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۰۸۹۰-۷۱۰۷څـیـړنه « سی. آې. أې. د حقایـقـو د کـتاب» د   

دښمنې د سیسې څـڼـډې -د پښتون  

Analysis of “CIA Worldfactbook” 1981-2012: 

Dimensions of anti-Pashtun Conspiracy 
 

 دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل وهو

هــویو قدرت چې ووهو، بیا بل وهو، بیا بل و  
 

پورتنی پښتو بيت په شمال کې د امو او په سوېل کې د اباسين تر منځ د غځېدلي لرغوني پښتون 

ي. د پخواني منعکسواو اشغال الرې  ۍسوداګر په اوږدو کې د تاريخد ملت قسمت ته ګوته نيسي او 

سمسمکي پښتانه د  ټاکي.    او د اوسني پايپ الينستان تر منځ جګړه اوس د پښتون برخليک  ښمستانيـور

زبرځواک څښـتنان دي .دوی د دغه ظرفيت او اود پاڅونيز کولتور طلبه( شعور-)مساوات پوځي زبر   

د  انساني غوښتنه په ډاګه کوي. فطري د خپلواکۍ جګړه کې ښکېل دي چې د دوی   پهځواکونو سره 

 «شيطاني امپراتورۍ»د پخواني شوروي اتحاد د ( ۸۸۱۱-۸۸۱۱رېګن ) امريکا پخواني ولسمشر رونالډ

نوم ورکړ. « خوځښت  الهام بخښونکيازادۍ لپاره د تر ټولو لوړ انساني » ته د  پـاڅونپر ضد افغان 

«سياالنو  معنويپلرونو د  د بنسټ ايښودونکو»مريکې اپخواني مجاهدين د  ريګن همدارنګه   
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جګړه تر ډېره  روانه مې تراژيدۍ په پايله کې، په افغانستان کې۸۸په توګه وستايل. خو دسپتمبر د  

د طالبانو  پښتانه -غيرشوې ده ، په دې نامه چې  په بهانه پلې د تامين بريده دافغان وګړو د بشري حقونو

د » کاله پخوا  ۸مې له ناورين څخه شاوخوا  ۸۸ثريت څخه ازاد کړي. د سپتمبر د له واک او پښتون اک

پښتنو  يتياستخباراتو يو ډول ( په افغانستان کې د اکثرشوو بشـپـړد )«ې د حقايقو کتاب أ .یآ .سي

زه .احصاييې راکمې کړې  هريو . زه لهننوځمجرړو ته وربه په الندې  شننه کې  د دغې ستراتيجې   

اومه دې ليکنې په  د زما څخه يې  ډاکټر داود ميره کي او ډاکټر زمان ستانيزي نه ډېر منندوی يم چې

وړانديزونه اوسموونکې نيوکې ونه سپمولېکې خپل مسوده   

 

 نـنـتوځ

 

د پښتون ملت لپاره داسې پايلې لرلې چې مخه يې  طلبه فطرت -طلبه او مساوات -کيد پښتنو خپلوا

ځواکونو او د نن   استعماري  د تېر وخت لهپه خوداراديت والړې روحيې دوی  ی. دنشوای نيول کېدا

 ورځې له زبر ځواکونو سره ټکر خوړلی دی

د افغانستان په دننه کې او د برتانيې د تپل شوې ډيورنډ ]برتانوي[ ها خوا په اوسني ( ۸۱۸۱کرښې ) 

کونه ميليونه پښتون توکم هغه ځواک دی چې تل يې نړيوال ځوا ۰۱ ځمکه کې  شاوخوا تهپاکستان کې پر

يلی دويروله ځايي او سيمه ييزو اجنډاو سره   

دسيسې جوړې کړې دي. په پښتنو ته د کارولو له الرې لـږکيانوځايي  يله کې د پښتنون غليمانو د په پا

جوړه  پـړپـړه)دسيسه( تانيېواک ته ورسېد، بر( ۸۸۹۸ -۸۸۸۸ۍ کې چې پاچا امان هللا خان )پـيړشلمه 

کړه او د تاجک اقليت يو داړه مار) بچه سقاو ( يې د دې لپاره وکاراوه چې خپلواکه پښتنه واکمني له 

چې  وروستـه پاتی افغانستان يې د  هغه اميدونه او پالنونه شـڼډ کړييوسي او په اغېزمنه توګه  منځه

 پرمختګ په الر سـيخولی شو

)په افغانستان ، افغانستان يوه بله سقاوي وليدله کې کال زييز۸۸۸۹ پهله وروسته کاڅه د پاسه شپيته ه

د شوروي پلوي حکومت له پايته رسېدو وروسته  :د بشپړې ګډوډۍ او بې نظمۍ په معنا ده( کې سقاوي 

ړ. د الس پورې کبيړه ، د شمالي ټلوالې افغان لږه کيو د دروغ جوړونې د يوه ناوړه کمپاين په پيلولو په 

دا د يوړ او يوه انارشي يې منځته راوړه. د ومسعود ـــ رباني رژيم د ملګرو ملتونو انتقالي پالن له منځه 

 .وبلل شوه «دويمه سقاوي» د سمسور افغان په کتاب کې چېوبې نظمۍ او بې قانونۍ يو داسې حکومت 

راث ورپاتې شوه چې له احمد له شوروي اتحاده يوه پښتون ضد رهبري په مي رباني ررژيم ته -مسعود د

چې مسعود به د  شي  کېدای .شاه مسعود سره يې د سولې يو جوړ جاړی درلود) وګورئ، ريچارډسن(

په پای  کمزوري کولو  هڅه کړې وي. پرمهال د پښتانه توکم د کلونو په مهال د شوروي نيواک   ۸۸۱۱

ماندان احمد شاه مسعود وا ک ته کوبرهان الدين رباني او د هغه شاګرد  کې ۸۸۸۹ پهکې کله چې 

بې کې د پښتون ولس د توکميزې نقشې د بنسټيز بدلون لپاره يو ډېر  ډيريو)دوسيو(ورسېدل، په رسمي 

شو او بدنېتی کمپاين پيلوجدانه   

 

وکارول شو او په هغه کې يې د پښتنواحصأييې ولتي ميکانيزم د لپاره او کرکجن کمپايننيتي غه بدد د

ې د حقايقو د کتاب ( په ګډون له نړيوالو ادارو سره شريکې أ .یآ .)سيې او زرترزره يې  دراټيټې کړ 

په هر ډول راتلونکي جيو پوليټکي وېش او معامله کې د موخه داوه چې پالن پښتون دښمنه  غه د کړي. د

ريکا م کال په اکتوبر کې ، کله چې ام ۹۱۱۸کړي. په پای کې ، د  پياوړیافغان اقليتونو دريځ 

ناستنان  (۸۸۸۹-۸۸۸۰د تير حکومت) د تاجکانو د شمالي ټلوالې غړو چې   پرافغانستان بريد وکړ،

اکثريت احصاييې يې وکارولې چې  مصنوعي، د امريکا لېوالتيا ته خدمت وکړ او هغه  )وارثان(وو

او خپله قضيه پرې جوړه کړي پښتون قوم اقليت ته راټيټ کړي   
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ضد عالم  سيد جمال الدين افغان ، پخپل کتاب -متنفذ او ښکېالک  ،مسلمان د نولسمې زييزې  پيـړۍ 

 برالسیچې پښتانه د افغان ټولنيز جوړښت يو  و ) تتمة البيان فی التاريخ االفغان( کې دې ته پام اړولی

مخ(/ ) د  ۸۱، ۸۸۹۸عنصر دی ) پوهاند صديق هللا رښتين ، نوې څېړنې، پېښور پښتونخوا، 

 [،۸۸۸۰ــ ۸۸۸۸ ]افغانستان قومي جوړښت لپاره د واک فاونډېشن شپږ کلنه سروې او څېړنه

مخ۸۸، ۸۱۹۹/۸۸۸۱   

چې د پښتانه توکم د اکثريت د راټيټولو لپاره د مسعود ــ رباني رژيم  پالن ېهغه سنجول شو

 ۸۸۸۹قايقو په کتاب)ې د نړيوالو حأ .یآ .و، ژر تر ژره د سي یلخوا ترسره شو( ۸۸۸۰ــ۸۸۸۹)

)داوسنئ  اتحاد شوروي پخواني جواليي( کې راڅرګند شو. ددغه تاکتيک موخه څه وه؟ دغه کار د

. د دغه پالن له مخې يې په افغانستان کې د خصلت سره ژورې اړيکې لري د روسيې(د سياسې نقشې

پښت يو ټولنيز سياسي شنونکی لپاره د اقليتي توکميزو سياستونو مالتړ وکړ. د افغان ملي سياست د زپلو 

او ښه ليکوال ، چې په امريکا کې يې تحصيل کړی دی، ډاکټر ستانېزی دی. ده په لنډ ډول په افغانستان 

ستراتيژي څېړلې ده. زه به دده څېړنيزه کړنالره په شپږو ګامونو کې وړاندې کړم اتحاد کې د شوروي  

ته پام  راټيټولو قومي ګروپ )پښتنو( «زيات مقاومتي  خورا» د  /روسانوشورويانولومړی ګام: 

د افغان  : پښتانهواړاوه ځکه چې دوی عموماٌ د افغانستان په وسله والو ځواکونو کې مخکښ ګروپ وو

د خپلې  زړی و.ملي مقاومتي تنظيمونو په منځ کې اکثريت و او د افغانستان د ملي هويت کولتوري 

نه منونکی قوماندان ذبيح « جوړجاړی »دستانېزی ليکي چې دمقاومت خبرې د روښانولو لپاره ډاکټر 

نه » خپل د چې شي  او کېدای « مړ غوښت»هللا مجاهد هغه يواځينی غير پښتون و چې شورويانو 

يې څکلی وي خوند به«تسليمېدونکي دريځ  

 

په  د افغانستان  و کار وکړ. دویټيټولونفوسو د ځواک پر را دشورويانو/روسانو د پښتنودويم ګام : 

سوېل کې پر پښتني سيمو خپل پوځي عمليات او هوايي بمبارونه وغځول، په داسې حال کې چې غير 

شورويانوغوښتل . په حقيقت کې، يو وخت لېپرېښود«  روغې» او «  مېارا  نسبتا  » پښتني سيمې يې 

ته وليـږدوی ،نه کندهار يف پالزمېنه له کابل څخه په شمال کې د افغانستان دويم ستر ښار مزار شرچې 

  اوښتی وکنډواله  اصال دوهم غټ ښار و خوپه چې ته 

 

حقايقو له امله ، د افغانستان له شمالي پولو څخه  ه م ، شوروي ځواکونه د دو۸۸۱۸کال  پهدرېيم ګام: 

اندازه کمزوری کړی «پوره » : يو داچې د جنګ په مهال يی د پښتنو پاڅون پههاخوا بېرته پر شا الړل

د هغه وخت امريکايي ولسمشر  و تر څو په دوی پسې تر مرکزي اسيا نشوای ورتللی. دوهم داچې 

ته د جوړجاړی الس  اتحاد شوروي شوي «پر ځوړ مخمهربان او » غوښتل چې  جورج ، اېچ ، بوش

 وروغځوي 

 

د شمال غير پښتانه اقليتونه په شمالي ټلواله کې تنظيم شوي وو) چې اصلي نوم يې د څلورم ګام: 

د »شمالي سيمو څارونکې شورا يا شورای نظار صفحات شمال و(. دا د اقليتونو يو متحد محاذ و چې 

په دې ډول د ډيورنډ د » سره وجنګيږي. ډاکټر ستانېزی ليکي:« پښتنو د ژوند له ټولو اړخونو

» م کال سره ووېشه، دافغانستان په  ۸۱۸۱چې افغانستان يې پر « د سليزې په ماښام» ي تړون استعمار

رامنځته شو چاود يو ژور « توکميزــ ژبني غولي کې  

 

دمقاومت پر مهال د شورويانو او د هغوی د پخواني افغان ځواکمن کمونيست مشر ببرک پنځم ګام: 

م کال په اپرېل کې په کابل کې فتحه  ۸۸۸۹کارمل د جنراالنو په مالتړ ، د شمالي ټلوالې مشر مسعود د   
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ي اعالن کړه او د کارمل د وارث پښتون توکمي ډاکټر نجيب هللا پر ځای کېناست. سوبه په شمال

چې  کارمل ورسره توکميزه اړيکـه لــرله. پورې وتړله ټـــلوالـــه تاجک »دغه عمل چې د  مسعـود دغه 

سياسي ډګر کې سمبوليک و، په داسې حال کې چې پښتون اکثريت يې  قومي راچاپيرو په« په لوړوالي

«بې له پښتونه»  محروماوه. د مسعود تر مشرۍ الندې شمالي ټلوالې د په نښه کاوه او ،کمزوری کاوه  

 

اجنډا پلې کوله. مسعود له دوو مياشتو وروسته يو تش په نامه مشر، صبغت هللا مجددي، په زوره له  

الدين رباني کښيناوهدفتره وايست او پر ځای يې يو تاجک توکمی برهان   

 

 -يو پښتون د مسعود ـــ رباني د ډلې په الس د جوړ شوي تاجک حکومت له پيل سره سم ،شپږم ګام: 

دښمنه فعاليت پيل شو. موخه )هدف( يې دا و چې د پښتون قوم سره چل وکړي، يانې پښتون له خپل 

د  نه ګټه واخلي.ميکانيزم او موسساتي  دولتي خپل   پيژاند نه غافل کړي او د دغه پالن  په پلي کيداکې له

پښتونخوا)پخوانی شمال لويديځ دننه او له  کې له الرې په افغانستان زورول او  بيوروکراتيک چل

پيژاند پاڼې  يوې لويې برخې پښتنو ته نوې  دراستنېدونکو د څخه( ۹۱۸۱ــ ۸۸۱۸سرحدي ايالت

رباني د رژيم د هغه حساب  -ښودلي وو. دا د مسعودتاجکان  پکې  ورکړل شوې چې دوی يې (تذکرې)

سلنه تاجکانو  مقابل کې په تقلبي ډول دپه  او راټيټ کړي مقامکمپاين برخه وه چې د پښتنو اکثريتي  شوي

کړي. نورو اقليتي ډلو د زور زياتي او ترهې اچولو له الرې پښتانه په نښه کړل. د  جګه )فيصدي(

بېلګې په ډول ، هزاره ځواکونو د پښتنو کورونه په نښه کړل او له پښتنو کورنيو سره يې زور زياتی 

د  زورزياتی ډول دغسېپه ځانګړي  ل ـو کورونو وشړخپلسره له  په زوريې  وکړ ، تر دې چې دوی 

تر سره شو. دغه شان ازبک مليشو هلته په هغو سيمو کې چې کابل ښار په دريمه او څلورمه ناحيه کې 

په غټه کچه  پښتانه پکې  استوګن وو تاالن جوړکړ تر هغه مهاله چې خپل کورونه يې پريښودل او د 

قومي تصفيې عمليات په شمال کې پيل شول او » سويه د« ملي»هيواد په دننه او بهر کې کډوال شول. په 

ه ګرۍ د عملياتو له الرې تش شول. د  شورويانوسره  د مسعود د زياتو  اړيکو د پښتنو ټـول کلي د تره

په اکله ولولئ د افغانستان په اکله د دقيق او باورمن امريکايي  څيـړونکي ، ليکوال او ژورنالست 

کې سفرونه کړي ۸۸۸۹او  ۸۸۸۸، ۸۸۸۱ ۸۸۱۹، ،۸۸۱۰ريچارډسن ليکنې. نوموړي ا فغانستان ته په 

 وو

رباني په مشرۍ تاجک حکومت نوې احصأييې راو توږلې:  په دې ډول چې په  -ه کې د مسعودپه پايل

 ۹۲نه  ۸۹ته  د پښتنو شمير راټيټ کړي، د تاجکانو شمير په سلو کې له    ۱۱نه   ۰۱سلو کې له نږدې 

حريف ته جګ کړي  او له دې الرې د  افغان ټولنې په واقعيتونو کې الس ووهي. د کابل  رژيم دغه ت

شوې  شميرنې  د رسمي معلوماتو په څير بين المللي سازمانونـو تـه وليـږلې. ډاکتر ستانيزي دغه    

 

[نه السته راوړي وو، له هغه چا نه ۸۸۹۸-۹۱۱۲معلومات له ارواښاد اکاډيميسن عبدالشکور رشاد ]

ی و. پورتنئ تحريف چې په کور کې يې شخصي کتابتون د شمالي ټلوالې د جنګساالرانو له خوا تاال شو

آې ـ أی ورلډ  -شوې وګړ شميرنې په ګړندي ډول د امـريکې د مـرکـزي استخباراتو په کلني کتاب )سـي

په جوالی کې  خپرې شوې، او په  ۸۸۸۹فکټـبوک: د مرکزي استخباراتو د نړۍ د حقايقو کتاب( کې د 

ته الر مينده « ورلډ المنک»او « سنيشنل جيوګرافيک ورلډ اتل»غټ  احتمال سره يې  له دغې چينې نه 

کړه .د امريکې استخباراتو د دغو معلوماتو ټيکلي)سيـډي ( روسي کتابتونونو ته ليـږلي وو) يو افغان چې 

په روسيه کې استوګن و، هغه مهال يې دغه معلومات  د لويديزې اروپا په چاپي افغاني ميډيا کې خپاره 

دسمبر  ۸۰په اکله د زياتو معلوماتو لپاره د ستانيزي ليکنه ) کړي وو(. د پورته ذکر شوو شپږ ګامونو

( ولولئ. نوموړې د افغاني او اسالمي چارو يو دقيق سياسي څيـړونکی دی۹۱۱۸  
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( د بروس  ريچارډسن يوه مهمه ليکنه راورسيده. نوموړی واقعا يـو ۹۱۸۱اپريل  ۹۲ما ته نن)

دی، بلکې د افغانستان د موضوعاتو په اکله  يو ارت  پشتون ګوست رايـټـر( نه«)پـښتون پيرئ ليکوال»

زييز کې د شمالي افغانستان  ۹۱۱۱معلوماته او صادق امريکايي ژورناليست، ليکوال او چارپوه دی. په 

ضد پـړپـړه )دسيسه( خبرې وشوې. ښايـې د غه  -د تخار واليت د مرکز  د تالقان په غوڼډه کې  په پښتون

په موازاتو کې روانه وي چې د امريکې د مرکزي استخباراتو په احصايًيو کې   غو ڼـډه د هغې پـړپـړې

پکې د ډيرکيو پښتنو شمير تر ټولو غټ لږه کيانو)اقليت( ته راټيټ شوی و. دغه پالن موږ ته هغه پـړ 

کې  د افغانستان په ويشلو  ۸۸۱۸پـړه را په زړه کوي چې د پخواني شوروي اتحاد مشر بريـژنيف په 

خولې وه. دلته وينو چې د تالقان پالن د امريکې د شخصي امـپـرياليـزم او د روسې )  د پخواني راڅر

-۸۸۸۰ټولنيـز امـپرياليزم د ناستنې( په واسطه  را منځته شوی و. په افغانستان کې د داخلي جنګ د پـير)

دامريکې د واکمن جورج ( تاجک  واکمن  برهان الدين رباني د تالقان په غوڼـډه کې ګډون الره. ۸۸۸۹

ضد دريځ په چوکاټ کې، د تالقان کنفرانس د معلوماتو  -( د ادارې د  پښتون۹۱۱۸-۹۱۱۸ډبليو بوش )

د شمالي ټلوالې ټولې ډلې حاضرې وې د » مليون ډالرو تمويل شو. د تالقان په غوڼډه کې ۹۲له مخې په 

استازولي]نمايندګي[ محرومه شوې »پښتنو کمونيسټي جنراالنو د  ډلګۍ په شمول،  خو هلته د اکثريتي 

«. وه  

  

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

لمریز ۰۲۳۱-۰۲۸۰=  ۰۸۹۰-۷۱۰۷زییز  
 

د امريکې د مرکزي استخباراتو په وينا، د دغه سازمان د نړئ د حقايقو کتاب چې هر کال دجوالی په 

)فينيشد اينټيليجنس(يو ډول دی په دې مانا « بشپـړ شوو استخباراتو»درې ډوله مياشت کې چاپيـږي د د 

)سايکل( وروستنی توليد دی. له دغې دورې نه مطلب يوه عمليه ده چې  « استخباراتي دورې»چې د 

(د استخبارتو په شکل  تصفيه) څيـړل شوي او تفسير( شوې دي،  ۹( رارسيدلی دي، )۸معلومات پکې  )

ياست سازانو ته وړاندې شوي دي.د بشپړ شوو استخباراتو دوه نور ډولونه دادي: د ( س۱او ) 

نيشنل اينټيليجنس ايسټيميـټس(. د «) ملي استخباراتو اټکل» ولسمشرلپاره ورځنئ لڼـډيز)ډيلي بريف( او د

مرو ته ناچارا  د حدس قل»استخباراتو پخوانی افسررابرټ ل. سيوټينګر وايي چې د ملي استخباراتواټکل 

کې د عراق د وګړيزې تباهۍ د وسلو په اکله استخبارات ډير زر د دروغو په لړه بدل  ۹۱۱۹په «. اوړي

شول.  له دې جنګ نه وروسته، د امريکې او برتانيې مشرانو خپل جنګ  ته د مشروعيت داسې پرتوګ 

او خصلت ورواغوست چې د صدام حسين   د جنګي ظرفيت د ثبوت پر ځای يې د هغه په شخصيت 

)کرکټر( زور واچاوه. د انګريزانو مشر وينسټن چرچل شوروي مشر جوزيف سټالـين ته د تهران په 

د جنګ په مهال حقيقت دومره ارزښتمند دی چې بايد تل د »کې داسې ويلي وو:  ۸۸۲۱کنفـرانس کې په 

«. درواغـو د محافظ له خوا وڅارل شي  

 

کې د امريکې د سياسي علومو د ټولنې مشر رابرټ  ۹۱۱۸ د ټولنيزو او سياسي علومو پوهاند او په

موږ ته ډير ځلې ... استخباراتي اټکلونه ډير په حکومت کې  د قدرتمندو » جرويس داسې ليکلي  وو: 

ډلګيو د ګټو او د بهرني سياست د ميلونو په اکله غـږيـږي نسبت ديته چې مقابل اړخ کومه اراده 

په ډکون )متن( کې کولی شو هغه ژبنئ او قـومي وګړ « دنونو د ټکرتم»د «.  او]عسکري[ ظرفيت لري

شميرنې )احصا ٔييې( د څيـړنې الندې ونيسو چې د افغانستان لپاره  د امريکې د مرکزي استخباراتو له 

 خوا غـوره شوې دي.
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لمريز هجري( پورې د افغانستان د قومي او  ۸۱۰۱-۸۱۸۸)۹۱۸۹نه تر  ۸۸۱۸الندې جدول له 

زييز راهيسې د پښتنو او د دوی د ژبې سلنې           ۸۸۸۹ژبنيو ګروپونو اټکل شوې احصأييې ښئ. له 

) فيصدۍ( په پام وړ کچه د امريکې د مرکزي استخباراتو د نړۍ د حقايقو په کتاب) سي. آې.           

په جوالی کې چې د امريکې مرکزي  ۸۸۸۹وې وې. د زييزأې. ورلډ فکټـبوک( کې را ټيټې ش

استخباراتو د پښتون ولس او د ملي ژبې)پښتو( احصأييې راټيټې کړې، دغه عمل يې په افغانستان کې د 

پلوه رژيم د پيل سره همـمهال و، هغه رژيم چې د ملګرو ملتونو منځمهاله پالن -رباني د تاجک –مسعود 

 يې ړنګ کړی و

         

 د سي آې أې د حقایقو په کتاب کې دافغان ټولنې وګـړ شمیرنې۰۸۹۰-۷۱۰۷
Afghan Demographics in CIA World Factbook 1981-2012 

Year                Ethnic Group Percentage     Language  Percentage          Total Population 

                                 Estimates                                Estimates                        Estimates اټکل                                

کال       ټول وګړي  د ژبنيو سلنو اټکل دقومي سلنو اټکل 

1981(1360)       Pashtuns      50%                  Pashto                    50%              15,193,000 

                          Tajiks          25%                   Farsi(Persian)       35% 

                           Hazaras        9%                   Uzbeki,Turkmeni  11% 

                           Uzbeks         9%                   all other languages  4% 

                           All others      7% 

 

1990(1369)        Pashtuns      50%                   Pashto                   50%            15,862,293  

                           Tajiks           25%                   Farsi                     35% 

                           Hazaras   12%-15%               Uzbeki,Turkmeni  11% 

                           Uzbeks          9%                    all other languages  4% 

                           All others  3%-4% 

 

1991(1370)           Same as above                           Same as above                   16,450,304 

          

1992(1371)         Pashtuns       38%                   Pashto                    35%          16,095,664 

                           Tajiks            25%                    Farsi                      50% 

                            Hazaras        19%                    Uzbaki,Turkmeni  11% 

                            Uzbeks           6%                    all other languages  4% 

                            All others     12% 

 

2001(1381)         Pashtuns        38%                   Pashto                     35%        26,813,057 

                           Tajiks             25%                   Farsi                        50% 

                            Hazaras         19%                   Uzbaki,Turkmeni    11% 

                            Uzbaks           6%                    all other languages    4% 

                            All others        8% 

 

2006-2012          Pashtuns         42%                  Pashto                       35%    (31,056,997; 

 (1385-1391)      Tajiks             27%                   Farsi(Persian)           50%   31,889,923; 

                           Hazaras           9%                   Uzbeki & Turkmeni 11%    32,738,376;  
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                           Uzbeks            9%                   all other languages     4%    33,609,937;   

                           Allothers13%………………………….29,835,392; 

                                                                             July2012estimates….30,419,928). 

       Datacollectedandorganizedfromthe“CIAWorldFactbook”byRahmatZirakyar 

 

( کې د پښتنو ۸۸۱۸-۹۱۸۹أې. د حقايقو په کتاب)اوس نو دا پوښتنه په ځای ده چې آيا  د سي. آې. 

له بخولې)فاجعې(  ۸۸۸ګټې جنبه لري، يانې د پردې شاته د  -وګړشميرنې راټـيټـول د امريکې لپاره ځان

 راوروسته په افغانستان کې د اقليتي واکمنۍ لپاره د واشنګټـن په مالتړ راڅرخي؟

    
Shedding Light on CIA World Factbook Statistics for Afghanistan 

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

 

دې ټکي ته بايد ګوته ونيسو چې په اتلسمه او نولسمه پيړۍ کې  قوم ويشـنه لومړی په روسـيه کې 

وکــارول شــوه. د افغانستان د نيـواک پـه مهال )قـفـقــاز او مـرکزي اسيا(کې د واکمنۍ د چلونې  لپاره 

( شورويانو هڅه وکړه چې هلته د ډيـرکيو)اکثريتي( پښتنو احصأييوي اهميت راټيټ ۸۸۹۸-۸۸۱۸)زييز

کړي. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې افغانستان ويشنـې ته چمتو کړي. دې موخې )هدف( ته د رسيدا لپاره، 

د پښتنو په خوارولو او راټيټولو باندې راچاپـير وو،خو  په عين حال   شوروي پوځي عمليات په غټه کچه

پښتون مسعود، دوستم  او نور استخدام کړل چې په شوروي نظام کې  د افغانستان د شمالي  -کې يې غير

سيمو د خوندي کيدا لپاره اسانتياوې برابرې کړي. دې موخې ته د رسيدا لپاره دوه الرې شته وې: د 

دا هغــه جمهوريتــونه  -ويشل،  يا يې د مرکزي اسيا په سوشليستي جمهوريتونو کې ورننويستل افغانستان

 دي چې د افغـان تاجکـو، اوزبکـو او ترکمنـو قـوميان پکې استوګن دي .

( نوم د شوروي پوځونو له خوا د افغانستان د ۸۸۹۸-۸۸۸۰د افغان کميونيست ببرک کارمل)

( پـه افغانستان ۸۸۹۸-۸۸۱۰ره هم مانا دی. د ده د واکمنۍ په مهال )( س۸۸۹۸-۸۸۱۸نيواک)اشغال: 

کې د وګړشميرنې کمـپين پيل شو د دې لپاره چې د پښتون ولس په وګړشميرنه کې تقلب وکړي. د دې 

لپاره چې په اسانۍ سره په وګړيـزواقعـيتونو کې السوهنې وکړي، ډير ځلې به يې  له وګړو نه دا پوښتنه 

د » شــخصي معــلومات چې دهغــه مهــال د واکــمن  سازمان «) ام لسان مسلط استيد؟به کد»کوله:

د مرکزي کميټې يو غـړي را سره شـريک کړي وو« افغانستان د  خلکو د دموکراتيک ګـوند  زيرکيار(.  -

رتنئ ډير پښتانه په پښتو او دري)فارسي( غـږيـږي او دغه کفايت پر ځان د پښتنو اعتماد منعکسوي. پو

پوښتنې ته)به کدام لسان مسلط استيد؟(  د پښتنو جوابونه چې په ځان اعتماد پکې پـروت دی، په ماهـرانه 

ډول داسې کنټرول شوی وو چې د پښتنو واقعي شمير پټ کـړي او د دغــه چل ول لــه الرې  پــه 

ه کا رمل  د سرشميـرنې طلب -افغانستان کې د تاجکـانـو شمير جـګ کـړي. پــه دې ډول ، د شــوروي 

ټـيمونو د پښتنو قـومي هويت يرغمل کړ. د کارمل د ډلې جنراالنود احمد شاه مسعود پلويان شول او 

زييز په  اپريل کې يې  د قدرت په ګدۍ کښينوي او له دې الرې   ۸۸۸۹مرسته يې ورسره وکړه چې د 

پالن شـڼـډ کړي. په پايله کې، دې ماهرانه په اغيزمن ډول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو منځمهاله 

ته الر پرانستله چې په « دوهمې سقاوۍ»غبرګون ) ايتالف( چې په قـومي او ژبني هويت را چاپير و، 

( چليدله.۸۸۸۹-۸۸۸۰انارشۍ )ګډوډۍ( او داخلي جنګ)  

ا  د اساسي په دې پوهيدل مهم دي چې د بين المللي اړيکـو او نړۍ وال سياست اکاډيميک منظره يقين

شکلي بدلون سره مخامخ شوې ده. بالخره شوروي اتحاد د مړينې په کټ کې پروت و او بايد  يو نوې 

 تنظيم را پورته شي ، د دې لپاره چې رامنځته شوې اوښتنې توضيح کړي او د راتلونکو سياست سازيو 
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نه  شوروي پوځونه ووتل،د په فبروۍ کې له افغانستان    ۸۸۱۸لپاره مخليد انځور کړي.  کله چې د 

د »کې  ۸۸۸۱دې سره جوخت د اسالم او منځني ختيځ د تاريخ د نامتو پوهاند برناډ لويس له قلم نه په 

کې د سياسي علومو د وتلي  ۸۸۸۱په سرليک ليکنه راووتله او ورپسې په « مسلمانانو د غضب جرړې

کې په عين ۸۸۸۰له چې درې کاله وروسته په راووت«(د تمدنـونو ټکر»پوهاند سامويل هنـټيـنګټـن ليکنه)

په بڼه « نوي کميونيزم»سرليک د کتاب په بڼه خپره شوه. عموما  لويديز اسالم )رسما  افراطي اسالم( د 

وميند. د دغه ډول سياسي ذهـن په ډکون کې،   د امريکې د مرکزي استخباراتو له خوا د نړۍ والو 

قـومي او ژبـنيو احصأييو کې الس وهنې تفسيرولی شو.حقيقتونو په کتاب کې  دافغانانو په   

خپروي. زه « د نړۍ د حقيقتونو کتاب»د امريکې مرکزي استخبارات  د هر کال په جوالی کې 

دښمنه  -غواړم چې د پښتنو او د دوی د ژبې  د احصأييو موضوع توضيح کړم. لکه چې پوهيـږو، پښتون

ثور(  کې په کابل ۸۱۹۸په اپريل) ۸۸۸۹مونستانو په مرسته، د شمالي ټلواله د پرچمي ببرک کارمل د ک

کې قدرت ته ورسيدله. له دې پيښې نه څه کم درې مياشتې وروسته، د امريکې مرکزي استخباراتو خپل  

د نړۍ د حيقتونوکتاب د جوالی په مياشت کې خپور کړ. په دغه کتاب کې د لومړي ځل لپاره د اکثريتي 

وګړو ته( او د  ۱۱٪ وګړو نه ٪ ۲۱ې  شميرنې  په ارته کچه رالويدلې وې: ) له پښتنو او د دوی د ژب

٪ ته راټيټې شوې وې. ولولئ:۱۲٪ نه  ۲۱پښتوژبې سلنې له   

Zirakyar, 2009, and Richardson, 2009, p. 275  

پښتون لږکيانو د وګړو د شمير پـړسول او په مقابل  -د سي.آې.أې له  خوا  په افغانستان کې دغيـر 

کې  د  ډيرکيانو پښتنو د شمير راټيټول څه هدف لري؟ د امريکې د مرکزي استخباراتو او د شمالي ټلوالې 

او د دوی د ژبې د  تر منځ غځيدلې او پالل شوې اړيکې په دې داللت کوي چې دواړه خواوې د پښتنو

احصأييو په  راټـيټـولو کې  د يـوبل همکارۍ تــه اړتيـا لـري. د امـريکې د مـرکـزي استخباراتو له خــوا 

ګټی  کوښښ چې د ډيــرکيانو پښتنو ټـولنيزـ ژبنــئ شميرنې راټيټې کړي د  -دا سنجول شوی او ځان 

دهغه چل چې د ناروا جنګ په مال تړ  –دی  عامه اړيکيو)پبليک ريليشنـز( د چل)دسيسې( څرګندوی

راچاپـيـر دی، او د مشروع جنګ پرتوګ وراغـوندي. په بله وينا، د دغه چل تنسته داسې غځول شوې ده 

پښتون اقــليت( د اقليت)يانې  پښتون اکثريت( له تش په نامه  -چې په افغانستان کې اکثريت)يانې غــير

روحي عملياتو د واشنګـټن سره مرسته وکړه چې په  -يويستم نه خالص کړي. دې ډول  احصائ 

افغانستان کې اکثريتي پښتون قوم محروم او اجنبي کړي. په دې ډول د امريکې د مرکزي 

کې يې په افغانستان کې  د پښتنو د شمير کچه له « د نړۍ دحقايقو په کتاب» استخباراتو)سي.آې.أې(

يټه کړه.اکثرتي مقام نه  غټ اقـليتې ګروپ ته راټ  

دوه  ډاډوړ افغان پوهانو چې د نومونو ښودل يې الزم نه دي، ما)زيرکيار( ته وويل چې درې  سـړي 

وو، يانې الس يې پکــې الره: دوه تــنه)ر.ف.  او « دخـيل»د پښتنــو د احصأييو د راټيــټولو په عمليه کې 

ه)پي. ايچ. ډي( په ژبـپوهنه کې السته پښتون افغانان دي چې هر يو يې د داکترۍ علمي درج-ا.ا.( غير 

سره « زل» راوړې دي. دريم سړی)ی. ت.(د افغانستان په چارو کې يو امريکا يي چار پوه دی چې د 

پښتون افغان ژبـپوهانو کې يو يې )ا. ا.( د امريکې په دفاع وزارت کې -ښې اړيکې لری. په دوه  غير

بل يې د افغانستان په پخوانيو حکومتونو کې يو لوړ ژباړن او د )فارسي؟( ژبې ښوونکی دی  او هغه 

(  سره ډيرې ښې اړيکې ۸۸۸۰سپتمبر -۸۸۸۹پريل ۸رباني د رژيم ) -رتبه مامور و. دواړو د مسعود

ربانــي  -لرلې. دا معلومات يو ځل بيا زما ادعا کوټـلې کــوي چې تور بي بي )سي.آې.أې( او د مسعود

پښتنــو د شمــيرنو پــه راټيـټولو کې د يو بل همکارۍ ته اړتيا لرله.  مسعود رژيــم د ډيره کيانو)اکثريتي( 

او د ستمي ممبر خادمانو يې له پښتنو نه، په تيره له پښتو ژبې نه  کرکه لرله، ځکه چې پښتو د دې جوهر 

ښتو متل لري چې د يو دولت  او يو هيواد په څير د افغانستان ملي پـيژاند )هويت( خوندي کړي. په يو پ

 کې راغلي دي چې :ملــنــګ مـــه وژنــه، کچکــول ور نــه واخـــله 
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ښکيالک )استعمار( نه يوازې ښکيل شوی ولس د خپل  برالسي ښکيالکګـر کلتور د اداره چيانو له 

الرې په ولکه کې ساتي، بلکې په غير مستـقـيم ډول يې د ښکيل شوي کلتور د مطيعـو غړو د استعمالولو 

الرې هم څارنه کوي. کلونياليزم او امپـرياليزم دواړه په غټه کچه يو بل ته ورته دي، بلکې يو بل  له

پياوړی کوي هم: د دواړو شاتـه  هڅه ونکې قوه داده چې له ښکيل شــوو يا په ولکــه کې ساتل شوو 

ـوروي اتحاد،ايران، او  ولسونو نه ګټه واخلي. مسعود د مشکل کـــشا په څــير پــه افغــانستان کې د شـ

 دامريکې د سياسي اجندې لپاره کار ورکړ

په امريکه کې زيـږيدلی ايريک مارګوليس يو تجربه کار ژورناليست، ليکوال او معتدل جمهوري  

 ۹۱۱۸پـلوه سړی دی چې په غټه کچه د منځني ختيز، سهيلي اسيا او اسـالم په اکله ليکنې خپروي.  پــه 

ه ورسيد چې امريکه په افغانستان کې  سوله او استحکام نشي تامينولی خو داچې کې هغه دې پايلې ت

چې د « د طالبانو سـره دې»٪( په خپل هيواد کې د حق څښتنان شوي وي، يانې ۲۲ډيرکي پـښتانه )

«.پښتون ولس يو برخه ده نيغـه معامله وشي»  

 

و ژبنئ شميرنــې ښــئ چــې ارواښــاد النــدې لښتـلـيک ) جــدول(  په افغانستان کې هغـه قـومي ا

اکاډ يميـسن عـبـد الشکور رشـاد د خپل عکس العمل په څيـر د سي.آې.أې. دحقايقو د کتاب د شميرنو په 

ضد راټــولې کړې  او خپرې کړې وې،  ځکه چې هلتــه د سـي.آې.أې په ذکــر شــوو شميرنـو ) 

نو احصأييې له اکثريت نه غـټ اقليت ته راټيټې شوې په جوالی( کې  د لومړي ځل لپاره   دپښت۸۸۸۹

هغه مهال و چې نږې درې مياشتې وړاندې  د همدغه کال په اپــريل کې په کابل کې  ۸۸۸۹وې. جوالی 

طلـبــه رژيــم  رامنځته شــوې و. د اکاډيميسن عبد الشکور رشاد  لښـتـليک پـه النــدې ډول دی –تاجک   
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 سمـون
له کيڼې خوا نه د پورتني لښتليک په دوهم لړ کې دوهم نوم ته پام وکړئ: د افغانستان په اړه  د 

ژبي اطريشي چار پـوه فاميلي نــوم )تخلص( سـم نه دی ښودل شوی)کل مبورګ(. روغ شکل يې  -جرمن

ی. م کس کليمبورګ خپلې لوړې زده کړې د هنر په تاريخ او قوم پوهنه کې بشپـړې کړې )کليمبورګ( د

کلونه وړاندې  د م کس کليمبورګ يو وتلی کتاب په دې سرليک لـوستلی و ۲۱دي. ما )زيرکيار( نږدې   
Max Klimburg, Afghanistan: Das Land im historischen Spannungsfeld 

Mittelasiens, 1966.  

پــه دې ډيــر ډاډه يم چې دا بـه هغه کتاب وي چې په پـورتني لښتليک کې يې  لـڼـډ سر ليک  زه

راغلی دی. اوس به  نوروهغو لويديزو چينوته راوګرځم چې د افغانستان وګړشميرنوته پکې ګوته نـيول 

 شـوې ده

 

 په نورو لویدیزو چینو کې د افغانستان د قومي شمیرنو اټکلونه
 

 ۸۹تر  ۸۸(  ديته ګوته نيولې چې له ۸۸۹۹يف د خپلې ډاکترۍ په علمي کتاب کې )ګل جانان ظر

( چې پښتانه ۸۸۰۹مليون افغانانو نه د  نږدې نهه ميليونو مورنئ ژبه  پښتو ده. ايچ.ايف شورمن اټکلوي)

نه د ( چې پښتا۸۸۰۹لږ تر لږه د افغانستان دوګړو نيمايي بره خه جوړوي. دغه شان ډي.اِن. ويلبر ليکي)

٪ ( جوړوي.  د افغانستان لپاره د سيمې په کتاب کې) ايريا هنډ بُک فور ۰۱٪تر۲۱افغانستان د وګړو) 

نه زيات  يې  پښتانه دي. د « اته ميلون» ميلون افغانانو نه له  ۸۰، څلورم چاپ( له ۸۸۹۱افګانستان، 

همم او ښايي خورا غټ قومي خورا م» ( د کتاب له مخې، په افغانستان کې پښتانه ۸۸۸۱مګنوی او نبي)

پـښتانه دي. د نړۍ د «  ۲۱تر ٪ ۲۱ګروپ جوړوي....معياري اټکل دا دی چې ] دافغانستان[ د وګړو ٪

(داسې اټکلوي چې پښتـنو له جنګ نه په وړاندې ۸۸۸۹کلتورونو پوهـنامه)دايــرت المعارف، دريم ټوک، 

» ( کاږي چې پښتانه د افغانستان۸۸۸۰ديربشاير)وګړي لرل. ديـربشاير او « ۰۱تر ٪۲۱٪»افغانستان کې

» دي چې « يا  فارسي» د افغانستان رسمي ژبې پښتو او دري«. ٪[ جوړوي۲۲سلنې]۲۲د ټولو وګړو 

فريد زکريا د په امريکه  کې په سي.اِن.اِن. نومې « ٪ پرې غږيـږي.۱۱٪ او ۲۹په ترتيب سره د وګړو 

پروګرام چلوي چې جي.پي.ايس.)نړۍ وال عامه واټ( ټلويژن کې د بهرنيو چارو مهم اووه نيز 

نومـيـږي. زکريا په افغانستان کې د ملګروملتونود پخوانی استازي پيتر ګلبرست سره په خپله مرکه کې 

(.  ارنولډ هغه ۹۱۸۱اپريل  ۸۸جوړوي) « ٪۲۱اکثريت، »وويل چې پښتانه د افغانستان دوګړو 

غانستان، جرمني، سويډن، برما، جاپان او انګلستان کې موظف  امريکايي استخباراتي مامور و چې په اف

( ۹:مخ ۸۸۱۱کې متـقاعد شو. دغه  امريکايي استخباراتي مامور په خپل کتاب) ۸۸۹۸شوی و، او بيا په 

خو سره له دې، « ٪ وګــړو اصلي، بــومي ژبه ده.۲۲د نـږدې  » کې ليکي چې پښتو په افغانستان کې 

واقعــيت ته زموږ پام راګرځوي چې په خپل « نااشنــا» ان کې  يــو بــرالســي اوارنــولډ په افغانست

«.که څه هم پښتانه د وګړو لـــه  نيمايي  نه غــټه برخه جــوړوي، ژبـــه يــې مغـلوبه ده»هيواد کې:  

 

http://www.hewad.com/
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نو ( کاږي چې په افغانستان کې وګړشميـرنې پــه غـټه کچه پـه  اټکلو۹۱۱۸نيراپ او سيکيـنس)

-۸۸۹۲پـــه « خــورا علمي دمـوګرافـيک]جمعيتي[ څــيـړنه»والړې دي. په افغانستان کې  لومــړئ او 

زييز کې تر سره شوې وه. دغې سروې)څيـړنې( چې  دافغانستان د حکومت په هــمکارۍ سره د  ۸۸۹۹

ــوا پلې شـوې وه، لس امريکې د بـين المللي پرمختيا  د ايجنسۍ لپاره د نيويارک د دولتي پوهنتون له خ

( ميليون ځای په ځای شوي)مقيم، دايمي(وګړي يې اعـالن کړل. خو د کوچيانو شمير ۸۱،۱عـشاريه آتـه)

(.  په همــدغه مخ کې راغلي ۸۸يې ونه ښود. د کوچيانو شمير ځانله څه د پاسه يو ميليون اټکل شــو)مخ 

( ميليون اټکل شوی ۸۱،۲شاريه څلور )-س عـزييز کې د افغانستان د وګړو شمير اتل ۸۸۸۲دي چې په 

« نـږدې»زييز کې د وګـړو دشمير يو بل اټکل لوستلی شو: ۸۸۸۰و. يـو څو مخونه وروسته، موږ په 

٪ هزاره ۸۱٪ تاجکان، ۹۲،۱٪( افـغانان پښتانه وو.  پــاتي نور په پـرله پسې ډول ۲۱څلويـښت سلنې)

نــورو پاتی ډيــر کوچنيـو قـومي ډلو انـدازه ټول ټال اووه ٪ ترکمنان وو، اود ۹،۲٪ ازبکان، ۰،۱ګان، 

(. په ۸۱۲٪( قـزلباشان هم پکې راغلي وو) مخ ۸( ته رسيدله چې يوه سلنه )۹،۸عشاريه نهه سلنو)٪

خورا ستراو رواجا  »زيـيز لپاره د پښتنو د شمير يوې بلې اندازې ته پام وکړئ:د  ۸۸۸۲همدې مخ کې د 

په اټکل سره لس عشاريه »کې  ۸۸۸۲يانې د پښتـنو شمير په «ا قــوي قومي ګروپپه سياسي لحاظ خـور

ميليون( د ټولو وګړو په شمير ۸۱،۸(. که موږ دغه اټکل شوې شمير)۸۱۲( ميليون و)مخ ۸۱،۸« )يو

٪ ته جګ شي۲۲ميليون وويشو، د پښتنو شمير به نـږدې  ۸۱،۲يانې په   

       10,100,000 ÷ 18,400,000= 0.5489=55% Pashtuns 

کې  د  ۹۱۱۸نور خو ال څه کوئ چې د امريکې د مرکزي قواو جنرال ټامي فرانکس چې په اکتوبر 

«) اکثريتي پښتنو»کې د عراق د يرغلونو مشر و، په خپل کتاب کې په  ۹۱۱۱افغانستان او په مارچ 

 ميجوريټي پشتـونز( غـږيـږي)الندې ووينئ(.

 

٪، ۱۱( کې پښتانه ۹۱۸۱« )اينسيکلوپيديا دې الګورا» هم وکسو: په اوس به يو څو فرانسوي چينو ته

٪ اټکل شوي دي. ۸۸٪، ترکمن ۸۸٪، هزاره ۲۱دري(  «)افغان فارسي»٪، ۹۲٪، تاجک ۱۲پښتو ژبه 

ال روس »٪ ګڼل شوي دي. په ۱۱٪، تاجک ۲۱( کې پښتانه ۹۱۸۸« )لی پيتيت لروس»په 

د پروګرام )د سبا « و.ن.ګ.»کڼل شوې دي. د ٪ ۲۱( کې هم پښتانه ۹۱۱۹« )اينسيکلوپيديک

٪ اټکل ۸٪،ا و هـزاره ۱۹٪، تاجک ۲۱کې رامنځته شوی و، پـښتانه  ۹۱۱۸افغــانستان( له مخې چې په 

٪ اټکل ۸۲٪، او هزاره ۹۲٪، تاجک ۱۱( کې پښتانه ۹۱۱۱« )اتلس ايکونوميک مونديال»شوی وو. په 

ار تره کي نه منندوی يم چې زما سره يې د پورتنيو شوی وو. زه )زيرکيار( له ډاکتر عثمان روست

(. د افغانستان د قومي او ژبنی  جوړښت  د ۹۱۸۱مارچ  ۸۱فرانسوي چينو وګړ شميرنې شريکې کړې)

شميرنو لپاره د فرانسې په  دريځ بايد نوکې رڼـــا واچـــوم: دغــه شمــيرنې په افغانستان کې د يوې  

کوماندان مسعود  سره د فرانسې د « افــسانوي» ې د تـش پــه نامـهضد ډلګــۍ او د هغــ -پښـتون

ضـد دريځ  -حکومت کلک تمايل ښئ. د افغانستان لپاره  په پورتنيو  فرانسوي احصأيـيو کې هغه پښـتون

څـرګنديـږ له  جوالی را هيسې د افغانستان لپاره د امريکې د مرکزي استخباراتو د حقايقو  ۸۸۸۹ي چې د

کتاب کې يې تنسته غځول شوې ده. د دغــه ورته والــي دليــل دادی چې پخــوانئ ښکيال ک ګره  په کلني

)استعماري( فــرانـسه او اوسنــئ امپرياليستي امريــکه دواړه د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره ګډ 

ره چې په  مخــرج لــــري:  سيـاسي ګـوډاګـی احمد شاه مسعــود. نــوموړي د دې جـرأت ال

 -ښکيالکګــرو او امپـرياليسـتي قـدرتــونو )شوروي اتحاد/روسيې، فرانسې، او امريکې(  او پـه فارسي

ژبــي ګاوڼـډي  ايـران بانـــدې  بې لــه کـوم  تبعــيضه د افغــانستان خــپلواکي، حاکمــيت او د خــاورې 

 بــشـپـړتيا لــيالم کــــــړي.
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ژبني  -زييز وروسته به بـرتانوي او جرمني چينو هم د افغانستان د ټولنيـز۸۸۸۹زما په اند، له 

 ترکيب لپاره د امريکې د مرکزي استخباراتو احصأييوي قالب کارولی وي 

د دې لپاره چې په افغانستان کې  راتوږل شوې )مصنوعي( وګړشميـرنې ناچله وښيم، ديته اړتيا لرم 

مفصله څيـړنه او معلومات وړاندې کړم. دليل يې دادی چې تر «  موسسېدافغانستان لپاره د واک »چې 

اوسه پورې د وګړشميـرنې او قومي ترکيب  د شننې )تحليل( او سروې  دې پروژې په افغانستان کې 

 خورا معتبر او  اصيل سند وړاندې کړی دی

 

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

 
مخيز کتاب دی چې  د شپـږ کلنې  -۹۲۲هغه « دافغانستان قـومي جوړښت»د السـوند)سند( په څير، 

(. د غــه ۸۸۸۰جوالی  -۸۸۸۸څـيـړنې اوسروې د پروژې په اوږدو کې رامنځته شوی دی)اپريل 

په الرښودنه « واک مـوسسې» تحقيقي او څيـړنيزه پروژه په پـيښور)پښتـونخوا (کې د تاسيس شوې 

لمريز( کې خپره شوه. واک موسسه په مالي لحاظ په ۸۱۹۹زييز )  ۸۸۸۱شپـړه شوه او نتيجه يې په ب

ځان متکي ) سيلف فنـډينګ(سازمان دی. انجنير محمد انعام واک چې  د واک موسسې موسس او مشردی 

يزکې زي۸۸۲۲پښتون افغان دی، د ننګـرهار واليت د سره رود  په سيمه کې  په  -، په خټه تـريـن

زيـږيدلی دی، او د کابل پـوهنتون د جيالوجۍ له پوهنځي نه فارغ شوی دی. محمد انعام واک څوکتابونه 

په خپله مورنئ ژبه پښتو کې خپاره کړی دي. هغه مهال چې په ايران کې يې کار کاوه، هلته يې  دوه 

اب تر نن پورې  د کت« په افغانستان کې د قومي جوړښت »کتابونه په فارسي هم خپاره شوي دي. 

 احصأييوموثـق او معـتبر اثر دی

د قـومي جوړښت شميرنې « اريانا دايرة المعـارف»لمريز( کې په کابل کې  ۸۱۸۸زييز) ۹۱۸۹په 

خپرې کړې چې د واک موسسې د شميرنو سره يې اړخ لګاوه: پښتون دوه شپـيته عشا ريه درې اويا 

٪(، ازبک ۸٪(، هزاره نهه سلنې )۸۹،۱۱سلنې ) ٪(، تاجک دولس عشاريه اته ديرش۰۹،۹۱سلنې)

٪(، او نور. مـيـرمن ثـريا ۹،۰۸٪(،ترکمن دوه عشاريه نهه شپـيته سلنې )۰،۸۱شپـږ عشاريه لس سلې )

پوپل چې اوس په کابل کې  د علومو د اکاډيمۍ مشره ده، پورتنئ قـومي  جوړښت يې په ولسي جرګه کې 

دافغانستان ملی اتنيکی جوړښت چې په »ارف کې داسې راغلي دي: اعالم کړی و. په اريانا دايرة المع

،هزاره  ۸۹،۱۱،  تاجک ۰۹،۹۱دې وروستيو کې څرګند شوی او په الندې ډول وړاندې کيـږي: پښتانه 

  ۲۲۲، اريانا دايرةالمارف، مخ ....« ۹،۰۱، ايماق ۹،۰۸، ترکمن ۰،۸۱، ازبک ۸،۱۱

 

پوهـنې)میتودولوجي( اعـتبارد واک مـوسسې د  طریقه   

 

د واک موسسې د تحقيقاتو اعتبار په مفصلو او دقــيقو هڅــو والړ دی. د افغان ټولنې د کلتوري 

قومي نظم پـيژنـدنه، او د  کافي وخت لرل  چې نتيجې السته راوړي د دغې  -نازکيو اود ټولنيـز

 تحــقيــقي پــروژې ځانګــړ تيا وې دي.

له څـيـړنې نـه وړانــدې  د افغـان پـوهانــو،روڼ انــدانو، عـزتمندانو، پخوانيو دولتي مامورانو، 

ښوونکو، او ديني او ولسي مشرانو سره د پروژې په اړه مشورو،  بحثونو او د هغوی نظريو ته غـوږ 

و الرښودنو د تحقيقاتي ټـيم د نـيول د پــروژې د بــريالــيتوب په لوري  مهم ګام و.  دغو بحثونو، نيـوکو ا

کلتوري معيارونو)نورمونو(  ته درنـــاوی وکــړي او د  -غـړو افـق ارت کړ چې د ځاييزو ټولنو ټولنيزو

اعتماد په چاپيـريال کې خپله تحقيقي پروژه پـرمخ بوځي. د تحقيقاتي ټـيم غړي د مسلکي 

 زييز په پيل کې سريزه )مقدماتي(  ۸۸۸۸ کسانو/چارپوهانو له خو روزل شوي وو. سر بيره پر دې، د
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سروې په ايران )تهران او مشهد( کې او د پښتونخوا په پيښور او کويټه کې د کــډوالــو افغانانــو په 

په لومړيو وختونو کې د افغانستان  ۸۸۸۸منځ کې پلې شــوې وه. دغه ډول سريزې/ازمايـښتي مرکې د 

سره هم شوې وې. دا سروې د حـوزې په کچه پـيل شوه او ښکته کلي  په لويو ښارونو کې د پـوهـو خلکو

ته ور وغځيدله. واقعي سروې په افغانستان کې په غـټه کچه  د ولــسوالۍ په ســويه خو په ځينو ځايونو 

(.  د واقعــي سروې په مهال، د ۸۸۸۰تر سپـتـمــبر  ۸۸۸۸کې د کلي په سويه هم پلــې شوه ) مې 

زييز کې روسيې او د مرکزي اسيا هــيوادونو ته الړل. د دغه سفر ۸۸۸۲يــم ځينې غړي په تحقــيقاتي ټـ

موخه)هدف( دا و ه چې هلته د ميشتو افغانانو سره د افغانستان  په شمالي واليتونو کې د مقدماتي سروې 

ونو کې د معلومات )ډاټا( شريک کړي  او نظر يې معلوم کړي. ځينې مرکې چې د مرکزي اسيا په هيواد

ميشتو افغانانانو سره شوې وې،  واک مــوسسه په دې  قانــع کــړه چې د افغانستان په ځــينو شمالی 

په لومـړيو کې  د  دغـو  ۸۸۸۰واليـتـونو )لکه بغالن، سمنګان او بلخ(کې خپله سـروې تکـرار کړي. د 

 واليتونو  په  يو څو ولسواليو کې  سروې)څيـړنه( بيـا اجرا شوه 

نانــسي هاچ دوپـرې )چې  د امريکې د يو نامتو افغانستان پيـژندونکي پخواني  پــوهــاند لؤيــيس 

= ۸۸۸۱د کتاب )« د افغانستان د قـومي جوړښت» دوپــرې مـير من ده( د واک موسسې له خــوا

ل شوی چې ډيـر لږ ليد»لمريز( په اړه په  خپله بـډيـره )تقـريظ، حمايت( کې داسې ليکلي دي:۸۱۹۹

له همدې امله ميـرمن دوپرې مّحمد « افغانانو به د دغسې اريـانوونکې موضوع سره عـالقــه ښودلې وي.

، يونيورسټي ۸۸۸۱جون  ۸۸«) په دې مهمه هـڅه کې مخکښ دی»انعام  واک ته شابسی وايي چې

کې په پـــيښــور کې  مخيز کتاب په لڼډه بڼه  په انګريـزي ژبه -۹۲۲ټاون، پيښور(. په پښتو کې  دغـه 

( چې وروستنئ نسخه يې د ميرمن نانسي دوپـرې لــه خــوا کتل  ۸۸۸۸خــپــور شو )جــوالی 

 شــوې)ايـډيټ( وه

  

۷۱۱۱جون  ۰د مّحمـد انعام  واک د وژنې هـڅه:   

 

د واک موسسې اغيزمنتيا ته  د  دوه رژيمونو دسيسه سازانو دخطر په سترګه وکتل: په کابل کې 

مسلط  حکومت. د دې لپاره چې د دغې مهمې موسسې  –رباني رژيم او په پاکستان کې پنجاب  -دمسعود

رباني رژيم به د واک  -مسلط  حکومت او په کابل کې  د مسعود -زړی وچ کړي، د پاکستان  پنجاب

 موسسې د موسس او مشر مّحمد انعام واک د وژنې هڅه کړې وي

له چــاپيــدا « د افغانستان قومي جوړښت»ز( کې   په پښتو کې لمريـــ۸۱۹۹زيـــيز)۸۸۸۱پــه 

کې په  دغه سرليک کتاب په لـڼـډه انګريزي  ۸۸۸۸لمريز( نه وروسته، په جوالی ۸۱۹۹=۸۸۸۱)زييز

زييز کې خپور شو. په دې  ۹۱۱۱په «فدراليزم په افغانستان کې»بڼه هم خپور شو. د واک دريم کتاب 

( په دواړو خواو کې د ۸۱۸۱«)ډيورند اليـن»ونی، بې اتباره او نامشروع کتاب کې ليکوال د غيرقان

پښتنو د يووالي  موضوع راوالړه کړې وه. په پيـښور کې ميشتې افغان چينې په دې باور دي چې درې 

ذکر شوو کتابونو د پاکستان استخبارات او مسعود قهرجن کـړي وو. د شمالي ټــلوالې مشر مسعــود درې 

( په افغانستان کې د پښتون وګــړو اکثريتي شمير ۹( د افغانستان پښتون هويت، )۸شو زغــملی: )شيان نــ

( د ويـشل شـوو پښتنو يووالی ته اړتيا. د پښتنو د يووالي استدالل د پاکستان ۱٪(، او ) ۰۹)څه د پاسه 

داسې استــدالل وړانــدې استخباراتو ته کړاو راپورته کړې وه. د دغه ډول دريځــونـو په رڼا کې ســړی 

کولی شي چې د مّحمد انعــام واک  د وژنې پــريکړې ته بــه د ده درې ذکــر شوو کتابونو الرپرانستلې 

زييز د جون په لومړۍ  په واک  باندې ۹۱۱۱وي. د کار لپاره له خپل اوسيد ځای نــه د وتلــو په مهال، د 

( په مخکې د نامعلومو ټـوپکيانو لخوا بريد وشو: دوه په پيښور کې د خپل اوسيدځای د دړې )دروازې

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

 هيواد و چې واک د کــډوال په څيــر ومنــي

د مّحمد انـعام واک د وژنې په هـڅه کې د پاکستان د استخباراتو په کچه د مسعـود د الس            

لـرنې احتمال غـټ دی. سربيره پر دې، د پاکستان استخبارات مسلکي قاتـالن لري او دوی ځانونه ډاډه 

د ټوپکيانو له بـريد   کوي چې په نخښه شوې انسان ژوندی پاتی نـشي.  دا واقعيت چې محمد انعام واک 

نه ژوندې راووت، د مجـرمانو )ټوپکيانو( بيـړه په ډاګه کوي چې په ګړندي ډول وتښتي  د دې لپاره  چې 

ځايـيز پوليس يې ونـشي نيولی. که چيرې دغه مجـرمان د پاکستان د استخباراتو سړي وای، هغوي به 

ته ورسوي مخکــې له دې چې د جنايت له ځانونه ډاډمن کړي وای چې د مّحمد انعام واک ژوند پای 

 صحنــې نه ووځي ځــکه د دې پـروا  يې نـه لــرلــه چې ځايـيز پــوليس بـــــه يـې ونيســي

 

وګـړشمیـرنې د نیـوکې النـدې نـیسي ېواک مـوسسه تـیر  

 

دليلونو د د دې واقعيت پر بنسټ چې افغاني ټولنه ګـډوله) نامتاجانسه( ده، واک موسسې په الندې 

 تيرو وګړشميرنو را ټولـونې د نيوکې الندې نيولې دي

لومړی، په افغانستان کې په تيرو وګړشميـرنوکې  د قومي او ژبنيو ګروپـونو تر منځ توپير نه و 

شـوی. د بيلګې په ډول، په هرات کې فارسي)دري(ژبي پښتانه د تاجکانو په تول کې تلي وو.  فارسي 

قـومي لحاظ هزاره ګان دي، نه تاجکان. په افغانستان کې د شاهي کورنۍ غړو به ويونکي هزاره ګان په 

په خپله راشه درشه کې فارسي)دري( کاروله، خو هغوی به مّحمد زايي پښتانه ګڼل کيدل، نه تاجکان. 

پښتني ټولنه په غټه کچه قـومي ده اوپيـژاند يې هم په غټه کچه د قوم  له الرې خوندي کيـږي. که موږ 

افغـان ټولنه  د يو نارنج سره پر تله کړو، ژبه د نارنج د پوټکي  په شان ده، خو د پوټکي په منځ کې 

خـوندي شوې برخې بيال بيلې دي او بيال بيل قـومونه او قـبيلې  تمثــيلوي. په افغا نستان کې د ژبني 

نو )فيصديو( ټاکل د دې مشکل پيژاند )هويت( او قومي پيژاند د ګډولو )مخلوطولو(  له الرې  د قومي سل

سبب ګرځي چې د  قـومي پيژاند اندازه وټاکل شي. د دې  مانا داده چې تاجک قـومي پـيژانـد  نه دي، 

بلکې يـو نا مشخص ژبـنئ پيـژاند دي) ډيفالټ لــينګـويــستيک آيـډنـټـيـټي(. پايله  داه چې په پښتو نه 

نه، د تاجــکو په تـول کې تلـلی وو. فارسي/دري ويونکـو پښتنو پـوهيدونکي/يا پښتــو نه ويــونکي پښــتا

٪( په کچه ۹،۹۱خپل کلـتوري پــيژانــد  د نـږدې اته ســلنو )اووه عشاريه درې اويا سلنو/فيصده: 

تاجکانو ته پريښود. په بله وينا، په افغانستان کې په سلو کې نـږدې اته پښتانه فارسيوان/تاجکان شوي دي 

وان/تاجکان پښتانه  دي. پښــتانه په قــومي لحاظ، د افغانــستان د وګــړو دوه شـپيـته عــشاريه يا فارسي

٪(. بيا هم  وينو ۲۲٪( جــوړوي، خــو په ژبـني لحاظ پنځه پنځوس سلنې )۰۹،۹۱درې اويــا ســـــلنــې )

په قـومي لحاظ او   ( کې۸۸۸۰چې پښتنو د واک موسسې  د وګړشميرنې د سروې د بشپـړيدا په کال )

( اکثـريت جوړ کړی دی۸۹۸۸۱۲۲۲دغه شان په کلتوري لحاظ هم  د افغانستان د ټولو وګړو )  

مذهبي لږکيان)اقليتونه(  لکه اسماعيلي تاجکان او شيعه قـزلباشان د هزاره ګانو  -دوهم، کوچني قومي

افغانستان پـه اکــله د امــريکي په تـول کې تللي دي. په دې  ډول، د هـزاره ګانو شميــر جګ شو.  د 

زيـير( تـيمـنيان په ايماقـو کې شميـرلي دي. خو  ۸۸۹۸-۸۸۱۸نامتو متخصص پـوهاند لويس دوپـرې )

ويونکو خلکو(  -هغوی اصال  پښتانه دي، نه ايماق. دغه  شان،  په هـرات کې  د فــارسيــبانـانو )فارسي

ديستره برخه پښتانه دي، او يو څه يې ايماق   

دريـم، په افغانستان کې د ژبې او قـوم  ګـډوله کول) مخلوطول( دوګـړشميرنې لپاره روغ کار نـه 

 -دی. دا روغه ده چې افغان فارسي)دري( د تاجکانو ژبه ده. خــو دا د دې مانــا نــلـري چې ټـول فارسي

تاجک  -ه چې ولې غـيرويونکي افغانان دې په هـډ تاجکان وي. په دې اړوند کې  کوټلې پوښتنه داد  
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افغانان ديته ترجيح ورکوي چې په خپله راشه درشه کې دې له  فـارسي)دري( نـه کارواخلي؟ د دې 

وضعې غټ دليل دادی چې فارسي)دري( د دربار، ادارې، تجارت، مطبـوعاتـو ، او دغــه شان په غــټه 

 کچه د  ښــوونې او پـوهــنې ژبــه وه 

په خپل هيواد کې له ټولنيز اتبار او شهـرت) سوش ل پريستيـژ( نه محــرومـه وه، څــلـورم، پښتو ژبه 

ځکه چې په هـډ پـښتنه شاهي او واکمنه کورنۍ هڅه ونکړه چې پښتو زده کړي، ويې ليکي، ويې لــولي 

که او پرې وغـږيـږي. له همدې امله پـښتو يوه هــيره شوې، غـفلت وهلې  دوهمه درجه ملي ژبـه شــوه. 

پاچــا اود کــورنۍ غــړو يې په پښتو کې راشه درشه نه کــوله، ولــې به د  دولت لــومړي وزير، 

وزيران، د پوهــنتون استـادان ، د پارلمان غـړي، جــنراالن ، دپــلوماتـان ،والــيان، مطـبوعات ، 

وسيلې( پـه څــير وکاروي. تجارت،...او عــوام ديته اړتيا ولري چې پښتو د راشې درشې د   لــوښـي )

عـمال ، پښتانه د دې ارمان له ډکولو نه محروم شوي وو چې په خپل هيواد افغانستان کې د قدرت مقامـونو 

ته ورسيـږي، خـو داچې فارسي/دري يې زده کـړې وي او ليکل او لوستل پرې کولی شي. په عمل کې د 

ې په برخه شي او د سياسي اقتصاد قلمرو ته پښتو مخه نيول شوې وه چې ټولنيز اتبار او شهرت  ي

ډون   -کښته حل)ټاپ -نه -پاس -ورننوځي. پښتو خپل ټولنيز اتبار او شهرت ته د رسيدلو لپاره له

سولوشن( ته کلکه اړتيا لـرله او لـري يې. د غه ډول حل پښتوته د دې زمينه برابروي چې د سياسي 

 -۸۸۱۸ـي. پښتون شاعـرـ فيلسوف ګل پاچا الفت)اقتصاد په چـوکاټ کې يو اغـيزمن شـريک  ش

زييز( په خپل يو بيت کې د پښتـو مخ په ټـيټـيدو ټولنيـز اتبار ته داسې ګوتـه نيـولې وه۸۸۹۹  

 سر او کار د خلکو دې د ژبې د سرکار سره               کـله به غـريبه پښتو ژبــه د سرکار شي

]د لته بايد په لڼډ ډول د  اقتصاد  معــرفي کړم: پښتو ژبــه د افـغانستان د دولـت پــه ژبې سياسي 

عـملياتو) قوانيو، اليحو، راپورونو، تړونونو،... اعالمــيو( کې برالسې نه وه، او دغــه شــان د اقتصاد 

د په ډګـر کې هم د اموالود توليد، توزيع آو استهالک په عمليو کې نه کارول کيدله. په بــله وينا، پښتو نه 

 دولت په عملياتو کې او نه په اقتصادي عملياتو کې د روزۍ د ګټلو لوښی و[.

پـنـځـم، فارسي/دري  د مطبوعاتو او زده کــړو غــټه ژبه وه. په خورا ډیرو ښونځیو او تقریباَ د لوړو 

دیني زده کړو په تقریبَا ټولو موسسو کې فارسي کارول کیدله. دغه شان، په جوماتونو او مدرسو کې  د 

زده کړو په نصاب کې فارسي د  درنې برخې خاونده وه: د دیارلسمې زییزې پیـړۍ د فارس ]اوسني 

ایران[ د لیکوال او شاعر سعدي شیرازي په دوه کتابونو )بوستان او ګلستان( کې د ده صوفیانه، ټولنیز 

تدریس کیدل. ] دغه  او اخالقي فکرونه انځور شوي وو، او له دې امله په جـوماتـونـو او مدرسو کې

(  کتاب دی، د ۰۹۷۰-۰۹۸۱چې د غټ صوفي استاد شیخ یعـقوب صرفي کشمیـري )« پنج ګنج»شان، 

دطالبانو دتعلیم او تربیې دکمیسیون مشر الحاج  اوسنیو طالبانو په تعلیمي نصاب کې نیول شوی دی:

» ویلــي دی: تر څــو چـې په  کې داسې «اوږده مرکه »  په مولوي محمد اقبال د االماره ویب پاڼي سره

اطرفو او کلیوالي سیموکې ...د ابتدایي ضروري دیني تعلیماتو لپاره....یو ټاکلی نصاب جوړیـږي... 

مروج دیني مضامین لکه قاعده، قرآنکریم، شروط الصالت، قدوري، پنج ګنج او د مجاهدینو د وخت د 

 ۷۱۰۲ایمیل  جوالی  -« ـیـږي.مکاتبو د لومړنیو  درېو صنفونو کتابونه ورته ویل ک

زييز  راهيسې ايران او پخوانی فارس او ژبه يې فارسي لــه پيـړيــو راهسې په بـين ۸۸۱۲له   

د يـو قـدرتمــن ګاوڼـډي په څير،ايران په «. ايــراني»المللي سويــه په فـارسي)پرژن( شهـرت الره، نه په 

ـراني کـلتور د  افغانستان کې ژورکلتوري نفوذ الره. د دې لپاره چې د لويديز کلتوري تـوليدات د ايـ  
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خيالونو سره اڼـډول )تعـديل، برابر(کړي، فـيلتر)صاف( يې کــړل  او پــه مناسب چـوکاټ کې  يې 

راهيسې د ايران په اسالمي جمهــوريتي دوره کې د  ۸۸۹۸بــرابــر کړل.] د ايران په شاهي دوره او له 

له اکتوبر(  را هـيسې  ۹۱۱۸دريمې سـقاوۍ ) د ايــران کلتوري او مذهبي توليداتــوپه افغـانسـتان کې د 

 پـام وړ غـلبه کړې ده[.

دري/فارسـي عـمال  د افغانستان د ټولو دولتي  مامــوريـنو لپاره اجـباري  ژبـه وه. پښتانه او نور  

، تاجک ګروپونه بــه چې کابل ته  د زده کــړو، تجارت او کار لپاره الړل، بــله الر يې نـه لرله -غيـر

خو دا چې د فــارسي ال ر ونــيسي.   پــــه افغانستان کې معتبر اخبار )انيس( به په فارسي کې خپريده. د 

افغانستان په پــالزمينه )کابل( کې د ښځيـنه پښتــوـ ژبـــو لپاره يــو ښوونځی نه و جوړ شوی. په کابل 

ره جــوړشـوي وو)د خوشحال بابا او کې يوازې دوه ليسې ) های سکــولز(  د نارينه پښــتو ژبو لپا

رحمان  بابا ليسې(. دا زما زيرکيار چغه وه(. د ژبې د اهميت د  -«بــې پښتــوارګ د پښتنو ارګ دی»  

لينده ۸۱۱۸دســمبــر= زييز  ۹۱۸۱شننې)تحليل(  لـپاره ولـــولئ: زيرکيار،  

سيلې نه دي، بلکې  د نفـوذ، قدرت او را پوهاوي) افهام او تفهيم، ارتباط ( و -ژبې يوا ځې د پوهاوي

په ځانګـړي ډول په سياسي  تـنظيم شوې ټـولنه  يـانې  ملي دولت کې.  –پـيژاند )هـويت( وسيلې هم دي 

تـر هغه مهاله چې په نړۍ کې ملي دولـتونه شتـه وي، هلته به ملي ګټې او ملي ژبــې  هــم شته وي. ژبې 

نسټـيز ارزښت لـري. د انسان راتـلونکی  په کلتوري پـيژاند او کلتوري د ملي او کلتوري پيژانـد لپاره ب

زييز۸۱۱۸=۹۱۸۱تنـوع کې خوندي شوې ده: زيرکيار،  دسمبر  

 

        ۰۸۸۰-۰۸۸۳په افغانستان کې قــــومـــي او ژبــــنــئ ســـلنـــې )فـیصدۍ(، واک موسسه: 
Wak Foundation Research and Survey1991-1996 

      
 Number       Major Ethnic Groups               Ethnicity %                     Language % 

                                    ژبنئ سلنې ٪                 قومي سلنــې  ٪              غټ قـومي ګروپونه           ګڼه   
     ۸                        Pashtun                               62.73                                     55 

     ۹                          Tajik                                 12.38                                      33 

     ۱                         Hazarah                               9.00                                      00 

     ۲                           Uzbek                                6.10                                   5.80 

     ۲                          Turkman                             2.69                                    1.4 

     ۰                          Aimaq                                 2.68                                     00 

په افغانستان کې د وګړو د شميرنې د معلوماتو لپاره واک موسسې  اووه)۹( سيمې په الندې ډول 

 ټاکلې وې 

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

Wak Foundation  as follows: 

(    شمالي سيمه: سمنګان، بلخ،جوزجان، او فارياب واليت۸)   

ختيزه سيمه: بدخشان، تخار،کندوز، او بغالن واليت -(    شمال۹)   

يمه: غور، بادغيس، هـرات او فـراه واليتلويديزه س -(   شمال ۱)   

(    ختـيزه سيمه: پکتيا، ننګـرهار، کونـړ او لغمان واليت۲)   

مرکزي سيمه: غزنی، لوګر، وردګ، کابل، کاپـيسا، پروان او باميان واليت -(    ختيزه۲)   

(    سهيلي سيمه: نيمروز،هلمند، کندهار، زابل، پکـتيکا او ارزګان واليت۰)   

کــوچــيــان    (۹)   

 

 
1. Northern Region: Samangan, Balkh, Jozjan and  Fariab province. 
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2. North-Eastern Region: Badakhshan, Takhar, Konduz and Baghlan Province 

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

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

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

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

7. Nomads     

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

  ٪   د  افـــــغـــــــانـــستان د ســــیـمــــو پـــــه کــــچ  د غــټـــــو قـــو مـــــونـــــــو  ســــــلـنـــــــــــې  

  ازبــک               هـــزاره                  تـاجــک              پـښتـون        ســــيـــمـــې 

Northern               684,532                148,191                253,756                 765,708  

                               30%                          6%                       11%                       33%    

North-Eastern      711,194                  981,807                  89,605               283,916 

                                33%                          45%                      4%                     13% 

North-Western      1,115,037              154,912                  27,166                  6,071 

                                  59%                       8%                          1%                      0% 

Eastern                   1,994,275               18,237                      879                      0 

                                    90%                       1%                           0                       0 

East-Central             2,907,405             912,454                 1,000,495          37,388 

                                     58%                    18%                        20%                   1% 

Southern                    2,047,679               2,812                   239,959               447 

                                          87%                   0%                           10%               0%    

Nomads                     1,780,000                    

                                        89%                      0%                            0%              0%        

Total                         11,240,122           2,218,413             1,611,860      1,093,530        

                                       62.73%              12.38%                    9%             6.10% 
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Considerable  Minorities            Total                   Small Minorities  

 کوچني لـږکیان/اقلیتونه                         ټـول             پـام وړ لـږکـیان/اقـلیـتونــه     

 

 ټولټال/ګرینډ ټوټل                                                                         تـرکمن                     ايماق 

1,305                   378,797             2,232,289                  61,345                  2,293,634 

 0%                        17%                     97%                          3% 

                             35,149               2,101,671                  71,285                 2,172,956 

                                2%                       97%                         3% 

478,825                 49,046               1,831,057                   53,053               1,884,110 

 25%                         3%                      97%                          3%                   

                                                        2,013,391                   200,462             2,213,853 

                                                             91%                          9%    

                              18,694                 4,876,436                 119,535             4,995,971 

                                 0%                        98%                           2% 

                                                           2,290,897                  67,033             2,357,930 

                                                                97%                          3%     

                                                           1,780,000                  220,000          2,000,000 

                                                                89%                          11% 

 480,130             481,686                   17,125,741                792,713         17,918,454  

 2.68%                  2.69%                       95.58%                    4.42%             
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 اوس نــو بــايـد د شمالي ټــلــوالې د مشــرانــو پــه خــواصــو بـانــدې  يــو څه رڼــا واچــوم

د امریکایي جنراالنو او استحباراتي مامورانو په قضاوت کې  يد شـمالي ټـلوالـې  غــټ لــوبغـاړ  

 

دا مهمه ده چې د شمالي ټـلوالې د مشرانو صداقت او اعتبار راوسپـړو او ګوته ورته ونـيسو ځکه  

چې د پښتنـو د وګړشميـرنو په ټګمارۍ کې د دوی مغرضانه او بې شرمه فعاليت د دوی د کـرکټر 

يکې د څرګــندوی دی. النـدې کرښې د شمالي ټــلوالې د غـټانـو په هغه ارزونې را څرخي چې د امر

 استخبارتي او پوځي  مامورينو په اقـتباسـونـو والړه ده 

( له بخولې نه دوه ورځې وروسته، د امريکې د ملـي ۸۸۸زييز د سپتمبر د نهمې نيټې ) ۹۱۱۸د 

( ولسمشر جورج ډبليو بوش غوښتل چې د ۹۱۱۸سپتمبر  ۸۱امنــيت د جــرګې په غــوڼـډه کې  )

د شمالي ټـلــوالې د مشرانو په اکله وپــوهيـږي. کوفـر بلک ) په  ســي.آې.أې  د مشرتابه له خولې

د ]شمالي[ ټلوالې يو مهم جنرال » ضـد مرکز مشر( ورغبرګه کړه:  –سي.آې.أې کې د ټـروريزم 

د اقتباس لپاره «)عــبدالرشيد دوستــم د هـرچا معــاش خــور دی ـ  د روسيې، ايــران، او پاکـــستان

» (. ُوډوارډ  د  دفـاع وزارت د استـخباراتي ايجـنسۍ )ډي.آې.أې( د ۲۱، مخ ۹۱۱۹، ولولئ :ُوډوارډ

په غــټـه »)هايــلي کــالسيفايــــډ مـيمو( له مخې پــوهـيده چـې په دغــه ياداشت کې « ډيـر پـټ ياداشت

غــيـږي او ږغيـږي انــدازه په جنـرال فهيــم پـــړه اچــول شــوې وه، اساســاً يــو ډارن ســړی چې ږ

(. د امريکې د ملي امنيت د جــرګې پـه ذکــر شوې ۹۰۱)مخ «  بــه، او بيا د جنـګ ډګــر ته نـــه راوځي

د سي.آې.أې. پــه ټـيم او پــه ټـنــونــو پيســو] » غــوڼـډه کې د سي.آې.أې مشر ټينـيټ وويــل چې : 

مخ(۲۸«)شي شمالي[ ټلواله په يوه منسجمه جنګي قـوه اوښتلی  

دامريکي د مرکزي قدرت د مرستيال مشر کوماندان جنرال مايکل ديالنګ په وينا ، د شمالي ټلوالې 

او دا « بې له پـښيمانۍ جګړه او وژنه کوله» غټ کوماندانانو ) دوستم، خليلي، فـهيم، او اسماعيل خان( به

هـر يـوه شخصـا تر  »د هغـوی  جنرال ديالنګ زياتـوي چې«. د هغـوی لپاره د ژوند يـوه الر وه»

هغه «  په نظري توګه»له بخولې)فاجعې( نه وروسته به هغوی  ۸۸۸، او د «پنځـوس تنو وژلي وو

جنراالن وي چې د امريکي د مرکزي قدرت د مشر کوماندان ټامي فـرنکس لپاره بـه په افغانستان کې 

(. دغه شان جنرال فـرانکس پــه دې ۲۹ـ ۹۲،مخونه ۹۱۱۲جنګـيـږي) ديالنګ  د نواه لوکم ن سره، 

او دغــه « شمالي ډلــې ] شمالي ټلوالـــه[ د اکثـريتـي پښتنــو په ضد جنګـيږي» واقعيـت پـوهــيده چې

کار بــه په افغانستان کې بل داخلي جنګ راوالړ کړي )  د جنرال فــرانکـس  د ويــنا لپاره ولــولــئ: 

(. بيرنتسين چې په افغانستان کې د امريکې د مرکزي استخباراتو ۹۱۸-۹۸۹، مخـــونه۹۱۱۲بيرنتسين، 

زه د خپلې تجربې »عملياتي کوماندان و، د شمالي ټلوالې په اکله زموږ سره خپله تجربه داسې شريکوي: 

«. له مخې پوهـيـږم چې ايرانيان او د دوی افغان کاکازي ټول د زړه له کومي غالۍ/قـالين پلورونکي دي

توګه، بيرنتسين په دې عقيده و چې د شمالي ټلوالې ټول کوماندانان به افغانستان د يوې غالۍ په په ضمني 

، د امريکې د مرکزي قواو غـــټ کوماندان ټامي ۱۱زييز د اکتوبر په  ۹۱۱۸شان خرڅ کړي. د 

لــه غــوڼــډې فرانکس تاشکند ته راورسيد)دلته ورته فهـيم او دده د خـزانې مــشر عــارف منـــتظر وو(. 

د دې وخــت » نه لـږ وړانـدې، جــنرال فرانکــس د سي.آې.أې.  ايجــنټ  بيرنتسيــن ته داسـې وويل: 

کــله «. رارسيـدلی دی چې د قالــينــونــو پـه قـيمــت ]د شمالي ټــلوالې د دوه مشرانــو ســره[  وغــږيـږو

)چټـيات، « بــولشـيټ»ــرال فرانکـــس د فهــيم دغــه هـڅــه چې فهــيم ډيــرې پــــيسې وغـــوښـــتلې، جن

(. زما )زيرکيار( په دې څيـړنه کې لــه ۱۱۸-۱۸۸،مخونه: ۹۱۱۲مـزخـرفات( وګڼله ) فــرانکـس، 

 ټـــولو وړانــدې شـوو حــقيقـتونو، مفکــورو او خيالونـو نه بـايد النــدې نتيـجـه راووځي
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ــــلـــــــهپـــــــــــایــــ  

 

ښکـيالک )استعـمار(اوامـپـريالـيـزم په خپـلو ټولو جيــوپوليـټـيک لــوبوکې د نــورو هــيوادونــوپه 

احمد شاه مسعود د مشرۍ الندې « لوي»لـږکـيانو)اقـليتونو( باندې اتبار کړی دی. په افغانستان کې يې د 

په سياست کې »روزويلټ ويلي چې  شمالي ټلواله يوه وتلې بيلګه ده. د امريکې ولسمشر فرانکلين ديالنو

داقتــباس «)هـيڅ ناڅاپـي نه پيـښيـږي. خــوکه پيـښيـږي، ډاډ لــره چې حتما  بــه دغسې پـالن شوی وي

(. روزويلټ په يوه معـتهر/اشرافي وزمه  سياسي کورنۍ ۱۹۱،مخ ۹۱۱۱لپاره ولولئ: مـوور او سالتر، 

قوقو پوهـيدونکی )محصل( و، د اقتـصادي اتحاديـو کې زيـږيدلی و؛ په هاروارډ پوهنتون کې د ح

حقوقـپـوه و؛ ايالتي سيناټـُـرو؛ د بحري قواو مرستيا وزير و. دغـه شان، دی د نــيويــارک ايـالت والــي 

-۸۸۲۲)ګــورنر( و او دامــريکې يــواځـينئ ولسمشر وچــې څــلورځلــې ټاکــل شـــوی و ) 

، د ده په الرښــودنه امــريکـا له سختـو وختونـو ) له غټ اقـتصادي زييز(. ســربـيره پر دې۸۸۱۹

(نه راووتــله۸۸۲۸-۸۸۲۲رکود، او دوهمې نړۍ والې جګړې:  

روزويلټ  په يوغـشي دوه مرغۍ وويشتلې: ده په دوهمه نړۍ واله جګړه کې د امريکې د ګډون له 

ر روزويلټ د ارتې سياسي تجربې له الرې غټ اقتصادي رکود او هـيټلر ته ماتې ورکړه.  د ولسمش

مخې، زه د ده له پورتني اقتباس نه مخ نشم اړولی. د ده په اقتباس کې خوندي شوې هوښيارتيا، قــضاوت 

زييز راهيسې، د امريکې مرکزي ۸۸۸۹او سياسي پــوخوالی زما فـرضيه غښتلې کوي چې: له 

ژبنئ احصأييې را  -ي پـښتنو ټولنيزېاستخباراتو په غـور اوتـفکر سره، د پاڅون والو اکثريت  .ټيټې کړې

خو په مقابل کې يې د افغانستان د لږکــيانو )اقــــليـتونـو( قـومي او ژبنئ احصأييې وپـړسـولې     ځـکه 

چې په غټـه انــدازه د امريکې امپراتـورانه اړتياو ته حاضر وو.  د مسعـود د مشرۍ الندې، پښتون ـ ضد 

په افغانستان کې د شوروي/روسي ګټـو د پـلـي کــولــو  لپاره عـين رول لـوبـولی و. عـمال   شمالي ټلـوالې

و.]پټ « پنځـم غـوڼـډ»مسعـود د افغان ملت د غـبرګون د کمزوري کولو لپاره د بهرنيو قدرتونو 

ـاته ويل وايي. پنځم غوڼډ عموماً هغــه چ« فـيفت کالم» غوڼـډ/پټ پلويان چې په انګريزي کې ورته 

کيـږي چې په خپل هيواد کې د بل چا د ګټـو لپاره لګيا وي. دغه ټکي د هسپانيې د داخلــي جنــګ 

( په مهال هسپانوي جنرال اِميلو موال ويـدال ته منسوب شـوی دی. نوموي دغه ټکی په ۸۸۱۸-۸۸۱۰)

ل څــلور غـوڼــډونه کې  د يو ژورنالست په شتون کې وکاراوه، په د ې ډول چې د نوموړي جنرا ۸۸۱۰

به په پــالزمينه) مادريد( بر يد کوي او د ده له پټـو پـلويــانو جوړشوی پنځم غـونډ به په مادريـد کې 

 جـمهوري حکـومت له دنــنه کـمزوری کــوي[. 

د سي.آې.أې له خوا د افغانستان د قـومي او ژبنـيو شميرنو اټکل د ډيـرکيو )اکثريتي( پښتنو لپاره  

په جـوالی کې را  ۸۸۸۹عـواقـب لري. د دوی شميرنې د امريکې د مرکزي استخـباراتـو له خوا  د  کلک

پـلوه ببـرک کارمل د ډلـې  د کمونيست  -ټيـټې شوې وې، او دا  په هغه کال کې چې د غـټ شوروي

غانستان لپاره پلوې ډلګۍ په کابل کې قدرت کې تښتـولی و. د اف -رباني  تاجک -جنراالنو په مټ د مسعود

د امريکې د مرکزي استخباراتو له خوا اټکل شوې شميرنې به په افغانستان کې د يوې نوې ممتازې خو 

امريکايي  چې د امريکې د  -نوکرې سروالې پټې په ټاکلو کې کارول کيـږي. د بيلګې په ډول،  يو افغان

زيـيز کې  داسې  ۹۱۸۹اشنا دی، ماته په  ستانـفـورډ په نـوم د يـو وتـلي پـوهنـتون د انـګړ)محوطې( سره

يـو »معـلومات راکـړل: پــه دغـه پـوهــنـتون کې د افغـانســتان  د پـو هيـدونکـو )محصلينو( په منځ کې 

پښتـانه وو. کــه څه هـم د کابل اوسنئ رژيم اليکـرترونيک پيژاند «( تعـداد نـاچيـز« )»بې اهمـيته شميـر

ډيـنــټــيټــي کاردز( ويشـي ، کيدی شي چې  د فساد او تقـلب احتمال ډيرجګ وي پاڼې  )اليکترانيک آي

ځکه چې اوسنئ رژيـم په اغيـزمن ډول د تير احمد شاه مسعود  د ناسـتنانو )قايم مقامانو(  په ولکه کې 

ئ رژيم دی )النــدې مل وګـورئ(. اليکـترونيک پيژاندپاڼې بـايد هغه مهال ترتيب او اداره شي چې اوسن  
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ژبنيو شميـرنو  -د بهرنيو قـواو او شمالي ټلوالې له منګـولو نه خالص شوی وي. بيا نو د ټـولنيزو

مشکل د اليکـټـرانيک پـيژاند پاڼـو له الرې له منځه تللی شي. خو دا اوسنئ ښکيالکـګر، نوکر 

ـژانـدپاڼې راوباسـي او ويـې اوڅوڅـڼـډيزه فاسد رژيـم د دې تـومنه نـه لري چې ملي ايليکـتـرونيک پـي

ويشـي. يـو مـشروع، ويـا ړمـن او  باورمن ملي حکومت به د دې تومنه ولري چې ذکر شوې پيژاند پاڼه 

( د ۸خپره کړي او ويې ويشي. په ملي ايليکترو نيک پيژاند پاڼـو کې بايد الندې  ټکي خونـدي شـي: )

ـيژاندپاڼــه  کې بايد دخــپل خاونـد د ګــوتې ټـاپــه خـونـدي (  په پـ۹پـيژاند دواړه برخې: قـوم او ژبـه؛ )

( په پـيژانـدپاڼه کې خــوندي شــوې  ژونـد نـامه )شــرح ۱شـوې وي )فـيـنګــر پـريــنـټـيد(؛ او )

حـال:بـــايـوګــرافـيکل ډاټــا( بـــايد  پــه ماشــين/کـمـپـيـوټـرکې د والړولـو )لوستلو( وړ وي. د 

يکترونيک ژوند پاڼې د  وړاند يـز د  زياتې روښــانــتيا لــپاره النــدې نــمــونــه وړانــدې کـومايل  

      
AFG8KR, RE-PN9ZSF93837456 

Name: Zalanda Samsor  

Gender: Female 

Nationality: Afghan 

Ethnicity:  Pashtun,Hazara, etc 

Language: Pashto, Turkmani, Uzbaki, etc. 

Mother Language: Pashto, Degani, etc. 

Father: Sambal Redai 

Born: 1352(1973) in Asmar, Kunar 

 

AFG stands for Afghan; 8 is the number assigned to Kunar province, KR stands for 

Kunar province; 9 is the number assigned to the neighboring province Nangarhar; RE stands for 

Region East; PN stands for Pashtun; and ZSF stands for Zalanda Samsor, Female, 93837456 is the 

national electronic ID card number issued to  Zalanda Samsor  in  the Kunar province.  

۸۱۱۱۹۲۲۰ځ س ښ۸پ ن -ک ړ،خ س۱افغ  

 نوم: ځالنده سمسور

 جنس: ښځينه

 مليت: افغان

 قوم: پښتون،...هزاره...يـا

 ژبـه: پښتو،...ازبکي...يـا

 مورنئ ژبه: پښتو،...ديګانې... يا

 پــالر: سمبال ريـدی 

(اسمار، کونړ۸۸۹۱لمريز)۸۱۲۹زيـږيدنه:   

 

هغه عـدد دی چې کونـړ واليت تمثيلوي؛ « ۱» افغان تمثيلوي؛«  ا فغ»پــه پورتنئ پښتـو نمونه کې:

ختيزه سيمه تمثيلوي چې کونړ واليت پکې « خ س»هم کــونړ واليت تمـــثيلوي؛ « ک ړ»دغه شان 

هغـــه عـدد دی چې  د کونــړ ګاوڼـډی نـنګـرهــار واليت «۸» پښتون تمثيلوي؛ « پ ن»غځيدلی دی؛ 

په کونړ واليت کې  د ځالندې « ۸۱۱۱۹۲۲۰» ي، اوځالنده سمسور ښځينه تمثيلو« ځ س ښ»تمـثيلوي؛ 

 سمسور لپاره  د ملي پيژاند پاڼې واليتي شميره ده
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ېمـل د کـره کـتــــنـې النــد  

 

وينئ چې په کابل کې د ګوډاي رژيم د دنـنـيو چارو د «( تـذکره)»الندې هغه پـيژاند پاڼه 

وزارت له خوا وړاندې شوې ده.د پـيژاند پاڼې په تندي  باندې چاپ شوی متن يواځې په 

ماده کې لومړی  ۸۰دري ژبه دی، که څه هـم د کابل رژيم د استعماري اساســي قانــون په 

پښتو او ورپسې دري د دولت رسمي ژبې ګــڼل شوې دي. د پــيژاند پاڼې نــور معلومات 

دری او ورپسې په پښتوژباړه کې چاپ شوي دي -لومړی په فارسي  
________________________________________________________________________ 

  

 

پــښتو متن کې څـلور تــيروتنې ومينـدلې اوپه ګــوټــيــنو  ما د پورتنئ پيژانــدپاڼې  په  

د هيواد د وګړو معـلومات چې د کــورنــيـو چـارو »لينـديــو کې مې په دې ډول وښــودلې:

د...زيـژيـډلـو «.» د ولسوالی ]ولسوالۍ[کوډ«...]د[وزارت پـه معـلوماتي مرکز

نـد  )سند(  کې دغــه عــيـبونــه، نه په رسمي/ دولتي ال«.  ]زيـږيدنې/زيـږيدلو[کال سـو 

يواځې د غـفلت بيلګې دي بلکې د پښتو ژبې  د ټولنيز او سياسي اتبا د راټـيټـولو قـصد هم 

دهغې ژبې چې د افغانستان د مي پـيژاند لپاره کورنئ اِنرجي لری.دغه شــان  -منعکـسوي

مفــهــوم  تمثـيلولــی « اتــباعــو» ره دټکی پــه مشکل ســ« وګــړو»پــه پـيژاند پاڼــه کې د 

تبعه )وګـړی(، اتـباع  -ټکی په غټه کچه د خلکو او ولس سره اړخ لګوي« وګـړي»شي.  د 

ټکې پـوخ سياسي مفهـوم لري، يانې  د « هـيوادوال»)وګـړي= ولس، خلک(. زما په آند د 

د کې د بـرخې، مسـوليت، په شان په ښار کې نــه، بلکې  پــه خـپل هــيوا« شهــرونـد»

 سياسي ګـډون او پريکړې خـاوند. د تبعه ټکی  يا په اوسني بلواک افغانستان کې د 

ټکی د هــيــوادوال په شان کــوټــلی ســياســي او اصـلي ماهيت نلري.]په « شهــروند»

د ښار  ويــل کــيده او« ښاروال»کلونو پورې د بلـديې رٔييس ته  ۸۸۸۱افغانستان کې به د 



 

څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   نظر  د لیکوال  خپل لیکنه  هره   

said-afghani@gmx.de    strategicstudies@yahoo.com    و یا   

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 23 » صفحه :   

 

وګـڼــله « پـيـژانـد پـاڼــه»خلکو ته به ښــاريــان[. ځــما وړانــديـز دادی چې تـــذکــره دې 

وويــل شــي. ګــونــدې « هـيوادوال/هــيواد واالن»شــي، او تبعــه/اتــباعـو/وګـړو تــه دې 

ــت وکــارولـی شــي پــه دې اکـله پـښتــو ټـولــــنه خـــپله چارپــــوهــنه  او  خالقــي  

 یـوه یادونه
د  « اوښتـون»دا ليکنه زما د انګريزي ليکنې ژباړه ده. لومړي څلور مخونه يې په افغانستان کې د 

دوه ځوانانوله خوا ژبا ړل شوي دي. زه د دواړو د خدمت  او پـيرزوينــې  ډيــرمـننــدوی يــم. د 

ـول شـوی مـتن مــا د انګريزي ليکنې  پاتی نورمخونه پخپله ما ژباړلي دي.  په لـينـديو ]    [ کې نيـ

  ۹۱۸۱جوالی  ۹۲وضاحت لپاره ورزيات کړی دی. زيـرکيار، 
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