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 ۲۷/۰۸/۲۰1۸            رانيېش اءاالسالمیض
 

 انافغان د بشاراالسد په مالتړ جنګېدونکيسوریه کې په 
 

افغانان زره  1۸شاوخوا ګویا چې ي، یلراپور کې وخپاره شوي تازه په یوه  «واشنګټن پوست»امریکایي ورځپاڼې 
ره ه ون په نوم یوه ډله کې راټول کړي چېایران دغه کسان د فاطمیکې د ایران د ګټو لپاره جنګیږي او  په سوریه

 ډالره تنخواه ورکوي. ۶۰۰میاشت 
 رسنۍ راپورونه ورکوي، نه دی چې للومړی ځدا  و په اړهلیږلد له لوري د سوریي جګړې ته د افغانانو  د ایران

خو  ي؛د رسینو کې داسې ډېر راپورونه خپاره شوي، لونو راهیسې د هېواد دننه او بهرتېرو څو کله  په دې اړه بلکې
او د دغې چارې  موضوع وضاحت وغواړي ېڅخه د یاد نه دی توانېدلی چې له ایران دمه، افغان حکومت تر دې

 مخه ونیسي.
ته زیات شول چې د ملي یووالي حکومت د اجرائیه ریاست بحثونه له هغې وروس ،تېر کال د یادې موضوع اړوند

ېدونکو د د ټولو جنګپه وینا کې د ایران په مالتړ د داعش پر ض، په تهران کې یوې ناستې ته د محققمحمدویم مرستیال 
 او جنګیالیو ستاینه وکړه. ووسله والو ډل

د سوریې جګړې څنګه پر افغانستان اغېز کړی، د سوریې په جګړه کې د افغان جنګیالیو قضیه څنګه ده او چې دا 
؟ هغه پوښتنې دي چې دلته مو بحث پرې کړی پر افغانستان به د فاطمیون ډلې د جنګیالیو راتلونکې اغېزې څه وي

 دی.
 

 :او د سوریې جګړه افغانستان
یځ په تونس او مصر هېوادونو کې د حکومتونو پر ضد له پاڅونونو را وروسته، په م کال کې د منځني خت۲۰11په 
استبدادي نظام پر وړاندې را پاڅېدل؛ خو د حکومت له لوري سخت وځپل  ریه کې هم خلک په دغه هېواد کې دسو

 مړه او ټپیان شول.  کسان شول چې له امله یې ګڼ شمېر
 .او د حکومت پرضد یې جګړه پیل کړهاالسد له پوځ څخه یو شمېر سرتېري بېل رد بشا ،ډب پر دوام ود همدې اخ 

الړه، د کور دننه مختلفې وسله والې ډلې د حکومت پرضد رامنځته سوریه ورځ تربلې د بحران پر لور  له همدې ځایه
ې، یا وغځېدل. روسد سوریې جګړې ته بهرني السونه هم ډېر ژر او په اسانه ردغه راز  شوې او جګړه یې پیل کړه.

ایي و شمېر عربې او اروپترکیې، امریکا، سعودي او ی ، په بل اړخ کېایران او چین له بشاراالسد څخه مالتړ پیل کړ
 مالتړ پیل کړ. جنګېدونکو ډلو څخهله د بشاراالسد پر ضد هېوادونو، 

 ،تر نن ورځې راورسېدیې بحران بدله شوه.  ډګر سوریه د بهرنیو هېوادونو د زور او ځواک د ازمویلو پرهمدا وه چې 
 په سلګونه زره کسان مړه او ټپیان شوي دي.تر دې دمه چې له امله یې په دغه هېواد کې 

د بشاراالسد له لوري د اسالمپالو  هماغه پیله اغېزمن شوی. په سوریه کې د سوریې له بحرانه افغانستان هم له
ه لانستان دننه د ځینو اسالمپالو ځوانانو له لوري، په ټولنیزو رسنیو کې پاڅونونو ځپل د دې المل شول چې د افغ

ر له هغه وروسته بیا افغان ولسمشخو په بل اړخ کې  ؛سربېره، د بشار پرضد الریونونه هم ترسره کړي وغبرګونون
د ولسمشر  ته د سوریې حامد کرزي له امریکا سره د خپلو اختالفاتو له کبله، د سوریې له ټولټاکنو وروسته بشاراالسد

 په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه.
اخوا، له افغانستانه یو شمېر خلک د بشار االسد پرضد او مالتړ د جنګېدو په هدغه راز، له دغو غندنو او مبارکیو ور

و شمېر ضد یموخه سوریې ته والړل. په عمومي توګه د بشار االسد پر مالتړ ډېری افغان شیعه ډلې تللې او د بشار پر
 .افغان ُسني وګړي هم په جګړو کې بوخت دي

د ملي یووالي حکومت په راتګ سره، د کرزي د دورې خالف افغانستان اوس مهال تر ډېره د سوریې په قضیه کې 
قرار لري، ځکه همدا هېوادونه کې  ( په لوريامریکا، سعودي، ترکیه او ...)د بشاراالسد د حکومت ضد هېوادونو 

 ګرمې اړیکې لري.نږدې او اوس مهال د ملي یووالي حکومت سره په 
 :په سوریه کې جنګېدونکي افغانان
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دغه هېواد باآلخره د هغو هېوادونو د نیابتي جګړو په ډګر بدل شو، چې  ،په سوریه کې د کورنیو جګړو له پیل سره
او یوازې د پیسو او وسلو په زور خپلو موخو ته د رسېدو په هڅه کې تل یې له مخامخ جګړو ځانونه ګوښه کړي 

 له کبله افغانان هم د سوریې د جګړې تر لیکو ورسېدل. د همدې نیابتي جګړو دي.
په اړه له تېرو څو کلونو راهیسې راپورونه  د جنګېدونکو افغانانو مالتړپه سوریه کې د بشاراالسد د حکومت پر 

ه اړه د لېږلو پ دغې جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو وړاندې هم ،وست له وروستي راپورخپرېږي. د واشنګټن پ
 بېالبېل راپورونه خپاره شوي دي.

: لیکلي په خپل یوه خپاره شوي راپور کې مه1۲م کال د نوامبر په ۲۰1۷د  نیوریارک ټایمزامریکایي ورځپاڼې 
التړ مد سوریې جګړې ته د بشاراالسد د رژیم په  یې ایران په تېرو څو کلونو کې زرګونه افغانان روزلي او بیا»

سپاه  د ایران د»په یوه راپور کې وایي: ( ۲۰1۷/1۰/۲نړیوال سازمان ) د څارنې د بشري حقونو. «لېږلي دي
پاسداران انقالب ځواک، هغه افغان ماشومان یا تنکي ځوانان چې په ایران کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، استخدام 

( په یوه راپور کې ۲۰1۶/۷/1۵ورځپانې ) ډینګار. دغه راز «کړي او د جګړې لپاره یې سوریې ته استولي دي
د بشاراالسد د مالتړ په موخه جګړو ته استخدام کړي  توګه شیعه مذهبي افغانان په سوریه کېایران په پټه »لیکلي: 

 انایران په زرګونه افغان»څېړنیزو راپورونو د موندنو له مخې ویل شوي: ځینې  فارسي څانګې د بي بي سيد  .«دي
ه دغه موندنې ښیې چې دا کسان زیاتر «.وجنګېږيپه سوریه کې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ  ترڅو سوریې ته لیږي،

 د جګړې لپاره جلبېږي.یران کې د بېوزلۍ له امله د سوریې افغان شیعه ګډوال دي، چې په ا
ه د شتتوګه  ټولیزهپه  دا او دې ورته ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. د جنګېدونکو افغانانو په اړهپه سوریه کې 

خو بیا هم په جال ډول د بېالبېلو پیاوړو رسنیزو ډلو په اند، د سوریې  جنګېدونکو افغانانو کره شمېر ال نه دی څرګند؛
  په نوم یادېږي. ”لېوای فاطمیون“چې د  جنګېږيشلو زرو پورې افغان شیعه وګړي په جګړه کې تقریباً تر 

 

 فاطمیون څوک دي؟
فاطمیون د شیعه مذهبه افغان جنګیالیو هغه پوځي ډله ده چې په سوریه کې د بشاراالسد د رژیم په مالتړ له نورو 

ني شوروي اتحاد د یرغل مهال ته رسېږي. وسله والو ډلو سره جنګېږي؛ خو د دې ډلې ریښته په افغانستان د پخوا
هغه مهال یو شمېر وسله وال چې د ایران پر مذهبي مشر امام خمیني پورې اړوند بلل کېدل، په افغانستان کې جنګېدل، 

 په جګړه کې ښکېل وو.هم همدا وسله وال د شوروي اتحاد له ماتې وروسته له طالبانو سره 
پر افغانستان د شوري اتحاد د یرغل پر مهال هغه افغانان چې ایران ته کډوال شول، ایران د مذهبي ملېشو په جوړولو 
کې ترې کار واخیست. دغه افغانان د ایران د سپاه پاسداران له لوري د عراق ـ ایران جګړې لپاره جذب او د صدام 

مېر ول او شډلې په نوم ونومول ش فاطمیونشوي افغانان د  حسین پر ضد جګړو ته ولیږل شول. همدې جګړو ته لیږل
 زیاتېدو شو. یې هم ورځ تربلې مخ پر

د سوریې ته م کال ایران ۲۰1۲په سوریه کې د حکومت پر وړاندې د ولسي پاڅون کوونکو له زور اخیستلو سره په 
لېږل پیل کړل، په پیل کې دا جنګیالي د شیعه زیارتونو او مقدسو ځایونو د خوندي ساتلو په جنګیالیو د فاطمیون ډلې 

پلمه سوریې ته ولیږل شول؛ خو وروسته جوته شوه چې دغه جنګیالي د سوریې د ولس پرضد او د بشار په مالتړ 
 سوریې ته لیږل شوي دي.

ې میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي. د فاطمیون د ملګرو ملتونو د ګډوالو ادارې د شمېرو له مخې، نږدې در
ډلې ډیری جنګیالي له همدې ګډوالو څخه د مختلفو امتیازاتو )په ایران کې د اقامې ترالسه کول، میاشتنی معاش او 

 جذبیږي.او یا هم مذهب پر اساس د شیعه ګانو د سپېڅلو ځایونو څخه د دفاع په نوم نور امکانات( په بدل کې 
سوریې ته د افغانانو له لېږلو ایران هر ځل انکار کړی او ویلي یې دي چې په رسمي توګه کوم افغان د ایران له 

چې د سوریې جګړې ته تللي افغانان  منيجګړې لپاره نه دی لیږل شوی؛ خو دا  لوري سوریې یا کوم بل هېواد ته د
 نو څخه د دفاع په موخه تللي دي.داوطلبان دي او په خپله خوښه د شیعه ګانو د سپېڅلو ځایو

 

 :پر افغانستان د فاطمیون ډلې اغېزې
شورا له  يخلکو او ملد ډېر ځله د افغانستان د ننه په خپلو نیابتي جګړو کې له افغانانو کار اخیستل د ایران له لوري 

ر ولسمشافغان حکومت سره له دې چې د بشاراالسد د مخالفینو مشر هیثم المالح  خو؛ سره مخ شوي غبرګونسخت 
ضیې هم د یادې قیې بیا  ،وکړهغانانو پر ګډون نیوکه یې د اف اشرف غني ته لیک راولیږه او د سوریې په جګړه کې

یځ دوام ورکړي او د حل خپل اوسني درکې په دغه قضیه که افغان دولت ګامونه نه دي اخیستي او په اړه د پام وړ 
 کې به د فاطمیون له اغېزو لرې پاتې نه شي. لپاره یې الس په کار نه شي، په راتلونکي

 الندې څو ټکي د پام وړ دي:په اړه د دغو اغېزو 
سوریه کې بشار االسد له خپل ملت سره په جګړه بوخت دی. داسې مهال په سوریه کې د بشار په مالتړ د  لومړی؛

غانستان افتر ډېره په عربي نړۍ کې د  سوریې د خلکو پر وړاندې یې جګړه،د ګڼ شمېر افغان شیعه ګانو حضور او 
 ې کړي. رسوي او هم به د خلکو په کچه اړیکې یو څه زیانمننرم ځواک ته زیان 
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په اوس مهال کې په سوریه، عراق او یمن کې د فاطمیون وسله وال په مستقیمه توګه له داعش ډلې سره په  دویم؛
جګړه بوخت دي. داسې انګېرل کېږي چې د همدې جګړې له امله داعش ډله په افغانستان کې ورځ تر بلې پر شیعه 

ه ځان سره د مذهبي جګړو د پیل وېره هم خپره کړې ل تان کېذهبو خپل بریدونه زیاتوي او همدې بریدونو په افغانسم
 ده.

له سوریې څخه دغه په سوریه کې روانه جګړه یوه ورځ ضرور ختمېږي، هغه مهال چې جګړه ختمه شي او  درېیم؛
افغان جنګیالي بېرته خپل هېواد ته راوګرځېږي، نو دا به په داخل کې حکومت ته امنیتي ستونزې راوالړې کړي او 

 هم به یوې نوې پېلېدونکې مذهبي جګړې ته زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ ناهمغږي به هم بل هغه څه وي، چې په سوریه کې د امریکا او  څلورم؛

ه رروسیې له پراخېدونکي کړکېچ څخه اغېزمنېدالی شي او که چېرې همداسې وشي؛ نو دا به بیا د افغان حکومت لپا
ډېر سرخوږی جوړ کړي. ځکه افغانستان به د روسیې لپاره یوازینی هغه ځای وي، چې امریکا تر ډېر فشار الندې 

 پکې نیوالی شي. 
 

 پای
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