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 په ویتنام او افغانستان کې د امریکایانو جګړې
 )پرتلنه(

 لومړۍ برخه
 2021 /9 /13 

 ویتنام: شالید 
 

وړاندې له هغې چې د امریکا متحده ایاالتو پوځیان په ویتنام تېری وکړي د هندو چین سیمه په ځانګړي توګه د 
مستعمرو کې جاپان ته سالمي ویتنام هېواد، وروسته له هغې چې په دوه یمه نړیواله جګړه کې فرانسوایان په اسیایي 

 ز(۱۹۴۵مارچ  ۹او تسلیم شي، د جاپانیانو تر واک الندې ؤ. )
امریکایانو او متحدینو یې په لومړیو کې د ویتنام چریکانو )ویت مینه( ته د جاپانیانو پر خالف وسلې لېږلې سره له 

)برتراند راسل: جنایات ې جګړیږي. دې چې امریکایان پوهیدل چې ویت مینه د ویتنام کمونستانو تر رهبرۍ الند
 مخ(۱۹جنګ در ویتنام، فارسي ژباړه د ایرج مهدویان، 

 
 افغانستان: د شورویانو تېری

نیټه شورویانو یرغل وکړ، د شوروي څلوېښتم لښکر چې شمېر یې  ۶د جدي په  ل.ل.، ۱۳۵۸په افغانستان باندې په 
( تنو ته رسیده، افغانستان یې بې له جګړې الندې کړ چې له امله یې څو میلیونه افغانان پاکستان او ۱۲۰،۰۰۰)

تنظیمونه جوړ  وه ګوني جهاديوایران ته مهاجر شول، له دغو مهاجرینو څخه د پاکستان د ) ای، اس، ای( ادارې ا
کړل، د دغو تنظیمونو ډېر مشران دیني علماء وو، دغه تنظیمونه تر ډېره له مالیانو تشکیل شوي وو چې له هغې 
ډلې د طالبانو ستر مشر مال محمد عمر او نور د جهادي تنظیمونو غړي وو، د امریکا متحده ایاالتو او غربي 

ادي تنظیمونو سره هر ډول مرستې کولې، د امریکا پخواني هېوادونو د شورویانو د ځپلو په موخه له دغو جه
ولسمشر رونال ریګن په یوه لیدنه کې نوموړي کسان د آزادۍ د الرې مبارزان او د امریکا بنسټ ایښودونکي)!( 

 ، مقاله(آشفتگی معنای تروریسم:رضا سلیمانی). وبلل
تنظیمونه بنسټ پال بلل، د اسالمي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار چې د  په داسې حال کې چې همدغو امریکایانو ځیني

)ای، اس، ای( له ټولو تنظیمي مشرانو نازولی ؤ، د امریکایانو مخالف ؤ، تر دې چې هغه مهال چې د امریکا 
 ولسمشر رونال رېګن د جهادي تنظمیونو مشران امریکا ته وغوښتل، ښاغلي حکمتیار له تګ څخه انکار وکړ.

 
  ویتنام: د فرانسویانو تېری او د ویتنام وېشل

کال په سپتامبر کې وروسته د نړیوالې جګړې، ویتنام د لومړي ځل لپاره  ز.۱۹۴۵د 
په خپل نوي تاریخ کې د )هوشي مین چې د خپل هېواد ملي اتل دی( په مشرۍ د 
بهرنیو یرغلګرو څخه آزاد شوی ؤ او له شمال تر جنوب پورې یو موټی هېواد ؤ 

وو چې ویتنام باید  خو غربي استعمارګر ځواکونه مخکې له مخکې په دې هڅه کې
خپلواک پاتې نه شي، انګراېزانو د هندو چین جنوبي برخه الندې کړه او بېرته یې 

)چیان کای چک( په مشرۍ )وړاندې له فرانسوي ځواکونو ته ورکړه، چینایانو د 
کمونستي انقالب څخه چې د چین واکمن ؤ( د هندو چین شمالي برخه ونیوله، 

وهڅول شو چې له امله یې هغه سیمې فرانسویانو ته  نوموړی د امریکایانو له خوا
ټوک، فارسي ژباړه خ.  ۲هواډ زین: داستان امریکا، )پروفیسور  وسپارلې.

 مخ(۲۷۹طهوري؛ م. هادي، 
ز، کال کې د جاپانیانو له ماتي وروسته د ویتنام ملي او کمونستو ځواکونو ۱۹۴۵په 

کال کې  ز۱۹۴۵سپتامبر په دویمه کړه چې د له متحدینو څخه د خپلواکۍ غوښتنه و
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ینه )هانوی( کې د خپلواک ویتنام اعالن وکړ، نو پر وړاندې یې فرانسوي استعماري زمد ویتنام په پالهوشي مین 
ځواکونه په دې لټه کې شول چې د هندو چین هېوادونه او ویتنام بیا تر خپل استعمار الندې راولي خو پر وړاندې یې 

  اکونو )ویت مېن( د هوشي مېن تر قوماندې الندې جګړیزي کړنې پیل کړې.د ویتنام د مقاومت ځو
نیټه باندې په ژنو کې د ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې د فرانسویانو او ویت مین  ۲۰، د جنوري په ۱۹۴۵په کال 

مدار ووېشلو، ( درجو په ۱۷چریکانو تر منځ د سولې تړون وشو چې ویتنام یې په دوو برخو، شمالي او جنوبي د )
په تړون کې راغلي وو چې فرانسویان به د ویتنام جنوبي برخې ته د لنډ مهال لپار په شا کیږي او ویت مین چریکان 

)پروفیسور هواډ  الي په موخه  ټاکنې تر سره کیږي.وبه په شمال کې پاتې کیږي، دوه کاله وروسته به د ویتنام د یو
مخ؛ جنایات جنګ ۱۶۴مخ؛ جنګ ویتنام ۲۸۲باړه خ. طهوري؛ م. هادي، ټوک، فارسي ژ ۲زین: داستان امریکا، 

 مخ(۱۷۰ویتنام 
 

 افغانستان: د افغانستان وېشل 
ز( د اکتوبر ۱۹۸۸شورویانو غوښتل افغانستان د ویتنام په څېر په شمالي او جنوبي افغانستان باندې ووېشي، په کال )

چې د احمدشاه مسعود په وسیله د افغانستان د څو شمالي په میاشت کې د شورویانو د پالن او توطیې پر بنسټ 
والیتونو د بېلولو )تجزیې( خاینانه طرحه جوړه شوي وه، مسعود ته یو داسې سند ورولېږل شو چې په هغه کې د 

او په کابل کې  ( استازو السلیکونه  شوي ووبې -جې -د کورنیو چارو وزیر او د )کې شوروي اتحاد د دفاع وزیر،
روي سفارت لخوا هم ټاپه شوي وو. په سند کې له مسعود څخه هغه پوښتنې او یو ډول وړاندیزونه ورته شوي د شو

 وو چې د ده د ټول عمر د هڅو اصلي اهداف یې جوړول، هغه پوښتنې او هڅونې په دې ډول دي:
 له احمدشاه سره د څېړنې وړ پوښتنې:

ن، تخار او بغالن والیتونو او دغه راز د پروان او کاپیسا والیتونو د ــ د ګډ )واحد( افغانستان په اډانه کې د بدخشا۱
ځینو برخو په ګډون د تاجکو د استوګنې د سیمو پر بنسټ د تاجکو د کورواکۍ )خودمختاره تاجکستان( د جوړولو 

 او د دغې سیمې ځاني)خودي( ادارې د بڼو په اړه.
 ا او کابینه کې د تاجکو استازیتوب یادونه کړي دي.ــ په دې برخه کې د ځانګړو څوکیو او په ملي شور۲
 .ید لواکي او په رسمیت پژندل ښودل شویــ په دریمه برخه کې د جمعیت ګوند خپ۳
ــ د افغانستان په وسله وال پوځ کې د ورګډولو له الرې د افغانستان اسالمي جمعیت د ډلو پر بنسټ د کورواکه ۴

او سراسري دولتي ګټو پر بنسټ د دغو ځواکونو د  [قومي، ژ]جوړول، د ملي تاجکستان د سم سیده)منظمو( ځواکونو
 کابل د الرې ساتنه. -دندو ټاکل او په دې لړ کې د حیرتان

 ــ د کورواکه تاجکستان په اډانه کې د سولې ټینګول ... .۵
 ــ د شمال ختیزو والیتونو د اقتصادي ودې په اړه ... .۶
مرستو د تر السه کولو او دغه راز د سرحدي سوداګرۍ د ودې لپاره د شوروي اتحاد ــ د اقتصادي، طبي او نورو ۷

د تاجکستان جمهوریت او کورواکه تاجکستان تر منځ د مخامخ سوداګریزو اقتصادي او فرهنګي اړیکو ټینګول. 
 ، مخ(۴۷۱)جنرال لیاخوفسکي: د افغان میړانه او غمیزه،

مسعود د شوروي پوځي قوماندانۍ له دغو نوښتونو څخه خوښي څرګنده »... لیکوال لیاخوفسکي زیاتوي او وایي:
ړه او چمتو دی چې دې ډول اړیکو ته په راتلونکي کې دوام ورکړي، نوموړی جنرال وړاندې لیکي: کله به چې له ک

ه شو، نو افغان حکومتي ځواکونو به د هغه پر مسعود سره د دا ډول خبرو اترو په بهیر کې لږ څه پرمختګ تر الس
 مخ(۴۷۲)جنرال لیاخوفسکي: د افغان غمیزه او میړانه « خالف ناڅاپي لمسوونکي ډزې او عملیات پیل کړل.

دا رنګ د امریکا اوسنی ولسمشر جوبایډن چې د افغانستان په اړه ښه مالومات نه لري د افغانستان د تجزیې 
کله چې »نېټه په یوه انتخابي مناظره کې داسې وویل: ۱۳ز، کال د سپتمبر په ۲۰۱۹غوښتونکی ؤ، نوموړي په 

« پاکستان د افغانستان درې ختیځ والیتونه کنټرولوي، موږ نه شو کولی افغانستان جوړ کړو او جوړونکی نه دی.
په افغانستان کې د »یي:بایډن د افغانستان د تجریې لپاره د حل الره په هېواد کې د فدرالي نظام راوستل غواړي وا

 )بي، بي، سي فارسي(.« یحل الره فدرالیزم د
 

 ویتنام: په جنوبي ویتنام کې د امریکا الس پوڅی رژیم او د فرانسوایانو ماتي 
دا مهال د امریکا متحده ایاالتو په بیړی سره هڅه وکړه چې جنوبي ویتنام تر خپل اغېز الندې راولي تر څو وکولی 

ویتنام مخه ونیسي، امریکایانو د جنوبي ویتنام په پله ازمینه، سایګون کې یو تن ویتنامی )نګودین شي د یو موټي 
دیم( چې پخوا د امریکا په نیو جرسي کې اوسیدلی ؤ )او د سي، ای، اې، غړی هم ؤ( د دولت د مشر په توګه 

وی یڅو ځلې د ویتنام د ټاکنو مخن وګمارل شو او هغه ته یې وویل چې د راتلونکو ټاکنو مخه ونیسي، نګودین دیم
وکړ چې ویت مېن چریکان یې غوښتونکي وو، دیم د امریکایانو په پیسو او وسلو خپل حکومت ځواکمن کړ، د 

« په اصل کې جنوبي ویتنام د امریکا متحده ایاالتو لخوا رامنځ ته شوی دی.»پنتاګون په اسنادو کې راغلي دي:
 مخ(۱۶۴مخ؛ جنګ ویتنام ۲۸۲ټوک، فارسي ژباړه خ. طهوري؛ م. هادي،  ۲)پروفیسور هواډ زین: داستان امریکا، 
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موږ د ژنو »ؤ د شمالي ویتنام په ځواب کې د انتخاباتو په هکله وویل: ینګو دین دیم چې د امریکایانو الس پوڅ
الي د وکولو کې نه لرو، تر څو چې د ویتنام د یوتړون نه دی الس لیک کړی او هېڅ ډول ژمنه د دغه تړون په پلي 

)غالم رضا نجاتي: شکست امریکا، ویتنام د انتخاباتو مخالف یو. ؛انتخاباتو په اړه وړ شرایط نه وي رامنځ ته شوي
 مخ(۱۰۸از دین بین فو، تا سایګون، 

اورین په جنوبي ویتنام کې ولري ( پوځي مش۶۸۵د امریکا متحده ایاالتو د ژنو د تړون له امله اجازه درلودله چې )
خو د امریکا ولسمشر )ایزنهاور( په پټه څو زره پوځیان ولېږل، د ولسمشر )جان کنډې( د واکمنۍ پر مهال دغه 

ړی استازی ؤ د وشمېر شپاړسو زرو ته پورته شو، ]سره له دې چې[ کنډې هغه مهال چې په سنا مجلس کې پیا
مداخلي مخالف ؤ، دغو پوځیانو په جګړو کې ګډون وکړ، له بل پلوه، دیم د ماتي  فرانسویانو په پلوۍ په ویتنام کې د

)پروفیسور هواډ زین: داستان  په حال کې ؤ ځکه چې د جنوبي ویتنام لویه برخه د ویتنام د کلیوالو په الس کې وه.
در ویتنام، فارسي تراند راسل: جنایات جنګ مخ؛ بر۲۸۵ټوک، فارسي ژباړه خ. طهوري؛ م. هادي،  ۲امریکا، 

 مخ(۲۷ژباړه د ایرج مهدویان، 
ز، کې فرانسویانو ته د ویت مېن ۱۹۵۴]د فرانسویانو او ویتنامي سرتېرو تر منځ وروسته له ډېرو جګړو[ په کال  

د فرانسویانو پوځي مرکز په دین بین  ځواکونو له خوا د )دین بین فو( نومي په جګړه کې سخته ماتي ورکړی شوه.
ز، کال د مې په اتمه نېټه، وروسته له سختې جګړې سقوط وکړ چې له امله یې فرانسویانو وروسته ۱۹۵۴فو کې د 

له لسو کالو جګړو څخه خپل نیواکګر دریځ ته بدلون ورکړ او له ویتنام څخه په غوڅه توګه د خپلو ځواکونو ایستلو 
تراند راسل: جنایات جنګ در ویتنام، )برن وکړ. ته اړ شول او د ژنو په کنفرانس کې یې له ویتنام څخه د وتلو اعال

 مخ۲۷فارسي ژباړه د ایرج مهدویان، 
( ۲۰۶،۰۰۰( څخه زیات فرانسوایان ووژل شول، )۴۰۰،۰۰۰ز، کال پورې د هندو چین په خاوره کې له )۱۹۵۴د 

د فرانسې  ( فرانسویان ټپیان وو، په ملګرو ملتونو کې۱۱۴۰۰۰( وژل شوي او )۹۶۰۰۰تنه له دې جملې څخه )
هېواد رسمي استازي )ژول ماخ( د برآورد سره سم پورته شمېرې ترسره شوي دی. سربېره پر دې، په دې جګړه 

  کې د فرانسوي استعمار اوه میلیارده ډالرو د لګښت له امله وه چې مال یې ماته شوه. 
ې پړاؤ ته ورسیده چې د ز، کې داسې خبر ورکړ چې په پای کې وضع داس۱۹۵۴ مه۴په  جوننیویارک ټایمز د 

( پوځي لګښتونو په هندو چین کې د خپل متحد فرانسې لپاره په خپله ۷۸امریکا متحده ایاالت اړه شول په سلو کې )
ز، کال کې د امریکایانو ښکاره مداخله تر دې کچې وه چې د امریکا د ۱۹۵۴غاړه واخلي ... په ویتنام کې په 

، د فرانسې ولسمشر )ژرژبیدو( ته په هندو چین باندې د اټومي وسلې د بهرنیو چارو وزیر )جان فوسټر دالس(
 مخونه(۲۷-۲۶)برتراند راسل: جنایات جنګ در ویتنام، فارسي ژباړه د ایرج مهدویان، کارولو وړاندیز وکړ. 

 
 افغانستام: په افغانستان کې د شورویانو الس پوڅی رژیم او د شوریانو ماتي

اګی ببرک ډافغانستان باندې یرغل وکړ په هېواد کې یې د نګودین دیم په څېر خپل ګوهغه مهال چې شورویانو په 
کارمل واکمن کړ، شورویانو او د کارمل حکومت د جهادي تنظیمونو له سخت مقاومت سره مخ شول، لکه وړاندې 

کیده، وروسته له  چې وویل شول په پاکستان کې مېشت تنظیمونه چې د امریکا، غربیانو او عربو له خوا یې مالتړ
ولو سره په دې هڅه کې شو چې شوروي پوځونه لف د خپل دریځ په بدوډېرو جګړو شوروي واکمن میخایل ګورباچ

کې خپل الس پوڅی ببرک کارمل له واکه ګوښه کړ،  نوباسي، هغه وو چې لومړی یې په افغانستا څخه له افغانستان
او د کارمل پر ځای ډاکټر نجیب هللا واکمن شو، وروپسې د  ځکه چې هغه نه غوښتل شورویان له افغاستان ووځي

امریکا متحده ایاالتو، شوروي اتحاد، افغانستان او پاکستان ترمنځ له افغانستان څخه د شورویانو د وتلو خبرې پیل 
 ز۱۹۸۹شوې خو په پاکستان او ایران کې جهادي تنظیمونو ته په خبرو کې برخه ورنه کړی شوه او په پای کې د 

( کالو ۹په ژنو کې پریکړه وشو چې شورویان به افغانستان پرېږدي، شورویان وروسته له )مه ۱۵ په فبرورۍ کال د
نېټه، له افغانستان څخه په داسې حال کې  مه۱۵ز، کال د فبرورۍ په ۱۹۸۹( ورځو څخه په ۱۲یوې میاشت او )

غړي،  (K. G. B)( تنه د شوروي استخباراتو ۵۷۲( تنه شوروي پوځیان ووژل شول او )۱۳۸۲۳ووتل چې )
( تنه پوځي ساالکاران هم ووژل ۱۹۰( تنه افسرانو په ګډون )۱۴۵( تنه د شوروي د کورنیو چارو منسوبین )۲۸)

 مخونه(۴۸۲-۴۸۱افغانستان کې، د ډاکتر داؤد جنبش ژباړه، )ب، ګروموف: سرې لښکرې په شول. 
سربېره پر دې هغه لوی زیان چې د افغانستان جګړې له امله شورویانو ته پېښ شو، د شوروي اتحاد د ستر اتحاد له 
منځه تلل وو، په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد څلوېښتم لښکر قوماندان جنرال بوریس ګروموف د شوروي 

په افغانستان کې د جګړې د اور بلول، د شوروي حکومت د ډېرو »تحاد ټوټه کیدل د افغانستان جګړه بولي وایي:ا
ناړو پرېکړو په ډله کې راځي، د افغانستان په کړکېچ کې پوځي الس وهنه په نړیواله ډګر کې د سیاالنو له خوا د 

بیا د اعتراض غږونه دې د هېواد د ننه هم بیا،  بېره پرشوروي اتحاد بهرنی سیاست د سختې غندنې سبب شو، سر
پورته کیدل، په پای کې شوروي مشرتوب مجبور شو له افغانستان څخه د خپلو پوځونو د ایستلو پرېکړه وکړي چې 
دې کار په خپل وار له مرکز ]مسکو[ نه د ]متحدو جمهوریتونو[ د فرار تمایالت زیات کړل، په چټکۍ سره لومړی 

ز، کال په دسمبر کې د شوروي اتحاد ړنګیدل د هغه بحران زیږنده ده چې د ۱۹۹۱کمپ او ورپسې د  د سوسیالیستي
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

هېواد مشران او په مجموع کې ټول هېواد یې راګیر کړی ؤ، په دې توګه نو به سیاسي ډګر کې د افغاني لوبې بایلل 
وو کلونو په ترڅ کې راجوړه شوي ودانۍ د هغې بنسټیزې ډبرې له السه ورکولو ته ورته وه چې په نړیدو یې د اویا

  مخونه(۴۸۴-۴۸۳)ب، ګروموف: سرې لښکرې په افغانستان کې،« ه ونړیده.له بېخ ]شوروي اتحاد[
 

 ...نور بیا 
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