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

ویتنام:
په ویتنام کې د امریکایانو ماتي او د ویتنام د بري عوامل ،په جګړه کې لوړ مورال ،انګېزه او موخه (هدف)
د امریکا متحده ایاالتو سیاستوالو خپلو وسله والو ځواکونو او امریکایي وګړو ته د مورال او انګېزې ورکولو په
موخه ډول ،ډول تبلیغات کول ،تر څو وکړای شي په ویتنام کې خپلې جګړې ته مشروعیت ورکړي او خپل خلک
له ویتنامیانو سره جګړې ته وهڅوي ،د دغو تبلیغاتو په لړ کې امریکایانو د جنوبي ویتنام آزادۍ غوښتونکي
سرتیري (ویت کنګ) چریکان بې فرهنګه او کمونستان بلل ،په داسې حال کې چې د ویت کنګ چریکان نه
کمونستان وو او نه بې فرهنګه.
د امریکا واکمنو د خپل ولس د غولولو په موخه دا تبلیغات هم کول چې موږ د جنوبي ویتنام له خلکو څخه د
بهرنیانو پر وړاندې ساتنه کوو ،د دوی د دا ډول ادعاګانو په اړه یو تن امریکایي پیلوټ داسې غبرګون ښودلی
وایي «:تر پرونه پورې موږ د ویتنامیانو په ځپلو کې له فرانسویانو سره مرستې کولې او اوس له جنوبي ویتنام د
شمالي ویتنام پر وړاندې دفاع کوو؟( »...بر تراند راسل :جنایات جنګ در ویتنام ،فارسي ژباړه د ایرج
مهدویان۱۷۲،مخ)
ولسمشر کېنېډي امریکایي وګړو ته په۱۹۶۲ز ،کال کې وویل«:هو ،لکه چې تاسو پوهېږئ ،متحده ایاالت له لسو
کلونو راپدې خوا د ویتنام د خلکو او دولت ،له خپلواکۍ څخه مالتړ او دفاع کوي( ».پروفیسور هواډ زین :داستان
امریکا ۲ ،ټوک ،فارسي ژباړه خ .طهوري؛ م .هادي )۲۸۶
سره له دې چې امریکایانو د خپلو پوځیانو د مورال اوچتولو په موخه هر ډول هلې ځلې ترسره کړې خو هر څه بې
اغېزې وو ،د امریکایانو مورال د هرې ورځې په تېریدو سره په ټیټدو او لنګي یې په ګړبیدو وو خو د ویتنامیانو
مورال ورځ تر بلې ال پسې لوړیده.
لکه چې پوهیږو په جګړه کې له هر څه لومړی ،لوړ مورال دی چې د بري سبب کیږي ،د لوړ مورال درلودل
بېالبېل عوامل لري چې د ځایي وګړو په دود دستور ،ګروهو (عقایدو) او هېواد دوستۍ پورې اړه لري ،د شمالي
ویتنام وګړو او جنوبي ویتنام آزادۍ غوښتونکو (ویت کېنګ) سرتېرو ،د امریکایانو او جنوبي ویتنام امریکایي پلوه
ځواکونو په انډول لوړ مورال درلود ،د دوی د لوړ مورال انګېزه ،له خپل هېواد سره بې کچې مینه او د یرغلګرو
څخه کرکه وه چې له امله یې د یرغلګرو پر وړاندې د خپلې خاورې ساتل او له خپلې خاورې د یرغلګرو د ایستلو
موخه (هدف) رامنځ ته کړي وه چې په مېړانه او ویاړ سره یې خپل ځانونه قرباني کول .ویتنامیان له مرګ ،ژوبلې
او زورونو نه وېریدل ،هر ویتنامی (ښځه او نر) په جګړو کې لوی شوي وو نو ځکه هر ویتنامی یو جګړن او اتل
ؤ ،په دې اړه ښاغلي ( ...برشت) ویلي وو«:هغه ملت چې اتل ته اړتیا ولري بدبخت دی ،په ویتنام کې ټول خلک،
ښځې ،نر ،زاړه او واړه اتالن وو( ».غالم رضا نجاتي :شکست امریکا)
د ویتنامیانو د لوړ مورال او زړورتوب په هکله د امریکا متحده ایاالتو ولسمشر جانسون په خواشینۍ سره اقرار
کوي وایي«:که چیرې زموږ هوایي ځواک نه وای دغو هر یو زېړ پوستکو او نیم لوېشتو به ،په خپلو جیبي
چاکوګانو موږ ژوندي نیولي وای( ».بر تراند راسل :جنایات جنګ در ویتنام۱۳۹ ،مخ)
دا ډول د امریکا متحده ایاالتو ولسمشر ایزنهاور د ۱۹۶۱ز ،کال په جنوري کې له ولسمشر کېنېډي (چې نوی ټاکل
شوی ؤ) د لیدنې پر مهال په حیرانۍ سره وویل«:ولې موږ په دا ډول مداخلو کې تل په دې فکر کې یو او وایو چې
د کمونستي ځواکونو روحیه زموږ د دموکراټیکو ځواکونو پر وړاندې لوړه ده( ».پروفیسور هواډ زین :داستان
امریکا ۲ ،ټوک۲۸۷،مخ)
د امریکا ولسمشر ،جان کېنېډي بیا دا ډول څرګندونې کړي وې«:جنوبي ویتنام ته پوځي مرستې چې په هره کچه او
هر کیفیت و ي نه شو کولی (هغه دښمن چې په هر ځای کې موجود دی او په هېڅ ځای کې نه لیدل کیږي) له منځه
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

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 آسیایي سیمه کې نه یوازی بری مشکل دی بلکې ناممکن
دی( ».غالم رضا نجاتي :شکست امریکا۱۱۸ ،مخ)
د ویتنام جګړې د امریکا یو تن سور پوستي ګډونوال ویلي وو«:دې واقعیت ته په کتو سره چې موږ د [روحي]
وسلې له پلوه له دښمن څخه په ټیټه کچه کې یو ،زموږ په منځ کې حیرانوونکي لټي او سستي موجوده ده ...خو [د
ویتنام] خلک تل پاتې دي ،ځکه چې ایمان لري ،هغوی موخه (هدف) لري ،له دې امله ده چې موږ د ویتنام جګړه
وبایلله ،ځکه چې موږ موخه نه درلودله ،موږ یو شتمن سړی ،د هغه بل شتمن سړي لپاره وجګړیدو»)*(...
(پروفیسور هواډ زین :داستان امریکا ۳ ،ټوک۵۴،مخ)
امریکایی لیکوال پروفیسور هواډ زین لیکي«:له ۱۹۶۴ز ،کال څخه تر ۱۹۷۲ز ،پورې د نړۍ تر ټولو ځواکمن او
بډایه هېواد( ،پرته د اټومي وسلې) د نورو ټولو وسلو او وسیلو په کارولو سره ،سره ونه شول کړای چې د یو
وړوکي هېواد په تش السو بزګرانو باندې بریالی شي ،د متحده ایاالتو ځواکونه د خپلې مډرنې ټکنالوژۍ سره د
ویتنام پر وړاندې د جګړې ډګر ته راغلل خو د ویتنام خلک بریالي شول( ».پروفیسور هواډ زین :داستان امریکا،
 ۲ټوک۲۷۷ ،مخ)
یو تن امریکایی پیلوټ چې له ویتنامیانو سره اسیر ؤ د ویتنامیانو د لوړ مورال په هکله وایي«:دوه څیزونو راته
ښکاره شول یو د هوسي مین سره مینه او له بمباریو څخه د دوی نه ویریدل ( ». ...بر تراند راسل :جنایات جنګ
ویتنام)۱۶۱ ،
دا چې هر ویتنامی یو سرتېری ؤ ،په اړه یې د شمالي ویتنام د دفاع وزیر او د (دین بین فو) جګړې فاتح (وونگوین
جیاپ) وویل«:زه د ویتنام د خلکو په بري باندې ډاډ لرم؛ موږ یوازې له امریکایي [وګړو] سره نه جګړیدو ،دوی
) (B -25الوتکې درلودلې ،سخته جګړه وه خو موږ د (هوشي مین) پر الر روان وو ،ومو کولی شول چې ټول
ویتنامي وګړي جګړه وکړي ،له هرې درې څخه جګړه ییزه کال جوړه کړو ،هره الره وتړو ،هر ویتنامی کس
سرتې ری کړو .امریکایان په خپلو وسلو او تخنیک باندې ډاډمن وو خو موږ په لومړیو کې د خپلو خلکو په هوډ او
کړنو والړ وو ،دا زموږ د جګړې د ګټلو داالیل وو چې ویتنام بری ترالسه کړ( ».هماغه کتاب۲۴ ،مخ)
-------------------------------------(*) داسې ښکاري چې دغه پاراګراف له انګرېزۍ څخه فارسۍ ژبې ته په سمه توګه نه دی ژباړل شوی ،موږ د
مطلب اصل مفهوم پښتو ته وژباړه.
کله چې امریکایان په دې پوه شول چې په ویتنام کې جګړه نه شي ګټلی نو د جګړې څخه د وتلو په هکله یې ډول،
ډول څرګندونې پیل کړې .دا مهال د امریکا یو وتلي مبصر ولیکل«:د امریکا ستراتیژۍ په اسیا کې ماتي خوړلي
ده ،موږ په اسیا کې د پولیسو دنده ترسره کوو( ».هماغه۱۳۹ ،مخ)
د متحده ایاالتو ولسمشر ،نیکسون چې د جانسون څخه وروسته واکمن شو د ویتنام له جګړې څخه د تېښتې په پلمه
داسې وویل«:امریکا له خپلو دوستو هېوادونو سره نامحدوده مرسته کوي خو دا آسیایان دي چې باید له آسیایانو سره
جګړه وکړي( ».هماغه ۱۴۸مخ)
د نیکسون موخه دا وه چې جنوبي ویتنام په پرمخ تللیو وسلو سمبال کړي او د ویتنام له جګړې امریکایي ځواکونه
وباسي او جګړه ویتنامۍ کړي ،داسې چې جنوبي ویتنام له شمالي ویتنام سره په جګړه کې پرېږدي.
د امریکایانو تاریخي او تل پاتې شرموونکي ماتي
لس کاله وړاندې چې لومړنۍ امریکایي پوځي ډلې ویتنام ته د مرستې په نوم راغلي وې ،د ویتنام جلکیو چې سپینې
ریښمینې لمنې یې اغوستې وې دوی ته یې ښه راغالست ویلو او د ګلونو امېلونه یې د هغوی غاړو ته وراچول خو
کله چې د امریکایانو وروستۍ ډلې له جنوبي ویتنام څخه په وتلو وې ،د سایګون اوسیدونکو په دوې پورې خندل او
ملنډې یې پرې وهلې( .غالم رضا نجاتي :شکست امریکا ۱۷۹مخ)
کله چې امریکایانو د جنوبي ویتنام جمهوري رژیم یوازې پرېښود او څه موده وروسته د شمالي ویتنام تر سخت
فشار الندې راغلو نو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیسنجر د امریکا د تاریخي بدنامۍ په هکله خپله اندېښنه داسې
ښکاره کړه «:له نړیوالو سره دا پوښتنه رامنځ ته شوي ده چې موږ امریکایان څه ډول خلک یو ،د تېرو پنځلسو
کلونو په اوږدو کې موږ د ویتنام وګړي وهڅول چې د بهرني خطر پر وړاندې (چې موږ یې بهرنی خطر بولو) 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)
د امریکا متحده آیاالتو د دفاع وزیر (شلزینګر) د خپلو ځواکونو شرموونکي تېښته خپل بری وباله او په پای کې یې
خپلو تېښتیدونکو ځواکونو ته وویل«:تاسو په جګړه کې بریالي شوي یاست او د ویتنام خاوره په ویاړ سره تر شا

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

پرېږدئ که څه هم [جنوبي] ویتنام د بهرنیو [شمالي ویتنام] 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 ( !!! ...هماغه۱۷۷ ،مخ)
امریکایان لکه څه ډول چې ویتنام ته بې هدفه راغلي وو ،هماغه شان بې پایلې په خواشینې او بې شرمۍ سره
ووتل ،هغه خواشینوونکي پېښې چې له ویتنام څخه د امریکایانو د وتلو پر مهال لیدل شوي دي؛ یوه خورا لویه
تراژیدي وه.
د ویتنام له السه تلل د متحده ایاالتو دولت لپاره د شرم او پېغور خبره وه ،د ویتنام ماتي د امریکا لپاره (د ویتنام
سېنډروم) په اصطالح بدله شوه ،ویتنام له السه تللی ؤ خو په دې موخه چې د امریکا تاریخي ماتي ته پرتوګ ور
واغوندي ،د واشنګټن پوسټ یو تن همکار (توم برادن) د هینري کیسینجر له خولې لیکي«:متحده ایاالت باید په
نړۍ کې داسې یو کار وکړي تر څو نړیوالو ته وښایي چې اوس هم متحده ایاالت نړیوال ځواک دی( ».پروفیسور
هواډ زین :داستان امریکا ۳ ،ټوک۷۷ ،مخ)
د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزیر کیسینجر هغه وړاندیز چې ( )۲۶کاله پخوا یې کړی ؤ ،ولسمشر
جرج بوش په افغانستان او عراق کې پلی کړ ،په لومړیو کې جرج بوش د عراق جګړې له پایلو خوشاله ؤ ،کله چې
جګړه پای ته ورسیده بوش په یوه راډیویي وینا کې وویل«:د ویتنام غمیزه کابوس د تل لپاره د عربو په جزیره کې
خاورو ته وسپارل شو».
(د مارچ په ۳۰مه۱۹۹۱ /ز کال کې) نیوریاک ټایمز لیکلي وو«:د پارس خلیج په جګړه کې د امریکا بری ...د
متحده ایاالتو د پوځ لپاره ځانګړی حیثیت ورکړ ،پوځ خپله ځواکمنتیا او تحرک په ځلیدونکي توګه وکارول ،په دې
کار سره یې د ویتنام هغه سختې غمجنې خاطرې له زړونو پاکې کړې( ».پروفیسور هواډ زین :داستان امریکا۳ ،
توګ۱۵۴ ،مخ)
جرج بوش او ملګرو یې یوازې خوب لیدلی ؤ چې ګواکې د ویتنام جګړې شرموونکي تاریخي ماتي یې په عراق
کې خاورو ته وسپارله ،دوی خبر نه وو چې د ویتنام په څېر یې یوه بله تاریخي ماتي د افغانستان د جګړې له امله
ورغاړې شوه او د ویتنام ټپونه یې هم راژوندي کړل.

(د نیول شوي امریکایي پېلوټ انځور)
نېټه۱۴۰۰/۹/۹:ل .ل
نور بیا

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

