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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 ۰/1۶۱/۴۱۰۲        پوهنمل حاجی محمد نوزادی
 

 د عراق حاالت او په سیمه کی د مذهبونو ترکیب
 

داعش د »نیټه د  1۱کال د جون په  ۰/1۶ن نامه ډنمارکۍ مشهوری ورځپاڼی د رواه پ( Politiken)د  
وړاندی لدی نه چی د . ک الندی یو څیړنیز مطلب لیکلی دیتر سرلی« یانو او ایرانیانو رقابت رانغاړیسعود

، ال تر اوسه بلد ندید نامه سر « داعش»وستونکو ته چی د ، هغو لیکنی په پښتو ژباړی الس پوری کړمنوموړی ل
دا د Isis (Islamic State in Iraq and Syria )یا ( الدولة االسالمیة في العراق والشام)داعش : باید ووایم چی

دی موضوع د  د. نی کړۍ یی د جوړولو په لټه کی دیهغه اسالمی دولت دی چی ځی( شام)عراق او سوریی 
 :د پښتو بڼی لوستلو ته مو را بولمریخی ریښو څخه به دا ګړی تیر سم او د نوموړی لیکنی تا  
سی مذهبی شخړی اور به بل کړی تروریستی تحریک به د عراقیانو ملی احساسات را وپاروی او د یوه دا» 

د عراق د شمالی ښار موصول والی ښاغلی نجفی خو دا ځل د . یان به ور پکښی دخیل ویچی د عراق ستر ګاونډ
څخه هغه له  .ُکردی سیمو ته یی پناه یووړه داعش د جنګیالیو له واری نه په تښته باندی ځان وژغوره او نژدی پرتو

 : دی وایی. وه چی هلته څه تیر شوللخوا پوښتنه وشالتو په اړه د مانیتیور مجلی استازی اد موصول د ح
، خپلی دی سره سم عراقی سربازان تسلیم ، دلومړی یی د ښار ځینی برخی ونیولی، لیو یرغل راوړد داعش جنګیا»

ته د سکال ورو 3//۰و هغو ډلو چی د ځینو قبیلو او د مقاومت بیالبیل. خوشی او پښی یی سپکی کړییی پوستی 
د داعش سره  یی ونهتر السه کړ چی ځانیی ، د موصول د پاتو برخو واک ریکایی اشغالګرانو پرضد جنګیدلیام

 . «....تړلی نه ګڼل
دی . شیو مداخله به دا جنجال حل کړای نوموړی والی د هغه نظر پر ضد هم خبرداری ورکوی چی ګویا د نړیوال

او په ځانګړی ، هغه څه چی دلته اغیز ښندالی شی هغه ُسنیزم دی شیعیزم د داعش درد نشی دوا کوالی»: یزیاتو
ه دغی شخړی پ ده په نظر د ده موخه د شیعیزم څخه دلته د ایران مداخله وی چی د ښایی د)« توګه د سیمی ُسنیزم

  (.ژباړ. حل کی مرسته نشی کوالی 
د شیعه مسلمانانو په وړاندی درولی او یی والیت پداسی یوه شخړه کی راګیر دی چی ُسنی مسلمانان  هد د 

 . ن اغیزی د شخړی په سر کی ځای لرید ایران او سعودی عربستاپر خلګو باندی دلته 
ه ، ننه د عراق حکومت ،موخو څخه چی د عراق او شام اسالمی دولت جوړول غواړیهغو د داعش د  

ومت داعش ته د عراق د یووالی او عراقی حک. ی عربستان خوښ دی، نه ایران او نه هم سعودتښتیدلی والی
داسی مکنی تمامیت په وړاندی د خطر په سترګه ګوری مګر د موصول تښتیدلی والی بیا دغه غورځنګ ته د یوی ځ

 داعشد ایران  .س او توازون منځته راولیپه سیمه کی د قواوو بیالن ه توګه ګوری چی دا به وکړای شیسرچینی پ
یو مذهبی او سیاسی تهدید ، ه او المالکی په عراق کییپه سور سدبشاراالخپلو متحدینو په وړاندی لکه د  موخی
د یوه داسی تروریستی تحریک په سترګه ګوری چی په ټولی  ته او په پای کی سعودی عربستان بیا داعش. بولی

 .عربی نړی کی به واکمنانو ته تهدید پیښ کړی 
ښارونه الندی او د عراق مهم اوس نو دا پوښتنه را پورته کیږی چی داعش څنګه وکړای شوه یو په بل پسی  

وینی چی په ُسنی میشتو والیتونو کی  دی وړاندی تګ اصلی المل پدی کی دوی د د؟ والی نجفی وړاندی تګ وکړی
دوی د پوځیانو د السه تر پزی راغلی وه . نی الندی وهـخلګ د پوځ او اداری چارواکو لخوا سخت تر فشار او ترټ

دوی مالتړ ته را ودانګی او  ددی حالت نه د وتلو په اړه  دپیدا سی څو او دی ته سترګی په الره وه چی یو څوک 
دی خبره ډیر ویاړو ، دا ځکه چی موږ پچی موږ ُسنیان هم داعش نه خوښوو نجفی زیاتوی. مرسته ورسره وکړی

ته ، دوی ټولو نه کوی چی ته عرب یی که افغان ییهیڅ فرق  غورځنګ د پاره دا، مګر د داعش چی موږ عرب یو
 . په یوه سترګه ګوری

 :د ایران او سعودی عربستان رقابت  
د . دی چی هغه عرب ندیاو د مرستی څخه یی برخمن حکومت د ایرانی اخندانو تر مالتړ الندی  بغداد د 

ټولواکانو د  موصول او شاوخوا سیمو اوسیدونکی توکمونه او ملیشی بیا د پارس خلیج د سیمی د محافظه کارو عربی
لو او ُسنی  شیعه اسالمی ډ دا موضوع داسی ښکاری چی ګویا خبره د سربیرن ډولپه . مالتړ څخه برخمن دی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nawzadi_hm_de_Iraq_halat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nawzadi_hm_de_Iraq_halat.pdf


  

 

 

 3تر ۰ له :د پاڼو شمیره

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

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

 

ی یرغل په نتیجه کی برالسی چیری چی شیعه ډلی د امریکای)واوو د نامتوارن حالت پایله ده د قاسالمی ډلو تر منځ 
سیا د دوو سترو قوتونو لکه په ایران کی د پارسی آمګر په اصلی بڼه کی خبره داده چی د منځنی ( . ژباړ. سویدی

. لته په خپلو کی په رقابت لګیا دییوی خوا او د عربستان ُسنی عربی واکمنان له بلی خوا د توکمو شیعه واکمنان له
د عراق و ، خو په حقیقت دوی و ډیر په اغتشاشونو الس پوری کویکه څه هم ُسنی مسلمانان دلته تر نورو اولسون

 . بل هر چا ډیر مینه وال او ژمن دییووالی او ځمکنی بشپړتیا ته تر 
، مګر په سوریه کی بیا د شیعه ډیرکیو استازی حکومت بولیایران د عراق د حکومت مالتړ کوی او دا  

. ، مالتړ یی کویمذهبی لږکی استازی دی(  1۲۱) سره لدی چی د اسد رژیم د یوه واړه همدغه ایرانی واکمنان 
ډیرکی یی تر فشار وی چی د شیعه ګانو همدارنګه سعودی عرب په بحرین کی د هغه ُسنی شاهی کورنۍ مالتړ ک

د پوځی واکمنانو مالتړ کی دوی همداسی په کوویت او ارُدن کی د واکمنو کورنیو او په مصر . الندی نیولی دی
 . منان په ُسنی مذهب پوری تړاو لریکوی چی دا ټول واک

 .لریدغو دوو مذهبونو ترکیب او انډول څه بڼه  راشئ و ګورو چی په سیمه کی د 
میلیونه او د شیعه  1۴۱په منځنی اسیا کی د ترکیی او اسرائیلو په ګډون په کل ډول د ُسنی مسلمانانو شمیر  

 :میلیونه شمیرل شویدی چی فیصدی یی په اړوندو هیوادونو کی په الندی ډول ده  11۰مسلمانانو شمیر 
 .  ۱۱٪ ــ ، شیعه ګان ۱۱ ــ ُسنیان. میلیونه  ۱۱،۱ټول وګړی  :ـ ایران  ۱
 .  ۰۲۱، ش ــ  ۲۰۱س ــ  . میلیونه  ۰۴،۱ټول  :ـ سعودی عرب  ۲
 .  ۴3۱، ش ــ  3۰۱س ــ . میلیونه  31،۱ټول  :ـ عراق  ۳
 .  1۲۱، ش ــ  ۱3۱س ــ . میلیونه  ۰۰،۲ټول   :ـ سوریه  ۴
 ، ش ــ ډیر لږ ۱۲۱س ــ . میلیون  ۴،1 :ـ ارُدن  ۵
 .  ۴/۱، ش ــ  ۶/۱س ــ . میلیونه  1،۰ټول  :ـ بحرین  ۶
 .  ۶۴۱، ش ــ  ۰۱۱س ــ . میلیونه  ۶،۰ټول  :ـ لبنان  ۷
 .  3۱، ش ــ یوازی  ۱۱٪س ــ . میلیونه  ۲،3٪ټول  :ـ مصر  ۸
مسلمانانو فیصدی ښودل سویده چی پاته برخه یی د نورو ادیانو معتقد کسان بته په لوړو هیوادونو کی یوازی د ال)

  .(ژباړ. دی
لی ، ایران ډیری هلی ځاوږده جنګ کی ایران او عراق په اته کلن کال پوری د ٪٪1۱کال څخه تر  /٪1۱ د 

دوی سره یو  دیوالی له مخی دږوکړی څو د عراق په جنوبی سیمو کی شیعه عرب و دی ته و هڅوی څو د مذهبی ن
چی هیڅ یی په یی بیهوده خواری وه  ټولی هڅیمګر دا  ،ق حکومت په وړاندی یی مالتړ وکړیاو د عرا ځای سی

دوی  عراقیانو ملی عربی احساس د هیواد په جنوب کی دتوګه دا په ډاګه ښکاره شوه چی د دی په . درد و نه خوړل
 .لوړ دیډیر څخه اغیز  لهد شیعه مذهبی احساس 

مګر د والی په . ی هلته ُسنی مسلمانان اکثریت لریداعش خپل جنګیالی د هغو سیمو څخه تر السه کړی چ 
بی هویت په پرتله لومړیتوب خپل عراقی هویت ته د مذهعراقی ُسنیان »: څرګندویښاغلی نجفی داسی توګه 

هغه څه چی پدی دی وایی . وی هیڅ داسی ثبوت نسته چی دوی دی و نړیوال جهاد ته لومړیتوب ورکړی. ورکوی
ده لیکلی چی داعش ددی توان او . ، بی مانا شیان دیله بغداده لیکلی John Simpsenتړاو د منځنی اسیا کارپوه 

 .ل شیعه سیمی تر اغیز الندی راولیلری چی په جدی ډو هیله
تر نسکوریدو وروسته پر عراق باندی د . ( ژباړ. موخه یی صدام حسین دی)کال د دیکتاتور  3//۰په  

 یوُکردانو ځانته په شمال ختیز غراق کی . ووالی یی د ازمایښت سره مخامخ کړخشونت ډیری څپی راغلی چی ی
او اوبو د  سیمی کیدالی سی د تیلو سره له دی چی داکی مګر په جنوبی عراق . پراخه خودمختاره اداره جوړه کړه

پریکړه نده کړی چی د واحد عراق په چوکاټ کی دا ، ال تر اوسه شیعه مسلمامانو زیرمو له مخی بډای وی
دغو شیعه ګانو سیاسی تحریک دا څرګندوی چی په  ، خو دد جدایی الره غوره کړیخودمختاره ژوند وکړی او یا 

 . ت درلودونکی دیعراق کی د یوه بشپړ او قاطع اکثری
په شمال لودیز عراق کی بیا ُسنی مسلمانان د کردانو او شیعه ګانو په خالف د سیمی یو داسی اکثریت نه  

پدی توګه که چیری د هیواد د . ساحه کی خپل دولت و درلودالی سی لو او اوبو څخه په بډایهیجوړوی چی د ت
سره له . ځانته کومه اقتصادی ګټه نه وینی ،ه څنګه چی داعش غواړیکپدی کار کی لتجزیی خبره وی نو دوی بیا 

احد او یو ، مګر په کل کی دوی د یوه وتر نورو ډلو زیات اغتشاشونه کوی دی چی دا مهال ُسنی مسلمانان د هیواد
 . موټی عراق غوښتونکی دی
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سره را مخته سویدی چی د اکثرو ( نیبنسټپال)داسی مذهبی اکستریمیزم  ، داعش د یوهدی ټولو سره سره د 
دلته دا یوه خبره څرګنده ده چی د داعش دغه اوسنی پرمختګ به په عراق کی د . پاره بیخی بیګانه دی عراقیانو د

 . ، یو بیساری تقابل منځته راولیږیو سعودی عربو لخوا یی مالتړ کیچی د ایران امنځ مذهبی ټولنو تر 
په همدی خاطر د عراق شیعه مشر المالکی د ُسنی او کردی مشرانو تر څنګ په یوه پیکه ګډون سره په  

 .یووالی او نژدیوالی ته را وبولی وتلویزیون کی را ښکاره سو څو اولس ته د ملی یووالی تمثیل وکړی او هغوی 
 د ژباړی پای 

 :د ژباړونکی یادوونه 
د عراق په ته لومړی داچی سعودی عربو ته دا په ګټه ده چی ُسنی مذهبو ډلو . دلته څو خبری د پام وړ دی 

د عراق تجزیه که په سربیرن ډول د . او د پخوا پشان مهم رول ورکړل شیچوکاټ کی په درنه سترګه وکتل سی 
د جنوبی برخو شیعه عراقیانو دا ځکه چی . ایران په ګټه ښکاری خو په ژوره کی کیدالی سی په تاوان یی تمامه شی

کیدالی شی تر یوه وخته پوری د ایران سره خواخوږی . تر مذهبی هویت لوړ ښکاریدوی  دخپل عربی هویت  ته
د . به ارومرو د عربو تر څنګ و دریږی، دوی عربو او پارسیانو تر منځ مطرح شیولری خو کله چی خبره د 
چی په ایران کی به تر فشار الندی کردان و دی ته ال نور هم وهڅیږی ران ته دا وی داسی تجزیی بل تاوان به ای

ق تر تجزیی وروسته به منځته چی ځانونه د ایرانی اخندانو څخه خالص او د هغه کردی دولت سره کوم چی د عرا
 . یه هم ولریتجزیی په حالت کی ترک دا ډول ډار به د عراق د. ، یوځای شیراشی

ریخی ریښی لری خو دا مهال شرایط که څه هم خپلی تا  داچی د عراق او شام احتمالی اسالمی دولت  بل 
د دا ډول دولتونو په منځته ته راتګ . ه د خوب او خیال په توګه پاته شیبیخی نور او واقعیت به یی د داعش د پار

 . نلو ته شرایط برابر ندیکی د یوی ډلی تر غوښتنو نړیواله اغیزه ډیر رول لری چی دا ګړی یی وم
دی نظر سره همږغی یم چی د داعش د دومره چټک وړاندی تګ اصلی المل د ُسنیانو  زه د ښاغلی نجفی د 

، د واک نیشې د پردیو په مټ واک ته رسیدلی وهپه عراق کی هغه کسان چی . د روا حقونو تر پښو الندی کول دی
ه هر ځای کی پهغوی یی او  کتل ُسنی مسلمان ته یی د صدام په سترګهیی سر دومره ورته ګنس کړی وو چی هر 

د دی ډول . او الره یی ور کړه رشتی په سترګه وکتلد نجات د ف ځکه نو دوی داعش ته. یی توهین او تحقیرول
چی په  هیلی وی وند طالبانو په مټ د خالصد تنظیمی جګره ایز ناورین څخه کی ناخوالو ښه بیلګه زموږ په هیواد 

نوری المالکی پدی موده کی نه یوازی د  .او مذهبی ډلو غیږه ورته پرانیستللومړی سر کی د اولس ټولو ژبنی 
س چی د داعش له او. لو او برخی کولو ته یی دوام ورکړُسنیانو پر زخمونو ملهم کښینښودل بلکه د هغوی و تجریدو

، په تلویزیون کی راښکاره او د ملی یووالی ه پر څنګ کښینوی، کله څو تنه د سنی مشرانو پنامقهر سره مخامخ شو
د ښځو غوندی کال کی د استاد ربانی پشان امریکایانو ته قران پر سر و نیسی او  1//۰ُسرنا وهی او کله هم په 

  .و ژغوریړی او د مخالفینو څخه می زاری ورته کوی چی راشئ پر وطن مو بمبارۍ وک
عرب ، ومیږی چی دغه ښاغلی تښتیدلی والیداسی مال. یو دی افغان دا چی د نجفی په اند داعش ته عرب او 

یی د دویم سورت انسان په توګه په پام کی نیولی دی او وایی چی  افغاند انسانیت د لوړ مقام په توګه یاد کړی او 
او ژبنی نو ته هم خپل دینی عقاید له هر ډول سیمه ایزو البته طالبا. و بد انسان ته په یوه سترګه ګوریداعش ښه ا

. سف وړ دیته یی په ټیټه سترګه کتلی د ډیر تا   افغانمګر د تښتیدلی والی دا نظر چی . تړاوونو څخه لوړ ښکاریدل
و بیا یی هم کاشکی هغه د یوه اړخ په توګه حاضر وای چی یو خو یی د خپل نظر اصلی موخه څرګنده کړی وای ا
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