
דראנגב"אהמערכה
אוסיהועיצוב

וייטנאםמלחמתשל
מערכתאתוייטנאם.אתלאחדבמטרהרחבאסטרטגימהלךצפון-וייטנאםצבאניסה1965בסתיו

הצסון-וייטנאמים.שלגדולהבתבוסההסתיימהוהיאדראנג,יאבעמקהאמריקניםניהלוהבלימה
למשךבווייטנאםשלהםהאסטרטגיהאתעיצבוהזאתמהמערכההאמריקניםשהפיקוהלקחים

מכןשלאחרהשניםחמש

חלוקיםוייטנאםמלחמתשלסיומהלאחרמאהמרבעיותר

אי-אונכונותהבדברצבאואנשיצבאייםהיסטוריווים

אותהבמהלךהאמריקניםשנקטוהאסטרטגיהשלנכונותה

המלחמהאתנלחםארצות-הבריתצבאהאםמלחמה.

השאלהזוהיבווייטנאם?הקונפליקטשהציבבתנאיםהנכונה
היסטוריוניםעליה.לענותמנסיםרביםשחוקריםהבסיסית,

בכיריםפיקודבתפקידיששירתואלהובעיקרצבאיים,

ארצות-צבאביטועניםבווייטנאמ,
הקרב.בשדהמנוצחבלתיהדההברית
קולונלהואזובגישההבולטוםאחד
אסטרטגיה"על"שספרוסאמרס,הארי

באקדמיותבסיסילגמודספרלהיותהפך
בארצות-הברית.יהצבאיות

ברוסגנרלשלעמדתוגםזוהי

צפון-צבאשלדיוויזיותשלושהשתתפוSanh)(Kheסאן
וייטנאם.

מפקדעל-ידישהותוותההאמריקנית,האסטרטגיה
וסטמורלנד,ויליאםגנרלבווייטנאם,ארצות-הבריתכוחות
אתחיפשהאמריקניהפיקודהתשה.שלאסטרטגיההייתה
המלחמה,שלהמפנה"נקודת"אתאוהשבירה"נקודת"

הכוחותשלההרוגיםמספריעלהשבו
שהםהאדםכוחעלהקומוניסטיים

לשםשננקטההטקטיקהלגייס.יכולים
הייתההאסטרטגיתהמטרההשגת
and)Searchוהשמד"חפש"מבצעי

.(Destroy
שלביותרהנפוצותהטעויותאחת
הטענההיאוייטנאםמלחמתעלמחקרים

היווהשמד"חפש"מבצעיכי
האסטרטגיההדבר.כךלאאךהאמריקנית.האסטרטגיה

המעורבותבתחילתכברגובשהוהיאהתשה,שלהייתה
במיוחד-בווייטנאםארצות-הבריתשלהמסיביתהקרקעית
צבאיותיחידותביןהראשוןהחזיתיהעימותשלבעקבותיו

צפון-וייטנאםצבאשלסדירותיחידותלביןאמריקניות
Drang),18דראנגיאבעמקהקרב-הווייט-קונגשלויחידות

הקרבתוצאותניתוח1965(.בנובמבר26-באוקטובר19
עלהשפיעכיצדויראהזהמאמרשלבמרכזויעמוד

לקיץעדארצות-הבריתצבאשלהטקטיקהועלהאסטרטגיה
האחריותאתלהעבירארצות-הבריתהחלהעת-1969

שלהווייטנאמיזציה(דרום-וייטנאםלידיהמלחמהלניהול
המלחמה).

החלטהצפון-וייטנאםממשלתקיבלה1963בדצמבר

השלבאתכלומר

ארצות-כוחותמפקדסגןשהיהפאלמר,

צבאשלהרמטכ"לסגןמכןולאחרבווייטנאםהברית

במגללהמרצה
טקטילפיקוד

מלתמתכיטוענתזואסכולההשביה.2
קונוונציונליתמלחמההייתהייטנאם.
רבשימושבהנעשהאךבעיקרה,

הםלראיהגרילה.מלחמתשלבטקטיקות
בדרום-וייטנאםכיהעובדהאתמביאים

צפון-צבאשלקורפוסיםארבעהנמצאו
בשלביההמלחמהוכיוייטנאם,
מלחמההייתה1972(מאמצע(האחרונים

תיסאלקה.3ההגדרהלפיקונוונציונלית

שליחידותנלחמולכןקודםעודאך
כך,גדולים.כוחותנגדהאמריקניהצבא
בקההמארינסבסיסעלבמצורלמשל,

,24



שלסדירותצבאיחידותתשלחשלפיהחשובה,אסטרטגית
-בדרוםשפעלההקומוניסטיתהמחתרתלעזרתהצפון

אתלחצותהייתההקומוניסטיתהתוכניתהווייט-קונג.
הגדולות,בעריםהתקוממויותולעוררלשנייםדרום-וייטנאם

כמעטשליטההושגהכברהכפרייםשבאזוריםלאחר
הדיוויזיותכיקבעההתוכניתהווייט-קונג.שלמוחלטת

ובמעיןקמבודיהעםלגבולסמוךיתרכזוהצפון-וייטנאמיות
המדינה.אתיחצובזקמתקפת

בדרום-הןהצפון-וייטנאמיתלהתעצמותבמקביל

ארצות-גםהחלהולאוסקמבודיהגבולותלאורךוהןוייטנאם

1965אוקטוברעדבווייטנאם.כוחותיהאתלהגדילהברית
בייעוץבעיקרבווייטנאםהאמריקניתהמעורבותהתבטאה
ארוכיאלימיםסיוריםבביצועדרום-וייטנאם,שלליחידות

PatrolsReconnaissanceRange(Long-קחה](טווח
חSpecial51-הירוקות"הכומתות"(מיוחדיםכוחותעל-ידי

[Airborne](קטס]נ,(Forcesשבטיעםפעולהבשיתוף
אמריקניים.מתחמיםעלבהגנהוכןהמונטיניארדים)(ההרים

להתקפותמועדפתמטרההיוהמיוחדיםהכוחותבסיסי
דרכימבודדים,היוהבסיסיםהקומוניסטיים.הכוחותמצד

להםלהעבירהיהניתןולעיתיםקשות,היואליהםהגישה
הכוחותיצאואלהמבסיסיםמסוקים.באמצעותרקאספקה

הקומוניסטים.שלההספקהנתיביעללפשיטותהמיוחדים
תוךאלהגבולאתהאמריקניותהיחידותחצורבותפעמים

לאורךשהתקדמובשיירותלפגועמנתעלולאוסקמבודיה
הו-צ'י-מין."נתיב

כבדיםנזקיםהסבוהמיוחדיםהכוחותשלפעולותיהם
היושבסיסיהםלכךנוספתסיבה-הקומוניסטיותליחידות
צפון-יחידותהתקיפו1965באוקטוברב-19מועדפת.מטרה

(Pleiמיבפלאיהמיוחדיםהכוחותבסיסאתוייטנאמיות
,(Meפלייקולעירדרומית-מערביתs(pleiku)להערכת

הצפון-וייטנאמיהניסיוןשלראשיתוזוהייתההאמריקנים

מדיוויזייתאלמנטיםלשניים.דרום-וייטנאםאתלבתר
סייעוCavalry")1ם[עו5ןסח([Airborne]הראשונההפרשים
מפקדתהמתקפה.אתלהדוףדרום-וייטנאמיותליחידות
Assistance)Militaryבווייטנאםהאמריקניהסיוע
MACV-Vietnam(Command,גנרלשלבפיקודו

אתלחפשלהמשיךהפרשיםלדיוויזייתהורתהוסטמורלנד
ההערכהןדימשהלו.6הצפון-וייטנאמיותהיחידותשרידי

נמצאיםבעמקכיקבעהארצות-הבריתצבאשלהמודיעינית
צפון-וייטנאמיים.גדודיםשלושה

לביןהאמריקניותהיחידותביןהראשוןהרציניהמגע
היחידותבנובמבר.ב-14היההצפון-וייטנאמיותהיחידות

מפציצישלובסיועמסיביארטילריבסיוע-האמריקניות

לצפון-קשותאבדותלגרוםהצליחו-יב"-52"הענק

הראשוניותהצלחותיהםאתניצלוהאמריקניםוייטנאמים.
ב-17הנסוגים.הקומוניסטייםהכוחותאחרילרדוףוהחלו

מתוכנן.מארבלתוךהאמריקנייםהגדודיםאחדנפלבנובמבר

שנמשךהקרב,במהלךנהרגואמריקניםחיילים151
הצהרייםאחריבשעותרקנפצעו.ורביםכשעתיים,
לחבורהדיוויזיהשלאחרותיחידותהצליחוהמאוחרות

לגדודלתתהיהניתןלאאנשיו.אתולחלץהפגועלגדוד
החייליםשלהרבהקרבתםבגללוארטילריאוויריסיוע

משוםוכןהצפון-וייטנאמיםלחייליםהאמריקנים
האש.מקורותאתולסמןלזהותהצליחולאשהאמריקנים
צפון-צבאשלהכוחותנסיגתעםהסתיימההמערכה

ברורוהיהבנובמבר),)26הקמבודילגבולמעבראלוייטנאם
צפון-מצבאלמנועהצליחההראשונההפרשיםדיוויזייתכי

אתלבתרדהיינוהאסטרטגיים,יעדיואתלהשיגוייטנאם
הקשותהאבדותלמרותלפיכך,םיינשל.7דרום-וייטנאם

סדרתלמוצלחת.המערכהנחשבהארצות-הברית,שספגה
נחשבתדראנג,יאבעמקהמערכהבמסגרתשנוהלוהקרבות,
צפון-לצבאארצות-הבריתביןהראשוןהחזיתילעימות

האמריקנים.להשייחסוהרבההחשיבותומכאןוייטנאם,
בכלהוטמעוהקרבותמסדרתהאמריקניםשהפיקוהלקחים

בצדגםכילצייןראויבווייטנאם.שלהםהיחידות
המערכהבעקבותלקחיםהפקתשלתהליךהיההקומוניסטי

דרלינג.ביא

האסטרטגיהלקחארצות-הברית:צבא

,~=i:Y-ןבעקבותהאמריקניםהגיעושאליההעיקריתהמסקנה ך,,ן,,,,,.] ה,,י.
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מסיביתנוכחותישנהבדרום-וייטנאםכיהייתההמערכה

השתמשוהןאומנםסדירות.צפון-וייטנאמיותיחידותשל
זוהיכיהייתההאמריקניתהקביעהאךגרילה,בשיטות

שאיפיינההמהפכניתהלוחמהולאקלאסיתגרילהלוחמת

זונקודההצרפתי.השלטוןבתקופתוייטנאםמלחמתאת
כיקבעוהמהפכניתהלוחמהתיאוריותנוסף.הסברמחייבת

המכריערובהבתמיכתלזכותישהאויבאתלנצחמנתעל

מאו-צה-טונג:שלבהגדרתוהכפרית.האוכלוסייהשל

לדגים.מיםכמוהגרילהללוחמינחוציםהכפריים
למודיעיןלמחסה,למזון,הלוחמיםזכוהכפריתמהאוכלוסייה

היהזהנוספימילוחמיםגויסואףומקרבהרפואי,ולטיפול

הצפון-היחידותעבורלאאךהווייט-קונג,עבורהמצב

הצפון-הצבאיחידותשלהלוגיסטייםהמקורותוייטנאמיות.

דרךהלוחמותהיחידותאלוהגיעובצפוןהיווייטנאמיות
לכפריםהאלההיחידותנזקקולאלפיכךהו-צ'י-מין.נתיב

לוגיסטי.כעורף
להשקיעהאמריקניםהאסטרטגיםהחליטוזומסיבה

האוכלוסייהשלבתמיכתהלזכותבניסיוןמשאביםפחות
שלום"ל"השכנתהתוכניותהתוצאה:הווייטנאמית.הכפרית

(Pacification)מסיביתצבאיתפעילותלטובתנדחקו
ידהמשכהארצות-הבריתכילטעוןאיןאךואינטנסיבית.

הייתהארצות-הבריתכאלה.תוכניותלבצעמהניסיוןכליל

בווייטנאםשהופעלוהשלום"השכנת"תוכניותבכלמעורבת

מדרום-כוחותיהפינוילאחרגםולמעשהמ-1961,החל

מאי(המלחמהשלהמוחלטלסיומהועד)1973(וייטנאם
המגזריםבפיתוחהושקעועצומיםמשאבים1975(.

אךהכפרי,המגזרובמיוחדדרום-וייטנאם,שלהאזרחיים
הצבאיהכוחלחיסולהצבאכוחותהפעלתעלהושםהדגש
םיטסינומוקה.9של

הנחתכיהטוענתרחבההיסטוריוגרפיתאסכולהישנה

לתבוסהשהביאההיאוכישגויה,הייתהזועבודה
אימצוהאמריקניותהיחידותבווייטנאם,יהאמריקנית

האשכוחעלהסתמכותתוךגרילהנגדלוחמהשלשיטות
ארטילריסיועעלוכןגבוההאוויריתניידותעלשלהן,העצום
אתזיהההאמריקנישהפיקודכיווןשהתבקש.ככלואווירי
הופעלובמעלה,ראשוןאסטרטגיכיעדהו-צ'י-מיןנתיב

הואכךעלונוסףזהתעבורהנתיבלאורךהמיוחדיםהכוחות
עלשהוטלההפצצותכמותכימעריכיםהרף.ללאהופצץ
העולםמלחמתבמהלךגרמניהעלשהוטלהמזוגבוהההנתיב

עםלשיאוהגיעההספקהבנתיבלפגועהניסיוןהשנייה.
ב-1970.לקמבודיההאמריקניתהפלישה

הוכחהשימש)12:1(דרלינגביאהמשוערהאבדותיחס
ההתשהאסטרטגייתעל-ידיכיוסטמורלנדלגנרלניצחת
לפעםמפעםנערכולכךבהתאםבמלחמה.לנצחיהיהניתן

מנוכחותשטחיםלטהרבמטרהגדולבהיקףמבצעים
קטניםמבצעיםמאותנערכווביניהםצבאית,קומוניסטית

המארינס,כוחותגםכילצייןישוהשמד".חפש"טקטיקתלפי
במסגרתאזרחיותתוכניותלביצועיותררגישיםשהיו

צבאיתפעילותעלדגששמוהשלום",השכנת"שלהכוללת
דרוםשלהצפונייםהמחוזות(אחריותםבגזרתהיקףרחבת

הפיקודשהפיקהעיקריהלקחזהולמעשה,אנא).-]ויטנאם,
עלשהשפיעזהוהואדראנג,ביאהמערכהלאחרהאמריקני

שלה.הווייטנאמיזציהלשלבעדהמלחמהניהול
התפיסהעלקשהביקורתנמתחתאומנםבמחקר

חשובאבלבווייטנאם,ארצות-הבריתשלהאסטרטגית
שהגיעחוזרהיזוןעלהתבססההזאתשהאסטרטגיהלהדגיש
אתכילהאמיןרבותסיבותהיול-MACVהלחימה.משטחי

הצפון-וייטנאמי.הצבאכתפיועלנושאהלחימהנטלרוב

צפון-סדירותיחידותעםונשנותחוזרותהיתקלויות

דרום-וייטנאםשלהצפונייםבמחוזותבמיוחד-וייטנאמיות

אתכיניצחתהוכחהסיפקו-1966-1965במהלךחיא)-](
צפון-וייטנאם.ייצבאשלסדירותיחידותמנהלותהמלחמה

צפון-אתלכבושהתכוונהלאמעולםארצות-הברית

על-ידיבדרוםשטוהרובשטחיםכוחותלהחזיקאווייטנאם

בעמקהמערכהשלסיומהעםמיידהאמריקניות.היחידות
קרבותלאזוריהראשונההדיוויזיהיחידותפונודראנגיא

זאת,ניצלצפון-וייטנאםצבאנחוצות.היושבהםאחרים
האמריקניהפיקודאךבעמק.והתמקמוחזרושלוויחידות
ביאשנערכהזודוגמתמערכותשלארוכהשורהכיקיווה

הקומוניסטייםהכוחותלתבוסתדברשלבסופויובילודראנג

אסטרטגייתעצמהאתהוכיחהMACVלדעתבמלחמה.

המערכתיתבראייהשינויכלהתבקשלאולפיכךההתשה,

האסטרטגיהכלהתבססההזאתההנחהעלי2.המחלמהשל
בווייטנאם.האמריקנית

מהמלחמותשונההייתהוייטנאםמלחמתכיספקאין
לכך.ערהיההאמריקניוהפיקודה-20,במאהלהשקדמו

לאוהצלחהברורים,חזיתקוויהיולאוייטנאםבמלחמת



בהםלהחזיקוביכולתשטחיםבכיבושלהימדדיכולההייתה
אחרתדרךנדרשהלפיכךהאויב.הדיפתתוךזמןלאורך
לעשותהאמריקניםבחרושבההדרךהצבא.הישגיאתלמדוד
וכלישבוייםהרוגים,האויב:אבדותאתלספורהייתהזאת

היתקלות.כללאחרהקומוניסטיםמידישנתפסוהנשק
יכלואםולחופשות,לעיטוריםלפרסים,זכולוחמותיחידות
מספרגבוהה.Counts)(Bodyגופות"ספירת"להוכיח
ולאלהצלחההמדדהיההקרבבשדההאויבשהותירהגופות
גופות"ספירת"למעשה,י3.הלשממבשתמכוהכפרייםמספר

ארצות-הבריתצבאשלההתשהאסטרטגייתשלליבההייתה

שלהאסטרטגיההפנטגון,מסמכילפיבווייטנאם.
הבשר",מטחנתקונספציית"עלהתבססהוסטמורלנד

קלארק,ומרקרידג'וויימתיוהגנרליםידיעלשהותוותה
קריקוריאה,מלחמתבמהלךהאמריקנייםהכוחותמפקדי
המסותמולהאמריקניהצבאשלהעדיףהאשבכוחשימוש

הצבאי4.("םדאגלי"מתקפות(הקומוניסטיםשלהאנושיות
הקרב,בשדההצלחתואתמוחשיתבצורהלהציגצריךהיה

לציבורודרכם(העיתונאיםלעשרותלהציגהיהוקשה
ההחלטות),ולמקבליהאמריקני
הלוחמות,היחידותבקרבשהסתובבו

שלכתומכיהלכאורה,הנראים,כפריים
היהזאתתחתדרום-וייטנאם.ממשלת

מרוטשות,גופותלהציגיותרהרבהקל
ברית-מתוצרתנשקוכלישבויים

סין.אוהמועצות
(Confirmedמאושרת"הריגה"עםיחדגופות"ספירת"

(Killsהריגה"איחסRatio)מהביטוייםלהיותהפכוי5(אווו
יכולהזוהערכהשיטתוייטנאם.מלחמתעםביותרהמזוהים
היחידות.ביןלתחרותשהביאהכיווןחיובית,להיותהייתה
שלהביצועיםלשיפוריביאוהתגמוליםכיהייתההכוונה

קובעהמחקראךהמוטיווציה.ולהגברתהלוחמותהיחידות
הסטטיסטיקותמיסודה.פסולההזאתהשיטההייתהככללכי

י6.המחלמבהתקדמותישנהכיהאשליהאתויצרונופחו
להשיגוהחטיבותהדיוויזיותמפקדיעללחץהגבוההפיקוד
קציניםהלוחמות.ליחידותירדוהלחץגבוהה,גופותספירת
בטוחהערובההייתהגבוההגופותספירתכיידעוקרביים

עלהצביעוהתקופהבניומחקריםהצבאית,להתקדמותם
י7.ד%00כדיעדמנופחיםהיוהקרבמשדהשהדיווחיםכך

שנשארומפקדיהןמצדהלוחמותהפלוגותעלהלחץ
חסרילמבצעיםמסוימיםבמקריםהביאהבטוחיםבבסיסים
גבעהעלהקרבכמוטקטיתאפילואואסטרטגיתתכלית

השיטההביאהאחריםבמקריםamburger~)18וה,,(937
אימרותבאמצעותנומקזההצדקהחסרהרגאזרחים.להרג

דוגמת:
*זזיdead"'5חמVietnamese8ן1יVietvc5)שחסם("-

*beforebemightperson8whatof"Regardlessה6
19dink",8washeaftenwardskilled,was

*heartsaboutworryandfirstshootTOחט8
later".minds

החייליםיחסאתציניתבצורהממחישיםאלהביטויים
ניסיוןכלהיהלאכיומלמדיםהמקומיתהאוכלוסייהכלפי

וייטנאמילביןלווייט-קונגהשייךוייטנאמיביןלהבדיל
Freeשוק(חופשייריאיזורשלבליבוונמצאמזלושאיתרע
lo(zoneמשימותכיהקרבייםהחייליםהבינומ-7969החל
גופות"ל"ספירתלהביאכדירקהפועלאלשהוצאוקרביות,

ובדרגות,בתפקידיםיתקדמושמפקדיהםמנתעלגבוהה
מחלקותשללסירובןהביאהזוהכרהי.םהייח2אתמסכנות
מפקדיםלחיסולואףקרביותלמשימותלצאתשלמות

בעיניהמידהעליתרלשאפתניםשנחשבוקי998וח9")"(,
םהידוקפ.22

שלצבאמשוםלעולם,באההגופות"ספירת"כאמור,
והתקדמות.הצלחהלבחינתאחריםמדדיםהיולאהאמריקני

מחסורקוריאה.במלחמתזושיטהשלראשיתהכילצייןיש
שלהמוגבלמאופיהובראשונהבראשנבעבמדדיםזה

מלחמתקוריאה).מלחמתשלגםכמו(בווייטנאםהמלחמה
מבחינה-היתרבין-הוגבלהוייטנאם

קואתלחצותנאסרלצבאגיאוגרפית:
שטחיםולכיבוש(DMZ),17הרוחב
שוםהייתהלאזדהרוחבלקומדרום

שלהצלחתןשאתכיווןתועמשמ.23
היהניתןהשלום"השכנת"תוכניות
הצבאהשתמשהארוך,בטווחרקלמדוד

היחידותהצלחתאתשמדדכמכשירגופות"ב"ספירת
שהוטחההרבההביקורתלמרותהקרב.בשדההקרביות

בסופוהריהגופות",ספירתסינדרום"עלהאמריקניבצבא
צפון-וצבאהווייט-קונגשספגוהכבדותהאבדותדברשל

ביכולתםקשהלפגיעההביאוטטמתקפתבמהלךוייטנאם
שלכוחוהתקפיות.ביוזמותלהמשיךהקומוניסטיםשל

הפעלתהעםובמיוחד-טטמתקפתבמהלךהווייט-קונג
הווייט-פעילישלממוקדלחיסולהתוכניתפניקס","של

צפון-צבאואילוקריטיות,חולשהלרמותהגיע-גנוק24

במארסרקהיקףרחבותהתקפיותליוזמותחזרוייטנאם
.1972

הדרךהייתה-הודגששכברכפי-הגופות"ספירת"
אלהווייט-קונגאתלהביאהאמריקניםקירשבאמצעותה

העריכו-תגיעהזאתשהנקודהברגעשלו.השבירהנקודת
ממאמציהםוהפייט-קונגצפון-וייטנאםיחדלו-האמריקנים

קומוניסטי,שלטוןתחתוייטנאםשלחלקיהשניאתלאחד

מלחמתאחרות:במיליםהמלחמה.מטרתתושגובכך
אולהיותשלמלחמההאמריקניםעבורהייתהלאוייטנאם
מטרתהאלאהשנייה,העולםמלחמתשהייתהכפילחדול
הקומוניסטיהמאבקאתלהפסיקהצפוןאתלשכנע""הייתה

בקומוניסטים,שיותרכמהלפגועישכיהיהברורבדרום.
הצבאשלהמבצעייםוהדרגיםבארה"בההחלטותמקבליאך

צ
ש

27י



לפנילהרוגישוייט-קונגאנשיכמהידעולאהאמריקני
הריבשה.25נקודתשתגיע

התשהכמלחמתוייטנאםמלחמתאתראהוסטמורלנד
הדרךכיקבעולכןמוגבלים,אנושייםמשאביםבעלאויבנגד

לאחרחלליובספירתהיאבוהפגיעהאתלהעריךהיחידה
ישנהכיהיהשידועאףכילצייןמענייןקרבית.פעולהכל

שנערךבראיוןהריהאויב,הרוגישלמספרםבהערכתהגזמה
מספרכיהודההואגיאפ,צפון-וייטנאם,צבאמפקדעם

ל-נכון(מיליוןלחציהגיעהקומוניסטיםבקרבהאבדות
הרשמייםלנתוניםמאודקרובההייתהזוהערכה1969(.26

הגופות"ספירת"עלשהתבססוארצות-הברית,צבאשל

נכוןהיהגיאפשמסרהנתוןכיטועןמוילרהלחימה.משדות
ןהשלכ.'2תעמולתיותמטרותלשרתנועדולא

ב"ספירתמאודהגזימושהאמריקניםייתכןכיצד
אבדותבדברמסרושהםהסופיהנתוןאךהגופות",

פשוטה:לכךהתשובההמציאות?אתתאםהקומוניסטים
גופות".ספירת"לבצעהאמריקניםיכלולארביםבמקרים

סיבות:כמהלכך
עלהקשווביצות)ג'ונגלים(בווייטנאםהשטחתנאי

תופוג.28מציאת
גופותאתלפנותכביריםמאמציםעשוהקומוניסטים

ברקה.29משדהחלליהם
רביםקומוניסטיםכיודאותשלרבהבמידהלשערניתן
טיפולמהעדראומתת-תזונהממחלות,כתוצאהמתו

קרביות.פציעותבעקבותהולםרפואי
ארטילריותהרעשותלאחרגופות"ספירות"נערכולא

גופותלמצואהיהניתןכילשערקשהאוויריות.ותקיפות

לאחראויב"-52"מפציצישלמרבדהפצצותלאחר
בנפלם.שימוש
שלבסופוהריהשיטה,עלהביקורתכללמרותלפיכך,

בדברהאמריקניתהסופיתההערכהאתהמחקרמקבלדבר
וייטנאם.~במלחמתהקומוניסטיםאבדות

הטקטיהלקחארצות-הברית:צבא
להשגתוהדרךהריהאסטרטגי,היעדהייתהההתשהאם

בכלוהשמד"חפש"מבצעימאותשלהפעלתםהמשךהייתה
מבצעישללביצועםהמרכזייםהכוחותדרום-וייטנאם.רחבי
מוסקות.יחידותהיואלהטיהור

ארצות-הבריתצבאהחלה-60שנותמראשיתהחל

היחידהדיוויזיוני.גודלבסדראוויריבילותיחידותלבנות
הראשונה.הפרשיםדיוויזייתהייתהלכךשהוסבההראשונה

י)1015ך0ך-ההמוטסתהדיוויזיהגםבאובעקבותיה

ם)'173ה-173המוטסתוהחטיבהAirborne)םועו5ןסח

Brigade.(Airborneשפותחוהלחימה,ותורותהטכניקות
בעקבותוהןאימוניםאחריהןהראשונההפרשיםבדיוויזיית

צבאשלהיחידותבשארהוטמעומקרבות,לקחיםהפקת
המארינס.ושלהיבשה

יהיווחטיבהדיוויזיהלכלכינקבעאלהלקחיםסמךעל
וההנדסה.הארטילריהלכוחותבדומהאורגנייםמסוקים
המעורבותמראשיתכברבווייטנאםפעלומסוקיםאומנם

דראנגיאבעמקהמערכהאךה-50,שנותבשלהיהאמריקנית
במסוקיםמסיבישימושנעשהשבההראשונההייתה

הקרקע,לכוחותאספקההזרימוהמסוקיםהשונים.לסוגיהם
ליצורעזרומכך:חשובאךתגבורות,הביאופצועים,פינו
בעיקר(לחימהאמצעיושללוחמיםשלקריטיתמסה

עליתרהאויב.ייעםמגעכשנוצראוויר)יבילתארטילריה
לכיתורוהביאהמארביםלתוךנפילהמנעהכוחותהנחתתכן,

במהלךהמובילהיהזהמודלולהשמדתן.אויביחידות
המסוקהשנים.עםהשתכללהרקהלחימהותורתהמלחמה,
לוחמינגדביותרהיעילההלחימהכפלטפורמתהתגלה
תנועהגמישותבעללכוחהחי"ראתהפךהואשכןגרילה,
הרגליםחיילייכלוהמסוקיםבאמצעותביותר.רבה

יתרנדרשו.הםשבומקוםבכלכמעטלהופיעהאמריקנים
באמצעותהיאאףהגיעהשהאספקההעובדהעצםכן,על

בלבד,ההכרחיהציודאתלשאתלחייליםאיפשרהמסוקים
הסמללהיותהפךהמסוקניידותם.אתיותרעודשהגבירמה

ארצות-הבריתשלהצבאיתהמעורבותשלהמוביל

הקרבבשדותנוחתיםמסוקיםעשרותשלומראהבווייטנאם,
הגיעההמלחמהשלבשיאהידמל.32נפוץהיהוייטנאםשל
תוספקהבמסוקים,הקרבלשדהומארינסרגליםיחידתכל

פונתהאףהצורךובמקרהמסוקיםבאמצעותותוגברה
מסוקים.באמצעות
גםהמסוקיםשימשודראנגיאבעמקהקרבותבמהלך
ר-נוט-יואי""מדגםמסוקיםעלמעופפת.כארטילריה
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(Huey)רימוניםמטולימקלעים,הותקנו

סיועשלבמשימותהופעלווהםורקטות,

מזואףרבההייתהיעילותםקרוב.אווירי

קרובשנמצאוכיווןהקרב,מטוסישל

מלפגועלהימנעיכוליםוהיולשטח

ה"יואי"שלהסבתוידידותיים.בכוחות

למסוקכוחותלהובלתסערממסוק

תחילתאתמסמלת(Gunship)המוש

נכנסב-1967קרב.במסוקיהשימוש
ה"קוברה"מסוקמבצעילשירות

ה-41(,(

היום.'יעדמבצעיבשימושהנמצא

ביטוילידיהביאבמסוקיםהשימוש

שלהאדירההאשעוצמתאתמעשי
למערכותהקרב.בשדהארצות-הברית

ובמיוחד-המלתמהמהלךבכלהשונות

הנחיתו-הגדולותבהתנגשויות

סוללותקידמורעננים,כוחותהמסוקים
רתוי,34טובאשסיועלמתןארטילריה

הכבדה,לארטילריהכמטווחיםשימשו
המסוקיםאלההיוקרובותולעיתים

שעלליחידותמסייעאשכוחשסיפקו

שהמסוקיםלשכותכמובןאיןהקרקע.

משדהפצועיםשלמהירלפינויהביאו

דרסטיתלירידהשהביאדבר-הקרב

בקרבמפציעותהתמותהבשיעורי

האמריקניים.הכוחות

אפטרטגייםלקחיםצפון-וייטנאם:צבא
וטקטיים

יאבעמקהמערכההייתהצפון-וייטנאםצבאשלליחידות
העוצמהמלואעםנפגשוהןשבההראשונההפעםדראנג

הצפון-הפיקודאתהביאהדראנגביאהתבוסההאמריקנית.

והןהאסטרטגיהאתהןלשנותוייטנאמי
נגדהמערכהבניהולהטקטיקהאת

הכירהצפון-וייטנאםארצות-הברית.
מוללהתמודדתוכללאכיבעובדה
שלהעדיפהוהטכנולוגיההאשעוצמת

לבתר-האסטרטגיהיעדארצות-הברית.
עדנדהה-לשנייםדרום-וייטנאםאת

לדעתארצות-הברית,תפגיןשבולשלב
כלליתחולשההצפון-וייטנאמי,הפיקוד

אלאדיאן-ביאן-פו,שלכיבושהעם
בשללחלוטיןנכשלוהםשהפעם
ארצות-הבריתשלהמותצתעליונותה

מהאוויר.אשבכוהובמיוהדאש,בכוח
שלהכוללתהמתקפהגםכן,עליתר

מתקפת(1968בראשיתהווייט-קונג
העוצמהמולאלנשברהטט)

אתמציינתטטמתקפתהאמריקנית.
הווייט-כלילכמעטחוסלשבוהשלב

המעורבותגברהשבוהשלבואתקונג
נדרשואךבמלחמה.הצפון-וייטנאמית
כדישניםארבעעודלצפון-וייטנאמים
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