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 په ویتنام او افغانستان کې د امریکایانو جګړې
 )پرتلنه(

 برخه یمهه دو
 

 ویتنام: 
 ودین دیم وژلام د امریکایانو مخامخ تېری، د نګپه ویتن

او نګودین دیم ځواکونو پر  هغه چیریکي ځواکونه چې د امریکایيدا مهال د بهرنیو یرغلګرو پر وړاندې د ویتنام ټول 
د )ویتنام ملي آزادي غوښتونکي  نو په هغو کې کمونستان او نور چریکي ځواکونه راټول شوي ووجګړیدل،  وړاندې

)برتراند راسل: جنایات جنګ در ویتنام،  .شوهرامنځ ته  ۲۰ز، کال د دسامبر په ۱۹۶۰په  چې شولجبهه( ونومول 
 مخ(۵۴فارسي ژباړه د ایرج مهدویان، 

 ز،۱۹۶۱په ویتنام کې پوځي مداخله وکړه، د  مخامخ وامریکایاند فرانسویانو له وتلو وروسته، له جنوبي ویتنام څخه 

الوتکو لومړنی  (B -52)د  ه اوشو ( ته لوړه۱۵۰۰۰پوځیانو شمېره په سایګون کې ) کال په وروستیو کې د امریکایي

  په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوه. د )بین هوا( جوپه

ه ورځې د جنوبي ویتنام په سمندر غاړو کې ات او د امریکا بېړۍ شوېته واستول  سایګون چورلکېیوه ډله  ورپسې

 مخ(۱۱۹)غالم رضا نجاتي: شکست امریکا، ویتنام از دین بین فو، تا سایګون،  ز(۱۹۶۱دسامبر  ۱۲. )مانورونه کول

کرکه په جنوبي ویتنام کې د نګودین دیم رژیم ورځ تربلې د خلکو له بل پلو 
راپاروله ځکه چې دیم، کاتولیک عیسوی ؤ او ډېری ویتنامیان بودایان وو، 
دیم له ځمکوالو سره ټینګې اړیکې درلودلې خو هېواد له کوچنیو بزګرانو 

، ایي منتخبو چارواوکو پر ځای ټاکلي ووتشکیل شوی ؤ... دیم خپل کسان د ځ
ځ قوماندانان وو، ( چارواکي د دیم د پو۸۸ز، کال کې په سلو کې )۱۹۶۲په 

دیم هغه ښاریان چې د فساد او هغو ناکافي رفرمونو له کبله چې پر رژیم یې 
 ۲پروفیسور هواډ زین: داستان امریکا، ) نیوکې کولې زندانونو ته واچول.

 (مخ۲۸۳ټوک، فارسي ژباړه خ. طهوري؛ م. هادي،
اض کې خپلو د بودایانو راهبان د دیم د رژیم د زورونو او ناوړه کړنو په اعتر

ځانونو ته اور واچولو او نړیوالو به د دوی د سوزولو فلمونه لیدل، په 

ناآرامۍ کې ، په جنوبي ویتنام و د دیم پر رژیم به یې نیوکې کولېامریکایانو ا

دا او نور عوامل وو چې د جنوبي ویتنام رژیم په خلکو مخ په زیاتیدو وې، 

شمالي ویتنام د وړ او پوهو  کې باور او محبوبیت له السه ورکړ، برعکس

مشرانو له خوا اداره کیده سره له دې چې تل د هوایي بمباریو الندې ؤ او 

)غالم رضا نجاتي: شکست خپلې جګړې یې په بري سره پر مخ بیولې. 

 مخ(۱۳۲ -۱۱۹امریکا، ویتنام از دین بین فو، تا سایګون، 

ونګ وان مینه ؤ الس یو جنراالنو سره چې په سر کې یې جنرال ددغه مهال د )سي، ای، اې( سازمان د ویتنام له هغو 
.. او د اکتوبر په . نو مرستې د دیم له حکومت سره ودریدېیاودین دیم د پرځولو په لټه کې وو، د امریکاکړ چې د نګ

... دا  ز، کې د جنوبي ویتنام ځواکونو په یوه جګړه کې د شمالي ویتنام ځواکونو څخه سخته ماتي وخوړه۱۹/۱۹۶۳
 مخ(۱۲۹، کتاب هماغه). شوېله امله رامنځ ته  آرامۍ د دیم رژیم د ضعف او نااهلۍامۍ او ناډول ټولې ناک
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ؤ، په لومړیو کې ولسمشر کینډې د  نګودین دیم چې د امریکا د سي، ای، اې له خوا د جنوبي ویتنام واکمن ټاکل شوی
د شرم  ی یېنوموړناکامۍ سره مخ شو، جنوبي ویتنام د بزګرانو له خوا له په ستایلو نه مړیده خو وروسته چې د  هغه

د  ()د کینډې په خوښهکنټرولو خنډ ؤ او د هماغه سي، ای، اې، له خوا  جګړو پروړاندې د وړ او د جنوبي ویتنام د
زین: داستان امریکا، پروفیسور هواډ )شو.  رڅ کې له واکه وپرځولجنوبي ویتنام د جنرالنو له خوا د یوې کودتا په ت

 مخونه(۲۸۵-۲۸۴ټوک، فارسي ژباړه خ. طهوري؛ م. هادي، ۲
ه خو ن په یوه کلیسا کې یې پنا واخیستنګودین دیم او د هغه ورور )نهو( د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه وتښتدل او د شولو

  مخ۱۵۵)غالم رضا نجاتي: شکست امریکا، ویتنام از دین بین فو، تا سایګون، هغوی یې وپېژندل او ووژل شو. 

امریکایانو خپل پخوانی ګوډاګی نګودین دیم د خپلو نورو ګوډاګیانو په الس له 

د جنوبي ویتنام رژیم بدلون کومه ګټه ونه کړه او د پخواني رژیم منځ یوړ. 

ې ال هم فاسد او ناوړه رژیم رامنځ ته شو، امریکایانو ته یې هم ښه ونه څخه ی

رسیدل، د ولسمشر کینډې په حکومت کې لندون جانسون د ولسمشر 

په مرستیال، د بهرینو چارو وزیر دیرراسک او د دفاع وزیر مک نامارا 

د واشینګټن د سیاست اصلي چلوونکي وو، دوی د جنوبي ویتنام په ویتنام کې 

کول اړین وبلل خو د  ، کې د دیم او د هغه د وروڼو لیرېز۱۹۶۳اړه په کال 

دوی دغه عمل نه یوازې دا چې ښه پایله یې ورنه کړه بلکې امریکا یې له 

ز، کال په ۱۹۷۱مک نامارا د  دفاع وزیرنورو مشکالتو سره مخ کړه، 

زموږ دغې کودتا »په هکله وویل: ز، کودتا د ناوړه پایلې۱۹۶۳کې د  اوړي

مسوولیتونه ال پسې زیات کړل او د جنوبي ویتنام پر وړاندې یې د متحده 

 مخ(۱۳۰، هماغه)ایاالتو ژمنې څو ځله زیاتې کړې. 

 

 افغانستان:
 د شوروي اتحاد پاشل او د ډاکټر نجیب هللا وژل

 

د شوروي اتحاد  ېهللا کله چ بینج رټاو داک ورباچفګ
وپاشل شوه او  اریپه ز ورباچفګواکمني د  وندګدکمونست 

 تیجمهور فیفدرات یېد روس ،ړوال هځشوروي اتحاد له من
دغه  سته،یواخ ېپه الس ک لتسنی سیمشري او واکمني بور

سند الس  ېداس تلښهللا وغو بینج رټاکډمهال روسانو له 
 ي.ړک کیل

افغانستان به په راتلونکي کې له روسانو څخه د چې 
نه غواړي خو ډاکټر  )غرامت( تاوانهېڅ ډول جګړې 

هغه وو چې  1کړ...نجیب هللا نوموړی سند الس لیک نه 
 ،روسانو د ډاکټر نجیب هللا پر حکومت مرستې ودرولې

وسانو ببرک ینان وبلل او رئروسان خا هللا ډاکټر نجیب
ډاکټر  اوسیده له هغه ځایه یې دکارمل چې په روسیه کې 

 نور...او  فګورباچ ،هللانجیب ډاکټر    .ولېږه د پرځولو په موخه افغانستان تههللا نجیب 
د  ، د افغانستان په شمال کېپښتانه وو غیر د نوموړي ډلې ډېر شمېر غړي اورمل چې د پرچمیانو د ډلې مشر ؤ کا

ازبکو مشر جنرال عبدالرشید دوستم، په کابل لوی شمېر پرچمي جنراالن او په پنجشېر کې د جمعیت ګوند قوماندان 
یې کودتا  هللا او پر ډاکټر نجیب ې کړېپر وړاندې سره متحد هللا د ډاکټر نجیباو نورې ډلې ټپلې احمد شاه مسعود 

  .شنډ کړپالن یې وکړه او د ملګرو ملتونو د سولې 

                                                           
1
محمد اسحاق توخی: بهرنۍ السوهنې او د افغانستان جمهوري دولت د ړنګیدو ناورین، ـ  

 مخونه۱۷۸-۱۷۷.ل، ژباړن: مومند آڅړ، ۱۳۷۱
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ګرو ملتونو په دفتر کې پنا د مل هللا اړ شو چې اکټر نجیبډ
په پاکستان او ایران په نامنظم ډول واک د هېواد ، واخلي

او د  ورغییو جهادي تنظیمونو ته په الس کې جوړو شو
 لومې د جهادي تنظیمونو له خوا ونیکابل بېال بېلې سی

او کابل یې وران  ،په خپلو منځو کې سره ونښتلاو شوې 
ووژل چې په پای کې ( کابل ښاریان یې ۷۰،۰۰۰نږدې )

طالبانو د افغانستان ډېرې برخې بې له جګړې خپلې کړې 
کې  ل. ل(۱۳۷۶ میزان ۶ ز =۱۹۹۶ سپتامبر ۲۶)او په 

لدین رباني پلویان له کابله طالبانو د برهان اچې هغه مهال 
د طالبانو یوې پسې واخیستل او کابل یې الندې کړ نو 

، نه شولندفتر ته ورد نو، په کابل کې د ملګرو ملتوډلګۍ
د هغوی او وواژه  ، بیا یې د هغه ورورکړ او بیا یې وواژههلته یې شکنجه  ،ارګ ته یوړ لومړی ډاکټر نجیب هللا یې

ریاست  د جمهوري»ډ الین لیکي:ډیوخبلایر، په دې اړه د بي. بي. سي. راډیو نړیوال  مړي یې تحقیر او توهین کړل.
د هغه ورور په  کوټه ولیده چې ټوله په وینو لړلي وه، دا هغه کوټه وه چې ډاکټر نجیب او د ودانۍ په منځ کې مو یوه

وو. هغوی د ملګرو ملتونو له دفتره ویستل شوي او دغې کوټې ته ړول شوي وهل شوي، شکنجه شوي او رب کې
ې د وینو وي، په کوټه کفلم صحنه چې د یوه وحشتناک  په وینو لړلي دغه کوټه داسې ښکاریده لکه ،راوستل شوي وو

ستن  فیکو پر یوېالته وژل شوي او بیا په ښار کې د تراو ورور یې همد ل چې نجیبکچې ته په کتو داسې ښکارید
ت ورکړي وو ... د نجیب او د هغه یې خراب کړي او په ګوتو کې یې پیسې او سګر ، د هغوی بدنونهړول شوي ديځ

)دوه پېړۍ په افغانستان کې، د محمد جعفر هاند پښتو ژباړه، ورور مړي د څو ورځو لپاره هماغسې ځوړند وو. 
 مخ(۲۶۰

 

 ویتنام: 

 پلمهد برید  ریکایانو دروغ، پر ویتنامد ام

په یو ترهګر برید کې هم  نډيد دیم له وژلو درې هفتې وروسته ک
د امریکا ولسمشر چې د ده مرستیال ؤ، ووژل شو او لیندن جانسون 

ز، کال کې جانسون ځینې مشکوکې کړنې د ویتنام د ۱۹۶۴ شو، په
 ویتنامنانکین په خلیج کې پلمه کړې تر څو وکولی شي پر شمالي 

بریدونه پیل کړي، جانسون او د هغه د بهرنیو چارو وزیر روبرت 
په بین لمللي اوبو کې د »:مک نامارا د امریکا خلکو ته وویل

بې ویتنامیانو، )مادوکس( نومي بېړۍ باندې  په یرغلیزېامریکایانو 
  .«برید کړی دی هله کوم دلیل

د نانکین خلیج پېښه داسې دروغ وو چې د چې وروسته ښکاره شوه 
پروفیسور ) یل شوي وو.وله خوا امریکا تر ټولو لوړ پوړو چارواکو 

ټوک، فارسي ژباړه خ. طهوري؛ م.  ۲هواډ زین: داستان امریکا، 
 (مخ۲۸۸هادي،

د یه غونډه کې ز، په دسامبر کې په یوه لو۱۹۶۲له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مرستیال )ارتور سیلوستر( د 
 مخ۷۷جنګ ویتنام « دروغ ویل د دولتونو په الس کې ډېره ښه وسله ده.»ویلي وو:دروغو ویلو په اړه داسې 

څه موده وروسته د دغو لویو تباه کوونکو دروغو په تړاؤ د امریکا 

پینتاګون )د دفاع وزارت( او سي، ای،  متحده ایاالتو کانګرس ته له

 پټ اسناد په الس ورغلل چې دپه اړه د ویتنام د جګړې څخه اې، 

په لویه متحده آیاالت څه ډول امریکا ، د لیندون جانسون دولت ولسمشر

کې  اګستز، کال په ۱۹۶۲او د  کچه د ویتنام په جګړه کې ښکېل کړ

څخه  لو یې له کانګرسوې د دروغو پېښې په جوړد نانکن په خلیج ک

چې د  په دې پوه شو ... کانګرس په لویه کچه واکونه ترالسه کړل

امریکا دولت په تېرو لسو کالو کې د ویتنام د جګړې په اړه د امریکا 

د تېرو لسو  د دروغو راپورونه ورکړي دي، کانګرسمقننه ځواک ته 

ړه او له ک ولونو باندې د بطالن کرښه تېرهپه دروغو او غ کلونو
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ست امریکا، ویتنام از دین بین فو، تا سایګون، )غالم رضا نجاتي: شکواخیستل.  ولسمشر څخه یې نظامي واکونه

 مخ(۱۵۴

په  بمبارۍ پیل کړې. یزو الوتکو په شمالي ویتنامجګړه ی څخه د امریکا دسیسېهغه وو چې وروسته د نانکین خلیج له 
کې یې تصمیم  منيز، په ۱۹۶۴هوایي عملیاتو ښه پایله نه درلوده نو د  ،د امریکا ولسمشر جانسون شمالي ویتنام باندې

ټه د امریکایانو لومړنۍ ډله عسکر چې شمېر یې په اتمه نې مارچ... او د  ونیو چې ویتنام ته پلي ځواکونه ولېږي
 مخ(۱۳۲، هماغه)( تنه ؤ د نانګ په بندر کې ښکته شول. ۴۰۰۰)

چې یو کال ( زیات امریکایي عسکر جنوبي ویتنام ته ولېږل شول ۲۰۰،۰۰۰ز، کې له )۱۹۶۵په کال  دغه شان،
( ۵۰۰،۰۰۰ز، کال په لومړیو کې له )۱۹۶۸( نور عسکر هم ولېږل شول او د ۲۰۰،۰۰۰ز، کې )۱۹۶۶وروسته په 

زیات امریکایي عسکر ځای پرځای شول، د امریکایانو هوایي ځواکونو شمالي ویتنام په داسې بې رحمۍ سره بمبار 
ټوک، فارسي ژباړه خ. طهوري؛ م.  ۲داستان امریکا، پروفیسور هواډ زین: )کړ چې په تاریخ یې ساری نه ؤ. 

 (مخ۲۸۹هادي،
 

 افغانستان: 
 په افغانستان باندې د پاکستان او شمالي ټلوالې په مرسته د امریکا تېری

 
د سپتامبر، هغه مهال چې د امریکا د نیویارک په دوو لوړپوړیزو تجارتي ودانیو او د امریکا  ۱۱ز، په ۲۰۰۱په کال 

، امریکایانو نوموړي بریدونه د القایدې لوشو ونهپر ودانۍ باندې د ترانسپورتي الوتکو بریدپنتاګون رت د دفاع وزا
 )کبر اوپه افغانستان کې اوسیده، د امریکا ولسمشر جورج بوش چې  )اسامه بن الدن( سازمان کار وباله چې مشر یې
، یا له تاسو به یا له موږ سره وئ»یې ویل:وکړ وهېوادونو باندې غږ پر د نړۍ  (بدماشۍ نښې په کې لیدل کیدې

 .نو د امریکا دښمن یئ ،نه وې د دې خبرې مانا دا وه:که د امریکا سره ملګری« رهګرو سره.ت

امریکایانو له طالبانو څخه د القایدې سازمان مشر بن الدن غوښتنه وکړه خو طالبانو پر امریکا باندې د بریدونو اسناد 
 غوښتنې په جدي توګه وکړې:  له طالبانو پنځهبوش  جورجامریکایانو اسناد وړاندې نه کړل خو وغوښتل، 

 .د القایدې ټول مشران د امریکا متحده ایاالتو ته وسپارئ.۱
 .ټول بهرني زندایان چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي آزاد او امریکا ته یې وسپارئ.۲
 ئوتړ .د ترهګرو ټول پنډ غالي۳
 .ټول ترهګر او ملګري یې معرفي او امریکا ته دې ورکړل شي.۴
 اجازه ورکړل شي.  غوڅه.متحده آیاالتو ته دې د ترهګرو د لټون او نیولو ۵

 دوی )طالبان( باید موږ ته ترهګر وسپاري که نه نو د ترهګرو پر برخه لیک به اخته شي.»جورج بوش وویل:

و کې یې مخامخ او نامخامخ الس درلو یو یې هم افغان نه ؤ او نه یې په ( کسان چې د نیویارک په بریدن۱۹هغه )
 افغانستان څخه امریکا ته تللي وو.ې او نه له افغانستان کې کومې زده کړې کړي و

مال محمد عمر خو  په شان په یوه ټیلیفون تسلیم کړي امریکایانو فکر کړی ؤ چې مال محمد عمر به د جنرال مشرف
 دا چې جګړې ته چمتو دی. مانا« امریکایان به خپل کار کوي موږ به خپل کار کوو.»یې ویل:و تسلیم نه شو او

نه یوازې دا چې مال محمد عمر اسامه امریکایانو ته ورنه کړ، څه موده وړاندې د سعودي عربستان د استخباراتو مشر 
د خوست د اسامه بن الدن غوښتنه کوله د هغه مهال چې سعودي عربستان له طالبانو ته یې هم غوڅ ځواب ورکړی ؤ، 

شهزاده ترکي د سعودي عربستان د  روز توغندیو برید وکړ.ژوې په سیمه کې امریکایانو په اسامه باندې د ک
استخباراتو مشر له مال محمد عمر څخه د اسامه غوښتنه وکړه ، د طالبان مشر د سعودي کورنۍ سپکاوی وکړ او 

تاسو سو موږ و تاسو ډېر شتمن او ځواکمن یاست خن به ډېر بې وزله او غریب وو اموږ افغانا»ترکي ته یې وویل:
 ې له افغانستانه ووت او د مال عمر لهشهزاده ترکي په غوس.« و، تاسو هېڅ حیثیت او وقار نه لرئغوندې خلک نه ی

محبوبیت  په خلکو کې مال عمر د اسالمې نړۍ کار سره ړه. په دېله تلو ډډه وک لوري جوړې شوي میلمستیا ته یې
 مخ(۲۷۷)ډیویډ الین: دوه پېړۍ په افغانستان کې د بهرنیانو مداخله، د محمد جعفر هاند ژباړه، پیدا کړ. 

 . ونه پیل کړلد پاکستان او شمالي ټلوالې پر مالتړ برید پر افغانستان هغه وو چې امریکایانو
( د لسو ګروپونو څخه د سي، ای، اې)د کې د امریکا د )سي، ای، اې( سازمان جنرال ګیري شرون چې په افغانستان 

ټه، په ز، کال د سپټمبر په شپږمه نې۲۰۰۱ په پنجشېر کې ځای پرځاې شو او د ،مشر ؤ ) ژامې ماتوونکي( ډلې

، سي، آی، اې په پنجشېرکې)ګیري شرون: شو.  پنجشېر کې د شمالي ټلوالې له تود او دوستانه هرکلي سره مخامخ

 مخ(۶۹  ژباړن: الهو منګل،
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سازمان کې د ترهګرۍ  (سي، آې، ای))کوفر بالک( چې په 

خپله د دولتي ترورستانو ه پدی په حقیقت کې ؤ ] ضد مشر

مشر ؤ[ ګیری شرون ته دنده ورسپارلي وه چې لومړۍ د 

لپاره وکاروي او پنجشېر دره د امریکایي نظامي عملیاتو 

ویې وژني، بن الدن لوړپوړي چارواکي ومومي او  ورسره د

له »... کوفر بالک ګیري شرون ته داسې دنده ورکوي وایي:

هغې نه پرته ستا دنده دا ده چې، اسامه بن الدن او د هغه 

کوفر زیاته کړه: « لوړپوړي چارواکي پیدا او ویې وژنې.

او د هغه جنایتکاره ډله زه نه غواړم چې د اسامه بن الدن »

ژوندۍ ونیول شي، زه غواړم چې هغه مړ ووینم او نه غواړم چې ژوندی یې وساتم ... زه غواړم چې د دوی د سرونو 

 ،ته په یو بکس کې، چې د وچ یخ څخه ډک وي انځورونه د نیزو پر سر ووینم)!( زه غواړم چې د اسامه سر ما

  مخ(۴۴ هماغه،)« راولېږل شي.

د پاکستان واکمن جنرال پروېز مشرف ته د امریکا سهار  ۱۲پېښې یوه ورځ وروسته په د سپتامیر په  ۱۱د سپتامبر د 
له موږ سره یاست که زموږ پر وړاندې :»په غوڅ ډول یې ورته وویل ټیلیفون وکړ بهرنیو چارو وزیر کولن پاول د

ومنل، مشرف  امریکایانو غوښتل هغه یېمي شو، څه چې جنرال مشرف د پاول په یوه ټیلیفون امریکا ته سال« یاست؟
ډګر، د  په سېند کې د یعقوب آباد هوایي ونه،ګرهوایي ډاو جېکب آباد د بلوچستان شمسي امریکایي ځواکونو ته 

ان د پاکستله دې وروسته  ورکړېپه واک کې تر تورخم او سپین بولدک پورې لویې الرې  او له کراچۍبندر  کراچۍ
 ستراتیژیک متحد شو او لس میلیارده ډالر یې پاکستان ته د ترهګرۍ د خپلو په نوم ورکړل.ریکا ام

( او د جرمني په بُن کې د امریکایانو ز۲۰۰۱نوامبر  ۱۳)ورسیده، شمالي ټلوالې کابل ونیو،د طالبانو واکمني پای ته 
دیم په څېر یو فاسد موقت حکومت، د دوو له خوا د حامد کرزي په مشري لکه د جنوبي ویتنام د نیګودین او غربیانو 

ز، پورې ۲۰۱۱تر کال  یې ټول شمېر غربي پوځیان چېامریکایي  ز(۲۰۰۱دسمبر  ۵) کالو لپاره جوړ شو.
 جګړیدل.وورسید، په افغانستان کې  تنو ته (۱۴۰،۰۰۰)

  نور بیا...
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