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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 ۴۰/۴1/۴۴1۰         رحمت ربی ځیرکیار

 ضاوت کېـپه ق بهـرنیانو فغانانواوامتعـصبوـتون د پښ
 

ر او احساس دی ـظره او مغـرضانه فکــنهـغـه تنګ په اکله  ته د منسوب وګړي یـوې ډلې یـو وګړي یا  د تعـصب 
ژانـژک روسو دا . یض ته الر هوارويـاو تبع ويـونې تجربې سره اړخ نه لګــو او رښتـوماتـدالل، معلـــتـچې د اس

ویلیم هازلیت  مفکرریز ـ. انګپه تضادونو ډک سړی وي، خـو متعـصب  سړی دې نه وي پخپله دی دې غـوره ګڼي چې
( 1۱۷۱-1۶۹1ســویسي سـاه څیـړونکی کارل ګوستاف یونــګ ). ګڼي« تعصب د ناپـوهۍ بچی( » 1۱۸۴ر ت 1۷۷۱)

ویـلی و چې فکـر کـول مشکل  دی، ځکه خــو خلک ډیــر قـضاوت کـوي. دغه شان، یو نا معلوم چا ویلي دي چې که 
پـاره لــصب د ټولنیزې ساه پوهنې  ـږي. د تعد یو بل سره ډیـر وغـږیـږي، د یـو بل په اکله  به لـږ وغـږیـ انسانان 

 ئ ــولــول
Christian S. Crandall and Mark Schaller (eds.), Social Psychology of Prejudice: Historical and 

Contemporary Issues (2004). 
 

ټـو ولسـواکیـو)امریکه او کې  په خپل چاپ شوي کتاب کې د نړۍ په دوه غـ ۴۴1۸تاریخـپوه ګیانیـنـدرا پانــدې په 
 هندوستان( کې د تعـصب څـڼـډې راسـپـړلې دي

Gyanendra  Pandey,  A History of  Prejudice: Race, Cast, and Difference in India and the United 
States (2013). 

 ګـونـدې موږ ټـول له الندې پیـښـو نـه زده کړه وکړو
 
 صب ـعـ: د  ـو طبـي ډاکتـر تيـې وشـ ج  الـع ېښتانه په دې نه ارزي چـپ

شیعه  یاداولی او ـنـو چـولــته په ټــزه دل وي. ــصدا ضرر ونه رســد طبي ډاکتر وظیفه داده چې لږتر لږه ناروغ ته ق
په  او لوستونکو ته د هغه د پیـژندګلوۍ لپاره دغه نښې ور په ګناه ګـړیـږمو وګړي ـی د قضا وت نه کوم، بلکې افغانانو

بي  ـل طـپـخ ې ـی په کابل کې و،ټرـي ډاکـطب ظ.( چې ان )ح.ـافغ یعـل تشـاه وــی مېـول سیاد کابل د چـنـد .ګوته کوم
ي ـوخـه ټــکوچیان ب يلـدل.  یخنۍ وهـریــیـه تــل نـیان له کابــوچـه کــرلي کې بــه پســه. پرلــلانه( ـنځی)معاینه خـکـت
وخي ـه ټــه یې لــه بـلـه دې امــاو ل دلــریــر ویــنه ډی ل(ـس س،ـولوزیـرکـوبـ) ت ځـري رنــن  هــل ویــهـغولي وو. ــنی
ه هـدف ــږو ایکسرې به یې اخیستلې. د دغـیدل،  د سـراورس  کابل تهکوچیان  به چې  رهـه لرله.ــره تـم ډیــه هــن

ل ـور وو چې خپــه مجبــلو لپاره بـــیستـرې د اخســ. د ایکللـه ور تـکـتـنځي ت ډاکـتر وي ــش معـرفيپاس  د لپاره به
وی له ـد هغ رـټـډاک ذکرشويه ـال بـیـږدي. په دغه مهــاته کــش او هـرڅه  ،رې کړيــادرونه لــڅ ،اسيــیسونه وبــکم
ه ـوپــرمنیانـت کې د جــتیا والیـه پکـو وخت پـر یـډاکت زاجهــل او جنایت مـغ هــلې. دغــیسې ویستـو نه پــونــیبـج
ه دې ـبا پــریـه یې تقــت ر )؟(ډیــا کـمپورـي ډاکتــژاده طبنــن ــرمـروژې جــې پــیت الره. د  دغـصروفــروژه کې مــپ
وی و ـران شـر حیـډاکت کمپــوډر/ رمنیـه جــي. هغــې وشـالج یــې عــه ارزي چــه په دې نـــلي وو: پـښتانـفاظو ویــال

 بهحادثه  ــهدغ ؟!لهه ګـڼــه روغـړینــالج په ځای د هغـوی مــاروغۍ د عــو د نـر شوی افغان ډاکتر ولې د پښتنذکچې 
یـو  ه دا قصهـما ځیـرکیار ت ( په مهال پیـښه شـوې وي. 1۶۷۸-1۶۷۱)په احتمال سره د مّحمد داود خان د ولسمشرۍ 

ر شوی ـذک د  او وګـن دیـویـدیـز یـورپ کې استـپه لاوس  چې  وهړې ـتر کـطبي ډاکافغان  یـو بل  څـه وخت وړانــدې
د په ـداشي، شایـــوم پیــن کمپوډر /ترـرمني ډاکـه جـکه د دغ .یدلی وـل په پکتیا کې ېی  سره رډوـمپـک ر/رمنی ډاکتـج
بې ډاکتر شیعه افغاندغه  . اوس نو فکـر وکړئ چې که دیکلي ويـڅه ل له ــه اکـه دغـپ ېـه یـو کې بـتونــپلو یاداشــخ

 جرمني ،دیخوا د امریکې، برتانیې، فرانسېله سپتمبر را په  ۴۴۴1په شان  نور افغانان د  وجداني رښتیا وي، او د ده
ومره پـښتانه به ـوي، څـــث کارکـپه حی )مخبر؟(« کلتوري چارپـوه» یا ، ژباړن،ډڼـډورچي په پروژو کې د  او روسیې
 .او وژنو میلمانه کړي وي ، الــیکترونیک ټـاپـو ونوــو جسمي عـذابو روحي اـیې د  کلک

       
 افـغـان ملت ر اوـوشـ ـورست بـه  نـرمـج

Horst Buescher on Afghan Mellat (Afghan Social Democratic Party) 

پوهـنځي کې تدریس کاوه. ده کلونو کې د کابل پوهنتون په اقتصاد  1۶۹۴د هورست بیوشـر په نوم یو الماني لیکوال په 
وموړي لیکوال په افغانستان ــ. په داسې حال کې چې نپه خپلو ځینې لیکنو کې د واقعیت نه لرې منفي خبرې لیکلي» 
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    و ـلونو کې یې د هیڅ یـسو کـو په دې لــم کولې، خـکې لس کاله تیر کړي وو او د افغان ملت په اکله یې لیکنې ه
د دغه لیکوال سره بلد  ي. کله چې زه ] ډاکتر  مّحمد آمین واکمن د افغان ملت پخوانی مشر[ملتي سره نه وو کتل نافغا

، نو کرار مې ور سره اشنایي زیاته شوهحث وکړ او په کرار ـشوم او د دغه موضوع په اړه مې ورسره اوږد ب
د افغان ملت په هکله ظالمنه  نو کېــړ، چې د ده ]بیوشر[ په لیکــراف وکـتــو یې  په دې اعــلونــوروسته ]له[ څو ک

 -رـو ] غـیــینــزیاته کړه چې په دې هکله  په پـوهــنتون کې د ده ځ» بیوشـر  ډاکتر واکمن ته «. وی وــضاوت شـق
. داکتر مّحمد آمین واکمـن، د افـغانستان ملـي نهـضتـونـه. وو« اسیستانـتانو دغه معلومات ورکړي ون[  دوستانو اوـښتـپ

 .1۷1، ۹۴،  ۱، مخونه: ۴۴۴۱لمـریــز/م 1۸۱۰پیښور. لومړی چاپ  نـش خپـرنـدوی ټـولنې تخنیکي څانګه، ادد 
وهاند ـموسسو په خپلو پـریکړو کې  د پاو علمي  ، استخباراتوومشران چې که د جرمني حکومتي رض کړئـفنو  س او
ومره ـڅیې حیثیت او د پښتنو ژوند ته به  خپل ،ياو ېاستعمال کړورست بیـوشـر نظریې، معلومات  او مشورې ـه

   ی؟! ازیان اړولی و
 

 لـهـکاپـه  دـونــګ ملت غانـاف د ي ارنولـډـامر کا ي جاسوس انتـون
CIA Intelligence Officer Anthony Arnold on Afghan Mellat( Afghan Social Democratic Party) 

 

د چې انـتوني آرنـول تان د سیاسي ګوندونو په هکله  یو امریکایي لیکوالهمدغه شان د افغانس»ډاکـتر واکمن لیکي چې 
اره کار ـو )سي آې أئ( د پــباراتــتخـاسد امریکې د مرکزي ډیــر وخت یې  پــه کابل کې د امــریکا په سفــارت کې 

کې د افغان ملت د ځینو  رجنې لیکنې کړي. کله چې دی په امریکاـظالمانه او زه د افغان ملت په اکله هم  کاوه،
د ده د غلطو لیکنو په خاطر به د ده په ضد محکمې مسولینو له خوا د سوالونو سره مخامخ شو او په دې تهدید شو چې 

طو معلوماتو منبع د افغانستان غلرار وکړ او ویې ویل چې د ده دـلوماتو اقـو معـم په غلطـته مراجعه وشي، نو بیا ده ه
ترعبد الغـفـور[ روان فـرهـادي  ـړی، چې ] داکــراف کـتــوګه اعــت یر مستـقـیمهــه غپـرت و. ده ارو وزاــجه چرد خا
 مـدغـه اثـرـه «.ادي سیاسي معـین وـرهـروان ف»هغه مهال «لومات ورکړي.ـلط معــه هکله غــلت پــان مـه د افغــده ت

    
   ضبـ شر غـوشکا فـر جـو چارو د وز ـرن ـد جرمني د به

German Foreign Minister Joschka  Fischer’s Rage 

 
دې د ــغانستان بانـکې په اف ۴۴۴1( په ۴۴۴۱ - 1۶۶۱ر جوشکا فـیشر ) ـارو وزیــیو چــرنـرمني د بهــجفــد رالي  د  

کسب ګره یوه  په  کې 1۶۰۱شرپه ـیـوشکا  فـج  .ونه ډنګـولـه  ډولـل تـرغــیزم یــریالـه امپــزوانــیــامریکې د بې پ
سره له  ټولګی( نه و خالص کړی. 1۸پالر یې قصاب و، او پخپله جوشکا آبیتور )د ښوونځي  زیـږیدلی و. کورنۍ کې

د ادـاو استع د تیز فکر ،وی وــنتوني زده کړو نه محروم پاتي شـوهـامله له لوړو پ د دغې تعلیمي نیمګړتیا دې چې
یل ـیکال/انارښیست دانی، او په فرانکفورت/ماین کې د راډګ یې لو ستلي وونـیتـل، مارکس او ماوتسیګه .و خاوند

ونیزم د ــیکالیزم )افراط( ته د کم ي راډـه و. ځکه چې لینن چپـن یې په طبع برابر نـنیــلیری و. ــملګ یت ندیــ ب نـوهـک
یزم ــمونــزم د کـیـالــچپ راډیک (بـیند یت -وهـنـک ري)ـر  ملګـوشکا فـیشــد ج وــتل، خـرګه کــتـه ســناروغۍ پ

 ت/ماین  فورـرانکــپه ف  یاـی و او بــلوونکــټکسي چ 1۶۱1تر  1۶۷۹ه ـلجــوشکا فیــشر له. ـڼـــداوي( ګــنه)تــدرمل
وه میاشت ـه نـړیــدلو نه یــکې د برلـیـن دیـوال ل1۶۱۶ه ــوی و. پـد شـرمـن ورنځي کې کاـو کتاب پلـکې په یښار 
د جـرمـني د یـو کــیدلـو خــوله دې »  دې یې په الماني ژبه کې  په دې سرلیک خپله لیکنه  خپره کړې وه:وړان

 ، یعــنــې«ونــیـول شــي
“Der Wiedervereinigung die Schnauze verbieten”( Shutting up the reunification). 

وایې او د غوښې « ماول»وښو خوړونکو ځناورو خولې ته وایي، د « وندُمـ»رمني ژبه کې د انسان خولې ته  ـه جــپ
یو څه بې ، «یسه!ـوله دې ونـخ»که یو څوک چاته ووایي چې  ي.ــوای« شـناوڅې»ولې ته ــوړونکـو ځناورو خـخ
ټ ـډیـر غ ارول ـظ کــفــل ) شوڼـډ ک(د انسان لپاره د خولې په ځای د شناوڅې سلوک به یې کړی وي. دهـونـخ
په  مریکې او ناټـوا  فــظ کــارولی دی.ـپک لـس پارهـاوي لـوع د سپکــوضــي مـیشر د ملـوشکا فــ. جی دیاوــپکـس

د ټـول افغان ملت) په ځانګړي ډول د پښتنو( په وینه د  یولی.ـوه نـره د شوروي کمونیزم مخه نه شـخپل ټـول قـدرت س
له ختیز او لویدیز جرمني نه  یـو جرمني  دیـوال و نـړید،  رلیـنــد بوره شوه، ـشوروي اتحاد زبـرځواکي را نسک

 ښاغلي کیـڼ ګـرافـراطي  ه ځای د دې چېـپ ول.ــوادونه را منځته شیــهواک ــکې خپل یزه اروپاـختاتي ــجوړشواو په پ
د  و وزیـر جوشکا فـیشریو چارــالمان د بهـرن  د ړی وای،ــاوی کــو او مـیـړانې درنــد پـښتنو د قربانی وشکا فـیشـرـج
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کې د جـرمني په  ۴۴۴۴ل کې په  ـولې نه وروسته، په کابـله بخ ۶11د پـښتـو ژبــې پــه ضد تبعـیضي دریـځ وښــود: 
ولنپال ولسواک ـټد افغانستان د  جمال رحمان چې ـرکار کاوه. پښتون د ژباړن په څیجمال رحمان نومې سفارت کې 

د حامد کرزي یوه پښتـو   موکـرا تیک پارټـي( غړی و او په المان کې یې تحصیل کړی و،یګــوند) افغــان ســوَشل د
و(  د  کارمند  )چې احتمااَل د اتحاد شمال غـړی بهوینا یې په جرمني ژباړلې وه. په دغه سفارت کې کوم فارسي ژبي 

  رمنيـفارسي متن ج ناــد وی رزيــد کــان ولې د حامـجمال رحم  ښتون ژباړنـشکایت کړی و چې پجرمني سفارت ته 
ه په غـضب شوی و چې جمال رحمان ولې ـه رسیدلې وه او هغــیشر تـوشکا فـدغه موضوع جنه دی ژباړلی.  ژبې ته 

ژباړه  جرمني وینا د  حامدکرزي د پښتو  : ېــړئ چـکاو قضاوت ور ـړې! ښه فکـاړه نه ده کــله فارسي متن نه ژب
ډیره ورته وي او له دې امله به ډیره اغیزمنه وي، او که له ژباړل شوي فارسي متن نه  ن تهـو متــاصل  پښت هــب

زما د معلوماتو له مخې، جمال رحمان وروسته له دغه کړ کیچه جرمني ته راواپـس شوی و او ورپسې  د )   ژباړه؟
وره ـغنطقي ـسې بې مــبه ولې دغ یشرـوشکا فــجه/مترقي ګید(. چپـي مزاججاللت چپـن حامد کرزي په دفـتر کې ول

 لې وي؟ګڼ
 
، خو د ده هیواد د واشنګـټـن له اوامرو نه سر نشي غړولی. ر وـو چارو وزیــرمني د بهرنیــج در ـفیش جوشکا (1) 

 ه چې پښتانه سمسمکی )مساوات طلبه(، ځکهیدلې دولو سره په ټکـر کې ــې پښتـغـوی د ژبـو او د هـنـښتـپ د  امریکا 
 کې ورته  ژبه  ور او د پاڅون )مقاومت( کلک کلتور لري چې په جرمنيـشع

Gleichheitsbewusstsein und Widerstandskultur 

ه مقابل کې ـټکر لري، خو د دې پ ور او د پاڅون د کلتور سرـاو امپریالیـزم ذاتاَ د سمسمکي شع روایي. استعما 
« شنـو»»یشر د ـفجوشکا  (  چپ مزاجه ۴)ۍ کلتور ته په درنه سترګه ګوري ـبه شعـور او د سر ټـیټاوت طلـفـت

رم: د کابل پـو ـو څه شک لــو زه یـ. خچاپیلایر ساتونکي( سیاست پلوي یم. زه هم د شنو )ن( سیاست وال وـ)ګریـونـی
رله. د دې لپاره ــمکاري لــوهنځي سره هــصاد د پـتــپه جرمني کې د بوخوم پـوهنتون د اق ،نتون د اقتصاد پوهنځيـه

ړې کړې وي، په افغانستان کې به یې ـر زره پشپــولنه کې زر تــسیرانو خپلې څیـړنې د افغانستان په ټـچې جرمن پروف
پـوهنځي اقلیتي   او هم به یې د بوخوم پوهنتون د اقتصاد د ه مراجعه کولهــانانو تــي افغـلیتـاقلیتي محصلینو او نورو اق

وم د ـوخــایي د بــینو ته مراجعه کوله. د شوروي کمونیزم د زوال او د چینایي کمونیزم د بدلون سره، ښـغان محصلــاف
مني کې نور شعله په جر ، کارمندان او فارغان اوافغان محصلیـن شعله یي/ي ـچپ نځي ـنتون د اقتصاد د پوهـوهـپ

وتلي وي. ـنــور ن ( ته یک ګــوندــتو کراـمــوشل دیــاو س لکه شنه) مترقي سازمانونو ته رمنيـبه د جمزاجه افغانان  
په  او پښتو ژبې ست  جوشکا فـیـشـر د پښتنوـپخوانی انارښی له یانو به ــشع و او ایران پالوښایي دغه ډول چینایي مزاج

ابل کې  د جرمني د بهـرنیو چارو د وزیـر جوشکا ښتو( په مقـنـو د ژ بې )پــه شان د پښتــدغ (۸ضد  لمسولی وی؟ )
کې  د 1۶۱۶چې په  پټ انزجار نه راوالړ شوی وي هغه فـیشر بې منطقه او قهرجن عکس العمل ښایي  د نوموړي له

پـریالیـزم ــړ، د ټولنیز امــ. پښتنو د انګریزي استعمار زور اوبه کین د دیوال د رانسکـوریدلو سره تړاو لريــبرل
ر ــوبــتــه اکـ.  لولـوځـغـلره ـاتې سـه مــپ رتان ُپـل نهـې ننګان یې سـر ټـیټي له حیــاد( د تاریخ بــوروي اتحــ)ش

ه شخصي ــغــوان دی، د هــریــره الس په ګــالیزم سـپـریــشخصي ام نړۍ وال ون دـښتنو پاڅـیسې  د پــراه ۴۴۴1
. يـټـګ پکې پـیسېسر د خـیټـې الندې کړی دی او  ر پکې ـشــوشکا فـیــج يښاغـل ل ـخ غـچې د تاری سـرهزم ـیـامپـریال

و په تاریخ نا ـبهـرنیـو اړیکد خپل هیواد  افغانستان سره د دپه شلمه پیـړۍ کې  بهرنیو چارو یو وزیر چېرمني د ـج د 
کو ـس ن او مادـافغان حکومت  د لنیلي ـیـ:  ناپله میـړانې نه څه خبر وي پښتنود  په اکتوبر کې به  1۶۰1د  خبره وي،

او ناپـیـیلې  اد ـدبغ ،، بصرېراچۍـښور، کـجرمنیان یې د پی ير ته تسلیم  نه شو، بلکې په افغانستان کې اوسیدونک شاـف
چې ټـول جـرمن ملت نه د جـوشکا فـیشـر په شان دی او  م ـ. زه ډاډه یولـواد  ته امانت ورســله الرې خپل هیرکیې ــت
ه په افغانستان کې  د هغه جرمن جنرال په شان دی چې د افغانستان په شمال کې یې د امریکې په امر افغان ماشومان ن

 .بـمبــاري کــړل
 

 دی ټــغه  ـت نـر ـه اکـثـ ت لـقـلا په ښک ل شوي  افغانستان کې
پروي. زه غواړم چې د پښتنو او خ« د نړۍ د حقیقتونو کتاب»د امریکې مرکزي استخبارات  د هر کال په جوالی کې 

دښمنه شمالي ټلواله د پرچمي ببرک کارمل  -د دوی د ژبې  د احصأییو موضوع توضیح کړم. لکه چې پوهیـږو، پښتون
ه کم ـیښې نه څــدرت ته ورسیدله. له دې پـثور(  کې په کابل کې ق1۸۷1په اپریل) 1۶۶۴د کمونستانو په مرسته، د 

ور کړ. ـړۍ د حیقتونوکتاب د جوالی په میاشت کې خپـو  د نـمرکزي استخبارات ریکې ــد ام ه،ــې وروستــدرې میاشت
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٪  ۱۴ویدلې: له ــلوه کچه راـو او د دوی د ژبې  شمیرنې  په ارتـه کتاب کې د لومړي ځل لپاره د اکثریتي پښتنـپه دغ
 د امریکې د مرکزي  استخباراتوشوې وې. یټې ـته راټ ٪۸۱٪ نه  ۱۴او د پښتوژبې سلنې له  ،وګړو ته ۸۱٪وګړو نه 

پښتون لـږکیانو د وګړو د شمیر پـړسول او په مقابل کې  د  ډیـرکیانـو پښتنو د شمیر  -له  خوا  په افغـانستان کې دغـیـر
ګټی  کوښښ چې د  -د امـریکې د استخباراتــو لـه خــوا  دا سنجول شوی او ځانف لري؟  دـټـول څه هـیـراټ

د عامه اړیکیو)پبلیک ریلیشنـز( د چل)دسیسې(  ،زـ ژبنــئ شمیـرنې راټـیټې کړيــنیــو پښتــنو ټـولــډیــرکیان
ه چل چې د ناروا جنګ په مال تړ راچاپـیـر دی، او د مشروع جنګ پرتوګ وراغـوندي. په بله ــدهغ –څرګــندوی دی 

پښتـــون  -)یعنې په واقعیت کې غــیـر« اکثـریت» وینا، د دغه چل تنسته داسې غځول شوې ده چې په افغانستان کې
دې ډول    .ړيـالص کـه خـم نــامه ستــه نــش پـون اکثریت( له تــیت کې  پښتــه واقعـ)یعنې پ« اقـلیت»اقــلـیت( د 
 ون قـوم محـروم اوـریتي پښتـروحي عملیاتو د واشنګـټـن سره مرسته وکړه چې په افغانستان کې اکث -احصأییوي

استعمار او امپـریالیزم ډیـر ځلې د نورو  .رسم کړير ـیــاو نړۍ والو ته یې د یـو ظالم اقلیت په څ اجـنبـي کړي
د شمالي ټــلوالې  وي.ـپالنونو په چوکاټ کې یې استعمالو ـهیوادونو اقلیتونه د اکثریت په مقابل کې را پاروي او  د خپل

م د ایران،  او هـم د روسیـې، هوړ، هم د اوسنئ ـوروي اتحاد په درد وخمشــر احمد شاه مـسعود هـم د پخـواني  ش
   .ېـریکام
  

رکیار( ته وویل چې درې  سـړي د پښتنــو د ځیـودل یې الزم نه دي، ما)ــو ښــومونـوهانو چې د نـوړ افغان پ اډدوه  ډ
پښتون  -یرـا.( غ ف.  او  ا. نه)ر.دوه تیانې الس یې پکــې الره:  وو،« دخـیل»احصأیو د راټیــټولو په عملیه کې 

. دریم سړی)ی. ت.(د هافغانان دي چې هر یو یې د داکترۍ علمي درجه)پي. ایچ. ډي( په ژبـپوهنه کې السته راوړې د
پښتون افغان  -رـیـ. په دوه  غيسره ښې اړیکې لر« زل» افغانستان په چارو کې یو امریکا یي چار پوه دی چې د 

او هغه بل یې د   ،یې )ا. ا.( د امریکې په دفاع وزارت کې ژباړن او د )فارسي؟( ژبې ښوونکی دیژبـپوهانو کې یو 
سپتمبر -1۶۶۴پریل 1رباني د رژیم ) -و حکومتونو کې یو لوړ رتبه مامور و. دواړو د مسعودـافغانستان په پخوانی

ې کــوي چې تور بي بي )سي.آې.أې( او د (  سره ډیرې ښې اړیکې لرلې. دا معلومات یو ځل بیا زما ادعا کوټـل1۶۶۹
ربانــي رژیــم د ډیره کیانو)اکثریتي( پښتنــو د شمــیرنو پــه راټیـټولو کې د یو بل همکارۍ ته اړتیا لرله.   -مسعود

ر لري ـمسعود او د ستمي ممبر خادمانو یې له پښتنو نه، په تیره له پښتو ژبې نه  کرکه لرله، ځکه چې پښتو د دې جوه
وازې ـښکیالک )استعمار( نه یدي کړي. ـویت( خونـچې د یو دولت  او یو هیواد په څیر د افغانستان ملي پـیژاند )ه

ر ـې پـه غـیــي، بلکــګـر کلتور د اداره چـیانو له الرې په ولکه کې سات وی ولس د خپل  برالسي ښکیالکــښکیل ش
وي. کلونیالیزم او ـم څارنه کــه الرې هــمالولو لــد استع وړـــغمستـقـیم ډول یې د ښکــیل شوي کلـتور د مطیعـو

ل ــ. د دواړو شاتـه  هڅه ونکې قوه داده چې لـه ښکیـل شــوو یا پـه ولکــه کې ساتـریالیزم دواړه یو بل پیاوړی کويامپ
ــیـر پــه افغـانـستان کې د مالي ټـلـوالـې مـشـر  مسعـود د مشکل کـــشا په څـټه واخلـي. د شــو نه ګــوو ولسونــش
 .ران، او  دامـریکې د سیاسي اجــنــدې لپـاره کـار ورکــړــای ،ېــوروي اتحاد، اوسنئ روسیــواني شــپخ
 
چانس یې کم دی د وب ـیتـبریال د  مالوي،ــوراله جګړه کې استعــبې مخپله  په  رغلګر پوځیان چې خورا درنه وسلهــی

 یـږي.ـجنګ رتیا سـره ـپه سـرتی دف)خپلواکۍ( لپاره ـل روغ هـو په مقابل کې چې د  خپـوال پاڅون افغان کم وسله وهغ
پـلوه  دل جمهوريــتـوال او معکـیست، لـیــار ژورنالربـه کــولیس یـو تجــریک مارګـدلی ایــریکه کې زیـږیــه امـپ

ه ــکې هغ ۴۴۴۶روي.  پــه ـنې خپــله لیکـه اکــیلي اسیا او اسـالم پــه کچه د منځني ختیز، سهـړی دی چې په غټــس
رکي پـښتانه ـو داچې ډیـشي تامینولی خــوله او استحکام نـانستان کې  ســریکه په افغــد چې امـیــلې ته ورســدې پای

پښتون ولس یو برخه ده نیغـه »چې د « د طالبانو سـره دې»( په خپل هیواد کې د حق څښتنان شوي وي، یانې ۱۱٪)
سي. آې. أئ. د »: د لیکنه په پښتو او انګریزي ژبو کې ځیرکیار تو معلوماتو لپاره ولولئ زمااد زی «.معامله وشي

 ]بـریـښنایــیـز شکل[.: د پښتون دښمنې دسیسې څـڼـډې1۶۱1-۴۴1۴څیـړنه « حقایقو د کتاب
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