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

(د جنوبي او شمالي ویتنام دوه تنه سپین سرې میرمنې چې وروسته
له آزادۍ سره یو ځای شوي دي او ستړي مه شې کوي).
ویتنام :
د ویتنامیانو پراخ بریدونه او لوی بری ،د امریکایانو تېښته
د ۱۹۷۳ز ،کال د پاریس د سولې تړون پر بنسټ ،د همدې کال په ژمي کې امریکایانو خپل نظامي ځواکونه له جنوبي
ویتنام وایستل خو د پخوا په څېر یې له جنوبي ویتنام سره مرستې روانې وساتلې او د جنوبي ویتنام په سفارت کې
ډېر شمېر امریکایي کارکوونکي ځای پرځای وو.
د ۱۹۷۴ز ،کال په دسامبر کې د شمالي ویتنام کمونستانو او جنوبي ویتنام آزادۍ غوښتونکي ملي جبهې ځوکونو ،د
(فونک لونګ) په سیمه ،ځواکمن برید پیل کړ چې په جنوبي ویتنام کې لومړنی ایاالتي مرکز یې الندې کړ ،دا مهال
د پاریس د تړون پر بنسټ ،واشینګټن باید د سایګون رژیم مرستې ته وردانګلي وای خو امریکایي ځواکونه له ځایه
هم ونه ښوریدل ،ځکه چې په سلو کې اویا تنه امریکایان په ویتنام کې د هر ډول مداخلې مخالف وو... .
د امریکا متحده ایاالتو ولسمشر نیکسون هغه لیکلي ژمنې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیسینجر شفاهي ژمنې
چې د ۱۹۷۴ز ،کال په اکتوبر کې یې د سایګون له رژیم سره کړي وې چې که د شمالي ویتنام ځواکونو د جنوبي
ویتنام یو والیت ،یا د والیت مرکز ونیوه ،د امریکا پوځ به د سایګون مرستې ته وردانګي خو امریکایانو مرسته ونه
کړه ... .
د ۱۹۷۵ز ،کال د مارچ په نهمه نېټه چې د شمالي ویتنام کمونستانو او د جنوبي ویتنام آزادۍ غوښتونکي ملي جبهې
سرتېرو په ګډه یو برخلیک ټاکونکی پراخ برید د [دویتنام ملي اتل او پخواني ولسمشر] (هوشي مین) په نوم پیل کړ.
د پاڼو شمیره :له  1تر5
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 جګړه کې د شمالي او جنوبي ویتنام ځواکونو شمېر او څرنګوالی په دې ډول ؤ :د جنوبي ویتنام پوځ منظم
عسکر ( )۲۷۰،۰۰۰تنه او ( )۳۰۰،۰۰۰تنه سمیه ییز پوځیان وو؛ ( )۲۰،۰۰۰تنه چریکي ځواکونه یې هم درلودل.
دا شان په هوایي ځواکونو کې ( )۶۰۰۰تنو افسرانو او عسکرو کار کاوه ،بحري ځواک ( )۴۰،۰۰۰کسان وو چې
ټول ( )۶۳۶،۰۰۰تنو ته رسیدل ،دا ډول جنوبي ویتنام ( )۳۷۰وزره (باله) بم غوځوونکي ښکاري موډرنې الوتکې
هم درلودې.
د شمالي ویتنام کمونستانو او د جنوبي ویتنام آزادي غوښتونکي ملي جبهې جګړه ییز ځواکونه داسې وو )۲۳(:پلي
پوځي لواءګانې یې لرلې چې هرې لواء شپږ زره او اته زره تنه سرتیري لرل ،پنځه پنځوسم غونډ چې شوروي ډوله
توپونه او راکټ وی شتونکي ګرځنده دستګاوې ورسره وې ،خو جګړه ییزې الوتکې یې نه درلودلې ،د شمالي ویتنام
او آزادۍ غوښتونکي ملي جبهې ټول ځواکونه ( )۲۳۰،۰۰۰تنو ته رسیدل او د جنوبي ویتنام د ( )۲۷۰،۰۰۰تنو
منظمو عسکرو [او ( )۳۶۶،۰۰۰سیمه ییزو ځواکونو] پر وړاندې والړ وو ،د جنوب ضربتي ځواکونه له هر پلوه د
شمالي ویتنام د ځواکونو په پرتله په وسلو سمبال وو( .غالم رضا نجاتي :شکست امریکا ،ویتنام از دین بین فو ،تا
سایګون۱۶۱-۱۶۰ ،مخونه(
د ۱۹۷۵ز ،کال د مارچ په ۹مه نېټه د شمالي ویتنام ځواکونو پ ه جنوبي ویتنام کې د (نهون ،پلیکو ،بان مي توت او
تهاترانګ الرې وتړلې ،په (بان مې توت) کې یو پلی غونډ او دوه کنډکونه ځای پرځای وو چې وروسته د لنډې
جګړې څخه وپاشل شول .د مارچ په لسم یې د (بان مې توت) په لوړو یرغل وکړ ...د سایګون رژیم د کمونستانو له
بریدونو څخه دوه ورځي وروسته خبر شو .
د جنوبي ویتنام ۳۲مه پوځي قطعه چې د (بان مي توت) په دېرش کیلو مترۍ کې ځای پرځای وه بې له دې چې جګړه
وکړي تار په تار شوه ،د سیمې ځایي اوسیدونکي ځنګلونو ته وتښتیدل ،د ښار او ښار ته نږدې کلیوال چې د جنوبي
ویتنام د پوځیانو کورنۍ هم په کې وې او شمېر یې تر ( )۲۵۰۰۰تنو پورې رسیده؛ د ۳۲مې قطعې د افسرانو د تښتې
له امله ،سړکونه وتړل شول ،په دغه شاتګ کې پوځیان د پوځیانو په څېرنه ښکاره کیدل ،بلکې د ترهیدلیو څارویو
رمو په څېر شوي وو چې د قوماندانانو له ادارې څخه وتلي وو ،یرغلګر [شمالي ویتنام] ځواکونه چې د داسې پېښې
په انتظار کې نه وو ،هغوی یې ایسار (محاصره) کړل ،د جنوبي ویتنام الوتکې د ایسارو کسانو په مالتړ په آسمان
کې ښکاره شوې خو پیلوټان ،د شمالي ویتنام د الوتکو ضد (سام) نومي راکېټونو او دافع هوا توپونو د وېرې له کبله
سمه بمباري ونه کړه  ...د مارچ په  ۱۴نېټه د جنوبي ویتنام واکمن (نګوین وان جنرال تیو) بې له دې چې د پوځي
سیمو له قوماندانانو سره مشوره وکړي یو مصیبت راوړونکی
تصمیم یې ونیوه ،ناڅاپي یې امر وکړ چې ټول پوځي ځواکونه
دې له (؟) لوړو څخه په شا شي ... .د جنرال دا ډول د شاتګ
تکتیک په اصل کې له واشینګټن څخه د یو ډول باج اخسیتل او
ډارول وو .
هغه مهال چې د پلیکو په سیمه کې پوځیانو ته د شاتګ امر
وشو ،پوځیانو یوه حیرانوونکي بې نظمي جوړه کړه او په
ډاروونکي تېښته یې پیل وکړ ،خبره د شاتګ په اړه نه وه ،بلکې
هر کس غوښتل خپل ځان وباسي په داسې حال کې چې د
کمونستانو له خوا تر دومره سخت فشار الندې هم نه وو
(د شمالي ویتنام ،له ځمکې هوا ته توغندي)
راغلي  ...پوځي او ملکي وګړي د خپلو ښځو او ماشومانو سره یو ځای او د ملکي ادارو مامورین او د پولیسو
کارکوونکي لکه د څارویو رمې چې لیوانو پسې اخیستي وي ،بې له دې چې ټاکلی هدف ولري په منډه کې وو،
دکمونستانو لپاره دا ډول ګډوډي ډېره ښه موقع وه ،د شمالي ویتنام (درې سوه شلمې) قطعې د تښتیدلیو پر مخ الره
وتړله او پاشلي پوځیان یې ایسار کړل ،د سایګون د پوځ ( )۳۰،۰۰۰ډول ،ډول ګاډي او نږدې ټول جګړه ییز توکي
د شمالي ویتنام الس ته ورغلل ،په دې ګډوډۍ کې یوه زغرواله قطعه د یو سیند پر غاړه ایساره وه ،دوی غوښتل پر
سیند باندې پُل وتړي خو کله چې کمونستان ورپسې ورسیدل افسرانو او عسکرو جګړه ییز ګاډي ،توپونه او نور ټول
پوځي وسایل ځای پرځای پرېښودل او پرته له کومې جګړې وتښتیدل ،په دې ډول په څو ساعتونو کې د پلیکو او
کنتو سیمو پوځي ځواکونه تار په تار شول( .هماغه کتاب ۱۶۳ ،تر  ۱۶۵مخونو پورې)
جنرال تیو چې د دغې فاجعې له کبله ګیج شوی ؤ وویل چې د سایګون ښار دفاع به کوي ...د جنوبي ویتنام ښارونه
یو په بل پسې ،پرته له مقاومته او یا هم د لږ مقاومت له کولو وروسته مخ په سقوط روان وو.
د مارچ په ۲۸مه نېټه د دانانک لوی هوایي ډګر چې یو ساعت دفاع یې هم ونه کړای شوه کمونستانو الندې کړ،
وړاندې له هغې چې کمونستان هوایي ډګر ته ورسیږي یو شمېر الوتکو پرواز وکړ خو ډېر شمېر الوتکې او چورلکې
د کمونستانو الس ته ولویدلې . ...

د پاڼو شمیره :له  2تر5
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

دا ؤ د جنرال تیو ستراتیژیک شاتګ چې په لویه تېښته واوښت .په دا ډول ناوړه حالت کې د امریکا متحده ایاالتو د
بهرنیو چارو وزیر ،هینري کیسنجر د جنوبي ویتنام سره د جدي مرستي پلوی ؤ ،ده د ملي شورا استازو ته وویل«:مه
پرېږدئ دامریکا یو متحد له منځ والړ شي».
کیسنجر وویل«:له نړیوالو سره دا پوښتنه رامنځ ته شوي ده چې موږ امریکایان څه ډول خلک یو ،د تېرو پنځلسو
کالو په اوږدو کې موږ د ویتنام وګړي وهڅول چې د بهرني خطر (چې موږ یې بهرنی خطر بولو) پروړاندې له ځانه
دفاع وکړي  ...خبره په دې کې نه ده چې له ویتنام څخه د امریکا متحده ایاالتو ځواکونو په وتلو سره د امریکایي
وګړو وژل پای ته رسیدلي دي ،بلکې بنسټیزه موضوع ،د امریکا له یو متحد سره د مرستې ده چې د منځه تلو په
حال کې دی ( ». ...هماغه۱۶۸ -۱۶۷،مخونه)
دا مهال چې اوبه له ورخه تېرې وې ،جنرال تیو د امریکایانو مرستې ته په تمه ؤ هغه وویل«:د امریکا ملت او کنګره
باید بېړني ګامونه پورته کړي او له موږ سره مرستې وکړي تر څو د جنوبي ویتنام خلکو سره دا باور رامنځ ته شي
چې موږ خپلو متحدینو نه یو پرې اېښي .
د اپرېل په  ۴مه د (نهاترانګ) ښار هم سقوط وکړ ...د جنوبي ویتنام د ښارونو یو په بل پسې سقوط ،د شمالي ویتنام
واکمنان هم حیران کړي وو ...کمونست جنراالن چې د دا ډول حالت په تمه نه وو او داسې فکر یې نه کولو چې د
سایګونه پوځ به په دومره چټکۍ سره له منځه ځي . ...
د اپرېل په ۱۶مه نېټه د (فام رانګ) ښار سقوط شو او په ۲۰مه نېټه (فان تیت) ونیول شو ،د اپرېل په ۲۲مه نېټه (هام
تان) هم سقوط وکړ ،خو د (اکسوان لوک) ښار چې د سایګون په ګاونډ کې پروت ؤ د جنوبي ویتنام ۱۸مې ،پوځي
قطعې د شمالي ویتنام پر ځواکونو الره وتړله ،جګړه ونښته د جنوبي ویتنام ځواکونو د ) (C. B. Wخطرناکو بمونو
په کارولو سره د شمالي ویتنام ځواکونو ته درانه تلفات واړول او شمالي ویتنام یې په غبرګون کې ()۱۲۰،۰۰۰
سرتیري د جنوبي ویتنام پر پالزمینه باندې د یرغل په موخه چمتو کړل ،وروسته له ډېرو هلوځلو د جنوبي ویتنام
۱۸مه پوځي قطعه شاتګ ته اړه شوه چې وروسته له دې په جنوبي ویتنام کې څو وړې ،وړې اوخورې ورې ماتې
شوي پوځي ډلې پاتې وې.
ولسمشر جنرال تیو په خپل حکومت کې د ننه هم مخالفین درلودل تر هغې چې د اپرېل په ۸مه نېټه د جنوبي ویتنام
یوې الوتکې د ولسمشر ماڼۍ بمبار کړه ،هغه وو چې جنرال تیو چې ماتي یې خوړلي وه ،سربېره پر دې چې واشنیګټن
د ده غوښتنو ته پام نه کولو ،په خپل حکومت کې یې د ننه هم دښمنان لرل ،د دې لپاره چې ځان یې ژغورلی وي تر
څو د شمالي ویتنام ځواکونو ته په الس ورنه شي او ونه وژل شي ،پرېکړه یې وکړه چې له واکه ګوښه او وتښتي خو
وړاندې له هغې چې له ویتنام څخه ووځي ،د خپل ګوښه توب عوامل یې وویل ،د جنوبي ویتنام د سقوط مسؤلیت یې
پر امریکایانو واچاوه ( . ...هماغه۱۷۱ -۱۷۰ ،مخونه)
جنرال تیو د خبرو په پای کې خپله استفعا وړاندې کړه او خپل مرستیال (تران وان هونګ) یې خپل ځای ناستی اعالن
کړ( .هماغه۱۷۴ ،مخ)
د ۱۹۷۵ز ،کال د اپریل په ۲۷مه نېټه چې سایګون د شمالي ویتنام له خوا کالبند ؤ د جنوبي ویتنام نوي ولسمشر تران
وان هونګ د سولې خبرو هڅه وکړه ...خو د شمالي ویتنام ځواکونو چې د بري په درشل کې وو د جنوبي ویتنام د
غوڅې تسیلمۍ غوښتنه کوله.
دغه مهال د جنوبي ویتنام یو تن پخوانی جنرال دونګ وان مینه (چې د جنوبي ویتنام پخوانی واکمن «نګودین دیم»
یې په یوه کودتا کې له واکه پرځولی ؤ او د هغه وروڼه یې وژلي وو) د جنوبي ویتنام د ملي شورا له خوا د واک پر
ګدۍ کېنول شو تر څو وکړای شي په سایګون کې امن او نظم راولي او له دښمن سره د سولې خبرې پیل کړي،
جنرال مینه له امریکایانو وغوښتل چې په چټکې سره ویتنام پرېږدي چې دغه مهال د جنوبي ویتنام په سواحلو کې د
امریکایانو په لسګونو جنګي بېړۍ په زرګونو بحري ځواکونه او په سلګونو الوتکې او چورلکې له ویتنام څخه د
امریکا د سفارت کارکوونکو او ویتنامیانو د ایستلو په چارو لګیا وې .د سایګون ښار ته د جنوبي ویتنام له شاوخوا
څخه د خلکو مهاجرت او د تښتېدلیو عسکرو راتلل د اندېښنې وړ وو ،جنرال مینه په یوه وینا کې چې له رادیو خپریده
د جنوبي ویتنام افسرانو او عسکرو ته وویل« :تاسو له پخواني ولسمشر «نګوین وان تیو» چې د موږک غوندې
وتښتید [له تېښتې] مه زده کوئ ،تاسو په خپلو استوګنځایونو کې پاتې شئ او راتلونکي اوامرو ته انتظار کوئ.
(هماغه۱۷۷ -۱۷۶،مخونه)
له سایګون څخه د امریکایانو او امریکایي پلوه ویتنامیانو د ایستلو عملیات له بې نظمۍ او ګډوډۍ سره مخ شول ،د
جنوبي ویتنام پالزمینه سایګون کې حاالت ډاروونکي او نه پوهیدونکي وو ،په زرګونو افسران او عسکر چې له
جبهو څخه په شا شوي وو ډول ،ډول غمجنې نظارې رامنځ ته کولې ،د جنوبي ویتنام او تایلېنډ غلو او لوټمارانو له
دغو ګډوډیو په ګټې اخیستنې خلک لوټول او وژل ،د امریکایانو او جنوبي ویتنام بحري وسله والو کوچنیو بېړیو هغه
وړې بېړۍ چې د سایګون اوس یدونکي د تېښتې په حال کې وو ،د سایګون په اوبو کې ودرول شول ،دغو پوځیانو
ښځې او سړي لوڅ کړل او ویې لوټل ترهغې چې په ښځو یې تېري وکړل ،بیا یې د هغو بېړۍ ډوبې کړې ،هغو
کسانو چې غوښتل یې د المبو په وهلو ځانونه وژغوري د ماشیندارو په ډزو وویشتل شول.
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د شمالي ویتنام ځواکونو یو ځل بیا د جنرال مینه د سولې پېغام ته د ولسمشرۍ ماڼې پر لور د راکټونو په توغولو سره
ځواب ورکړ ،هغوی سوله نه کوله  ...بریالي دښمن په غوڅ ډول د سایګون د تسلیمۍ غوښتنه کوله.
د جنوبي ویتنام په سایګون کې نظامیانو خپل نظامي کالي (یونیفورم) په الرو او کوڅو کې ایستلي او غورځولي وو
او هرې خوا اللهانده ګرځیدل( .هماغه۱۸۱ ،مخ)

(د ۱۹۷۵ز ،کال د اپرېل په  ۳۰مه نېټه د سایګون سره نږدې د یو سړک پر سر ،د جنوبي ویتنام تښتیدلو عسکرو (د
ویتنام جمهوري پوځ) خپلې عسکري موزې (بوټونه) او یونیفورمونه (پوځي دریشۍ) ایستلي او غورځولي وې ترڅو
ونه پېژندل شي).
د اپرېل د ۲۹مې نېټې په وروستیو ساعتونو کې امریکایي ځواکونو ( )۱۰۰۰تنه پاتې امریکایان او ()۱۰،۰۰۰
ویتنامیان له سایګون څخه وایستل شول.
د امریکا متحده آیاالتو د دفاع وزیر شلزینګر د خپلو هغو عملیاتو چې له جنوبي ویتنام څخه یې امریکایان او امریکایي
پلوه ویتنامیانو د ایستلو په پای کې وویل«:تاسو په جګړه کې بریالي شوي یاست او د ویتنام خاوره په ویاړ سره تر
شا پرېږدئ که څه هم [جنوبي] ویتنام د بهرنیو ځواکونو تر سخت فشار الندې دی خو د امریکا وسله والو ځواکونو
یوه عاقالنه د حل الره د ویتنام د ژوندي پاتې کیدو لپاره غوره کړه !!! ...
د اپرېل په ۳۰مه نېټه د امریکایانو وروستۍ ډله له ویتنامه ووتله او د سایګون اوسیدونکو د امریکا متحده ایاالتو او
انګلستان سفارتونه ولوټل ...په دې ورځ د ورځې په لسو او پنځلسو دقیقو باندې جنرال مینه د یو فرمان په خپرولو
سره د جنوبي ویتنام ټولو ځواکونو ته وویل چې جګړه ونه کړي او خپلو کورونو ته والړ شي ،جنرال مینه زیاته
کړه«:زه د جنوبي ویتنام له موقت انقالبي دولت له خپلو سرتېرو وروڼو غواړم دښمنۍ پای ته ورسوي ،موږ دلته د
جنوبي جمهوري ویتنام انقالبي موقت دولت استازو ته سترګې په الر یو چې د واک د انتقال او د وینو د تویولو د
مخنیوي په موخه خبرې پیل کړو ...ورپسې جنرال نګوین هوهانه د ولسمشر په استازیتوب د اوربند حکم ولوست،
هغه وو چې د اپرېل په ۱۹۷۵/۳۰ز ،کال د غرمې په ( )۱۲بجو د موقت انقالبي دولت ځواکونه د جنوبي ویتنام
ولسمشرۍ ماڼې ته ننوتل او خپل رپی (بیرغ) یې د ودانۍ پر سر ورپاوه ...د بریالیو ځواکونو استازو د جنوبي ویتنام
له راډیو څخه دا اعالمیه خپره کړه«:موږ د آزادۍ غوښتونکو ځواکونو استازي اعالنوو چې د سایګون ښار چې اوس
آزاد شوی دی ،د هوشي مین په نوم ونومول شو ،موږ د پخواني ولسمشر جنرال دونګ مینه استعفاء پرته له هر ډول
شرایطو ومنله .
د ویتنام اوږده جګړه چې امریکایانو پیل کړي وه پای ته ورسیده .د سایګون ښار د هوشي مین په نوم ونومول شو او
د ویتنام دواړه برخې د ویتنام د دموکراتیک جمهوریت په نوم سره یو ځای شوې( .پروفیسور هواډ زین :داستان
امریکا ۳ ،ټوک ،فارسي ژباړه خ .طهوري؛ م .هادي۳۲۵.،مخ)
د اپرېل په ۳۰مه نیټه د امریکا متحده ایاالتو وروستي سرتېري د هوا له الرې له ویتنامه وتښتیدل ،په ویتنام کې دغه
ورځ (د اپرېل۱۹۷۵ /۳۰ز) د تښتې (فرار) ورځ ونومول شوه .د امریکایانو په تاریخ کې دا لومړنی ماتي وه چې
ورترغاړې شوه.
شمالي او جنوبي ویتنام چې د هوشي مین ارمان او هیله وه په ۱۹۷۶ز ،کال کې د ویتنام د ملي شورا له خوا د رایو
پر بنسټ یو موټی او متحد ویتنام ،د دموکراتیک جمهوریت په نوم اعالن شو( .شکست امریکا۱۸۳-۱۸۲ ...مخونه؛
داستان امریکا ۳ ،ټوک۳۲۴... ،مخ)
د ویتنام یووالی او د یرغلګرو ماتول د ویتنام ملي اتل او ولسمشر هوشي مین د زړه ارمان ؤ ،سره له دې چې ولسمشر
هوشي مین د سپټمبر په ۱۹۶۹/۲ز ،کال کې مړ شوی ؤ خو د ده د ټینګ هوډ ،پر خپلو خلکو اغېز او پر ځای رهبرۍ
پایله وه چې وروسته د ده له مرګ څخه هم ویتنامیانو په خپل همت ،خپل هېواد او خپل خلک سره یو کړل.
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پورته انځورونه د جنوبي ویتنام پالزمینه سایګون کې د امریکا د سفارت پر بام د چورلکې ناسته ده چې امریکایان په
بېړې سره په جوړه شوي الره (زینه) باندې چورلکې ته ورپورته کیږي ،داسې ښکاري چې په یو انځور کې جوړه
شوي زینه ورانیږي او خلک په ځمکه لویږي.
نېټه۱۴۰۰/۸/۷ :ل .ل
نور بیا

د پاڼو شمیره :له  5تر5
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

