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په ویتنام او افغانستان کې د امریکایانو جګړې
(پرتلنه)
نولسمه برخه
ویتنام
د جګړې له امله اوښتي زیانونه
د ویتنام وګړي له  ۳۳کلونو زیات د خپل هېواد د آزادۍ لپاره له فرانسویانو ،جاپانیانو ،امریکایانو ،د امریکا له
متحدینو او الس پوڅو سره په میړانه او زړورتیا وجګړیدل چې په پای کې بریالي او سرلوړي شول ،ویتنامیانو
وروسته له جګړې خپله بشپړه آزادي تر السه کړه ،خو کله چې جګړه پای ته ورسیده ،له بده مرغه چې دغه جنګ
ځپلي هېواد ته لوی ،لوی زیانونه اوښتي وو ،امریکایانو په ویتنام کې ( )۱۶کاله جګړه وکړه (۱۹۷۵ -۱۹۵۹ز)
نږدې درې میلیونه بې ګناه ویتنامیان یې ووژل په ویتنام کې امریکایانو نه یوازې د ویتنام له خلکو سره دښمني
درلوده بلکې د ویتنام له څارویو او نباتاتو سره یې هم دښمني کوله ،سربېره پر دې امریکایانو د څښلو اوبه هم
مسمومې یا زهرجنې کولې چې له امله یې انسانان ،کورني او وحشي څاروي له منځ تلل( .بر تراند راسل :جنایات
جنګ در ویتنام،فارسي ژباړه :ایرج مهدویان ۱۴۸مخ)
د هغو کیمیاوي توکو د کارولو له کبله چې امریکایانو د ویتنام پر ځنګلونو باندې د ونو د پاڼو د سوزولو او توږلو
په موخه له هوا څخه پاشل ،د انسانانو ،څارویو او ونو بوټو د منځه وړلو سره ،سره )۷۸( ،ډول ،ډول الوتونکي
مرغان هم له منځه والړل( .هماغه کتاب ۵۲،مخ)
امریکایانو د ویتنام پر ځنګلونو باندې له هوا څخه ،له اتیا میلیونو لیترو زیات کیمیاوي زهرجن توکي شیندلي وو
چې له امله یې د ځنګلونو ونې وچې شوې او هر ډول فصلونه ،واښه ،ځناور او انسانان یې مسموم کړي وو...
(غالم رضا نجاتي :شکست امریکا ،ویتنام از دین بین فو ،تا سایګون۱۴۷ ،مخ)
د ویتنام (هندو چین) په سیمه کې د امریکایانو د پاتې شویو ناچاودلو بمونو او کیمیاوي توکو له امله تر نن ورځې
پورې خلک وژل کیږي او د سر او مال زیانونه ویني ،دغه زهرجن کیمیاوي توکي تردې کچې خطرناک وو چې
په خپله امریکایان او امریکائي پیلوټان چې دغه توکي یې د ویتنام پر ځنګلونو شیندل په ګڼو ناروغیو اخته شوي
دي ،له دې څخه پوهیدلی شو چې د ویتنام وګړي چې دا ډول زهرجن کیمیاوي توکي مخامخ پرې پاشل کیدل اغېز
به یې تر کومې کچې وي؟ د امریکایانو د کیمیاوي توکو ناوړه اغېز او د ناچاودلو بمونو د زیانونو په اړه د بي ،بي
سي ،عیني شاهد (د خبلایر د سترګو لیدلي حال) په یو راپور کې په زړه پورې مالومات راټول شوي دي ،په راپور
کې داسې راغلي دي :څو میاشتې وړاندې مې واوریدل چې زما دوست (جارج بوچو وېسکي) مړ شوی ،ډاکټرانو
ورته ویلي وو چې سرطان [ ]Cancerیې دی ،د یو ډول کیمیاوي موادو (ایجنټ اورنج) له کبله په دغه ناروغۍ
اخته شوی ؤ ،جارج د ویتنام د جګړې په وخت یو امریکایي پېلوټ ؤ ،د الؤس او ویتنام په ځنګلونو به یې بریدونه
کول ،دا حملې ډېرې په [پټ] راز کې ساتل شوي وې ،څوک ترې نه وو خبر ،جارج به ډېر ښکته پرواز کولو چې
د دښمن له ډزو ځان خوندې وساتي ،د جارج دنده (د هوشي مېن الره) [په نوم] د دښمن [ویتنامیانو] د فعالیتونه
څارل وو ،دا د شمالي ویتنام د رسد یا مهماتو [د رسولو] الره وه چې د ویتنام په جګړه کې یې ډېر اهمیت لرلو ،د
رسد [اکماالتو] په دغه الره یي هوایي بریدونه کول ،یوه خطرناکه دنده وه ،د جارج په جوپه یا (سکواډرن) کې
( )۱۵۷پېلوټان وو چې د ( )۳۴پېلوټانو الوتکې دښمن راغوځولي وې ،عجیبه دا ده چې جارج په دغه خطرناک مهم
کې بچ راوتلی ؤ خو یو بل پخوانی ماموریت یا مېشن یې د مړینې علت ؤ ،د جارج هغه کار دا ؤ چې د نورو هغو
الوتکو په ژغورلو کې یې مرسته کوله چې د (اېجنټ اورنج) په نوم زهرجن مواد یې په ځنګلونو شیندل خو
باالخره دی په خپله د دغو زهرجنو موادو ښکار شو ،دا کیمیاوي مواد د ونو بوټو پاڼې سوزوي ،د مرکزي ویتنام
(داناګ) سیمه کې دا مواد زېرمه وو او له دې ځایه به په الوتکو کې د بریدونو لپاره باریدل( ،داناګ) نن هم د نړۍ
()1

( )1په ویتنام کې د جګړې له امله اوښتي زیانونو په اړه د لیکنو په درېیمه برخه (په ویتنام کې د یرغلګرو جنایتونه)
کې تر یوې کچې پورې یادونه شوي ده.

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

یوه داسې سیمه ده چېرته چې د پیدایشي معذورو [کسانو] شمېر له ټولو زیات دی .له جارج سره مې په ۲۰۱۳ز،
کال کې لیدلي وو ،هغه ځای کې مې له یو بل پخواني امریکایي پوځي سره لیده کاته وشول.
(خماوون) د چونې غرونه او ځنګلونه لري چې په یو وخت کې کمونستانو د رسد د پټو الرو په توګه کارول ځکه
دوی نه شول کولی چې د کلکې پوځي څارنې له کبله جنوب ته جنګي سامان الت او خوراکي مواد ورسوي ،دا
الره په غرونو کې بې طرفه الوس ته رسیدلي ده.
جارج اوس ( )۷۳کلن ؤ ،ځالنده آبي سترګې یې لرلې یو باروبه شخصیت ؤ خو لکه د پخوانو پوځیانو دی هم د
ځینو ورکو پلټونکی ؤ ،موږ درې واړو د یو استرالیاوي د ځنګلونو د الرو د کارپوه (ډګوي) سره د (موګیا) تنګي د
شاوخوا سیمو جاج واخیستلو چې د (ترنسنګ) له غرونو تېریږي ،هم دې ځای کې د شمالي ویتنام ځواکونه الؤس
ته داخلیدل ،وسله والو به د بمونو او کیمیاوي مواد په دې ککړو الرو سفر کولو ،له یو داسې ځای به تېریدل چې (د
مرګ د دروازې) په نوم و پېژندلی شوه ،د اوږد مزل وروسته به دوی د ټرکونو ،سایکلونو ،هاتیانو او خلکو اوږد
قطار کې شامل شول لکه د میږو د قطار د جنوب پر لور د خوځښت پرته بل هېڅ مقصد یې نه درلود ،امریکایان
بې قراره وو چې څنګه هانوی [شمالي ویتنام] په جنوب کې د بغاوت له مالتړه راوګرځوي ،امریکا په الؤس کې
څه د پاسه دوه نیم میلیونه ټنه بمونه غورځولي وو ،د دوه ېمې نړیوالې جګړې نه هم ډېر ،د  ۱۹۶۵او ۱۹۷۳ز،
کلونو تر منځ په دې سیمه ،په اوسط ډول په هرو اتو مینټو کې بمباري شوي وه ،بمونو ټول منظر بدرنګه کړی دی
او ځینو بمونو خو دومره کندې جوړې کړي دي چې یو روغ جیپ [ګاډی] په کې ځایولی شي ،دا ځنګلونه د
ناچاودلو بمونو او ماینونو ډک دي ،د (موګیا) سره مو تر ټولو نږدې کلي کې ولیدل چې خلکو د بمونو په توکو
خېمې جوړې کړي دي ،ځوانان د الوتکو د پاتې شونو جوړې شوي کېشتیو [بېړیو] کې ګرځیدل او د غوګانو
جرسونه [ګینګړي] د راګټو د زړو پرزو [د کارتوسو له نلیو] جوړ شوي وو.
چې واپس راتلو یو سړي راته وویل :پام کوئ چې کوم ځای کې ګرځیدلی ،هلته څو کاله وړاندې د ده زوی وږیزو
بمونو وژلی .د جګړې په وخت کې په الؤس کې چې څومره خوشه یي یا وږیز بمونه غورځول شوي دي د هغو
نیمایي برخه د ټینس د ټوپ یا بال برابر بمونه دي چې ال هم خلک وژني د دې بمونو پېژندل آسان نه وي ،په یوه
کڅوړه یا جاجر کې ( )۶۰۰دغه واړه بمونه ځاییدی شي دېرش سلنه ال هم داسې پراته دي ،د (اېډواېدري) د یو
ګروپ په نوم د مین پاکونې یوې ډلې یوازې په (ناب) کلي کې ( )۲۵۰۰بمونه شنډ کړي دي خو پوره صفایي به بې
څو لسیزې اخلي ،تر څو چې خلک په ډاډ سره په دې کلي کې وګرځي ،په هم دغه ورځ ماسپښین موږ په ځنګل کې
په یوه الره روان وو چې ناڅاپه زموږ ملګري (ډېګوي) چېغه کړه«:ودرېږئ» د وږیزو بمونو کڅوړه هلته پرته وه
او نږدې وو چې موږ څلور واړه یې الوزولي وای ،ملګري راته وویل :هر کس دې د یو بل نه پنځلس مټره لېرې
واټن وساتي ځکه که بمونه چوي نو یو کس به رانه وړي نور خو به بچ وو ،په یره [وېره سره مو] خپل جیپ ته
ځان ورساوه .د ۱۹۷۵ز ،کال راهیسې په الؤس کې د دې ډول ناچاودلو بمونو د السه له ( )۲۰،۰۰۰ډېر کسان
وژلی شوي یا ژوبل شوي دي ،یوازې سږ کال ( )۱۳کسان وژلی شوي دي چې نیمایي یې ماشومان دي ،دا وږیز یا
خوشه یي بمونه یوازې وژل او معیوبول نه کوي د کر کرهڼې ځمکې شاړې کوي ،ټولنیز او اقتصادي پرمخ تګ
شلوي ،د الؤس دا سیمه د سرو زرو ،کاپرو او بوکساېټ لوی کانونه لري خو یوې داسې جګړې [یې] د راسپړلو
مخه نیولي ده چې د سیمې خلک هېڅ ورسره اړه نه لري ،په ۲۰۱۶ز ،کال کې ولسمشر اوباما د امریکې لومړی
ولسمشر شو [ؤ] چې د الؤس سفر یې وکړ ،د وږیزو بمونو او نورو وسلو د شنډولو لپاره یې نوي میلیونه ډالره
اعالن کړي خو که د امریکا د اوو سوو اتلسو میلیاردو دفاعي بودېجې ته وکتلی شي نو دا بیا بیخي ناکافي پیسې
دي ،سره له دې چې ( )۱۰۸هېوادونو د خوشه یي بمونو د بندیز تړون الس لیک کړی دی خو اوس هم بمونه
ویجاړي او تباهي رامنځ ته کوي او خلک وژني ،دا تېر کال په سوریه او لیبا کې دا ډول بمونه استعمال شوي دي
خو د الؤس په ډول یوازې عادي خلک تري کړیږي[ ،نه] سیاست دانان نه چې د دې وسلو د استعمال حکمونه
ورکوي.
د جنوبي ویتنام ( )۲۴۰۰کلي چې د جنوبي ویتنام الس پوڅي حکومت له ولکي بهر وو )۱۶۰۰( ،کلي د امریکایانو
او جنوبي ویتنام د هوایي بمباریو له امله وران او ویجاړ شول ،یوازې د ۱۹۶۲ز ،کال په اوږدو کې د متحده ایاالتو
هوایي ځواکونو ( )۵۰،۰۰۰واره په یادو کلیو بمبارۍ ترسره کړي وې( .جنایات جنګ در ویتنام ۵۱ ،مخ)
هغه کلي چې د جنوبي ویتنام حکومت تر څارنې الندې وو چې (د دولتي کلیو په نوم یادیدل) او اووه میلیونه کسان
په کې اوسیدل ( )۱۶۰،۰۰۰ویتنامیان یې وژل شوي )۷۰۰،۰۰۰( ،کسان شکنجه شوي او ( )۳۵۰،۰۰۰تنه
ویتنامیان د سیاسي بندیانو په نوم بندیان شوي وو( .هماغه ۵۲ ،مخ)
سربېره پر دې د (سي ،آی ،اې) ادا رې په جنوبي ویتنام کې (د ققنوس عملیاتو) په نوم ،شل زره عام ویتنامیان په
دې تور بې محاکمې په پټه اعدام کړل چې ګواکې له کمونستانو سره پټې اړیکي لري ( . ...پروفیسور هواډ زین:
داستان امریکا ۲ ،ټوک ،فارسي ژباړه خ .طهوري؛ م .هادي ۲۹۱،مخ)
کله چې جګړه پای ته ورسیده اووه میلیونه ټنه بمونه د ویتنام پر خاوره غورځول شوي وو ،نږدې ( )۵۰۰پونډه
بمونه د هر ویتنامي پر سر رسیدل ،یاني د دویمې نړیوالې جګړې دوه برابره بمونو په کچه چې په آروپا او آسیا

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

باندې غورځول شوي وو ،داسې اټکل کیده چې شل میلیونه کندې د بمونو د غوځولو په پایله کې د ویتنام په خاوره
کې جوړې شوي وې( .هماغه کتاب)۲۹،
دا شان ځینو نورو لیکواالنو لیکلي چې د امریکا متحده آیاالتو پوځ او متحدینو یې تر ( )۱۵-۱۴میلیونه ټنه
چاودیدونکي توکي پر ویتنامیانو وغورځول ،د دغو بمونو د چاودنې ځواک د هغه آټومي بم په پرتله چې د جاپان
په هیروشیما ښار باندې ،په دویمه نړیواله جګړه کې د امریکا له خوا غورځول شوی ؤ )۷۲۰( ،برابره ؤ( .شکست
امریکا ،ویتنام از دین بین فو ،تا سایګون ۱۷۸ ،مخ)
د امریکا متحده ایاالتو او متحدینو زیانونه:
نه یوازې دا چې امریکایانو ویتنام ته د سر او مال زیانونه واړول بلکې امریکایانو ته هم د سر او مال زیانونه
واوښتل ،بده خو ال دا چې امریکایان له نه جبرانیدونکي تاریخي زیان سره هم مخ شول چې د تاریخ له پاڼو یې هېڅ
کله نه شي پاکولی ،زما په خیال له هر ډول زیانونو څخه لوی زیان تاریخي بدنامي ده چې چا ته ورغاړې شي.
د ویتنام جګړې د زیانونو په هکله آغلي صفیې حلیم په خپله لیکنه (د ویتنام جنګ) کې لیکي«:تر ۱۹۷۳ز ،کال
پورې په ویتنام کې د امریکا  ۵لکه پوځ کې  ۲۰سلنه یې په اپیمو روږدې وو .په دغه جنګ کې د امریکا  ۵۸زرو
نه زیات پوځیان مړه ،یو نیم لک یې زخمیان او  ۲۰۰۰شا و خوا ورک شول .د جنوبي ویتنام  ۲۳۰زره پوځ ووژل
شو .له یو میلیون سلو زرو څخه زیات یې زخمیان شول .تر ټولو زیات زیان د شمالی ویتنام (ویت کنګ) ته
ورسیده ،د دوی  ۱۱لکه  ۷۶زره وګړي مړه او ورک شول .شاوخوا  ۶لکه خلک یې ټپیان وو .د چین ۱۴۴۶
پوځیان مړه او  ۴۲۰۰زخمي وو .د دې نه عالوه د روس ،جنوبي کوریا ،الوس ،استریلیا او د تایلینډ پوځي او غیر
پوځي کسان هم پکې مړه او زخمیان شول .د پوځ نه عالوه د جنوبي ویتنام  ۱۶لکه -د کمبوډیا  ۸۱زره -د شمالي
ویتنام  ۷لکه او د الوس  ۵۰زره عام ولس ووژل شو».
امریکایی لیکوال پروفیسور هواډ زین د ویتنام په جګړه کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه لیکي«:امریکایانو
خپل پوځي ځواکونه له ویتنام څخه په داسې حال کې وایستل چې  ۱۲۰زره امریکایان وژل شوي وو».
هواډ زین زیاتوي«:د جګړې د اوږدیدو له امله ورځ تر بلې د امریکا د پوځیانو تېښته الپسې لویېدله ،په زرګونو
تنه پوځیان لویدیځې اروپا ،فرانسې ،سویډن او هالنډ ته وتښتیدل چې ډېری یې د کاناډا له پولې تښتیدلي وو ،ځیني
وایي چې ( ۵۰زره) تنه وو او نور وایي چې (۱۰۰زره) تنو ته یې شمېر رسیږي ،له جګړې دغه تښتیدلي کسان یې
په متحده ایاالتو کې پاتې شول او یو شمېر نورو یې د خپلو قوماندانانو پر وړاندې پورته شول ،نور یې په کلیسګانو
کې پټ شول چې په هغه ځایونو کې د جګړې ضد کسانو او نورو خواخوږو له خوا ساتل کیدل ...د بوستون په
پوهنتون کې ( )۱۰۰۰تنه محص لینو د پوهنتون د لمونځ په ځای [کلیسا] کې د یو تښتیدلي عسکر (ري کرول) په
مالتړ پنځه شپې ورځې تېرې او شپې یې په ویښه سبا کړې( .داستان امریکا ۲ ،ټوک ،فارسي ژباړه خ .طهوري؛
م .هادي۳۱۶ ،مخ)
د پورته یادو شویو زیانونو پرته د ویتنام په جګړه کې امریکایانو هر کال په میلیاردونو ډالر لګول چې د  ۱۶کلونو
په اوږدو کې یې ( )۷۳۸میلیارده ډالر ،سره د لویې بدنامۍ له السه ورکړل ۵( .جنگ پر هزینه تاریخ امریکا را
بشناسید)
له جګړې وروسته د ویتنام اقتصادي پرمختګ:
سره له دې چې سراسر ویتنام د امریکایانو د بمباریو له امله ویجاړ شوی ؤ ،کله چې د امریکا ولسمشر جمي کارتر
د امریکا ولسمشر وټاکل شو نو له ویتنام سره یې له مرستې انکار وکړ ،په دې اړه په یوه خبري غونډه کې له هغه
وپوښتل شول ،کارتر یې په ځواب کې وویل«:په دې تړاؤ هېڅ ډول ځانګړي ژمنه نه ده شوي ځکه چې ورانی او
زیانونه دواړو خواوو ته اوښتي دي( ».داستان امریکا ۳ ،ټوک ،فارسي ژباړه خ .طهوري؛ م .هادي۱۰۰مخ)
نن ورځ د ویتنام سوسیالیستي جمهوریت وګړي له ( )۹۶میلیونو تنو هم زیات دي او د نړۍ پنځلسم ګڼ مېشتی
هېواد شمېرل کیږي ،وروسته له هغې چې ویتنامیانو خپله آزدي ترالسه کړه ،په ۱۹۷۹ز ،کې یې پر کامبوجیا برید
وکړ چې پروړاندې یې چینایانو په همدې کال کې په ویتنام یرغل ترسره کړ چې له امله یې د هېواد بیارغونه او
اقتصادي پرمخ تګ وځنډول شو ،ویتنامیان لکه څرنګ چې له یرغلګرو سره په سړه سینه په میړانه وجګړیدل
همداسې یې د خپل هېواد د بیا آبادولو په برخه کې له صبر او زغمه کار واخیست) ،(2د ویتنام د خلکو د صبر او
زغم پایله وه چې نن ورځ د دوی هېواد په اقتصادي لحاظ په ښه حالت کې دی او د بریا پر لور درومي .د ویتنام
هېواد د اقت صاد په ډګر کې وروسته له چین څخه ښه پرمخ تګ کړی دی او په چټکۍ سره د پرمخ تګ په حال کې
دی ،ویتنام خپل اقتصاد په ډېره ښه توګه پر مخ بیایي ،له دې امله ده چې (د آسیا د اقتصاد د زمري) ستاینوم (لقب)
په نظر کې ورته نیول شوی دی.
)(https://go2tr.co/vietnam
نور بیا
(:)2په ویتنام کې صبر او زغم کول له خورا مهمو قوانینو څخه دی ،څوک حق نه لري خپل کار په بېړه ترسره
کړيhttps://go2tr.co/vietnam.
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