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 پوهنمل حاجی محمد نوزادی

 ) برخه - ١( پان عربيزم ،دبعث ګوند اوصدام 
منی  ی پرانيزی ، دکينې او د ول مسلمانان يوبل ته دورورګلوې غي ۍ سهار وو ، پدی ورځ  دنيکمرغه لوی اختر لوم

 غه وخت همد٠خيره دپاک اهللا درضا پخاطر له زړونو باسی اوله هر لورې نه يوبل ته ددوستې السونه غزوې 
ه رسۍ ترسترګو سوه چې دصدام حسين غاړې ته ولويدله   ٠٠٠٠٠٠وو چې دتلويزيون پرمخ می يوه پن

ی می واړولې راواړولې  ه ، داړوند سرچينو پا ان خبرک له بيخه  ته دعراقی اولس په غميزه ل و ٠ومی غو  دډيرو پ
ه چې می ترسترګو تيرشوه٠اړيکوپه لوستلوهک پک پاته شوم  م  هغه   ، غواړم دلوستونکو سره يې شيريک ک

ی او راسره الړشې  چې  ه داوی ددی هيواد په ٠هيله ده دليکنې ترپايه می خوشې نک ی به  ه نه مخک  خوله هر
ی ته الړه پرانيستل شي  هکله  پان وداصلې خبری من  .ينې اړين معلومات دسريزې په توګه وړاندی تر

 :جغرافيائي موقعيت 

نۍ اسيا کی پروت چې سهيل ته يې سعودی عربستان اوکويت ، لوديزته اردون او سوريه ، ختيزته ايران عراق په من
او هم لری ٠اوشمال ته يې ترکيه پرته ده  ه دفارس دخليج سره يو وړوکې سمندری ت دوه ٠ په جنوبی برخه کې همدارن

ی  وبوی چې يوئي دجله اوبل يې فرات نومي مکه خ  ددغو رودونوترمن منطقه د بين النهرين پنامه ٠لوی رودونه يې 
و بلل سويده   . دتاريخ په اوږدو کی دپخوانيو مدنيتونو زان

 :دخلکو ايتنيکي ډلې 

مکه اباد وه سومريان ، اکيديان او اسوريان دی  نې لرغونې قومونه چې پر دی  داسې   دقومونو اوسنۍ ترکيب ٠لوم
وله کردان او پاته% ٢٥عرب ، % ٧٢دی چې    ٠جوړوی % ٣ يې اسوريان ، ترکمن او نور 

ې  و دپام وړ ني  :دعراق دپخوانې تاريخ 
 

د کال دلته عرب راغلل چې داسالم دين يې ورسره ٦٣٦داساحه ډيروخت دپارسيانو دامپراتورۍ يوه برخه وه ، په   زي
خه تر ٧٦٢د٠راوړ اوخپورئي ک   م تر ١٥٣٤ وو اووروسته دد م پوری بغداد دعربې خالفت مرکز١٢٥٧ م کال 

او مومی ١٩١٤  دعربی خالفت مرکزيت ددی هيواديوه غوړيدلې دوره وه ٠ م کاله عراق په عثمانی امپراتورۍ پوری ت
لې پيل سوې  يدو هلی  ه دبياپا   ٠چې وروسته يې دپان عربيزم په ب

 :پان عربيزم 

ولنيز جريان دی چې ددينی عقايد-داهغه سياسي  ولوعربو يووالۍ غواړې ايتنيکي او  دافکر دعثماني ٠و نه پرته د
ول عرب قومونه ته يې  ريزانو په تشويق چې غو ې نه مخکی دان يوالې ج ۍ ن  امپراتورۍ پرضد دلوم

وی ، راپيل سو  ت وموند ١٩٣٠ په برجسته شکل سره داجريان په ٠دترکانوپه مقابل کی وپا  م کال په سوريه کې جوړ
 ٠دسوريي دبعث ګوند جوړ ک ) ميشل عفلق  ( اوپرهمدغه بنياد

ی دسوسيالستی مفکورو او ملتپالنې يوه  ی سرک پان عربيزم يوه سکوالر اوپرمذهب نه والړه ايديالوژی ده چې په لوم
وله وه    ددی ايديالوژې ډير مخک کسان دعربی هيوادو عرب مسيحان دی لکه عزيز طارق دعراق٠ګ

لو پايله په  دعربو٠پخوانۍ لوړۍ وزير  دعربی متحده )  پوری ٦١ تر ١٩٥٨(  ديووالې پخاطر ددی جريان دهلو
ته رات وو چې دسوريي اومصر اخوا جوړه سوه    په شپيتمه لسيزه کې دپان عربيزم٠جمهورۍ من
ولو پياوړۍ مخک دمصرجمهوررئيس جمال عبدالناصر وو   ٠تر 

 :دعراق دمعاصرتاريخ دڅو پيښو لنډه يادونه 

ه ونيسو او د دلر خه چې تيرسو ، پکا ر ده دعراق پر معاصر تاريخ باندی ل پ نېو تاريخی دورو  هيواد  غونو اومن
و ته لن پام واړوو   :دتشکيليدو راپدی خوا يې پي

 کال برتانيی الندی ک اوخپله يوه ١٩٢٠دعثمانې امپراطورې ترورانيدو وروسته چې عراق يې هم يوه برخه وه ، په 
وله مستع خه جوړ وو لکه بغداد ، موصل اوبصره ٠مره يې وګر   م ١٩٣٢ په ٠پدی وخت عراق ددرو اليتونو 
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ې  ريزانو الس پو ل سوی چې دان کال يې خپله سياسی خپلواکې واخيسته او دچارو واګی هاشمی کورنۍ ته پالس ورک
ون سره وتاړه١٩٥٥ دی کورنۍ په ٠وه  ی کال عراق دبغداد پنامه دنظامی ت   اودبرتانيی جن

ې ، د  ای ک ای پر ی يې دلته   کال په جون کی دجنرال عبدالکريم قاسم په قومانده ديوی کودتا په ترڅ کې ١٩٥٨ه
ول سوه  اکل سو٠داشاهی کورنۍ له واکه وغور نۍ جمهور رئيس و  ده يو کي السۍ دولت يې ٠ نوموړۍ دعراق لوم

ون نه وايست ، ٠جوړ او په يول اصالحاتو الس پوری ک  ی يې   عراق يې دبغداد دنظامی ت ی ه ريزانو جن دان
لې او د اردن سره سره يې عربی اتحاد من راوست ،اما په  ه او دده حکومت ١٩٦٣وت  کال عبدالسالم عارف کودتا وک

ای يې دده ورور ١٩٦٦ نوموړۍ په ٠رانسکورک  ده دولت په  د٠عبدالرحمان عارف اولسمشر سو   کال کی وم اوپر
و واچاوه اوله همدغه ١٩٦٨  کال داحمد حسن البکر په مشرۍ دبعث عربی سوسيالستی ګوند په يوی کودتا سره له پ

ی  ايه دصدام دقدرت دپاره الره پرانيستل سوه ، کوم چې  اکل کي  په ٠وروسته دجمهور رئيس حسن البکر مرستيال 
پلو پروخت ٠ې دوام وموند  کې دعراق سره جن پيل سو چې اته کاله ي١٩٨٠ ون د  په همدغه لسيزه کې دکردانو دپا

يا په قول دکيمياوی وسلې نه هم کارواخستل سو ه او دمي  پرکويت باندی ديرغل اوورسره په ٠په زرګونو کسان م
يوالواقتصادی بنديزونوسره مخامخ سو ١٩٩١ لتيا دامريکاسره ٠ کال دخليج دجن وروسته عراق دن دعراق  دغی ترين

و په  ی تر ی ک ې پ رو ملتو دمخالفت سره سره دجورج ډبليو بوش په امر پرعراق يرغل ٢٠٠٣اړيکې خ  کال دمل
و ولويد او نننۍ انارشۍ ورځ په ورځ زور واخيست    ٠وشو ، دصدام دولت له پ

 :دبعث ګوند 

ه چې دنامه نه دی ا) حزب البعث العربی االشتراکی ( دبعث عربی سوسياليستی ګوند عربی نوم  ن ولکه 
ولو عربو ګ ګوند دی  يې  ې هيواد پوری اړه نلری بلکه د ان ی ، په يوه  ه په ١٩٤٧ - ٤ - ٧ په ٠رګندي  ني

ت د ) دعربی رستاخيز ګوند ( سوريه کې د  ( لخوا من ته راغی او وروسته يې د ) ميشل عفلق ( پنامه يوسياسی جوړ
اکې سره وح) عربی سوسيالستی ګوند  چې ترهمدااوسه پور پدغه نامه  دت وک اوددغه ګ ګونددپاره يې لوړ نوم و

ی  ولو عربو يووالې دی ٠يادي ولنې جوړول او بيله توپيره د   ٠ دبعث ګوند ستراتيژيک هدفونه ديوی سوسياليستی 
- ٢- ٨ نوموړۍ ګوند په ٠دی  ) يووالې ، ازادی ، سوسياليزم(  دګوند ايديالوژی دپان عربيزم پرستنو والړه او شعارئي 

ه په عراق اوپه ١٩٦٣ ه په سوريه کې دچارو واګی پالس راوړی ١٩٦٣ - ٣- ٨ ني  ٠ ني
و دنوموړو هيوادو دکمونيستې ګوندونو سره  ان ې داويايمو کلنو په پيل کی دعراق اوسوريي دبعث ګوندی  دتيری پي

ای د  ې پنامه اتحادونه جوړ او د ش) مترقی جبهی ( يو ې ک ين  ٠وروی اتحادسره يې ددوستۍ اړيکې 
خو کله چې صدام قدرت پالس راوړ ، پدی بهانه چې کمونيستان په اردوکی سياسی فعاليت کوی ، نوئي دهغوی سره 

ل   پدی توګه دعراق کمونيستی ګوند غيرعلنی ٠مناسبات وران اوډير کادرونه يې زندان ته پوری وهل اويائي اعدام ک
ې شوې او دشوروی س  ٠ره ددی هيواد اړيکي س

ينو نورو عربی هيوادونو کی فعال او دپام وړ خواخوږی او  دبعث کوند همدا اوس اوس په يمن ، لبنان ، فلسطين او
 ٠پلويان لری 

 صدام حسين څوک وو ؟

ۍ ته سترګې پرانيستلې چې م١٩٣٧په  مکی کروندګره کورنۍ کی يوه ماشوم ن ارپه يوه بی  ور  کال دتکريت 
ود يې ي (  دصدام لغوی معنا ٠ دده بشپ نوم صدام حسين عبدالمجيدالتکريتی دی٠ سمدستې ورباندی دصدام نوم ک

ه کاوه ، ٠دی ) کله شخ , مقاومت کونکۍ ، په مخالفت کی والړ  ۍ ته درات دپاره زړه نه   لکه چې دی ماشوم ن
يدنې جريان يې خوراسخت تيرسوو ،اوږدوخت يې ونيو او  ٠ خواری مور يې ډير دردونه وګالل دزي

ود  ي ه چې په همدی خاطر يې مور دغه نوم پرده ک دصدام پالر دده ٠يوه عراقی دوست می قصه راته وک
يدنې   کی ١٩٤١شپ مياشتی وړاندی الدرکه سوی وو، اوروزنه يې دده ماما پرغاړه واخيسته کوم چې په  دزي

ريزانو سره  ار اوليسه يې په بغداد کی پای ته ورسول ٠دجن دوخت يوافسر وو  دان ۍ يې پخپل  ون نۍ   ٠ لوم
ر په کانکور کی ناکام راووت  يناست م  کال دخپل ١٩٥٧ په ٠نظامی اکادمۍ ته دشامليدوپه خاطر دازموينې ميزته ک

ته يې عبدالکريم قاسم ترور ١٩٥٩ صدام په ٠ماما په تشويق دبعث ګوند ته جذب سو  ی ، زخمې  کال کله چې غو ک
ايه بيا مصرته والړ  دترور له کبله دعراق محکمې په غياب کی په اعدام محکوم ٠اوسوريي ته و رسول شو، له هغه 

ای  ) ٦٣ - ١٩٦٢(  په مصر کې ٠ک  ی سره يې يو ۍ محصل پاته سو اود زده ک دقاهری پوهنتون دحقوقو دپوهن
 کال کله چې دبعث ١٩٦٣ په ٠سو ی ګوندی کادر په توګه وپيژندل ګوندی کارونه هم پرمخ بيول چې ډير ژرد يوه پياوړ

اوه ، صدام بيرته عراق ته راستون سو اوپه همدی کال يې دګوندی  ه اوعبدالکريم يې له واکه وغور ګوند کودتا وک
و مياشتې وروسته دبعث ګوند بيرته   ، ل سو او په مشر احمد حسن البکر دلور سره واده وک ه ديوې دواکه ليری ک  پ

ل په ٠بلې کودتادپاره په تياری نيولو بوخت سو ه ترالسه ١٩٦٨ دا ين  کال په کودتا وتوانيده اودچارو واګې يې په 
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ی  اکل سو چې دداخلې امنيت ٠ک  ددی کار سره سم صدام حسين په ګوند او دولت کی د احمد حسن البکر مرستيال و
و ٠شرتوب هم پرغاړه واخيست دپاره يې داستخباراتی اواطالعاتی ارګانو م  پدی توګه ده ته دافرصت پالس ورغې تر

 د ايوګينی پريماکوف په وينا ٠دقدرت اساسی تارونه پخپل الس کی ونيسی اوديوه مقتدر شخص په توګه وپيژندل سی 
اره اوپرده باندی يې دراتلونکې حساب کاوه  ل حسن البکر  کا١٩٧٩ په ٠شوروی اتحاد او امريکا دواړو دده پرمخت 

ای د ګوند اودولت مشر شو  ينی او صدام دهغه پر  ول واک لرونکۍ ٠دناروغۍ له مخې پر کور ک ايه د  له همدغه 
ينه  ۍ م ۍ کې راز راز غبرګونونه راوپارول ، چا يې په خون ی ، ژوند او مرګ يې په ن امې جوړی ک صدام هن

غر وغوړوی   جشنونه ونيول اوډيرو هم ورته دغم 

 ) برخه - ٢( پان عربيزم ،دبعث ګوند اوصدام حسين  
ه يادونه کې: ديوې تخنيکی تيروتنې سمون  و په لن و پي ې برخه کی دعراق دمعاصر تاريخ د  ليکل  ددی ليکنې په لوم

ه پيل سوه ١٩٨٠سوی چې په  ای ) عراق (  هيله ده د ٠ کال دعراق سره ج  ٠ولوستل شی ) ايران ( په 

 څنګه دچارو واګی ترالسه کړې ؟د بعث ګوند 

ه نوئي يوکي السۍ حکومت جوړ ،  ې فيصل هاشمې پرضد کودتا وک ريزانو دالس پو کله چې عبدالکريم قاسم دان
اکلو ريفورمونو يې الس پوری او  ی ، په  ې يې بندی ک ې ه ريزانو جن عراق يې دبغداد دپکت نه وايست ، دان

وګونديز دولت وجوړولو ته يې ت  قاسم داچه دغرب او امريکا نه دعراق خل په تن راغلې وه ٠صميم ونيوې د
ون يې ورسره السليک ک  ،  ې اودوسلو رانيولو ت ين   سوړجن په شدت روان ٠دشوروی اتحاد سره يې اړيکې 

که نو امريکا ته داکاردمنلو نه وو ، دقاسم په مقابل کی راوپا٠او باد يې ملی شخصيتونه جاروکول  ريدل او دده  
له  ولو ته يې مالوت ه الره دعبدالکريم ترور ) CIA( سيا ٠دحکومت ون ولو لن  ودي موخی ته درسيدو پخاطر تر 

ل او ددی کار دپاره يوشپ نفری ګروپ په نظرکی ونيول سو يتوب يې الپخوا ٠او وژنه وګ  صدام حسين چې دبعث غ
ې وو پدی ګروپ کی ډير حساب پری کيدی   سيا پدی کار کې دمصر داستخباراتو دالری صدام ته٠ ترالسه ک

يرمه چې دقاسم دفتر هم هلته وو ، يواپارتمان په کرايه  ار د الرشيد په مشهوره جاده کی ددفاع وزارت ته  دبغداد 
ه کنترول کيدالی سو ٠ونيوې  ايه دفاع وزارت ته ت رات    ١٩٥٩ – ١٠ - ٧ دعبدالکريم دترور دپاره ٠ له دغه 

اکل سوه  ه دعملې کولو ورځ و ولو نه مخکې دهغه ٠ني ه صدام د ر حمله وک  کله چې ترورکونکې ګروپ د هغه پر مو
مکه واچاوه اوپدی توګه له مرګه وژغورل سو  ان پر  ه  اوه ، قاسم په بي و وغور   صدام هم په٠دريور له پ

توی  ای سوه هغه تکريت ته وت ه کی زخمی او سيا وک ه  له ت٠پ کريت نه ډير ژر د سيا او مصری استخباراتو په ګ
  هلته ده د سيا ترنظر الندی په٠مرسته صدام سوريی ته ورسول سو اوتر معالجې ورسته يې بيروت ته واستاوه 

ې چې ٠استخباراتې او امنيتی چارو کی يوه دستاژ دوره پای ته ورسول  ايه يې وروسته بيا صدام مصر ته ولي  له هغه 
ای سو چې دمحصلدقاهر ای پر ې محصل اوپه يوه داسې مجلل اپارتمان کې   ی پوهنتون دحقوقو دپوهن

جيم   دلته ته هم د ميالز کوپلند يوه استخباراتی افسر اواطالعاتی مسئول ٠دژوند سره يې هي ورته والۍ نه درلود 
 ی هم صدام يوپياوړۍ کادريعنی د دبعث په ګوند ک٠ايشلبرګرد دالری د سيا سره منظم دده ارتباط تامين وو 

  ٠دچارو مسئول ووچه داردو او استخباراتو ترمن يې اړيکې ساتلې ) جهازالخاص ( امنيتی او اطالعاتی 
ه  ې کودتاوک الری حکومت پرضد يوه خون پدی توګه دبعث ګوند د احمد حسن البکر په مشرې دعبدالکريم قاسم دمن

اوه  ۍ محصل سمدستی بيرته عراق ته ترک٠اوهغه يې له واکه راوپر  ودتا وروسته دحقوقو پوهن
اکل سو  ه مسئول و ومياشتی وروسته يعنی په همدی کال ديو ل ٠راستون او دبعث ګوند دمخفی امنيتی دست ې   يوا

ې ل سو اوديوی بلې کودتا دتيارې نيولودپاره يې لي  غلطيو المله دبعث ګوند له واکه وش
تلې  ی  ک١٩٦٨ په ٠راونغ لې ډول ترالسه ک  ترکودتا وروسته ٠ال داګوند پدی کاروتوانيدې او دچارو واګې يې په کو

  دعراق اوايران ترمن ٠دعراق او سيا ترمن اړيکی دحکومت په سطح دصدام تر نظرالندی تامين سوې 
 ٠دجن پروخت سيا دايران په هکله نظامی اطالعات مستقيما پخپله صدام ته ورکوله 

و اړيکو ) المصری اليوم ( يمانی دسعودی عربستان دنفتو پخوانی وزيرهم په احمدزکی ه کی دسيا سره دصدام دپ پا ور
يدی  وی٠په هکله په زړه پوری يادونی ک   دی وائي چې دمصر دپخوانی جمهور رئيس جمال عبدالناصر 

ولې  داسې ويل٠خالد ناصر دخپلو خاطرو يوکتاب وليکې اوبازار ته يې وړاندی ک  ی چې ددی کتاب  نسخی ديوه   کي
وکه يې دلوستونکو السونو ته ورسيدله  و ولې سوی اويوازی   ٠مخه ډير ژر دبازاره 

ر ددفتر مسئولينو ده  پدی کتاب کی خالد خپله يوه خاطره داسې بيانوی چې يوه ورځ دی دخپل پالر دفتر ته راغې م
ه چې دفتر ته ورننوزی  ی هغوی ده ته٠اجازه ورنک  وويل چې جهمور رئيس مخصوصه جلسه لری اوهدايت يې راک

دو ،لطفا دجلسی ترختمه منتظر اوسه  وک ورته دورتلو دپاره پری ن  دجلسې ترخالصيدو وروسته ده دوه نفره ٠چې 
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وان وو  ه  ۍ اوبل يې يو غنمرن ۍ نفر يې يو سپين پوستۍ س   ٠وليده چې دپالر له دفتره يې ووتل ، لوم
ۍ کله چې  ه اوهغه ورته وويل چې هغه سپين پوستۍ س تنه وک خه دهغوی په هکله پو دی دفتر ننوت نو يې دپالر 

ی او دامريکاداطالعتی سازمان رئيس دی ، او دادوهم کس  ) ٠داوسنۍ جورج ډبليو بوش پالر ، ل( جورج بوش  نومي
ی اودعبدالکريم قاسم په ت تونکۍدی چې دلته اوسي  ٠رور کی په الس لرلو متهم دی يو عراقۍ پناه غو

ای ولرې  ه چې دی به يووخت دخپل هيواد په مقاماتو کې دپام وړ  وان په باره کی زياته ک  زکی ٠پالرئي ددغه 
ه دروسی سياستوال پريماکوف دسياسې خاطرو له قوله ليکې چې دصدام حسين اودامريکا  يمانی همدارن

اه ترمن اړيکو دهمکارۍ  منيو اودصدام پرضد دتوطئو داطالعاتی دست کاره د خه نيولې تر اوکاملې مرستې 
يدې   ٠اودسيسو تر پولې پورې نوسانونه ک

تيدلې  منۍ له کبله دعراقه ت وی سره دد ۍ چې دصدام د اه يولوړپوړۍ غ او اوس  پدی اړوند دعراق داطالعاتی دست
نو په مرکز کی يې په يو ي ه په لندن مهاجر دی ، دلندن انرژی  رګنده ک  : ې ناستی کی داسې 

ی  ون وک ونفرو افسرانو چې دجشن دتنظيم مسئوليت يې ٠په نظرکی وه چې صدام حسين په يوه نظامی جشن کی ګ  
ې کی چيری چې صدام  اي ې وو اوچاودونکی مواد يې په هغه  درلود، دصدام پرضد ديوی توطئی پالن جوړ ک

يناستل ې وه اودهغه نژدی کسان بايد هلته ک ای ک ای پر  اما دامريکا اطالعاتی سازمان موږ ته پدی هکله ٠ې وای ، 
ه دصدام قصر ته ورغلم  ن ر کی دسپريدو په حال کی ٠خبر راک اوزه بيله  صدام جشن ته دتلو په هيله په خپل مو

ه  ووچه ما  چه هغه ٠داموضوع ورته بيان ک ه تالشی  دی سمدستې بيرته قصرته ستون اوهدايت يې ورک ای په بي
ايه ترالسه سوه ٠اووکتل سې  ول ٠ اوپدی توګه نوموړۍ موادله هغه  اې کی   وروسته صدام امر وک په هغه 

ی  حاضر  وله ديوه مخه بيله توپيره چارماری ک کيوته اشاره کوی   ٠افسران دده قصرته راولې او زکی پدی اړه دوو 
و صدام ته خبر پدغه داستان کی يوامکان دادی چې سيا :  ی وی تر ينو افسرانو په مرسته دا کار ترسره ک پخپله د

ی  ی اودهغه اعتماد النورهم ورجلب ک ته صدام له مرګه وژغوری ٠ورک تيا هم غو  دوهم امکان دادی چې سيا په ر
 ٠، نوکله چې يې دتوطئی په هکله اطالع پالس راوړه ، صدام يې ژر له هغه نه خبر ک 

و زکی همدارن اوه تر ه وائي چې ډيرکسان پيژنی کوم چې پردی خبره پوره باورلری چې امريکا صدام دی کارته وه
ې   دی زياتوی ، له دی نه پرته ډير کسان هم پدی باور دی چې دکوي په اشغالولو کی هم ٠پرايران باندی حمله وک

د مريکاجمهور رئيس جورج بوش : چې وايي  داخبره ددی باور پخلۍ کوې ٠صدام دامريکا په تشويق داکارترسره ک 
ې اوهغه يې اشغال ک  اوه اوخبرئي ورک چې عراق پرکوي حمله ک  جمهور رئيس په غبرګون ٠يې له خوبه راوپا

ۍ په دام کی ولويد : ( کی وويل  يدی ٠ ) ٠٠٠س ه ددغه ډول غبرګون پخلۍ ک  دا وه د ٠ دبوش ميرمنې هم دخپل مي
ينی رګندونو  کې زکې د   ٠) ددوهمې برخې پای  ( ٠ دپام وړ 

 نوربيا
و اړيکوپه اړه په افغان : يادونه  ) او اسرار خودرا به ګور برد (  جرمن ساي ک د -دامريکا سره د صدام حسين دپ

 ترعنوان 
ارګر صاحب يوه ژباړه هم په زړه پوری ده او په لوستلو ارزی   ٠الندی دمحترم ن

  

 ) برخه - ٣( وند اوصدام حسين پان عربيزم ،دبعث ګ
 :په عراق کې دبعث ګوند دسياسي واک ټنګښت او زوال 

ې وهلې اوهيوادعمال د راز  دبعث ګوند پداسې وخت کې قدرت پالس راوړ چې عراق دژورو بحرانونو په سيند کې غو
ولنيزو، قومي او مذهبي ډلو ترمن ويشل شوی و، سنيان دشيعه ګانو ، عرب دکردانو اريانو او کوچيان راز   ، کليوال د

ی و او دايو ضرورت وو ٠دکليوالو په مقا بل کې والړ و  م بيخي فلج ک ولنيز سيس وډيو سياسي   دغه هرج ومرج اوګ
ودل شي   ٠چې ديوه متمدن ژوند دنورمونو بنس کي

اه په جوړولو  تلې امنيتي دست ن ديوې غ و د بعث ګوند دهيواد داقتصادي بيا رغونې تر ديوې  هم الس پورې ک تر
کی  ي او دبلې خوا دغه اړودوړ ااو ناخوالو ته دپای  ان خالص ک خه   خوادکودتاګانو دناوړه دود 

دي  لې پالنونه پکار واچول شوه ٠کي ولنيزې سوکالۍ لپاره هم کو  دبعث ګوند دستراتيژيکو موخوپه ٠ په همدې خاطرد
ای درلود چې دسياسي معراق کې د تورې طال يعنې د نفتو ذير   اقتصادي پالنو برياليتوب ورپورې-مو 

لی و دلغوکولو   کال په جون کې دعراق پر نفتو باندې دلوديزو شرکتونودانحصاري امتياز ١٩٧٢ پدې توګه دولت د ٠ت
ه  ه وک ه ترالسه١٩٧٣ په ٠پريک ه والړه اوعراق بيشانه ګ يوال بازار کې ډيره ج   کال دنفتو بيه په ن

اکلو پالنو په عملي کولو کې يې خورا په درد وخوړل چ ت سره ٠ې د ن وکاله وروسته حکومت دخپل ستنو د  
ه په يول نورو ريفورمونو هم الس پورې ک چې تر دې وخته يې په عربي هيوادونو کې  جوخت دخلکو په ګ
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ن: ساری نه و ترسترګو شوی  ې ملي سرترسري نهضت پيل او دلوم نيو دسواد زده ک و اومفتو من يومفتوجبري زده ک
و دعملي کولو په هکله تصميم ونيول شو    ٠اولوړو زده ک

ی ٠په نسبتا لن وخت کې په زرګونو کسانو ليک لوست زده ک   دسربازانو دکورنيو سره دمالې مرستې کولو پريک
ول خدمتونه مفت او کروندګروته بيله عوضه مرستې ا٠عملې سوې  ل سول  دروغتياساتنې    ٠وپورونه ورک

ه اوپياوړې عمومې روغتيا ساتنه  ولو نۍ اسيا کې تر وله من ای شوه په  ددغو ريفورمونو په عملې کولوسره عراق وک
ی  و ژوند په پراخه توګه سوکاله ک  ٠تامين اودخل

که نودبعث ګوند داقتصادی زيربنا ې پرنفتی صنعت والړ وو ،  دپراخولو په موخه ديو تر دغه وخته دعراق اقتصاد يوا
کونو په جوړولو الس پوری ، ٠هراړخيز ملې پروګرام په هکله تصميم ونيوی    ددی طرحی سره سم دلويو س

تينۍ انقالب راغې ٠معدنی صنعت پرمخ والړاو غيرنفتی صنايعوته پام واړول سو   پدی توګه دانرژی په توليد کې يو ر
ارو اوحتی کليوالو ولو   ٠ سيموته د برق لينونه وغزيدله او دعراق نژدې 

ول نفوس دوی دريمې جوړولې  و ډيره برخه په کليو کې اوسيده اوبزګرانو د ر په ٠تر اويايمې لسيزی مخکی دوګ  م
که دصنعتی کولو دپالن سره سم کوم چې صدام دنفتو دپيسو پر ي سو ،   اويايمه لسيزه کې دارقم خورا 

و و   ٠ارونو ته مخ ونيوی بنس پرمخ شاړه ، ډيرو خل
ه په پراخه توګه ميکانيزه  د بعث ګوند دنفتی صنايعودملی کولو وروسته دکليوالې سيمو پرمختيا ته په پاملرنې سره ، کره

مکو مکو اول  اکلې نورم سره برابر پر بی  مکی د مکی داصالحاتو له مخې دلويو فيوداالنو   او د
ونو کې سره ويشل  ډير تعاونی شرک٠بزګرانو وويشلې سوې  و لويه برخه يې بزګرانو په خپلومن تونه جوړ سوه چې دګ

مکې د اصالحاتو پربنس٠او يوه ل برخه يې دبی تجريبه بزګرانو سره دمرستې په خاطر پکار اچول کيده    د
ه موده  ې محصو الت دوه برابره شول  ) ٧٥ - ١٩٧٤( په لن ړه بوتله او  دی کار دبزګرانو دژوند سطح لو٠کې دکره

ه   ٠کرهنيزی صنايع هم ډيره وده ورسره وک
ه چې دوه ميليونه کسان دنورو عربی هيوادونو او  که ک لوړو ريفورمونو په اويايمه لسيزه کې اقتصادی وده دومره چ

خه دلته دکاردقوی دپوره کولودپاره راغلل  م پرغربی معيارونو برابر٠يوګوسالويا   جوړ  دبعث ګوند خپل قضائي سيس
 دعراق ٠ لدی نه وروسته عراق دخليج دسيمې يوازنۍ هيواد سو چې د اسالمې شريعت پربنس نه اداره کيده ٠ک 

و ته يې لمنه ووهل  ه اوداخلې شخ ه پورته ک ی پر مختلفو ٠مخالفينو ددی کارنه ګ ه چې مو وويل دعراق وګ ن  لکه 
و چې په هغوی کې کارګران ، بزګران او وړوکې % ٢٠يوازې  ژبنې ، مذهبې ، اوقومې ډلو ويشل سوې دی ،  خل

ريزی استعمار دوخت سره نژدی وه ٠بورژوازی شامله وه ددولت ددې ډول ادارې مالت کاوه   شيعه ٠ دا اندازه دان
ې چې دهيواد ډيره کې جوړوې او دايران د   کال داخوندی انقالب نه يې الهام اخيست ، پدی بهانه چې دولت ١٩٧٩وګ

ه هم سنيان دی خود پان  سالمې نورمونوضد ريفورمونه کاروې ، دا په مخالفت الس پوری او دشمالې برخو کردانو که 
ی هيوادونو يې لکه ايران ، عربستان ، سوريي اونورو هم ددې ٠عربيزم سره يې دتضاد له مخې مخالفت پيل ک   ګاون

کيچونو په ٠مخالفتونو پر اور غوړی تويول  طوفان کې صدام الهو سو او پدی خاطر چې غرقيدونکې  ددی ډول ک
تۍ تر ساحله  ت دپاره الری چاری وسنجوې  ک ن ودلې چې پدغسې ٠ورسوې ، مجبور سو دحاکميت د  تجريبی 

اکی  حاالتو کې  ان ته معيار    ٠مشران پرعامو کادرونو باندی اعتماد دالسه ورکوې اويوازې شخصې وفادارې 

ار دصدام حسين ګريوا ولو الس واچاوه او ددولت مرکزی هسته يې خپلو خپلوانو او دتکريت د ن ته هم ددغه سيالب من
 ٠برجسته کادرونو ته وسپارل 

 :دعراق رژيم دکردانو ، شيعه ګانو ، کمونستانو اونورو باالقوه مخالفانو سره په مقابله کې دوی الرې درلودې 
ی سره سم يې بايددقدر  دوهمه الره داوه چې دهغوی سره يې ٠ت واګې ورسره ويشلې وای اول داچه دهغوی دخو

خه کار اخيستې وای  ې الره کې صدام دهيواد دتجزيي خطر٠بايدجدی مقابله او دسختو تدبيرونو    په لوم
که دکردانو ستراتيژيکه موخه دازادکردستان جوړول وه ،اوشيعه ګانو بياد ايرانی ډوله انقالب خوبونه ليدل  که ,ليده   

ه  خه دوتلو پخاطرغوره ک ې دوهمه الره ددغو چلنجونو  اونظامې   ددی موخی دپاره نود پياوړو پوليسي ٠نو ده يوا
ل  دداخلې امنيت ساتلو ) طه ياسين رمضان (  کال ١٩٧٤ په ٠ارګانو وجوړولوته اړتياوه چې صدام هم مالورته وت

ه وه چې دکودتاګانو دمخنيوې مسئوليت پرغاړه درلود ، دا ارګان دبعث ګوند يوه  ان  نظامې 
خه وژغوره  ته راغلې وو او عراق يې عمال ددغه ناوړه دود  ن دعراق اطالعاتي ٠پخاطر من  دنوموړی ارګان تر

چې   البته دي ارګانو دشديدو تدبيرونو پنامه د قاطعيت نه کاراخيست او ويل کيده ٠کارکاوه ) استخباراتو ( سازمان 
زمان د برزان ابراهيم التکريتی تر مشرې الندی دشکنجو او ترور نه هم مخ نه اړاوه اودصدام اطالعاتی سا

ه وړل  حسين  اه تر ډيره کچه نوم بدی شوه ٠مخالفان يې په داخل او خارج کې له من   ٠ پدی ډول دعراق امنيتی دست
ارګې کې دصدام پر ضد يوتروريستې سؤقصد وش) دجيل (  کال د ١٩٨٢په  ارګی يرغل وک ٠و په   امنيتی ارګانو پر

ه يااعدام او لدې نه پرته تر١٥٠چې تر    کسانو پوری زندانې او ويل کيده چې شنکجه١٥٠٠ کسانو پوری م
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اکل شوه چې ترلسو کالو پورې به د٠شول  ارګې ته داسې جريمه و ول  مکې ١٠٠٠ نور  يزی   کيلومتره مربع کره
 ٠نه کارنه اخلې 

 

 ) ـ برخه ۴وروستۍ ( ،دبعث ګوند اوصدام حسين پان عربيزم 
ت اوزوال ( په دريمه برخه کې د  ن  :تر سرليک الندی يادونو ادامه ) په عراق کې دبعث ګوند دسياسی واک 

ی او اقتصادی مرکز وو او د  ۍ سياسې ، فرهن صدام حسين پدی خاطر چې بغداد دعباسيانو په دوره کې دعربی ن
ار کاوه او د هم هغه برمعربو په تاريخ کې  ين که يې نو ددی هيواد پروطنپالنې  اکونکې رول لوبولې دی ،   يې 

ل    ٠يواربياراژوندۍ کول يې خپله اخالقی او تاريخې دنده ګ
ای لری چې داسالم نه  و په حيث په تاريخ کې د پام وړ  البته پدی کې شک نشته چې ماورالنهر د بشری تمدن دزان

  له همدی کبله صدام حسين دلرغون پيژندنې په چارو کې زياتی پيسې و٠مدنيتونه روزلې دی پخوا يې ستر 
ولې  ۍ اثا ر او ٠ل ه کې وو چې دپان عربيزم دترکيب او دعراق په مشرتوب ديوې متحدې عربی ن  دی پدی ل

ونه ې اوپدی توګه دعراق ملتپالنې اورهبری کونکې رول ته تاريخې بنس ې السوندونه راوسپ  ٠ پيدا ک
اکونکۍ رول ولرې  نۍ اسياکې يو   امريکا او ٠د صدام خارجې سياست پر دی خبره تکيه وو چې عراق بايد په من

ه خبر وه او عثمانې امپراتوری هم نوره موجوده نه وه چې  ۍ دصدام حسين په پان عربيستې خيالونو   لويديزه ن
ولو زيات اسرائيلو ته  لدې نه چې٠پان عربيزم يې پرضد کارول سوې وای   تيرسو دپان عربيزم خطراوس تر

که نو داهيوادونه دصدام د متوجه  ې پرتې وی ،  يواالنو جيوپوليتيکی اونظامې ګ  وو اوهلته دامريکااولويديز ان
غې نه شوه بلکه په غاښ چيچلو يې الس پوری ک  ې هم تنو سره نه يوا   ٠نوموړو غو

ۍ دوه قطبه درلود ی ، په داوخت الن رګندک  کال يې دشوروی ١٩٧٥ه نو ددی پخاطر چې عراق خپل ناراضی توب 
ون السليک چې له مخې يې زياته وسله او په زرګونو سالکاران  ی ت ی ورک اتحاد سره د دوستۍ او سوداګرې راک

ل شوه  ل او استخبارات يې په ٠عراق ته ولي ونه تيره ک  ٠کار واچول پدی کارسره امريکا النورهم ورته غا
 کال يې يوتعداد کمونيستان ١٩٧٨هغه وو چې صدام يې دعراق دکمونيستی ګوند پرضدډير ژر راوپاروه او په 

ې چې  ته يې دخپلې توشکی نه پ ې وواوغو ون وروسته يې جرئت پيداک  دعراق اوشوروی اتحاد ددوستۍتر 
ل  ی اوله بلې خوا  پدی وخت ددی دپاره چې د٠اوږدی وغزوی ، اعدام اوزندانی ک ه راضې ک يوی خوا لويديز يو 

ه پيل اولدی الری ه ورک ئی چې کرملين يوازنۍ الترناتيف ندې ، دلويديزو هيوادو سره يې راک  شوروی ته و
ې  يدو ک ين ه ٠يې ورسره اړيکی په  هم   دی کاربيا په خپل وار دشوروی سره پر اړيکو باندی سيورۍ واچاوه اوکه 

کاره خو  يناست په  رکرملين هم دفرصت په انتظار ک   ٠دوستۍ دپخوا پشان دوام درلود م
می رياکتور  ی په ل کې دبرقی انرژۍ دزياتوالې پخاطر په اتيايمه لسيزه کې ديوه ا ی ورک عراق دلوديز سره دراک

مې رياکتور باندی دجوړولو په هيله دفرانسې په مرسته ديورانيمو دغنې کولو پروګرام ترالس الندی ونيو اوپرلو نې ا م
ود چې په لرغونې مصر کې دمرګ خدای وو) اوسيراک ( يې د  ي  اسرائيلولدی ډاره چې عراق به پدی ډول ٠نوم ک

ه سوی هم نه وه ، دهوائي بمبارډ پواسطه دړې  اه يې چې الپوره بشپ ی ، دا دست مې وسلې په جوړولو الس پوری ک دا
ه يوړه  ه هم دغچ  داسې وي٠وړې او له من که نو عراق که  ېدی ،  ل کيده چې اسرائيلو دامريکا په اشاره داکار ک

ود ر عملې غبرګون يې ون ه م   البته عراق پدی وخت دايران سره٠اخيستنې لوړه يې وک
ه نه وه  ې وو چې امريکا اواسرئيلو نه داخبره پ ې په پايله کې دعملې غبرګون توان هم دالسه ورک  ٠دج

خه  ١٩٧٥په  ه چې له مخې يې دعراق دولت دسرحدی سيمو له ادعا  کال عراق دايران سره يوه معاهده السليک ک
  ٠الس اخيست او ايران بيا دعراقی مخالفو کردانو دپارولو او ورسره دمرستې کولو نه الس په سر کيدې 

ددی فرصت نه په استفاده صدام دنوموړې معاهدي سره سم دايران پاچا دعراقی کردانو دمالت نه الس واخيست او 
ی چې ان پدی ترڅ کې دايران په قلمرو کې هم دکردانوکلې ې ک ې لو تنې سره مقابلې ته پ  دهغوی دبيلتون غو

ې شوی ٠بمبارد شول  ی پ توب دمنل سوې معاهدی ٠ ددی کار المله دايران اوعراق ترمن اړيکې خ پ  دی خ
نتې الندی راوستلې چې کی تر پو ل اوخبرهاساسې    په پای کې يې يوبل يې ددمعاهدی په ما تولو تورن ک

نيو ته ورسيده  ته چې اته کاله يې ١٩٨٠ پايله يې داشوه چې په ٠ترپ ه ون  کال دايران اوعراق ترمن ج
يان داورپه لمبوکی وسوزيدل  دواړه   ٠ګاون

اکلو ګ ۍ او کرملين دواړو پدی جن کې دخپلو   :و پخاطر پر دی اور غوړې تويول زما په اند سپينې ما

ې غالبا پدی کې وی   :دکرملين ګ



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
7

 ٠ په اړونده اراضې کې دخپلو نوو وسلو ازمويل ، کومې چې پخوا يې الپرعراق پلورلې وې --
 ٠ عراق دنورو زياتو وسلو ورانيولو اړ ايستل --
واک دی ا-- ۍ    ٠وپکا رده چې خيال يې وساتل سې  صدام پر دی قانع کول چې دعراق کمونيستی ګوندددوی مالت
لې وه -- پلو ته يې مالت   ٠ دايران درژيم غوږونه بايد تاؤ شوې وای کوم چې شوروې پلوه د تودې ګوند و

کيوته سترګې نيولې وی  ۍ بيا دی   :سپينې ما
ول سفارت پرسونل يې دقبول شوو -- نورمونو په خالف  دايران اخوندی رژيم چې امريکا يې شيطانې قدرت باله او د

ې خوړلې وای  اپي  ٠يرغمل نيولې وو، بايد پرمخ يې 
 صدام چې واک ته رسيدو نه وړاندی ، امريکا تل پرشا ډباوه او تر قدرت اخيستلو وروسته يې دپان عربيزم ترنامه --

لې اودشوروی سره يې ددوستې جال غوړولې وو ، بايد پدی جن کې زبون ۍ ته مالت  الندی سرک
ای ناستې دپاره يې الره پرانيسل شوې وای سوې  و د  ٠واې تر

 ٠اسرائيل بايد په منطقه کې دبالفعل سيال نه ژغورل شوې وای --
هرهيواددهغو پيسو ډيره ٠اته کاله وروسته جن پای ته ورسيد او دواړوهيوادونو سخت مالې اوبشرې تلفات وګالل 

ولې وا و دسوکالې دپاره يې ل ې برخه چې بايد دخل کرو دبيا سنبال اواکمال دپاره جداک   ٠ې ، دخپلو ل
ه اکمال ک ، خو ډير ژريعنی په   کال صدام ١٩٩١عراق په جن کې لويه تجريبه پالس راوړه اردو يې 

اغلې بوش په وينا په دام کې ولويد  دکوي  يل وهل سو او د  شوروی که پدی وخت کې دخپلې ٠اشغال ته ور 
ی دری  خو امريکا زما په نظر دکوي داشغال په , ه درشل کې وه امپراتوری دتجزيي پ خاطر دصدام په تشويقولوک

ې په پام کې نيولې وې   :لويي ګ
ې دصدام ترمشرۍ الندی دعراق يو هژمونيستې -- ته يې عربې هيوادونه دپان عربيزم نه وډاروی او داکار يوا  غو

ئ   ٠عمل و
خه دعراق دبير-- ته يې دکوي  خه ،ددوی ژغورونکې اونجات  غو ان عربو ته دصدام دتهديد  لو په وخت  ته ش

ئ    ٠ورکوونکې و
 صدام په داسې حالت کې راګير وساتی چې نه يې عرب له ډاره بيخې خالص وی ، نه د خپل اردو دبياپياوړې کولو --

 ٠مالې توان ورته پاته او نه هم اسرائيلو ته نوردتهديد جوګه وی 
دستيو ٠هدفونه خوترډيره حده پالس راغله دادری واړه  يدل اواولس دسختو تن يوال بنديزونه ول  پر عراق هراړخيز ن

  ٠سره مخامخ شو 
ه هم تر خو هغه بيا   کال پوری صدام حسين دراز راز کورنې او دباندنې چلنجونو سره الس او ګريوان وو، ٢٠٠٣که 

ای سوه دخپل اردو غم تريوه حده وخوری  ر نيولی او د٠هم وک وله موده کې امريکا ورته سن   پدی 
ه کې ناست وو  می ، کيمياوی اوبيولوژيکی وسلو په ٠بهانې په ل  په پای کې پدی پلمه چې عراق دډله ايزو وژنکو لکه ا

که نو بايد بريد ورباندی وشی  يا دی ،  ولو ل رو په تجويز ٠جوړولو اوغون ته داوه چې دمل ۍ غو يې  دامريکا لوم
خه مخ واړاوه ،  يوالو نورمونو  ولون و واچوی او کله چې يې داهيله ترسره نه شوه نوئي د ۍ ديوقطبی نظام  له پ دن

ه  ه پورته اوپرعراق يې حمله وک لو ٠نه يې ګ اوه ، دهرډول هلو    دعراق دولت يې راوپر
ه اوبوش مجبور س و دخپلو استخباراتی معلوماتو پر ناسموالې سره سره يې دنوموړو وسلوهي ډول اثار هم ترالسه نک

ی  تنو ٠باندی په رسمې توګه اعتراف وک   دل وخت په تيريدو سره يې صدام هم ژوندۍ ونيوی اوترپو
نو وروسته يې تر اشغال الندی جوړې شوې محکمې ته وسپارې  ه يې د٠ګروي  کال د ٢٠٠٦ ددغې محکمې په پريک

ه ٣٠ډيسمبر په  ه هم هغه پن وده ، غاړی ته ولويده  ني   ٠رسۍ چې داشغال سوې عراق رسمې تلويزيون و
ه دموبايل تليفون پواسطه اخيستې او  ی وروسته می هغه غيررسمې ويدويي عکسونه هم وليده چې کوم چا په پ دوی ور

  ددی عکسوليدل اوده ته دسپکوسپورو ارويدل دهر متمدن انسان پرسر٠رسنيو ته يې سپارلې وه 
تان  پدی وخت کې می دعراق د زورور اردو په مخ کې دصدام برم اوقوت را يادشو چې بيله اختياره ٠ شخ درول وي

و راخپور ک   : يې درحمان بابا دابيت راته پرشون
 چې اهللا درسره مل نه وی رحما نه 
کرې درسره وی يک تنهائي  که ل

 کال دډيسمبر په ١٩٧٩ه چې ګران هيواد افغانستان يې هم ددا وه پرسترو قدرتوباندی دباورکولو ديوه ناکام سياست پايل
ې ٢٧ و باندی ورتي کا ر سو اوترهمدااوسه پوری ال پر هم هغو سکرو ام    پای٠ ما

 ٠ومن اهللا توفيق 
 

ايونه   :ددی ليکنی اخ 
 : په ازاده انسايکلوپيديا ، ويکيپيديا کې دعراق په هکله -- ١

ونکو ليکنی -الف  ي  ٠ د روسی 
ونکو ليکنی -ب  ي ليسی ژبو   ٠ دان
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ونکو ليکنی -ج  ي   ٠ دايرانی 
تونه -- ٢ خه يادا و اومجلو  پا  ٠ دډنمارکی ور
تونه -- ٣ خه يادا   ٠ د بی بی سی اونورو رسنيو 
 )٢٠٠٧ ٠ ٠١ ١٣داريايي سايت اخبار ،  ( ٠ افشاګری زکی يمانی درباره ارتباط صدام وامريکا-- ٤
  ميرغالم محمدغبار٠ درمسير تاريخ ، جلد اول  افغانستان-- ٥

 


