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محمد انور آڅړ

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

(دوانګ ثانح فونګ) د وایت کنګ یوه سرتیرې ،هغه د  ۲۴کلونو وه چې دوه
ځلې کونډه شوه ،دواړه میړونه یې سرتیري وو چې په جګړه کې ووژل شول.

ویتنام:
غبرګون او مقاومتونه
ویتنامیان چې له آره په جګړو کې لوی شوي او روزل شوي وو ،د یرغلګرو شتون یې په خپل هېواد کې نه خوښیده،
دوی د کلونو په اوږدو کې له ډېرو یرغلګرو :فرانسویانو ،جاپانیانو ،انګرېزانو ،امریکایانو او د امریکایانو د متحدینو
پر وړاندې جګړېدلي او هر ډول مقاومتونه یې کړي دي ،کله چې امریکایان جنوبي ویتنام ته ننوتل نو د یو تن
امریکایي نظامي ،جمیز توماس په وژلو سره د یرغلګرو پر وړاندې غبرګونونه پیل شول .لومړنی نظامي (جمیز
توماس) یې د سایګون سره نږدې په ۱۹۶۱ز ،کې د کریسمس له عید څخه درې ورځې وړاندې وواژه( .غالم رضا
نجاتي :شکست امریکا ،ویتنام از دین بین فو ،تا سایګون ۱۷۸ ،مخ)
د ویتنام جګړه جبهه ییزه یا مخامخ جګړه نه وه ،داسې جګړه وه چې د امریکایانو دښمنانو په هر ځای کې شتون درلود
خو په هېڅ ځای کې نه لیدل کیدل ...امریکایانو ویتنامیان تر سختو بمباریو الندې له منځه وړل خو ډېر ژر به نورو
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ویتنامي ډلو د هغوی ځایونه ډکول چې د دوی دا ډول بې ساری مقاومت د نړیوالو له ستایلو سره مخ وو ،تر هغې چې
د خپلو دښمنانو له خوا به هم ستایل کیدل.
د ویتنام په جګړه کې د شمالي ویتنام او آزادۍ غوښتونکي ملي جبهې وسلې د امریکایانو په پرتله ډېرې کمې وې ،هغه
لویې الوتکې چې جګړه ییزي الوتکې یې انتقالولی شوی او ) (B. 52ستراتیژیکې الوتکې یې په واک کې نه وې،
ویتنامیانو له شوروي اتحاد او چین څخه ځینې وسلې ترالسه کولې چې په هغو کې د الوتکو ضد توغندي ګټور وو،
داسې ښکاري چې ویتنامیانو زغره وال ګاډي د امریکایانو د سختو بمباریو له کبله نه شول کارولی.
امریکایان په خپلو تخنیکي وسلو ډاډمن وو خو چریکان په خپل ایمان ،سرتېرۍ او ټینګ هوډ باندې والړ وو،
چریکانو د امریکایانو او جنوبي ویتنام عسکرو په پرتله لوړ مورال او انضباط درلودل ،خبره د ګروهې (عقیدې) نه
وه بلکې له خپلې خاورې دفاع او ساتنې سوال مطرح ؤ ،ویتنامیان له کمونستي ګروهې وړاندې هم د خپل هېواد
رښتني سرتېري وو( .هماغه کتاب۱۸۰ -۱۷۹،مخونه)
د شمالي ویتنام دفاع وزیر جنرال جیاپ په یوه راډیویي وینا کې وویل«:د ویتنام ولس د خپلواکۍ او آزادۍ د السه
ورکولو پر ځای مرګ خوښوي ،موږ د [امریکا ولسمشر] ایزنهاور (تخریبي جګړه) د کینډې (ځانګړي جګړه) د
جانسون (محدوده جګړه) کې بریالي شوي یو او اوس هم د نیکسون په (تهاجمي جګړه) کې د بري په حال کې یو»...
(هماغه کتاب۱۵۲ ،مخ)
امریکایي پوځیانو په ویتنام کې څو ډوله جګړې وکړې خو د ټولو پایلې منفي وې ،په دې لړ کې امریکایانو د
(ځانګړي جګړې) په نوم جګړه پیل کړه خو د هغې پایله هم ښه نه وه او بری یې ترالسه نه کړ ،نو اړ شول د (محلي
جګړې) په نوم جګړه وکړي ،له خپلو څو آسیایي متحدو هېوادونو یې مرسته وغوښته ،جنوبي کوریا څو ډلې پوځیان
ورواستول ،اسټرالیا ،نیوزی لڼد ،تایلنډ او فیلیپین هم خپل ځواکونه جنوبي ویتنام ته ولېږل چې د امریکا متحده ایاالتو،
جنوبي ویتنام او د امریکا متحدینو د عسکرو شمېره له یو میلیون کسانو واوښته ،د دغې حالت په لیدلو سره ډېری
امریکایان د خپل هېواد د پوځ په بري شکمن شول ،تر هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلي
(بال) وویل«:واشینګټن د څلورو آسونو د ګاډۍ په لرلو سره د ماتي پر لور درومي ».دا رنګ ولسمشر لندون
جانسون ،دفاع وزیر مک نامارا او جنرال وسټ له ناچارۍ وویل«:اوږده جګړه به سخته وي خو په پای کې به بری د
متحده ایاالتو په برخه شي( ».هماغه۱۳۷ ،مخ)
د ۱۹۶۹ز ،کال په لومړیو کې په جنوبي ویتنام کې د امریکایي ځواکونو شمېره ( )۵۴۳۰۰۰تنو ته ورسیده او د
امریکا متحدین :جنوبي کوریا ،اسټرالیا او د تایلنډ عسکرو شمېره ( )۸۶۰۰۰تنه وه ،د جنوبي ویتنام د پوځ شمېر
( )۸۰۰،۰۰۰تنه ؤ چې په دې ډول د شمالي ویتنام پر وړاندې د ټولو متحدینو ځواکونو شمېره ( )۱۴۲۹۰۰۰تنو ته
رسیدلي وه( .هماغه)۱۴۷ ،
د ویتنام غوندې په یوه وړوکي هېواد کې د امریکایانو او متحدینو د دومره لوی شمېر پوځ د شتون سره ،سره یې بیا
هم بری ترالسه نه کړ ،د دوی هوایي ځواکونو که هر څو بمبارۍ وکړې ښه پایله یې ورنه کړه بلکې د ویتنام خلک
یې الپسې پیاوړي او ټینګ کړل ،د ۱۹۶۶ز ،کال په وروستیو کې د شمالي ویتنام د دفاع وزیر جنرال جیاپ
وویل «:امریکایان چې هر څومره ډېر ځواکونه ویتنام ته رالیږي ،د ال ډېرو درنو ماتو سره به مخ کیږي ،په جنوب
[ویتنام] کې د امریکا نظامیانو راغونډیدل د واشنیګټن او د دوی د الس پوڅي ،سایګون د کمزورۍ ښکارندویي کوي،
د امریکا ستراتیژي به د خلکو د پرګنو پر وړاندې له ناکامۍ سره مخ شي ،امریکایان خپل ځواکونه په پنډغالو کې
ځای پرځای کوي او موږ پر دغو پوځي ځواکونو بریدونه کوو ،که چېرې دوی خپل ځواکونه سره ووېشي بیا به هم
زیانونه وراړول کیږي ،ځکه چې د دوی د تګ راتګ په الرو پورې تړلی دی  ...امریکایان د خپلو ګوډاګیانو د
پاییښت په موخه ،په جنوبي ویتنام کې پلي کیږي خو نه شي کولی تر پایه په ویتنام کې پاتې شي ،د دوی شتون یوازې
د سایګون د خایینانو غوڅول [له منځه وړل] دي ،امریکایي ځواکونه په ټول ځواک سره په ویتنام کې ځای پرځای دي
او د خپلې خوښې عملیات کوي ،خلک وژني خو په پای کې به بریالي نه شي ،دا چې دښمن خپلو جګړو ته پراختیا
ورکوي ،شمالي ځواکونه هم د نویو وسلو په کارولو سره د امریکایانو پر وړاندې جګړې پر مخ بیایي( ».هماغه،
)۱۳۹
د شمالي ویتنام د دفاع وزیر جنرال جیاپ د جنوري په ۱۹۶۸ /۳۱ز ،کال په ټول جنوبي ویتنام ناڅاپي بریدونه پیل
کړل ،جنرال جیاپ په دې بریدونو کې خپل نمایي ځپونکي ځواکونه چې شمېر یې ( )۱۲۰۰۰۰ته رسیده ګډون کړی ؤ
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خو د جنوبي ویتنام آزادي غوښتونکو وایت کنګ سرتیرو ښه توره وکړه ،د تت (تت اختر) جګړه خورا سخته ،ناڅاپي
او پراخه وه چې د ویتنام په ( )۵۰ښارونو کې روانه وه ...
په دې جګړه کې د ویت کنګ سرتېرو د سایګون د پولیسو مرکز ،پوسته ،راډیو او زندانونو باندې بریدونه وکړل او
هغه یې ونیول ،د ویت کنګ سرتېرو ،رپی (بیرغ) د دولت په ادارو باندې تر  ۲۵ورځو پورې والړ ؤ ،د امریکا
سفارت یې کالبند کړ ،امریکایي عسکر وډار شول د سایګون ښار یې په توپونو وویشت( .ویکي پیډیا ،جنګ ویتنام)
سرتیري د سایګون په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼې پورې ورسیدل  ...سرتېرو د (تان سون نهوت) لوی هوایي ډګر
ځینې برخې الندې کړې او ډېرې الوتکې یې ویجاړې کړې او زندان یې مات کړ ( )۲۰۰۰تنه بندیان یې خوشي کړل
 ...خو وروسته د امریکایانو او جنوبي ویتنام د فشار له کبله په شا شول .د امریکا د دفاع وزیر مک نامارا چې ماتي
یې خوړلي وه استعفاء وکړه او ولسمشر جانسون په ویتنام کې د خپلې ناکامۍ له امله وویل چې راتلونکي ولسمشرۍ
ټاکنو ته به نوماند نه شي .په ۱۹۶۸ز ،کال کې د (تت عید) جګړې امریکایانو ته وښودله چې په ویتنام کې جګړه نه
شي ګټلی( .غالم رضا نجاتي :شکست امریکا ،ویتنام از دین بین فو ،تا سایګون۱۴۵ -۱۴۴ ،مخونه؛ جان یانګ :جنګ
سرد صلح سرد ،مترجم :دکتر عزت هللا عزتي ،محبوبه بیات۱۶۵،مخ)

نیکسون په  ۱۹۷۲ز ،کال کې پر شمالي ویتنام بیا بمبار پیل کړ ،هانوی او د هایفونګ بندر یې بمبار کړل د نیکسون
موخه دا وه چې شمالي ویتنام د سولې خبرو ته اړ کړي( .جان یانګ :جنګ سرد صلح سرد ،ژباړونکي :دکتر عزت
هللا عزتي ،محبوبه بیات۱۶۷ ،مخ)
امریکایانو د جنوبي ویتنام په مالتړ د ۱۹۷۲ز ،کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په شمالي ویتنام باندې ()۸۰۰،۰۰۰
ټنه بمونه وغوځول  ...یوازې د درو ورځو په اوږدو کې ( )۲۰،۰۰۰ټنه بمونه د هانوی او هایفونګ پر ښارونو
وغورځول شول  ...د امریکایانو دا ډول وحشیانه فشارونو ته شمالي ویتنام تسلیم نه شو ،د دسامبر له  ۱۸تر ۲۴
پورې د شمالي ویتنام د هوایي دفاع ځواکونو ( )۴۸جګړه ییزې الوتکې رانسکورې کړې چې ( )۱۷الوتکې )(B -52
وې او ( )۵باله ) (F -111بم غوځوونکي ښکاري الوتکې په کې شاملې وې( .غالم رضا نجاتي :شکست امریکا،
ویتنام از دین بین فو ،تا سایګون۱۵۲ ،مخ)
په جګړه کې د ویتنامیانو زړورتیا ټولې نړۍ ته مالومه وه تر دې چې خپلو دښمنانو له خوا به هم ستایل کیدل ،په دې
هک له په ویتنام کې یو تن نیول شوی امریکایی پیلوټ خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي«:د دغو خلکو ټولیز هوډ
چې د امریکایانو له هوایي بمباریو نه وېریږي ،ومې لیدل چې د ټولو ځاني او مالي زیانونو وروسته د دوی په زړونو
کې له امریکایانو څخه کرکه الپسې زیاتیدله( .برتراند رسل :جنایات جنګ در ویتنام ،فارسي ترجمه :ایرج مهدویان.
۱۶۱مخ)
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(د ویتنام ولسمشر او ملي اتل ،هوشي مین شعر)

موږ له مرګ څخه ځواکمن یو
موږ د شولو د کښت په څېر یو (څه ښکلي هوا)
هر کال رېبل کیږو
بله ځل د ځواکمنو تنو او ښه حاصل سره لوییږو

نېټه۱۷ :تله۱۴۰۰ل .ل
نور بیا
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