د کتاب پر مھمو ملی او تاريخی 

. انانوته څرګند کړموضوعاتو منطقی او مستدله رڼا اچولی ده، او د ده د تاريخ ماھيت يي افغ

د . نوموړی ھر وخت  د افغانستان دښمنانو او د پرديو ګوډاګيانو په مقابل کي ټينګ وMړ دی

ما د . لوی خدای څخه ده ته په دغه فرھنگی خدمت کي M زيات برياليتوب او سرلوړي غواړم

 ،دی ليکل سویاو په روانه ادبياتو سره چی په دری ژبه ښاغلی سيستانی دغه کره کتنه 

او تحليل شپږبرخی په پښتو ژبه وژباړل، ھيلمن يم چي ګران لوستونکي دغه په زړه پوری نقد 

  .ولولي او دخپلو تاريخي مالوماتو په بشپړولو کی ګټه واخلي

  .محترم ليکوال ته دلوی خدای څخه روغتيا او سAمتيا غواړم

   په  درنښت 

  2017/ 3 /30 زلمی کرزی

  



  
 

 

  10تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

  

  

 وکش شمال تهد ھنوي تبعيد حقيقت د ښورښي قومونو د جبر
  

 په قبيلوي ټولنو کي د ملت د جوړښت درد ناکه پروسي تر سر ليک �ندی داکتر روستا تره کي
  .خپله مقاله په دغه شعار پيلوي

  : او بيا کاږي!ژوندی دي وي د دموکراسي جنت! مړ دي وي قبيلوی دوږخ(

ولنو کي د ملت جوړښت او ملی ھويت د له بده شامته په وروسته پاته ھيوادو او قبيلوی ټ«
  .آسيايی استبداد دملی ھويت او ملی حکومتونو بنسټ جوړوی. بشريت د تور تاريخ يوه پاڼه جوړوي

په افغانستان کي د نورو ھيوادو برخAف دملت د جوړښټ پروسه د مخلفانو د مقاومت په 
  . څخه تر سره سوي دهټکولو سره بيله قومی او قبيلوی اکثريت او اقليت ځانګړتيا و 

امير عبدالرحمن خان د ھغه وخت ھزاره وټکول د غزنی او کAت غلجيان يی مرکزی حکومت 
د شمال د ناقلينو ځايونه دملت د جوړښټ . ته ايل کړل او نورستان يي په ملی واکداری پوری وتړی

د دغو خبرو .نه لرید پروسي يوه برخه وه، په غوڅ ډول د آسيا د تاريخ د بيلګو سره برابر والی 
څخه څرګنديږی چي د ملي دولت په جوړښټ کي خښم او قھر د برMس پوړ لخوا د بشريت د تور 

په افغانستان کي د اميرعبدالرحمان خان او ھاشم خان په دورو اړه نه . تاريخ پاڼه جوړوي
  ]٣۶.[».لري

کتاب  جلدی  پحپل دوههله بده مرغه د. اوس دلوستونکو پام د فرھنګ د تاريخ پيام ته رااړوم
عبدالرحمن امير فرھنګ د.  کي مذھبي، قومي او اتنيکی دښمنيو ته يي لمن وھلی ده)صفحو١١۶٧(

  :تګ مزارشريف ته او د سردار اسحق خان ماتي او روسيي ته د تښتيدلو په باره کي ليکيخان 

وګرزيد، د ترکستان خلکو د اسحق خان سره عHقه درلوده، د امير د خښم او غچ سبب « 
يوشميړ خلګ . د راتلونکی کال ماليه ھم د مخه ورکړی،مځکوال اړ سول د باقياتو په ورکولو سره 
او . کورونه پريږديخبل  پولو په ښاوخوا کي روسيی دچي زيات يی ازبکان وه، مجبور سول د

 د دوی مخکي يي نورو کوچي. يودخپلو کورنيو سره ھغو سيمو ته کوچ وکړي چي امير ټا کلي 
  ]٣٧[ ».ساپی، شينوار، مؤمند،نورزی او ھزاروته ورکړي: افغان قبايلو ته لکه

 سپکاويدواړه سته،  »فتنه« او )توھين(»سپکاوی«له بده مرغه، دفرھنګ په دغو جملو کي 
ه او ھزار...ساپی،شينوار : ددوي مخکي يي وکوچی افغانی قبايلو لکه  «چي دی وايیپه دی مانا 

  ».وته ورکړه سوی

شمالی و�يتونوته وشړل،پوونده او کوچيان خلک نه وه،امير و دوويل سي، ھغه قبايل چي اميرباي
 غزنی واليانو ته فرمان وا  ق د غلجيانو د ټکولو پر وخت د پکتيا، ننګرھار١٣٠۴عبدالرحمن په 

 يی وليږی او په ھغه کي يي د ناصری کوچيانو راتګ د افغانستان په دننه کي منع اعHن کړ، او دوی
او واخلی ږدي خلګ او دولت د دوی پر ضد وسلی ه خپل سرپه افغانستان کي پښه کښيوګواښل که پ

  ]٣٨[».ددوی د راتک خنډ به وګرزي

جات دبغاوت تر ختميدو ه  دھزار١٨٩٣مګرپه .دغه فرمان تر لسوکلنو پوری د پلی کيدو وړ وو
په و�يتونو کي کوچيانوته دڅړ وروسته دغبار په قول اميرعبدالرحمن د غزنی او ميدان وردک 

  . څود ھزارو او نورو محلي کوچيانو د جنګ مخنيوي وسي،ترځايونه وټاکل

د افغانستان دولتونه د اميرعبدارحمن خان وروسته تر اوسه په دي نه دی توانيدلی چي بی کوره 
وکښ شمال ته نو په دي ټوګه ھغه قومونه چي امير د ھند. کوچيانوته يو ټاکلی ځای او سيمه ورکړي
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وشړل ټول د کابل او کنړ، سيندونو دشنو او سمسورو درو جنګيالي سرکښ اوسيدونکی وه، او ھم د 
ترنک ،ارغنداو او ھلمند دسيندونو د زرخيزو سيمو خلګ وه چي د پر له پسي پاڅونو او بغاوتونو له 

ه خپل ځان وژغوري امير ددی لپاره چي ددغو ښورښتونو او شر څخ. کبله يي امير په تنګ کړی وو
بادغيس،شبرغان ، : نويي دوی ددولت پر ضد د ښورښت په ګناه، د ترکستان، ليری شاړو مځکولکه 

دوی ټولو پخپلو و�يتونو کي کورونه، او د کرھڼي مځکي درلودي .ميمنه ،فارياب او کندوز ته وشړل
د ١٨٨٨-١٨٨١ او په ھيڅ ډول دوی کوچيان نه وه، دوی د سردار اسحق خان د پاڅون دمخه

او امير دوی دخپل تکړه لښکر په زور وټکول، د تبعيد په ګناه يی د . اميرپرضد ښورښت کړی وو
  .ان کړليھيواد شمال ترکستان ته وشړل او پر دولتي مځکويي ځاي

ګوډ تيموراو نادر افشار : حتی ويHی سوچي امير دغه کار دنامتو واکمنانو او سوبمنانو لکه 
د ښورښی قبايلو د ويری او دخپل قلمرو د ټيکاو له کبله تر سره کړ، او ھم په دسياست په پيروی 

شمالي پولوکي يي د تزاری روسيی د يرغل له امله دغه افغان جنګيالي قبايل د سپراو ديوال په موخه 
مرو، سرخس، ١٨٨۴دلته بايد يوټکي زيات سي چي روسانو په . ان کړل، نه دکوم محبت له مخييځاي

 آق تپه او چمن بيد د يوه لنډ خونړي ١٨٨۵ او قزل تپه ونيول او يو کال وروسته يی په پل خاتون
. جنګ وړوسته د افغانی پوځيانو څخه ونيول او د تزاری امپراتوری  په قلمرو کي يي ومښلول

وروسته روسانو د پامير لوړي سميي ونيولی او په وروستنيو کلنوکي يي د روښان اوشغنان د سيمو 
امير عبدالرحمن خان اړ سو چي د روسانود وړاندي تګ له کبله يو قوی . ته پلمي جوړولینيولو 

ديوال جورکړی او د پښتنو څو قومونه دھيواد په شمالی حساسو پولو کي ميشته کړي څو د روسانود 
 په شان د روسانو د وړاندی تګ مخنيوی وکړ ]شاھين[ پښتنو ھم د ډال]٣٩[يرغل  مخنيوی وسي 

  .کله يي د محلي خلګو مځکه او باغ نه دي غصب کړيمګر ھيڅ

د امير دغه کارله يوه پلوه د دباندني دښمن په مقابل کي يو دفاعي سياست وو او له بله پلوه د 
داخلی امنيت په برخه کي ھغو قومونو چي دده د واکمني پر ضد ښورښت کړی وو دډله يزي سزا په 

 سر کښانو قومی ،قوت او زور لږ کړی او دوھم دا چي اميرلومړی وغوښتل چي د. توګه تر سره کړ
نوروته دا وښيي که بيا زما په مقابل کي بغاوت وکړی  دخپلو پلرني ځمکو او خپلوانو څخه به ليری 

 سره د ملت د مګر دغه سياست ھيڅکله د اميرپه قوم پالنه اړه نه لری، په دغه سياست. او وشړل سي
په رشتيا ) نجونو راکړه ورکړه(لنيزاو قومی اخښنه او بخښنه کي د ھم په ټواوجوړښت په پروسه کي 

  .يو ګتورکار شميرل کيدی

د ډلی لپاره يو �س وند ) ستم ملي( په دی مانا چي د فرھنګ دغه جمله کو�ی سي دفتنهمګر 
څنګه  .وسره قومي، نښتي او جګړي وکړي ازبکان د ھيواد په شمال کي د ميشتو پښتن، ترڅويرزګو

 پيړی په لومړيو کي دوه ځله د ھيواد په شمال کي پښتانه قومونه د ٢١پيړی په آخرواو د٢٠چي د 
  .دغسي دښمنيو او جګړو سره مخامخ سوي دي

لسيزه کي، کله چي د جھادی تنظيمونوحکومت منځ ته راغي او ٩٠ پيړی په ٢٠ د لومړی ځل
تصفيي سياست او د پښتني قومونو په شمال کي رشيد دوستم را پيدا سو، د شمالی سيمو څخه د قومی 

جبري شړل پيل سول ډيری پښتنی کورنۍ د رشيد دوستم او جمعيت اسHمی بو لندويانو تر تيغ تير 
کړل او حتی د غنمو درمندوته يی اور اچاوه ، څو طالبان راووتل او د دوی د شر څخه پښتانه او غير 

  .پښتانه آرام سول

 په واسطه د بمباريو)B 52(ر زولو وروسته د امريکايی د طالبانو د حکومت تر راپدوھم ځل
شمال پښتانه د طالبانو د ھم ژبي په ګناه د فارياب ،بلخ ،کندوز، تخار،بدخشان، بغHن،سمنګان، 

  کوروته يی اور .  لخوا وځورول سول او ظلم پروسووولوالټبادغيس، او ھرات و�يتونوکي دشمالي 
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  .و تا�سول او پرښځوباندی يي جنسي تيری وکړواچاوه ،شتمني او مالونه يي چور ا

 کې د پښتـنو کړول او  په شمالافغانستاند(  مقاله هحقوقو سازمان يو یبشر دملګرو ملتود
د دی مقالی په يوه برخه کی راغلی ده . کښلی ده چي ښاغلی رحمت آريا ژباړه کړی ده )ولځور
 شمالی افغانستان کي د طالبانو د واکمنی د ز کال د نومبر د مياشتي له پيله څخه چي په٢٠٠١د« چی

دشمالی افغانستان په ډيرو برخو کي پښتانه د وژنو ،وھلو، ټکولو، . ړنګيدو له نيټي سره سمون خوری
کړيدلو، جنسي تيريو،لوټ او  شوکوپه ګدون د کړاونو سره مخامخ سول، پښتانه ځکه وځورول سول 

 طالبانو د مشرتابه دډلی ډيرغړی له سويلی افغانستان څخه چی له طالبانو سره ھم پيونده وبلل سول، د
  .دي

په شمالی افغانستان کي دځورولو دپازوالني دغه ګوته دروتوکمپالو او توکم بنسټو ګوندونو او د 
  .ھغو مليشوته نيول کيږی 

  ازبک واکه ملی اسAمی جنبش

  تاجيک واکه اسAمی جمعيت

  ھزاره واکه وحدت ملی ته 

 ٢٠٠٢اندی نوموړو ځورونو ته په کتني اوځواب کي دبشری حقوقو دڅار ټولنی دد پښتنو پروړ
زکال د مارچ په مياشت کي خپل څلور تنه پلټونکي شمالی افغانستان ته وليږل ، پلټونکي ډلی بلخ 
،فارياب،سمنګان،او بغHن کي له يوشميړپښتون ميشتو کليو او ټولنو څخه ليدنه وکړه، ھمدا شان دغی 

غانستان  دلنډ مھالي دولت له استاذو ،دپلوماتيکي ټولني له استاذو او د بشری مرستو له ډلی د اف
  .کارکوونکو سره وليدل

 
 وروسته د طالب به نوم  يی دښا لخوا ټړل سوی دی او Mسونهښتانه چی د دطالبانو په نوميوه ډله پ

  .تر دی پخوا اعدام سوی ووخوالتم  چی د دوس،دا ډله عAوه پرھغو دری  زره طالبانو دی.اعداميږی

  

زموږ پلـټونکې  ډلې د خپلو پلـټـنـو په لړ کې  په سيمه کې د پښتـنـي تولنو د شتمـنـيـو د لوټ او 

تا� او په وچ زور د ھغوی د ځمکو او ځايونو د نيولو د پـيـښـو په اړه مالومات په �سوند شوي ډول 

َښـې په ورته ډول رامنځته ييمه کې ھم د لوټ او تا� پد فارياب و�يت د شور دريا په س. راټول کړل
( سيمه ييزو کليوالو ويل چې د نوامبر په نيماييو کې له جنبش سره ھمکارو وزبکو وسلوالو . شوې
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د ھغوی وسلې يې په )  پرته له دې چې د نورو توکمونو له  وگړو څخه وسلې را ټولې کړي 

ړ کې يې ددوی کلي لوټ او تH کړل ، څاروي يې ورڅخه زوراټولې  او د څو راتلونکو اونيو په ل

واخيستل ، غنم او دانه باب يې ولوټـل ، د کورنو د اړتيا وړتوکي او شتمني ، غالۍ ، پيسې او سره 

  .   زريې ټول را ټول کړل

تاسو د . تاسو پښتانه ياست: د بغHن په و�يت کې د جمعيت يو بولندوی يوه پښتانه کليوال ته 

يو پښتون سپين روبی د  .ئاو سيمه موږ ته راپريږدئ تاسو بايد کابل ته و�ړ شـ. يمې نه ياستدغې س

. طالبانو جنايات وکړل خو سزا يې اوس موږ وينو: وحدت د ډلې د جنگياليو د ځورونو په اړه وايي 

 له زما گيله يوازې:يو بل پښتون توکمه سپين روبی چې کوريې د جمعيت ځواکونو لوټ کړی وايي 

موږ وسه نه . آيا زموږ غږ اوري؟ خو کله چې له خدايه  گيله کوو ھمغومره سزا وينو. r څخه ده

د توپکوالو او بولندويانو د کړاو له �سه ، اوبه زموږ ترخځ ته . دلته توپکوال وسه او زور لري. لرو

  ]40[».چې خپله بزگري وکړوئ دوی له دغه ځايه ورک کړي ،  پريږد. را رسيدلي دي

 زره پښتانه له شمال څخه چي ټوله مځکی ٨٠ کال کي ٢٠٠٢د بی بی سي د راپورله مخي په 
يي له �سه ورکړی يوازی يی خپله کورنۍ جHل آباد، ھلمند او کندھار ته ورسول او دکډوالو په 

او حتی تر اوسه بيرته خپلو اصلی ځايونو ته نه دی تللي، ځکه کورونه او . کمپونوکی يی واړول
مځکی يی د شمالی ايتHف د بولندويانو لخوا غصب سوي دي د محلی ځواکمنو کسانو په نامه قباله 

  .دولت تر اوسه په دغو و�يتونو کي د قانوند پلی کولو توان نه لری. سوي دي

بايد وويل سي چي د افغانستان تير دولتونه مدام د خپلو خلګو څخه ھيله درلوده او لري يي څو د 
نو په ھمدی ډول امير عبدالرحمن ھيڅکله د ايل . متيا د له منځه وړلو سبب ونه ګرزی نظم او آرا

 قومونو ته يي چي په ھر و�يت کي دولتي تبعيدیګو مځکي نه دي اخيستي، بلکي سوي او عادي خل
يوازی په ھغه حالت کی يي دمځکود خاوندانو څخه مځکه اخيستله چي د اميرپر .ځمکی وی، ورکولي

ځنيي وختونه دغسي مځکی د خالصه او يا ديوانی ځمکو په نامه پوځي .ره راکښلي وهضد يي تو
  .کسانوته د خدمت په بدل کي ورکولي 

د ھغو خانانو مځکی چي د سردار اسحاق خان سره يو ځای د امير پر ضد : د ساری په ډول
ھغو جنګ کړی وو، او د ماتي وروسته روسيی ترکستان ته وتښتيدل، واخيستل سوي او 

  .منصبدارانو ته چي په دغه جنګ کي يي زړورتوب ښکاره کړی و، ور کړه سوی

و ه ساپيانو، مومندو،نورزو او ھزار مګر د فراريانو مځکي ھيڅکله غلجيانو، شينواورو،
دغه قومونه د امير د قھر او غصب �ندی وه، که يی دوي ته . ښورښيانو ته نه دی ورکړه سوي

  .شاړي مخکي دی چي د ھغو آبادول ډيرزحمت او زيارغوښتمځکي ورکړی ھم وي ، ھغه 

 د ھاشم خان د صدارت په وخت کي کله چي: ښاغلی احسان r مايار يوه ورځ راته وويل
دګوھرګان وياله وکنيدله سوه، دولت د اوبولګولومځکي يو جريب په يوه غران خرڅولي،خو خلک 

مځکي بي خاونده اوشاړي وي، ارچی دښت  د : رانيسي ، ده زياته کړهحاضر نه وه چي دغه مځکی
او دوی دغه مځکي په زرخيزو مځکو تبديلي . دولت د سويلي و�يتونو بي مځکو پښتنو ته ورکړی

څو بي مځکي .کړی ، په دغه تړاو دولت په داخله وزارت کي د امHکو او اسکانو رياست جور کړ
لی و�يتونو مځکو ته وھڅوي، نو په دی خلک د غنمو د تخم او تقاوی پيسو په ورکولو سره د شما

  .ان کوليډول دولت پر شاړومځکو ځاي

عHقه نه در ھيڅ رو خلګو د کرھڼي دچارو سره ری دشمال ترکتباپو١٩۵٠دشلمی پيړی تر 
لوده،زيات يي د غاليو اوبدلو، مالداری،او د قره قل د پوست او غاليوسودا ګری سره عHقه درلوده، 
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پاته سوي او يا د مHريا په  بومی خلګو د نه عHقي په دليل بی کښته او شاړیدشمال زياتي مځکي د 
 ځکه د »!که مرګ غواړی کندوزته وMړ سه «:خلګو به ويل.  مځکو بدلي سوي باطHقو او دلدلزار

مHريا غوماشي خلک وژل، په کندوز کي بشری قوه لږ وه څو دولت د مHريا سره مجادله پروژه 
روغتيا وزيرداکترعبدالرحيم خان فعاله ونډه د يادولو  ه مرض په له منځه وړلوکي دد دغ. جوړه کړه

  . وړده

په عين وخت کي کله چي د سپين زرفابريکه د شيرخان خروټی زوی سرور ناشرپه تHښ 
  دکندوز او بغHن خلګو د جغندرو او پومبه کښت پيل کړل، ناقلينو،اوھمت په کندوزکي فعاله سوه 

. ير زيار او زحمت د کندوز او بغHن شاړی مځکی په آبادو او زرخيزومځکو تبديلی کړیپښتنو په ډ
پخوانۍ اود کاله يی دوه ،دری پH حاصل اخيست او دوی د دی �ري څخه دښه ژوند خاوندان سول، 

  .»!که ژوند غواړي کندوز ته وMړسه«:چیير وخوړيمتل تغ

د  و کی په تيره بيا په کندوز او بغHن کيله دغه وخت څخه وروسته دھيواد په شمالی سيم
تر مخه  او پښتانه ناقلين د مځکو دپيداواروپه توليد کیله کبله لوړسوښه حاصHتو مځکو ارزښت د 

 د افغانستان دملی يووالي دښمنانو د بومی خلګو په منځ کي داسی تبليغ کاوه چي په افغانستان کي .سوه
انو دملی ستم سبب سوي دی، د شمال مځکی يي د دوی څخه په د پښتنو واکمني پر ازبکانو او تاجک

 وجنوبی زوراخيستي دی او سويلي پښتنو ته يي ورکړی دی نوبايد دغه قومونه بيرته دشمال څخه 
پايله په شمال کي د پښتنی قومونو  اموغله بده مرغه دفرھنگ د کتاب دپي. اصلی سيمو ته و�ړ سي

بولندويانو او دوستم د ملی جنبش او نورو ستميانو لخوا  تر سره تصفيه دجمعيت اسHمی د نالوستو،
  .سوه، په اريايي سايت کي آتش خبری آژانس يوه بيلګه خپره کړی ده

  :!)هوک حکومت ،تفرقه واچوه ( استي سميپه افغانستان کي د چپي رژ
 ورګټ وي خهڅ استونوي د سروګ Hکيکښد ) و حکومت کنندازاتفرقه ( ی ملتونو کیپه اشغال

 ی پر وخت پلي سویري تړی د لومزيرګ د اناستيپه افغانستان کي دغه س . يږی کليړ شماستيس
 سوي او پازي د امتزانويرګ په وخت کي، انونڅ د پاوګ او د خللړ شکرښ د پر دي لخهڅ وادي له ھ،ید

 مشر ونڅ پای د ملرګ ، می دستيي کار اخخهڅ استي د دغه سی مشرانو په ورکولوکیپه زور او د مل
 او د اکا ی غلجلي کلن سردار اکبر خان د خپلوفدا کارو دوستانو په مشوره محمد شاه خان بابکرخ٢۵
 ن r خاني امبي چي نایاځ پر ی ،د دهړ کهډ سردار سلطان جان په مرسته دغه توطيه شنیزو
 سيلګ او د انړH ک جخهڅ د بدن يي د مکناتن سر ی ته وسپارسيلګ يي اناي او یوسي هځني له میرګلو
 لهيپه پا. یديږ کي پروځ د واوروپه ور١٨۴٢ کي اشتي په می افغانستان د جنورچيړ کړ يي اکرښل

 .ړ �هځ له منی کځ په منی د کابل او جHل آباد د �رخهڅ دني داکتر برالهيکربښ لولټ رګکي د اشغال

 د ھغه سره مخالفت له اي او ړ د شاه شجاع د مH تی مشرانو مخالفتونه او ستونزی کابل د قومد
 دوست ري نفاق کمبله کابل ته د امیاو د مل.  په وتلو سره حل سوي کرښ د لمنښ د دخهڅ واديکبله د ھ

 وروسته که مخالفت ھم و پر قدرت خهڅ ی سوه، له دولهټ  سرهدوي او پاچا کګمحمد خان په رات
ک، ازبک، او ھزارو قومونو تر  ،تاجتونښ کي وو ، نه د پوځ د زامنو په منري د امیباند
 ٢٨(دي ببرک کارمل واک ته ورسی سره په افغانستان کرغلي د روسانو د ١٩٧٩ردګ،مځمن

 تونوي ، د ملدليلي په وزارت  تبدلويقباد سرحداتو وزارت د قومونو او )١٣۵٨ ی مرغوم١٩٧٩دسمبر
 شوي د وسله والو قومي ملید د دفاع تر نوم �نانوځ ، د خپلو لي تشکنتونوي مع٩ په نامه د وڼورو
 ی دغه اور نه دی پورځی چي تر نن ورړ اور بل کی داسيي وحدت کي ی ، د افغانستان په ملولړجو

 کولو لپاره ړ  د دغه اور د می دی سولي تبدويمنښد کيي او اتنی مخالفتونه په قومی ، جزوی سوړم
 .يږیرس زور ھم نه غاتوي د تبلی د مH او مولویلوګ ، ورور یاسHم
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 او د تي تر جمھوراي بخهڅ د وخت مي رژی د شاھی چی دتي شخصیوازني حسن شرق، داکتر
 او متن کي يي هړ په زلوي مسایاسيدس. کي وواستي په سی پورمي رژی چپوندګ کي دموکراتوګخل

 دي، یلښ کی باره کوپهيښ پیاسي او سزويولنټ د وادي چي ده د ھهڅپخپله حضور درلود ، ھغه 
 .ی لرتياھم ګړیانځ

 ی تفرقه قومجاديا«کي د ) افغانستان ی جمھورني اولبي وتخرسيتأس( پخپل مشھور کتاب ھغه
 :ږی کای �ندکي تر سر ل»ی ستم ملجيو ترو

 ټیسي د کموندلي کی دخپرولو لپاره ،او د افغانستان پاتزمي د مارکسستاني کمونی وطنوڅ«
 په تګښنټي نظام د ی ورانول او د شورووادي ،او د ھی ماتا�نوګي او د افغان جن،ی کلهډ په وادويھ

 Hتي دوزارت په نامه تشکلوي د قومونو او قبایدو... وه ړی په اچولو سره ژمنه کی تفرقیھدف د قوم
 د ھزاره ل،ي تشکلي لپاره د حکومت بتونوي و�ی د چارو وزارت او ورسته د شمالتونويدرلودل، د مل

د .  او نور ی شورا او د نورستان خود مختاری مرکزتي مل،انوي شورا ، د کوچی مرکزتيمل
 منظم او تونهي خپل فعالخهڅ حساب لهي بتګښسو په لي پاردونويلي بودجي په نامه په میمخصوص

 وخت کي ني او په عی کي واچووځ تاجکان ، ازبکان او ھزاره پخپلو منتانه،ښ پوڅ.  وهړی کبيترت
 کسان وڅ ھيت ی ، ھزاره او ازبک د رھبرتونښله د تاجک، پ اچول ، پخپګ او سني په جنعهي شيي

 او ،ړی کداي کي درز پکوي په لیووالي د وګ او د خلیوسات دغه اور بل وڅ کي اچول وځ پخپلو منیدو
 درلوده، نو د ايتړ او ابن الوقت انسانانو ته اتګښ لسوي پروډي لپاره د دوي  ھدف د رسنيړد دغه کرغ

 يي د ھغه یرګ ملوياو . ودښيښ کټ د وزارت بنسلوي يي د قومونو او قبایاځسرحداتو د وزارت پر 
 تنوښ د پدل،ي کمارلګ په رتبه ري د وزاي ني په نامه معتونوي مل٩ کسان د ٩ یپه ھغو ک... اکهټلپاره 

 تيني معانوي د نورستاننت،ي معانوڅ ، د بلونتي د ازبکانومعنتي ،د ھزارو معنتي د تاجکانومعتينيمع
  .تينيمع کانوي دھندوانو او ست،يني معانويپشه ،د 

) انيستم( وزارت تونوي د ملهړ بسنه ونه کHتوي په دغو تشکيی لپاره تښ مخالفتونو دخپری قومد
  د انوځي پو ی د شوروګ د افغانستان خلوڅ ړی بل کی اتفاقي او تفرقي اور داسیچي د ب. ړ کړجو

 ،يو ته وراوهښ سر لي بHي ته يي بليي ،ھر قوم او قبړیک رهي ھی پرستی اجنبروګ وخت او د ملرغلي
 ی ،په ھمدلهښ وربخی او بلي ته يي خود مختاری ته يي خپلواکليډ ويييي تاج اوبل ته يي تخت ،

 يي په وسله سنبال ولټ  لړکړ جوونهډ او غنکونهډ کنی ته قوموهي ھر وونهښ په �ر انويمقصد د خاد
 .لړ کوبډ کي سوياو پ

 سر خHص او د جوال بي سخاوت د جرډي لپاره په حي او تسللي قوتونو د تموید قوم روسانو
 تر اوسه تانهښ پ،ی شکل دی او قومونو تکامللوي د قباتونهيمل«:  به ييلي کاوه او وکارهښسر ور 

 يکي د لتونوي د افغانستان د ملهګ په تووګ خلی يي د وروسته پاتتانهښ ، نو پی ژوند لریلوي او قبیبدو
 ته ور روګ دفتر ملیاسي دسوندګ د يي وزارت ی اداره او نوی سازماندھتونوي د مل» .لړ کلي بخهڅ
  ]41[.ړک

 او کانوي سانو،څ بلوانو،ي وزارت د ھزارو، تاجکانو،ازبکانو،نورستانتونويد مل« : یاتوي زشرق
 ړی کهړ جبھه جووهي په مقابل کي تنوښ دا و چي د پيی وو، او موخه ی سوشلي کي ووځھندوانوپه من

   د دفتر یاسي په نامه د ح،د،خ دسی د دوستي د ثمری کتاب د افغان او شورووياو په دغه باره کي 

 .ړ چاپ کی نويیاي سو او بشلي وو، ووی سولښ لخوا کړیغ

 وزارت  د تونوي کول وو، د ملیاځ وي انوي د ستملهي دکتاب پای د ثمری ، د دوستی نه وی دپاته
 د دغه وزارت په تانهښپ.  کول ووسي تأسHتوي د وزارت د پراخو تشکلوي د قبای �ندیادار تر انويستم

 یوونښ د �ررت وزالوي د وزارت مشر تابه او د قومونو او قباتونوي نو د ملدليحساب کي نه منل ک



  
 

 

  10تر 8  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

 په تونښ پري او غتونښ ھغه بل رداوه، د پو،ي. کول غاتي تبلهړ پر بل په ظاھره ناووي وړسره سم دوا
 دشپي ی دورګم.دهي کدلي کي اورټوګ کي دبازار په ھر لوډ وړ مخالفت زمزمه په دواکارهښنامه د 

 .وليړ جويي فتني او توطيی د بد مرغي لپاره وګ او دخللښلخوا شراب چ

 د کمک له کبله د دغه ی او د شوروايتړاوي پيی د وزارت د ماللوي او د قومونو او د قباتونوي ملد
 یکلني کومکونه در.  سوړ د بH عوض کومکونو وزارت جوی کي د شورونهي لپاره په کابیق اتفایب

 سي رئورا د شرانوي د وزس،ي جمھور رئتي صHحشلوي د وسوي ، د دغو پدلي دالرو ته رسونهيليسوه م
 . سيشلي ووی کي چي ویاځ په خHص �س په ھر کار او ھر ديبا.  درلودري سفیاو شورو

  تي ھهاو ژبي له مخي نه وو، بلکي د حاکم) نژاد( ،توکم تي موقعيیاي د جغرافیلوالي بتونوي ملد
 کي هڼ په پاتي د ھوی کوی خبرتوښ چي په پګھغه پشه يي خل : ولډ په ی ، د ساریدي کاکلټلخوا 

 ړی زده کيی ژبه ی چي درري شماتي زتنوښ د پرګ ،متونښ نه پ،ږی وکاتي مليیمجبور وه چي پشه 
 وګ خو بر خHف د ازبک او ترکمن خل،ږی وکاتي تاجک ملدي وه،باړی کرهي ھيي ژبه توښوه او پ

  ]42[». په اساستي ومني، نه د ژبي او  تاجک ملتيچي ازبک او ترکمن مل. وهی ژبه حتمیلپاره در
 

 د تي د خپل حاکمانوګياډوګ ی ورکوله ، شورووونهښ چي روسانو �رولډ دا چي ھر هډلن
 ی په قومګ يي نه درلود چي د افغانستان مظلوم خلتښم ھغه تر سره کول، او دا ارز لپاره ھتيښپا

 . اخته سي وکيګړ جی په داخلوادي او ھيځ وسویاو ژبني اور ک

 د انقHب دفاع خهڅ او د راز راز قومونو ليډ د دفاع انځد خپل » خاد« وخت کي ني عپه
 . ی وسلي ورکولی او خطرناکسيي پيي ته ليډ ی ھرل،ړ کړجومليشيايی غوندونه  یکوونک

 کي يي یاځ وه، په ھر ی د جنرال دوستم تر بولني �ندشيي ازبک ملخهڅ لوډ ی د دغوقوموي
 ، لي په سووادي د ھخهڅ یلډ ی ددغدولت ،ولهړ جوډۍ غونيی خهڅ وړ خلک وژل او د مرحمانهيب

 انوي نورستانانو،څ ، بلوتنوښ د پیلډ ی ، نورستلهي اختهګ رهډي کي موي سیتنښ پويځ او ختيځدي لوليسو
 په نامه ھره » جمعميلګ«لهډ سوي وي، د دوستم وروسته ،ازبک يړ جوخهڅ، ھزارو او تاجکانو 

 د خهڅ ی د دوچاي چوراو تا� کول او ھګ خلارښ د کابل د ی �ندیرږي تر وندګ کي د دموکراتځور
 . نه کولهتنهښ پوونوړدغو نا روا ک

 یپه ھنر ک »تفرقه بينداز وحکومت کن« د وندګ کي دموکراتوګن د خل د افغانستاولډ ی دپه

   پوره وندګ کي دموکراتوګ چي د خلهړ کاثبات ويښپ«د کتونکو په باور.  تر �سه کولمھارتونه

 استي د دغه سرګم . ړی کیولټ رايګټ استي د س» حکومت کنندازويتفرقه ب« د وڅوخت ونه موند 
 ی Mمل سوی اساستيښ د پاويښ د اوسنيو پواديوروسته د ھ لوړ وهځ له منوندګ د یزياغ
  ]43[».ید

 ګ د بله سره په جنوي ګ چي خلتلښ غوی په تفرقه اچولو کمي رژوندګ کي دموکراتوګ خلد
 r حکومت ته د بي د نجی بازوني کي د ننه فراکسوندګ خو خپله په تفرقه اخته سو، په ،یواچو

 . طر ناک وو خدونوي برانمنوي تر زنويمجاھد

کی  ١٩٩٠په) ري د دفاع وزميد رژ( کودتا ی تنه دګليبيوه  او تفرقي وني کي د فراکسوندګپه 
   کي د وځ r په منبي او نجني کارمل، ام،ی د تره کخهڅ لي د واک له پوندګ او تفرقه د یمنښد. وه

 . ووړی کداي درز پکوکيي په لوندګ

په ) م١٩٩١-جنگ در افغانستان( کتاب کنويوھانو د ل دپوتي  د انستتخي تاری د نظامید شورو
 په وندګ.  ورساوهاني مخالفتونو انقAب ته سترزلوډ د خلق او پرچم د ی په دننه کوندګ د «:�سوند
 ی ، دولتیوندګ لپاره وني د خپل فراکستلښ غواخوښ وړ دوا،یديرخڅ راويمنښ دیونيفراکس



  
 

 

  10تر 9  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

 دفتر د بل وي سبب سو چي ی دغه کار د د،ړیسه ک مقامونه تر Mونوکيياځ يځ او پوی،اقتصاد
 ړ او ککقهي مقامونو کي نا Mروډي سي، او په داي درز پیکوکي په مشرتابه او لوندګدفترسره او د 

...  نه وه غيږ کي ھم تي امنی کي لکه داخله وزارت او دولتانوګ اریپه نظام...  سيمارلګکسان و
 مسلطي کيړي اۍ او کورنی خپلویاځ اصولو پر زمينترال سکي د دموکراتیتنښ غوید مشرانو شخص

 برخي سو او خپله ی بخهڅ ږی د خواخونوګ د پروندګ کي لهي په پاو،ي ونيی وندګ ولټ او یسو
  ]۴۴[ ». سوه لهي تبدیکتاتوري دی نظاموهي په ی د وسلي په زور ساتله چيی تهياتور

 تفرقه ی اوژبنیقوم  r په وخت کي ،بي نج سره دتيښ د ننه د دغو مخالفتونو په پای کوندګ په
 احمد دي فرلهډ ، بله عي او محمد رفني محمد اسلم وطنجار، پاکتلهډ وهي دفتر په سطح ، یاسي د سوندګد 

 اچولو په ی ده، د تفرقهګلي بهښ رهډي مخالفت ی د دغه قوملي او عبدالوکیاني  کاونيمزدک ، نجم الد
دوستم د .  سویاځ وي شاه مسعود سره احمد یعني سره نوي د مخالفمي جنرال دوستم د رژیدغه چلند ک
 د مخالفانو مي او د رژخهڅ r بي د نجدليليد دوستم ب. د حقوقو نه ورکول وبللتونوي د ملليدغه کار دل

 ورماته يي مHمي د رژی ثمره وه چاستي دسوندګ د »هوک حکومت ،تفرقه واچوه« دل،دي کیاځ ويسره 
 .هړک

 

  : ارياب کښی د مولوی قره قومندان نسل وژنهپه ف
  !ته وشړيجنوب  او له شمال څخه ورک کړي،هناچي پښت مولوی قره ھوډ کړی و

تور رنگه سړی د مولوی غفور په نامه د شيرين يو  په فارياب و�يت کي : آژانسآتش خبری
تعليم يافته خلک دی ده باور نه درلود چي ... تګاب په ولسوالی کي په کوه صياد کي ژوند کاوه 

  .مسلمانان وي کله چي د ښوونځيو شاګردان د مولوی منګلوته راتلل، وژل يي

شھرت وموند، د خلګو د مذھبی جذباتو څخه يي ګته ) قره(مولوی غفورډيرژرپه مولوی 
مH غفور قره تکل وکړ چي ، شوردريا .اخيستله دخپلی خوښی لوی لښکريی د جنګ لپاره راغونډ کړ

واجه ګرد، لنګر،مين درخت، د فارياب پښتون ميشتي سيمي پوپنا کړی او په دغه موخه يي ،غلبله،خ
  .قومی جنګونه پيل کړل

 دريور د مولوی قره د جنګی قوتونو د وړولو دنده درلوده، خپلی خاطري داسی محمد صادق
ه پيل  کال دوږی په مياشت کی د مولوی قره لخوا د پښتنوسره خو نړۍ جنګون١٣۵٩په : بيانوی

. سول،ما په يوه ورځ سل مړي وشميړل او په سوونوبرمتی کسان نيول کيدل چي زياتره به وژل کيدل
مقدس (د روسانو سره  ما يو پH د مولوی قره څخه وپوښتل چي تاسی. ښاغلی صادق کيسه کوي

 مH سره د څه لپاره دي ؟) پښتنو( پيل کړی دی او اوس دا ټول جنګونه د دغو مسلمانو خلکو)جنګ
 دغو خلګو د کافرانو سره کومک کاوه، زما سره يي ژمنه کړی وه، بيوفايی يي وکړه  : قره وويل

او سويلي  اوس بايد پښتانه په شمال کي ووژل سي) مولوی زياته نکړه چي  دغه ژمنه څه شي وه(
 نور سيمو ته خواره واره سي په زرونوپښتانه د فارياب په شاواخوا کي ووژل سول،او په زرونو

  .دخپلو کورنيو سره د طالبانو تر پيداکيدو پوری خواره واره سول

کله چي د قره پوځيانو د پښتنو پر : په فارياب کي دشور دکلي اوسيدونکی وايیآدم خان 
سيموبريد کاوه ، دځينو څخه يي سرونه پری کول، ھغو بولندويانو چي ښځي اونجوني يرغمل نيولی، 

وړل، کورونو او غژديوته  روی يي لوټ کول او مالونه يي له ځانوسره جنسي تيري يي پر کاوه ، څا
  . يی اور ور اچاوه

  د مولوی قره جنايت کاران تر اوسه ژوندی دي او پخپلو سيمو کي د مقام:آدم خان وايی 
د مولوی قره بولندوی ھر يو، امان پھلوان، ګرزيوانی رسول، . خاوندان دی بيله محاکمی ژوند کوی



  
 

 

  10تر 10  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

فيض آبادی، عبدالروف ،قيصاری، حق بيردی، تګابي شراب بيک او جمعه بازاری دي، چی پھلوان 
انسانانو کره شميره چي د قره لښکريانو  د بيګناه . وروسته په شمال کي ھر يو نامتو بولندويان وه

لخوا وژل سوی دي، يوی سر چينۍ ھم نه دی خپاره کړی او تر اوسه ھم په افغانستان کي د نسل 
په باره کي سمه څيړنه نه ده سوی، قومی نسل وژنه او قوم پالنه د داکتر نجيب r تر وژنی 

اودبرھان الدين ربانی د جمھوری رياست په پيل سره اوج ته ورسيده، د پښتون ١٣٧١ړنګيدوورسته 
  ]۴۵[ ».او دھزارو د حزب وحدت د جنګونو مشھوری کيسي د خلګو په خولوکي دي سياف

 په غاتوي د وزارت د تبلتونوي د مل کی په دورهرغلي د ی قره نسل وژنه د شورویلوپه تاسف سره د مو

 یرOندي تر تأثغاتوي د خطرناکو تبلانوي د ستمړیدغه س.  کي وهوځ په منوګ خلی او محلی کي د بوملهيپا

په  کوځ می دولتاي په غصب او کوځ مید ملکموده کی  دي پخپل تبعيی وطنوال تونښ وو، پیراغل

 وو، یستلي او زحمت ااري زباندیکوځ پخپلو ماتي ترسلو کلنو زوهي نه درلوده، او ھر هډ ونيڅھب غص

  .دلي او واوردلي وه چي تاسي ولهڅدا ھغه . ستي غچ واخمښ په قھر او خيی سخت رډي

  ادامه لری

  : بخش سوممآخذ

  2011 دکتور روستار تره کی، پروسۀ ملت سازی در جوامع قبيلوی، دعوت نت،-]٣۶[

  392 -391، صص 1 فرھنگ، افغانستان در پنج قرنه اخير، ج-]٣٧[

،قم 1372کله منارھا درافغانستان، تاليف محمدعيسی غرجستانی،چاپ : ببعد،و نيز558 سراج التواريخ، ص -]٣٨[

  79ايران، ص

  سيستانی،سيمای امير آھنين،اميرعبدالرحمن خان در تاج التواريخ، سرحدات شمالی -] ٣٩[

در پورتال  افغان ) ول کې د پښتـنو کړول او ځور په شمالافغانستاند ( هيد طالبانو د جناياتو ب "رجمت آريا - ] ۴٠[
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  305-7داکترحسن شرق، تاسيس وتخريب نخستين جمھوری افغانستان، چاپ سوم،ص -]۴١[

  308ق،ھمان اثر ، چاپ سوم،صداکترحسن شر-]۴٢[

 لمړی صفحه کی دا جملی د سړی په ی برخی څلورمد »ووت چاپه له کتاب ضد تھمتونو د کشتمند د :زيری«دښاغلی نوزادی په قلم مقاله، 

 وادي ھې ددېي ، نو دلي خوبونه په اوبو کي Mھو ولتي جمھورسمړ په ھکله د خپل شپاافغانستان  ديې چي کله انوي شورو«:جلبویرا توجه 

 کشتمند  سوه چيادهي دا ھم هړ اېپد.  کار د عملي کولو چاري و سپارلي ې دديې او سلطانعلي کشتمند ته وي Mندي و نMس پAن تريېد تجز
 کي د روسانو رھارګپه نن.  يړ کړ جوونهټ د پاره حقوقي بنسيی د تجزوادي د اساسي قانون د Mري د ھوڅ وه ړی کهړ جوسهي دسهګنڅ

Aسووتهګ برخو کي په روي ھم په تزي دریشرمونک  کشتمندستيونالي کي د انترناسني وژني په ناورولټ کورني د بيي غرېويس د پ  .«  

    ٢٥٣ص ترجمه خليل زمر،چاپ دنمارک، استا اولسن ،اس�م وسياست درافغانستان، -]۴٣[

  ٢٧٨انفر،صيآر زيجمه عزتر ، جنگ درافغانستان، نوشته دکتورتاريخ سرھنگ پيکف وديگران-]۴۴[

   رجوع شود به سايت آريائی، ارشيف بخش مسايل سياسی-]۴۵[

  


