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محمد انور آڅړ

په ویتنام او افغانستان کې د امریکایانو جګړې
(پرتلنه)
څلورمه برخه
افغانستان:

د امریکایي یرغلګرو جنایتونه:
ترهګرۍ او جنایتونو ولیکي نو غټ ،غټ کتابونه به پرې ولیکل شي ،موږ هڅه وکړه د بهرنیانو په ځانګړي توګه
د امریکایي پوځي ځواکونو د جنایتونو او ترهګریزو کړنو څو بېلګې ،په تېرو شلو کلونو کې د خپلو شخصي
یادښتونو او نورو منابعو پر بنسټ (د مشت نمونه خروار) په توګه لیکو:
د ۲۰۰۱ز ،کال د سپټمبر د ۱۱بریدونو وروسته امریکا متحده ایاالتو افغانستان ته د ( )C. I. Aلس ګروپونه
ولېږل ،دغو ګروپونو د ځایي افغانانو ،په ځانګړي توګه د شمالي ټلوالې په مرسته د ۲۰۰۱ز ،کال د اکتوبر په اومه
نېټه د طالبانو پر پوځي لیکو او پنډ غالو باندې د پرمخ تللیو الوتکو( )B. 52- C. 130- BLU. 82بریدونه پیل
کړل ،په کابل او والیتونو باندې تر یوې میاشتې پورې بمبارۍ روانې وې چې له امله یې د نوامبر په ۱۲نېټه د کابل
په شمال کې د طالبانو د جګړې کرښې ماتې شوې او د شمال ډلو ټپلو کابل الندې کړ( .د نوامبر ۲۰۰۱ /۱۴ز) دا
چې طالبان پښتانه وو نو شمالي ټلوالې په کابل کې هر پښتون ته د طالب په سترګه کتل ،هغه ظلمونو چې طالبانو
پرې کړي وو ،د هغوی غچ یې په کابل او نورو سیمو کې له پښتنو اخیستل ،ټلوالې پر پښتنو ظلمونه پیل کړل،
تښتونې ،غالوې او نور هر ډول زورونې او بې نظمۍ یې جوړې کړې ،تر دې چې پښتنو به د کابل په ښار کې
لونګۍ یا پټکی نه شو په سرولې ،ځینو متزلزلو کابل مېشتو پښتنو به پښتو هم نه ویله په دري به یې خبرې کولې
ترڅو ونه پېژندل شي چې پښتون دی.ورپسې بریتانیا او اسټرالیا هم خپل ځانګړي ځواکونه د امریکایي ځواکونو په
مالتړ افغانستان ته ولېږل ،وروسته د ناټو غړو هېوادونو خپل ځواکونه د امریکایانو د مرستې په موخه واستول او د
افغانستان په ګوټ ،ګوټ کې ځای پر ځای شول.
له امریکایانو سره د ناټو پوځي ځواکونو ترڅنګ ایراني ځواکونو هم مرسته وکړه ،داسې چې اسمعیل خان د امریکا
د ( )C. I. Aد لسو ګروپونو څخه د یو مسوول ؤ چې ایرانیانو له اسمعیل خان سره مخامخ مرسته کوله ،وایي چې
د ۲۰۰۱ز ،کال په اړدوړ کې ایران چې د طالبانو او امریکایانو سره یې اړیکې ښې نه وې ،بیا هم د امریکا پر
پلوۍ یې د هرات ښار په نیولو او د طالبانو د اسالمي امارت په پرځولو کې مرسته وکړه ،د ایران د ځانګړو
ځواکونو مشري (رحیم صفوي) کوله ،دغه عملیات د امریکا د سي ،ای ،اې ،مامورینو تر مخامخ کنټرول الندې
وو( .ویکي پیډیا)

په خوست والیت باندې بمبار:
د امریکایانو د یو میاشتني هوایي یرغلونو په لړ کې په خوست کې زموږ د سترګو لیدلی حال داسې ؤ چې د
۲۰۰۱ز ،کال په سپټمر کې امریکایي جګړه ییزو الوتکو د خوست د مټه چېنې په سیمه لویدیځ پلو ته یو جومات وو
چې د سیمې خلک او عربان د روژې په میاشت کې د ماسخوتن لمانځه (تراوېح) په ادا کولو بوخت وو ،د
امریکایانو الوتکو له خوا بمبار شو او د جومات چت په لمونځ کوونکو راپریوت چې ( )۱۶تنه لمونځ کوونکي یې
ووژل او هغه کسان چې ټپیان وو په موټر کې د حېدرخېلو په سیمه کې د درملنې په موخه د ښاغلي ډاکټر شفیع
کلینیک ته یووړل شول خو کله چې موټر ودریده تر څو ټپیان ترې کوز کړي ،د الوتکو له خوا په راکټ وویشتل
شو.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په دې شپه د خوست په لویدیځ د زني خېلو په سیمه کې هغه کور هم بمبار شو چې مولوي جالل الدین حقاني او
ورسره کسان په کې میلمانه وو .کوربه ،حاجي سراج الدین چې زموږ له خپلوانو څخه ؤ ،د کورنۍ ( )۱۲تنه غړي
کې یو شمېر هغه ټانکونه چې د کومانډو په لواء کې والړ وو د شپې له خوا بمبار کړل او له منځه یې یووړل ،په
دې سیمه کې یوه دیني مدرسه وه چې تښتیدلي عربانو او طالبان په کې راټول شوي وو ،د مدرسې په شمال کې یوه
ودانۍ وه چې هغه یې هم بمبارد کړه او د مدرسې
چې ښځې او ماشومان هم په کې وو په بې رحمۍ سره ووژل شول ،د مولوي حقاني کسانو ته هم مرګ ژوبله
وراوښتي وه او په خپله مولوي حقاني هم ټپي شوی ؤ ،موږ د حاجي سراج الدین فاتحې ته ورغلو او هغه وران
ویجاړ کور او حجره مو ولیدل چې امریکایانو بمونه پرې غوځولي وو او لوټې ،لوټې شوی ؤ.
وړاندې مو وویل چې د مټه چینې په جومات کې د سیمې خلک هم ووژل شول نو کله چې شپه تېره شوه په سبا یې
سیمې ته د امریکا د ( )C. I. Aکسان د لیدو په موخه راغلل خو کله چې ستنیدل د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړو
ډزې پرې وکړې چې په پایله کې یو تن د سي ،آی ،اې بریدمن (چپمن) ووژل شو ،ښایي په افغانستان کې به دا
لومړنی امریکایی وي چې ووژل شو ،امریکایانو په هغه کمپ باندې د وژل شوي بریدمن چپمن نوم کېښود چې د
خوست په پخواني هوایي ډګر کې د امریکا سي ،آی ،اې کارکوونکي په کې مېشت وو.

په توره بوړه بمبار:
توره بوړه د ډیورنډ کرښې دې خوا په سپین غره کې د خېبر درې سره نږدې سیمه ده .دا هغه سمڅې دي چې د
افغان ،شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د امریکا د سي ،ای ،اې ،په مرسته د جهادي تنظیمونو لپاره جوړې شوي
وې چې اوس مهال د القایدې مشر اسامه بن الدن په کې پټ شوی ؤ .امریکایانو د ۲۰۰۱ز ،کال د دسمبر له  ۶تر
 ۱۷نېټې پورې له هوا څخه د ( )B. 52الوتکو لوی ،لوی بمونه پرې وغوځول ،سره له دې چې له امریکایانو سره
د شمالي ټلوالې پلیو ځواکونو مرسته کوله خو اسامه بن الدن ځواکونو له ټلوالې سره د یو لنډ اوربند په موده کې له
ډیورنډ کرښې واوښت او د پنجاب اېبټ آباد ته ورسول شو.

د مزار د جنګي کال او د لیلي دښتې وژنې:
د ۲۰۰۱ز ،کال د نوامبر په  ۲۵نېټه ،هغه مهال چې په شمال کې د طالبانو په زرګونو ځواکونه ایسار شول نو دوی
د جنرال عبدالرشید دوستم ،ازبکو ځواکونو ته تسلیم شول ،هغه بهرنیان چې د طالبانو په منځ کې وو ،د جنرال
دوستم ځواکونو د مزار شریف په جنګي کال (قلعه جنګي) کې ځای پر ځای کړل چې له ځینو سره وسلې هم وې
کله چې د ( )C. I. Aمامورین کال ته ورغلل پوښتنې او ګروېږنې یې پیل کړې ،دغه جنګیالي پوه شول چې دوستم
خیانت ورسره کړی دی او په مقاومت یې الس پورې کړ ،د (بي ،بي ،سي) راډیو خبر خپور کړ چې د امریکا د [
سي ،ای ،اې] مامور له یو بهرني جنګیالي وپوښتل«:ته دلته د
څه لپاره راغلی یې؟»جنګیالي په ځواب کې وویل«:زه ستا د
وژلو لپاره راغلی یم ».سرتیري له هغه امریکایي یرغلګر څخه
خپله توپنچه واخیسته او هغه یې پرې وواژه ،سرتېرو د جنرال
رشید دوستم ازبکو ځواکونو سره جګړه پیل کړه ،په جنګي کال
کې تل خونې وې چې سرتېرو موضع په کې ونیولې ،د جګړې
په جریان کې په دغو تل خونو پسې اوبه خوشي کړی شوې او
په پای کې امریکایانو جنګي کال بمبار کړه ،په سلګونو اسیران
ووژل شول ،له ( )۴۰زیات ازبک جګړه ماران او یو تن د
امریکا سي ،ای ،اې غړی (جاني مایکل اسپن) په کې ووژل
(د مزار شریف د جنګي کال بهرنۍ انځور)
شول( .بي ،بي ،سي ،راډیو؛ ویکي پیډیا)
د جنګي کال یو شمېر طالبان ونیول شول او له هغو اسیرو طالبانو سره یو ځای چې په کندز کې د جنرال دوستم
ځواکونو ته تسلیم شوي وو یو ځای شبرغان ته په کانتینرو کې لېږدول کیدل ،په کانتینرونو کې د هوا د نه شتون له
امله ډېر طالبان مړه شول او هغه چې ژوندې پاتې وو هغوی یې په ډزو ووژل .ازبک ځواکونو د ( )۲۰۰۰په
شاوخوا کې وژل شوي طالبان د لیلي په دښته کې په لویو ،لویو کندو کې په ډله ییزه توګه ښخ کړل.
جنرال دوستم لکه د نورو ګوډاګیانو په څېر د ) (C. I. Aله خوا د خپلو خلکو د تباهۍ په موخه ګمارل شوی ؤ .د
لیلي دښتې د جنایت د څېړلو په موخه ولسمشر اوباما وویل«:ما خپل د ملي امنیت سالکار ته امر کړی دی چې

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

څېړنه وکړي ».د بوش ادارې د څېړنو مخه نیولي وه ،د ) (C. I. Aکارکوونکي په مزار کې د اسیرانو په تحقیقاتو
او انتقاالتو کې په مستقیم ډول شریک وو( .آزادۍ راډیو۱۳۸۸/۴/۲۴ .ل .ل)

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
دوربینونه درلودل خو افغانان به پټې سترګې وو .په دې اړه د امریکا د ) (C. I. Aجنرال ګیري شرون په خپل کتاب ،سي،
ای ،اې په پنجشېر کي لیکي«:د شپې د دوربین د نه درلودلو له امله طالبان د شپې پر مهال ړانده وو ۳۰۴( ».مخ)

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
به د حکومت مامورین یا پلویان وو ،نو د خپلې دفاع په موخه به یې ټوپک ته الس کړ ،وړاندې له هغې چې ډزې
وکړي امریکایي ځواکونو به وویشتل ،امریکایانو د
طالبانو د یوه قوماندان د وژلو په موخه د هرات د شین
ډنډ په ولسوالۍ د عزیزآباد په کلي بمباري وکړه چې له
امله یې  ۹۱تنه وژل شوي ۱۵ ،کورونه په بشپړه توګه له
منځه تللي دي ۵۰ ،تنه ماشومان او  ۱۹تنه ښځې،
سپینږي او ځوانان وژل شوي دي ،یو هټۍوال په داسې
حال کې چې ژړل یې ،آزادۍ راډیو ته وویل چې ۱۲۰تنه
وژل شوي او د ده د کورنۍ ټول  ۱۱تنه غړي هم وژل
شوي دی ،د کلي خلکوویل:
«کله چې زموږ په کلي برید وشو ،موږ فکر کاوه چې
طالبانو برید کړی دی ځکه چې موږ له حکومت سره
(درې تنه ماشومان چې دعزیز آباد په بمبارۍ کې وژل شوي دي).
والړ وو۱۳۸۷ /۶/۲( .ل .ل)
دا شان د ۱۳۸۸ل .ل کال د وري په میاشت کې د خوست د ګربزو ولسوالۍ د علي دایې (داعي) په سیمه کې
امریکایي پوځونو د ملي اردو د یو ډګروال په کور برید وکړ چې د ښځو او سړیو په وژلو سربېره یې یو  ۷ورځنی
ماشوم هم ووژلو.
له امریکایانو سره د کورونو د لټون پر مهال روزل شوي سپي هم ورسره وو او ښځې ماشومان یې په سپیو داړل
او ډارول ،دا ډول پېښې ډېرې لیدل شوي دی خو موږ یې یوازې دوه بېلکې وړاندې کوو:
امریکایي ځواکونو د خوست د کونډیو په سیمه کې د حزب اسالمي یو پخوانی قوماندان ډاکټر بالل په کور چاپه
اچولي وه ،د ډاکټر بالل کورنۍ یې په روزل شویو سپیو داړلي او د کورنۍ درې تنه غړي چې یوه میرمن ،یو
ماشوم او یو تن نارینه ؤ وژلي دي ،ښاغلی حامد کرزی د امریکایانو په دې ناوړه عمل ډېر خوابدی شو او د جدي
په ۱۳۸۷ /۳ل.ل ،نېټه ،خوست ته د فاتحې په موخه والړ او د خوست د پوهنتون به جومات کې یې فاتحه وکړه د
امریکایانو دا ترهګر عمل یې په سختو ټکو وغانده ،ده وویل«:که دا بهرنیان په دې ډول زموږ کورونو ته ننوځي
او زموږ سره منله ونه کړي نو لویه جرګه به راوغواړي تر څو د بهرنیانو راتلونکي وټاکي( ».خوست راډیو)
د ملي اردو یو تن سرتېری شفیع هللا چې د خوست د الغوړي پیر ؤ ،امریکایي ځواکونه د شپې له خوا د تڼیو په
سیمه کې هغه کور ته ورغلل چې نوموړی په کې میلمه ؤ ،شفیع هللا یې وواژه او نور درې تنه د تڼي قوم کسان چې
له ده سره وو ونیول ،امریکایانو ځایي خلکو ته وویل چې دغه کس امریکایان وژلي وو ،ځایي خلکو ویل چې
امریکایانو د ملي اردو په ملتیا د خلکو کورونه پلټل ،سړي یي تړلي وو او ښځې ماشومان یې په خپلو سپیو وېرول،
امریکا غږ راډیو وویل چې وژل شوي کس یو اسټرلیایی عسکر وژلی ؤ نو ځکه امریکایانو وواژه چې ده وسلې ته
الس کړ۱۳۹۰/۳/۲۹( .ل .ل)
د خوست والیت د باک په ولسوالۍ کې د لوی اختر په شپه ۱۳۸۹ل .ل ،کال زموږ د ملګري مرحوم مولوي ګلزار
د تره زوی ډاکټر صالح الدین امریکایي ترهګرو ځواکونو په خپل کور ،په خپله کوټه کې درې مرمۍ وویشت ،بې
له دې چې د چا له خوا ډز پرې شوې وي ،نوموړی ډاکټر یې یو ځل پخوا نیولی ؤ او له ده څخه یې غوښتنه کړي
وه له سي ،ای ،اې سره مرسته وکړي.

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د ۱۳۹۰ل .ل ،کال د چنګاښ په میاشت کي د خوست په دوه منده ولسوالۍ کې د امریکا هوایي ځواکونو په بمبارۍ
کې د یوې کورنۍ  ۹تنه ووژل چې یو  ۱۱ماشتنی ماشوم د بمبارۍ له امله په بشپړه توګه ورک شوی دی.

نور بیا

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

