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

ویتنام:
د امریکایانو او متحدینو ماتي او د سولې هڅې
د امریکا متحده ایاالتو ولسمشر ،جان کنېډي د ویتنام د جګړې د ناکامۍ په اړه ویلي وو«:جنوبي ویتنام ته پوځي
مرستې چې په هره کچه او هر کیفیت وي نه شو کولی(،هغه دښمن چې په هر ځای کې موجود دی او په هېڅ ځای
کې نه لیدل کیږي) له منځه یوسو ،داسې دښمن چې د خپلو خلکو له مالتړ برخمن دی ،دغې حقیقت ته پام کول
اړین دي ،تر هغې چې د هندو چین له خلکو او ملي ځواکونو مالتړ ونه لرو ،په دې اسیایي سیمه کې نه یوازی
بری مشکل دی بلکې ناممکن دی( ».غالم رضا نجاتي :شکست امریکا ،ویتنام از دین بین فو ،تا سایګون،
۱۱۸مخ)
په ویتنام کې د امریکایي عسکرو مورال ،د پرله پسې ناکامو جګړو او د ویتنامیانو د ټینګ هوډ او مقاومت پر
وړاندې ډېر ټیټ شوی ؤ.
په ویتنام کې د امریکایي پوځي ځواکونو د مشکالتو په لړ کې یو لوی مشکل دا ؤ چې امریکایانو د ویتنامیانو په
منځ کې د دوست او دښمن توپیر نه شو کولی.
لکه ولسمشر کنېډي چې وایي امریکایان له داسې دښمن سره مخ دي چې په هر ځای کې موجود دی او په هېڅ ځای
کې نه لیدل کیږي.
ښایي امریکایي ځواکونو ته ټول ویتنامیان دښمنان ښکاریدل چې له هر چا به په وېره کې وو او په ناپایه ډار کې
اوسیدل.
یو امریکائ ی نیول شوي پیلوټ ویلي وو چې موږ نه یوازې له کمونستانو سره جګړیږو بلکې له ټولو ویتنامیانو سره
په جګړه کې یو( ...برتراند راسل :جنایات جنګ در ویتنام ،فارسي ژباړه د ایرج مهدویان۱۶۴ ،مخ)
له بل پلوه په ویتنام کې د اوږدې جګړې له امله په امریکا کې دننه او نړۍ کې د امریکا په زیان ډول ،ډول ناخوالې
رامنځ ته شوې چې له هغې څخه د امریکایي ډالرو ارزښت ټیټ شو ،پوځیان له جګړو په تېښته کې وو ،په ټوله
امریکا کې د جګړې پر مخالفت خلک پورته شول او ناټو هېوادونو هم پر امریکا سخته نیوکه وکړه( .غالم رضا
نجاتي :شکست امریکا ۱۶۶ ...مخ)
د ویتنام له جګرې څخه د امریکایي پوځیانو د انکار او تېښتې په اړه ښاغلی پروفیسور هواډ زین لیکي«:د امریکا
په تاریخ کې د سرتېرو په منځ کې له جګړو سره مخالفتونه موجود وو ...په لومړۍ او دویمه نړیواله جګړه کې د
امریکایي سرتېرو نه ګډون او له جبهې تېښته د وجداني دالیلو له امله وه خو د ویتنام جګړې د امریکائي سرتېرو په
منځ کې پراخ مخالفت رامنځ ته کړ چې دا ډول مخالفت هېڅ کله نه وو لیدل شوی.
په ویتنام کې د جګړې د دوام له امله په امریکائي عسکرو کې د تېښتې پېښې ډېرې زیاتې وې ،په زرګونو پوځیان
غربي اروپا ،فرانسې ،سویډن ،هالنډ ته والړل چې ډېری یې د کاناډا له پولې وتښتیدل ،د دغو تښتیدلیو عسکرو
د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

شمېره ځینو کسانو پنځوس زره ښودلي ده او ځینو سل زره کسان ښودلي دي  ...یوه ډله عسکر د خپلو قوماندانانو
پر وړاندې ودریدل او په کلیسا کې یې پناه واخیسته ( ». ...داستان امریکا ۲ ،ټوک ،فارسي ژباړه خ .طهوري؛ م.
هادي ۳۱۶-۳۱۵ ،مخونه)
ښاغلی هواډ زین زیاتوي«:په ۱۹۷۱ز ،کال کې له هرو زرو تنو امریکایي عسکرو څخه ( )۱۷۷تنه عسکر په
خپل سر غیرحاضر وو او یو شمېر یې درې څلور ځله غیرحاضر شوي وو .په ۱۹۶۷ز ،کال کې ()۴۷۰۰۰
عسکر تښتیدلي وو چې دا شمېره تر ۱۹۷۱ز ،کال پورې ( )۸۹۰۰۰کسانو ته رسیدلي وه .همدا شان په ۱۹۷۲ز،
کال کې د (بي )۵۲ -جګړه ییزو الوتکو یوې ډلې پیلوټانو له الوتنو ډډه وکړه( ».هماغه کتاب۳۲۲ -۳۲۰ ،مخونه)
په  ۱۹۶۴ز ،کال کې راپورونه لیکي چې له څه مودې راپه دېخوا په ویتنام کې امریکایي قوماندانانو څرګندونې
کړي دي وایي چې په ویتنام کې زموږ لپاره بری ناشونی دی ،موږ په دې هڅه کې یو چې څه ډول کولی شو د
خپلو تلفاتو کچه راټیټه کړو ( . ...برتراند راسل :جنایات جنګ در ویتنام ۵۸ ...مخ)
په کال  ۱۹۶۵ز ،کې چې په ویتنام کې امنیتي وضعیت مخ په خرابیدو ؤ او امریکایانو په خپل بري شک درلود ،نو
خپلو کړنو ته یې بدلون ورکړ ،امریکایانو وویل چې موږ اشغالګر نه یو بلکې موږ دلته میلمانه راغلي یو( .غالم
رضا نجاتي :شکست امریکا ،ویتنام ۸۹ ...مخ)
دغو نابللیو میلمنو ،وروسته له هغې چې ډېر ویتنامیان یې ووژل او په خپله هم ووژل شول له ویتنامیانو سره یې د
روغې جوړې هڅې پیل کړې.
ولسمشر جانسون د سپتامبر په ۱۹۶۷ /۲۹ز ،کې له شمالي ویتنام سره بیا ځلي د سولې خبرو لپاره د امریکایانو
چمتوالی اعالن کړ ،هغه وویل متحده ایاالت او جنوبي ویتنام د سولې خبرو لپاره همدا نن ورځ چمتو دي ،موږ بیا
تکراروو چې موږ حاضر یو ټول هوایي بریدونه په ویتنام کې ودروو ،په دې شرط چې ډاډ تر السه کړو چې د
هوایي بریدونو درول د مذاکرو لپاره ګټور تمام شي .د ۱۹۶۷ز ،کال د اکتوبر په ۳مه نیټه شمالي ویتنام د ولسمشر
جانسون وړاندیز ونه منلو ،ویې ویل چې په دې وړاندیز کې کومه نوي خبره نه شته ،څو ورځې وروسته د شمالي
ویتنام د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه«:د امریکا د بمباریو د درولو له امله به شمالي ویتنام له امریکایانو سره
خبرې ونه کړي( ».هماغه کتاب۱۴۰ ،مخ)
د  ۱۹۶۸ز ،کال په لومړیو کې په ویتنام کې د جګړې له کبله د ډېرو امریکایانو وجدانونه وخوځیدل ،دوی په دې
مشکل پوهیدلي وو چې په ویتنام کې نه شي بریالي کیدای ،په داسې حال کې چې تر دې مهاله ()۴۰،۰۰۰
امریکایي عسکر وژل شوي وو او ( )۲۵۰،۰۰۰ټپیان وو چې دا وژنې همداسې روانې وې ...لیندو جانسون د دغې
وحشي جګړې اور ال پسې پراخ کړی ؤ چې د بریا هیله هم نه وه ،د ده د محبوبیت کچه ډېره ټیټه شوي وه هغه نه
شول کولی په کوم ځای کې د خلکو پر وړاندې مخ څرګند کړي( . ...پروفیسور هواډ زین :داستان امریکا ۲ ،ټوک
۳۰۰ ...مخ)
دا مهال د امریکا یو وتلي مبصر ولیکل«:د امریکا ستراتیژۍ په اسیا کې ماتي خوړلي ده ،موږ په اسیا کې د
پولیسو دند ترسره کوو( ».غالم رضا نجاتي :شکست امریکا، ...
۱۳۹مخ)
په ویتنام کې د امریکا متحده ایاالتو له ماتي وروسته نیکسون چې د
جانسون څخه وروسته ولسمشر شو داسې وویل«:امریکا له خپلو دوستو
هېوادونو سره نامحدوده مرسته کوي خو دا اسیایان دي چې باید له
اسیایانو سره جګړه وکړي ،د نیکسون موخه دا وه چې جنوبي ویتنام په
پرمخ تللیو وسلو سمبال کړي او د ویتنام له جګړې څخه امریکا وباسي
او جګړه ویتنامي کړي ،داسې چې جنوبي ویتنام له شمالي ویتنام سره په
جګړه کې پرېږدي( .هماغه۱۴۸ ،مخ)
په ۱۹۶۹ز ،کال کې د امریکا ولسمشر ،ریچارډ نیکسون په خپلو
ټاکنیزو مبارزو کې ژمنه کړي وه چې د ویتنام جګړې به پای ته
رسوي ،هغه د امریکایي عسکرو ایستل پیل کړل او د ۱۹۷۲ز ،کال په
فبرورۍ کې  ۱۵۰زره سرتیري په ویتنام کې پاتې وو ،خو هوایي
بمبارۍ روانې وې ،نیکسون غوښتل (جګړه ویتنامي) کړي...
(پروفیسور هواډ زین :داستان امریکا ۲ ،ټوک ۳۰۰ ...مخ)
د ۱۹۷۳ز ،کال په مني کې چې د شمالي ویتنام ځواکونه د جنوبي ویتنام
په مختلفو سیمو کې ځای پرځای وو د امریکایانو د بري کومه هیله نه ترسترګو کیده ،نو د امریکا متحده ایاالتو
اعالن وکړ «:دې ته چمتو دي چې له ویتنام څخه خپل ځواکونه وباسي ،یوه د حل الره ومومي ،ترڅو چې نوی
انتخابي دولت رامنځ ت ه کبږي[ ،د شمالي ویتنام] انقالبي ځواکونه په خپلو څوکیو کې ومني» خو د جنوبي ویتنام د
سایګون رژیم د امریکایانو د دې وړاندیز پر وړاندې مخالفت وکړ چې له امله یې امریکایانو بیا کوښښ وکړ شمالي
د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

ویتنام په زور سره تسلیمۍ ته اړ کړي ،په دې جګړه کې ډېر شمېر ( (B– 52جګړه ییزو الوتکو د شمالي ویتنام په
هانوی او هایفونګ ښارونو بریدونه وکړل ،کورونه ،روغتونونه او ډېر شمېر ملکي خلک یې ووژل ،د امریکایانو
دا بریدونه هم بریالي نه وو ،ډېرې ) (B- 52الوتکې د شمالي ویتنام ځواکونو له خوا راوغوځول شوې ،د
امریکایانو دغو بریدونو په نړۍ کې شور جوړ کړ هغه وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هنرې آلفرډ کیسینجر
پاریس ته والړ او د سولې هغه تړون یې الس لیک کړ چې پخوا روغه پرې شوي وه( .هماغه۳۲۴،مخ)
د تړون پر بنسټ امریکایي اسیران آزاد شول او د جنوبي ویتنام واکمن جنرال تیو په خپله چوکۍ پاتې خو په
سیاسی وضعیت باندې د جنرال تیو موقف د اوربند له کبله کمزوری شو ،له کمونستانو سره د سولې تړون د خبرو
اترو زمینه له
(له دوک تو د ویتنام پیاوړی قوماندان ،سیاستوال ،دیپلمات او انقالبي)
منځه والړه ،د ۱۹۷۳ز ،کال تړون ونه کړای شول په ویتنام کې د تاؤتریخوالي او په الؤس او کمبوجیا کې د
جګړې مخه ونیسي په دغو سیمو کې د امریکا پلویانو او کمونستانو تر منځ ناآرامۍ رامنځ ته شوې 1.د ۱۹۷۳ز،
کال په ژمي کې امریکایانو خپل نظامي ځواکونه له ویتنام څخه وایستل خو د پخوا په څېر یې د سایګون رژیم سره
مرستې روانې وې( .پروفیسور هواډ زین :داستان امریکا ۲ ،ټوک ۳۲۵ ، ...مخ)
د  ۱۹۷۴ز ،په دسامبر کې د شمالي ویتنام کمونستانو او جنوبي ویتنام آزادۍ غوښتونکي ملي جبهې ،د (فونک
لونګ) په سیمه باندې لوی برید پیل کړ چې په جنوبي ویتنام کې یې لومړنی ایاالتي مرکز الندې کړ ،دا مهال د
پاریس د تړون پر بنسټ ،واشینګټن باید د سایګون مرستې ته وردانګلي وای خو امریکایي ځواکونه له ځایه هم ونه
ښوریدل ،ځکه چې په سلو کې اویا تنه امریکایان د هر ډول مداخلې مخالف وو  ...له بل پلوه د دغه لوی برید په
ورځ داسې پېښه رامنځ ته شوه چې د جنوبي ویتنام واکمن جنرال تیو چې یو
خرافاتي کاتولیک مذهبه ؤ  ...د ده د پالر مړیستون چې د (کام ران) په سیمه
کې ؤ ،د مړیستون په سر باندې یې لوړه کومبزه جوړه کړي وه ،هم مهاله یو
سخت توپان پورته شو ،د جنرال تیو د پالر د مړیستون ګومبزه یې له ځایه
هوا ته پورته او ورانه یې کړه چې د جنرال تیو لپاره دا پېښه ناوړه او [په بد
فال یې ونیوله] له دې امله ،په ډېرې خواشینۍ سره په سایګون کې د امریکا
سفیر (ګراهام مارتین) ته د مرستې په موخه ورغی ،ګراهام مارتین چې د
ویتنام په جګړه کې یې زوی وژل شوی ؤ  ...کومه مرسته ونه کړه( .غالم
رضا نجاتي :شکست امریکا۱۵۹-۱۵۸ ...،مخونه)
د امریکا ولسمشر نیکسون لیکلي ژمنې او د کیسینجر شفاهي ژمنې چې د
۱۹۷۴ز ،کال په اکتوبر کې یې له سایګون سره کړي وې چې که د شمالي
ویتنام ځواکونو د جنوبي ویتنام یو والیت ،یا د والیت مرکز الندې کړ ،د
امریکا پوځ به د سایګون مرستې ته وردانګي خو امریکایانو مرسته ونه کړه
( ...هماغه ۱۶۰مخ)
له بل پلوه د شمالي ویتنام د دفاع وزیر او د (دین بین فو) اتل جنرال
وونګوین جیاپ وویل چې امریکایان نه شي کولی په خپلو اجیرو عسکرو
باندې جګړه وګټي( . ...هماغه کتاب۱۲۰ ،مخ)
(د امریکا د متحده آیاالتو د بهرنیو چارو وزیر ،هنري آلفرډ کیسینجر)
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