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 ۰۱/۱۰/۲۰۲۱               محمد انور آڅړ

 

 په ویتنام او افغانستان کې د امریکایانو جګړې
 )پرتلنه(

 برخه لورمهڅ

 : افغانستان

 :تونهیجنا روګرغلی يیکایامر د
 هګتو يګړانځپه  انوید بهرن هړوک هڅه ږشي، مو کلیول ېکتابونه به پر ټغ ،ټنو غ کيیول تونویاو جنا ۍرګتره

د خپلو شخصي  ېشلو کلونو ک روېپه ت ،ګېلېب وڅ نوړک زویرګاو تره تونوید جنا واکونوځ يځپو يیکاید امر

 :کویل هګ)د مشت نمونه خروار( په تو ټاو نورو منابعو پر بنس تونوښادی

 روپونهګ( لس C. I. Aافغانستان ته د ) االتویامتحده  کایوروسته امر دونویبر۱۱د  مبرټز، کال د سپ۲۰۰۱ د

ز، کال د اکتوبر په اومه ۲۰۰۱په مرسته د  ېلوالټد شمالي  هګتو يګړانځافغانانو، په  يیاځد  روپونوګدغو  ل،ېږول

 لیپ دونهی( برB. 52- C. 130- BLU. 82الوتکو) ویتللد پرمخ  ېغالو باند ډاو پن کویل يځد طالبانو پر پو هېټن

د کابل  هېټن۱۲د نوامبر په  یېله امله  ېچ ېو ېروان ۍبمبار ېپور ېاشتیم ېویتر  ېباند تونویپه کابل او وال ل،ړک

ز( دا ۲۰۰۱/ ۱۴. )د نوامبر ړک ېکابل الند پلوټ لوډاو د شمال  ېشو ېمات ښېکر ګړېد طالبانو د ج ېپه شمال ک

طالبانو  ېکتل، هغه ظلمونو چ هګته د طالب په ستر تونښهر پ ېپه کابل ک ېلوالټوو نو شمالي  تانهښطالبان پ ېچ

 ل،ړک لیظلمونه پ تنوښپر پ ېلوالټ ستل،یاخ تنوښله پ ېک مویپه کابل او نورو س یېغچ  یوو، د هغو يړک ېپر

 ېک ارښبه د کابل په  تنوښپ ېچ ې، تر دړېک ړېجو یې ۍنظم ېاو ب ېزورون ولډاو نور هر  ېغالو ،ېتونښت

 ېکول ېخبر یېپه دري به  لهیهم نه و توښبه پ تنوښپ شتوېمتزلزلو کابل م نوځی ،ېنه شو په سرول یکټپ ای ګۍلون

په  واکونوځ کایيید امر واکونهځ يګړانځهم خپل  ایرالټاو اس ایتانیبر ېورپس.ید تونښپ ېشي چ ژندلېونه پ وڅتر

په موخه واستول او د  ېد مرست انویکاید امر واکونهځخپل  وادونوېه وړغ وټوروسته د نا ل،ېږافغانستان ته ول ړمالت

 شول. یاځپر  یاځ ېک ټوګ ،ټوګافغانستان په 

 کایخان د امر لیاسمع ېچ ېداس ه،ړهم مرسته وک واکونوځ رانيیا ګنڅتر واکونوځ يځپو وټسره د نا انویکایامر له

 ېخان سره مخامخ مرسته کوله، وایي چ لیله اسمع انویرانیا ېمسوول ؤ چ وید  خهڅ روپونوګد لسو  (C. I. Aد  )

پر  کایهم د امر ایب ،ېنه و ښې ېکړیا یېسره  انویکاید طالبانو او امر ېچ رانیا ېک ړدوړز، کال په ا۲۰۰۱د 

 وګړانځد  رانید ا ه،ړمرسته وک ېک ولوځاو د طالبانو د اسالمي امارت په پر ولویپه ن ارښد هرات  یې ۍپلو

 ېالند رولټتر مخامخ کن نویمامورسي، ای، اې،  د کاید امر اتیصفوي( کوله، دغه عمل میمشري )رح واکونوځ

 (ایډیپ کيی)و وو.

  ر:بمبا ېباند تیخوست وال په
د  ېؤ چ ېحال داس یدلیل وګد ستر ږزمو ېپه خوست ک ېک ړپه ل رغلونوی يیهوا اشتنيیم وید  انویکایامر د

جومات وو  ویپلو ته  یځدیلو مهیپه س ېنېچ هټالوتکو د خوست د م زویی هګړج يیکایامر ېک مرټز، کال په سپ۲۰۰۱

( په ادا کولو بوخت وو، د حې)تراو هځد ماسخوتن لمان ېک اشتیپه م ېخلک او عربان د روژ ېمید س ېچ

 یېکوونکي  ځتنه لمون( ۱۶) ېچ وتیکوونکو راپر ځالوتکو له خوا بمبار شو او د جومات چت په لمون انویکایامر

 عیشف رټاکډ اغليښپه موخه د  ېد درملن ېک مهیپه س لوېدرخېد ح ېک رټوو په مو انیپټ ېووژل او هغه کسان چ

 شتلیوو ټد الوتکو له خوا په راک ي،ړکوز ک ېتر انیپټ وڅتر  دهیرود رټمو ېشول خو کله چ لړوویته  کینیکل

 شو.
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حقاني او  نیمولوي جالل الد ېهغه کور هم بمبار شو چ ېک مهیپه س لوېد زني خ یځدیشپه د خوست په لو ېد په

 يړتنه غ( ۱۲) ۍؤ، د کورن خهڅله خپلوانو  ږزمو ېچ نیوو. کوربه، حاجي سراج الد لمانهیم ېورسره کسان په ک

په  ل،ړووی یې هځاو له من لړله خوا بمبار ک ېوو د شپ ړوال ېپه لواء ک وډد کومان ېچ انکونهټهغه  رېشم وی ېک

 وهی ېپه شمال ک ېشوي وو، د مدرس ولټرا ېعربانو او طالبان په ک دليیتښت ېمدرسه وه چ نيید وهی ېک مهیس ېد

  ېاو د مدرس هړهم بمبارد ک یېهغه  ېوه چ ۍودان

ژوبله  ګحقاني کسانو ته هم مر لويسره ووژل شول، د مو ۍرحم ېوو په ب ېاو ماشومان هم په ک ښځې ېچ

ته ورغلو او هغه وران  ېفاتح نید حاجي سراج الد ږؤ، مو یشو پيټوه او په خپله مولوي حقاني هم  تيښوراو

 ؤ.  یشو ټېلو ،ټېوو او لو وليځغو ېبمونه پر انویکایامر ېچ دلیکور او حجره مو ول ړجایو

 یېشوه په سبا  رهېشپه ت ېخلک هم ووژل شول نو کله چ ېمید س ېپه جومات ک ېنیچ هټد م ېچ لیمو وو ېاندړو

 وړغ ۍد وژل شویو کسانو د کورن دلیستن ېپه موخه راغلل خو کله چ دوی( کسان د لC. I. Aد ) کایته د امر ېمیس

به دا  ېپه افغانستان ک يیاښ( ووژل شو، ن)چپم دمنیبر ېا ،یتن د سي، آ وی ېک لهیپه پا ېچ ړېوک ېپر ېزډ

د  ېچ ودېښچپمن نوم ک دمنید وژل شوي بر ېپه هغه کمپ باند انویکایووژل شو، امر ېوي چ ییکایامر ینړلوم

 وو. شتېم ېکارکوونکي په ک ېا ،یسي، آ کاید امر ېک رډګخوست په پخواني هوایي 

 بمبار: هړتوره بو په
د  ېدي چ څېده. دا هغه سم مهیس ېدږسره ن ېدر برېد خ ېغره ک نیخوا په سپ ېد ښېکر ډورنډید  هړبو توره

شوي  ړېلپاره جو مونویپه مرسته د جهادي تنظ  ،ېا ،ید سي، ا کایپر مهال د امر ګړېافغان، شوروي اتحاد د ج

تر  ۶ز، کال د دسمبر له ۲۰۰۱د  انویکایؤ. امر یشو ټپ ېمشر اسامه بن الدن په ک ېدیاوس مهال د القا ېچ ېو

سره  انویکایله امر ېچ ېسره له د ول،ځوغو ېبمونه پر یلو ،ی( الوتکو لوB. 52د ) خهڅله هوا  ېپور ېټېن ۱۷

له  ېاوربند په موده ک ډلن ویسره د  ېلوالټله  واکونوځاسامه بن الدن  مرسته کوله خو واکونوځپلیو  ېلوالټد شمالي 

 آباد ته ورسول شو. ټبېاو د پنجاب ا تښواو ښېکر ډورنډی

 :ېوژن ېتښد ليیکال او د ل يګمزار د جن د
 یشول نو دو ساریا واکونهځ ونوګد طالبانو په زر ېپه شمال ک ېهغه مهال چ ه،ېټن ۲۵ز، کال د نوامبر په ۲۰۰۱ د

وو، د جنرال  ېک ځد طالبانو په من ېچ انیشول، هغه بهرن میته تسل واکونوځدوستم، ازبکو  دید جنرال عبدالرش

 ېهم و ېسره وسل نوځیله  ېچ لړک یاځپر  یاځ ې( کيګکال )قلعه جن يګپه جن فید مزار شر واکونوځدوستم 

دوستم  ېپوه شول چ اليګیدغه جن ،ړېک لیپ یې ېنېږروګاو  ېتنښکال ته ورغلل پو نی( مامورC. I. Aد ) ېکله چ

د ]  کاید امر ېچ ړخبر خپور ک وډید )بي، بي، سي( را ،ړک ېالس پور یېاو په مقاومت  ید ړیورسره ک انتیخ

ته دلته د :»تلښوپو اليګیبهرني جن وی[ مامور له ېا ،یسي، ا

زه ستا د »په ځواب کې وویل: جنګیالي«؟یې یلپاره راغل هڅ

څخه یرغلګر  هغه امریکایيسرتیري له « وژلو لپاره راغلی یم.

هغه یې پرې وواژه، سرتېرو د جنرال  او هواخیست خپله توپنچه

رشید دوستم ازبکو ځواکونو سره جګړه پیل کړه، په جنګي کال 

موضع په کې ونیولې، د جګړې کې تل خونې وې چې سرتېرو 

یان کې په دغو تل خونو پسې اوبه خوشي کړی شوې او په جر

 اسیرانپه پای کې امریکایانو جنګي کال بمبار کړه، په سلګونو 

( زیات ازبک جګړه ماران او یو تن د ۴۰له )ووژل شول، 

امریکا سي، ای، اې غړی )جاني مایکل اسپن( په کې ووژل 

  )د مزار شریف د جنګي کال بهرنۍ انځور(         یا()بي، بي، سي، راډیو؛ ویکي پیډشول. 
 

جنرال دوستم  د جنګي کال یو شمېر طالبان ونیول شول او له هغو اسیرو طالبانو سره یو ځای چې په کندز کې د

ځواکونو ته تسلیم شوي وو یو ځای شبرغان ته په کانتینرو کې لېږدول کیدل، په کانتینرونو کې د هوا د نه شتون له 

( په ۲۰۰۰امله ډېر طالبان مړه شول او هغه چې ژوندې پاتې وو هغوی یې په ډزو ووژل. ازبک ځواکونو د )

 ه لویو، لویو کندو کې په ډله ییزه توګه ښخ کړل. شاوخوا کې وژل شوي طالبان د لیلي په دښته کې پ
 

له خوا د خپلو خلکو د تباهۍ په موخه ګمارل شوی ؤ. د  (C. I. A)جنرال دوستم لکه د نورو ګوډاګیانو په څېر د 

ما خپل د ملي امنیت سالکار ته امر کړی دی چې »لیلي دښتې د جنایت د څېړلو په موخه ولسمشر اوباما وویل:
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کارکوونکي په مزار کې د اسیرانو په تحقیقاتو  (C. I. A)د بوش ادارې د څېړنو مخه نیولي وه، د « څېړنه وکړي.

 ل. ل(۲۴/۴/۱۳۸۸)آزادۍ راډیو. قاالتو کې په مستقیم ډول شریک وو. او انت

 د کورونو پلټل او د خلکو وژل:
امریکایي ځواکونو د خلکو کورونه د شپې له خوا لټول چې یوازې یو تن افغان ژباړن به ورسره ؤ، امریکایانو د شپې 

جنرال ګیري شرون په خپل کتاب، سي،  (C. I. A)دوربینونه درلودل خو افغانان به پټې سترګې وو. په دې اړه د امریکا د 

 مخ( ۳۰۴) «د نه درلودلو له امله طالبان د شپې پر مهال ړانده وو.د شپې د دوربین :»ای، اې په پنجشېر کي لیکي
داسې ډېرې پېښې لیدل شوي دې چې د کورونو د پلټنې پر مهال، که یو څوک به په خپله بستره کې ویده ؤ او 
ناڅاپي به راپورته شو، نو امریکایانو به له خپلې وېرې چې ګواکې وسله ورسره ده، ځای پر ځای یې ډزې پرې 

 کولې او په دې ډول یې ډېر بې وسلې کسان وژلي دي.
امریکایانو به د خلکو د کورونو دروازې په ځانګړو بمونو الوزولې په داسې حال کې چې کورنۍ به په خوب ویده 

وې، ډېری کورنۍ به په دې فکر کې شوې چې طالبانو یې په کور برید کړی دی ځکه چې د کورنیو ځینې کسان 

کړ، وړاندې له هغې چې ډزې ورین یا پلویان وو، نو د خپلې دفاع په موخه به یې ټوپک ته الس به د حکومت مام

وکړي امریکایي ځواکونو به وویشتل، امریکایانو د 

د هرات د شین طالبانو د یوه قوماندان د وژلو په موخه 

زیزآباد په کلي بمباري وکړه چې له عډنډ په ولسوالۍ د 

کورونه په بشپړه توګه له  ۱۵ تنه وژل شوي، ۹۱امله یې 

تنه ښځې،  ۱۹تنه ماشومان او  ۵۰منځه تللي دي، 

سپینږي او ځوانان وژل شوي دي، یو هټۍوال په داسې 

تنه  ۱۲۰ژړل یې، آزادۍ راډیو ته وویل چې چې حال کې

تنه غړي هم وژل  ۱۱وژل شوي او د ده د کورنۍ ټول 

 :لیوشوي دی، د کلي خلکو

 ېفکر کاوه چ ږوشو، مو دیپه کلي بر ږزمو ېکله چ»

له حکومت سره  ږمو ېچ کهځ ید ړیک دیطالبانو بر

 عزیز آباد په بمبارۍ کې وژل شوي دي.(اشومان چې د)درې تنه م        ل. ل(۱۳۸۷/ ۲/۶وو. ) ړوال

 ېک مهی)داعي( په س یېد علي دا ۍولسوال ربزوګد خوست د  ېک اشتیل. ل کال د وري په م۱۳۸۸ شان د  دا

 ینځور ۷ وی یې رهېپه وژلو سرب وړیاو س وښځد  ېچ ړوک دیپه کور بر روالډګ وید ملي اردو د  ونوځپو يیکایامر

 ماشوم هم ووژلو.

 لړدا ویپه سپ یېماشومان  ښځېپر مهال روزل شوي سپي هم ورسره وو او  ونټسره د کورونو د ل انویکایامر له

 کوو:  ېاندړو ېلکېدوه ب ېوازی یې ږخو مو یشوي د دلیل ېرډې ېښېپ ولډدا  ارول،ډاو 

بالل په کور چاپه  رټاکډقوماندان  یپخوان وید حزب اسالمي  ېک مهیپه س وډید خوست د کون واکونوځ يیکایامر

 وی رمن،یم وهی ېچ يړتنه غ ېدر ۍاو د کورن ليړدا ویسپ ویپه روزل شو یې ۍبالل کورن رټاکډاچولي وه، د 

شو او د جدي  یخوابد رډېعمل  هړناو ېپه د انویکاید امر یحامد کرز یاغلښؤ وژلي دي،  نهیتن نار ویماشوم او 

د  هړفاتحه وک یې ېاو د خوست د پوهنتون به جومات ک ړپه موخه وال ېخوست ته د فاتح ه،ېټل.ل، ن۱۳۸۷/ ۳په 

 يځکورونو ته ننو ږزمو ولډ ېپه د انیکه دا بهرن:»لیوغانده، ده وو کوټپه سختو  یېعمل  رګدا تره انویکایامر

 (وډیخوست را.« )اکيټراتلونکي و انوید بهرن وڅتر  يړبه راوغوا هګجر هینو لو يړک ونهسره منله  ږاو زمو

په  وڼیله خوا د ت ېد شپ واکونهځ يیکایؤ، امر ریپ يړد خوست د الغو ېهللا چ عیشف یرېتن سرت ویملي اردو  د

 ېقوم کسان چ يڼتنه د ت ېوواژه او نور در یېهللا  عیؤ، شف لمهیم ېپه ک ړینومو ېهغه کور ته ورغلل چ ېک مهیس

 ېچ لیخلکو و يیاځوژلي وو،  انیکایکس امر هدغ ېچ لیخلکو ته وو يیاځ انویکایامر ول،یله ده سره وو ون

 رول،ېو ویپه خپلو سپ یېماشومان  ښځېوو او  ليړت يی يړس ل،ټد خلکو کورونه پل اید ملي اردو په ملت انویکایامر

ته  ېده وسل ېوواژه چ انویکایامر کهځؤ نو  یعسکر وژل ییایرلټاس ویوژل شوي کس  ېچ لیوو وډیرا ږغ کایامر

 ل. ل(۲۹/۳/۱۳۹۰. )ړالس ک

 لزارګمرحوم مولوي  ريګد مل ږل. ل، کال زمو۱۳۸۹اختر په شپه  ید لو ېک ۍد باک په ولسوال تیخوست وال د

 ېب شت،یوو ۍمرم ېدر ېک هټپه خپل کور، په خپله کو واکونوځ روګتره يیکایامر نیصالح الد رټاکډ ید تره زو

 يړک تنهښغو یې خهڅؤ او له ده  یولیپخوا ن لځ وی یې رټاکډ ړیوي، نومو ېشو ېپر زډد چا له خوا  ېچ ېله د

 .يړسره مرسته وک ېا ،یوه له سي، ا

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Azizabad_airstrike_civilian_death.jpg


  

 

 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

 

 ۍپه بمبار واکونوځ يیهوا کاید امر ېک ۍکي د خوست په دوه منده ولسوال اشتیپه م ښاګل. ل، کال د چن۱۳۹۰ د

 شوی دی. ورک هګتو هړله امله په بشپ ۍماشوم د بمبار یماشتن ۱۱ وی ېتنه ووژل چ ۹ ۍکورن ېوید  ېک
 

  
 
 

 نور بیا
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