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  جاويد: برگردان و ويرايش از

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠۶
  

  يک انقالبی در جنگ ھای متعدد
 

 

 

جنرال نگوين .   فرمانده قھرمان  جنگ ھای پارتيزانی  ويتنام در گذشتVo Nguyen Giapپ جنرال  وو نگوين جيا

  .جياپ از رقبای جنگی خود زيادتر زندگی کرد 

  در جنگ ١٩۵۴کسی که قوای جنرال جياپ در سال Henri Navarre رقيب فرانسوی  وی جنرال  ھانری نوار  

  در پاريس ١٩٨٣    قوای تحت فرمان وی را متالشی کرد  قبالً در سال Dien Bien phu)    ين بين فو د( معروف  

سال    که قوای امريکانی را تا William Westmoreland   در گذشت وھکذا جنرال امريکائی ويليم وست موريلند

  . در گذشت  در نودويک سالگی٢٠٠۵کرد در سال   در ويتنام جنوبی فرماندھی می١٩۶٨

  .و دو سالگی در ھانوی در گذشت  ويتنام به عمر يک صدۀاکنون جياپ سر فرمانده فاتح دو جنگ عمد

در گزارشات خبری . به حزب کمونيست ويتنام  پيوست ١٩٣١ تولد شد ودر سال ١٩١١ اگست ٢۵جنرال جياپ در 

مين خاطر زير تعقيب قرار گرفت وزندانی کرد به ھ عليه سياست ھای کلونياليستی فرانسه قاطعانه موضع گيری می

  .شد

در  .فاميل ھای نزديک جياپ توسط فرانسوی ھا به قتل رسيدند در دوران مھاجرت جياپ در چين  تمام فاميل  جياپ و

  .  قرار گرفتHo Chi Minhچين جياپ در زمرۀ ھمکاران نزديک ھوشی مين 

  .پارتيزانی مقابل  جاپانی ھا شرکت کرد جياپ دوباره به ويتنام برگشت ودر جنگ ١٩۴۴در سال 

  جياپ ابتداء به حيث وزير داخله وبعداً به حيث سر قومندان اعلی * که ھوشی مين جمھوريت ويتنام را اعالن کرد  وقتی
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را ** در جنگ ھای کوچک که سالھا طول کشيد قوای فرانسه نتوانست  ويت مين ھا . قوای مسلح انتخاب گرديد

  . مين ھا ھم نتوانست پيروزی  به دست بياورند شکست دھد  و ويت

  خواست  پای ويتنامی ھا را در يک تله بکشاند که به اين کار خود Navarre  جنرال فرانسوی   نوار ١٩۵۴در سال 

  .موفق گرديد اما محاصره وتصرف  دی بين فو توسط قوای جنرال جياپ برای فرانسوی ھا فاجعه بار بود 

که ويتنام به خاکدان مبدل گرديد جياپ در پست وزارت دفاع  رول فوق العاده در تھاجم ) ١(ا درجنگ مقابل امريک

ين  جنگ از نگاه نظامی ويتنامی ھا پيروزی به دست نياوردند اما از نگاه ا نداشت  گرچه در١٩۶٨در سال )  ٢" (تت"

  .سياسی  پيروزی  درخشانی کسب کردند

   منجر به ١٩٧۵ھاجم گسترده را در ويتنام جنوبی به دست داشت که در اپريل در آخرين مراحل جنگ  جياپ رھبری ت

  .بيروی سياسی خود را از دست داد  جنرال جياپ پست وزارت و٨٠ ۀدر دھ.  سقوط سايگون گرديد

  

   :پی نوشت ھا

به اشغال  جاپان در آمد در ختم جنگ   در جريان جنگ عمومی دوم  تمام ھندوچين از تصرف فرانسه بيرون شد و*

  .ی ويتنام استقالل  ويتنام را خواستار شدند کمونيست ھا نيروھای ملی و

  . ھوشی مين تشکيل کشور مستقل ويتنام در ھانوی را اعالم کرد١٩۴۵در دوم سپتمبر 

که   "مينام دوک الپ  نويت"  پس از جنگ عمومی دوم  احزاب ملی وحزب کمونيست ويتنام در سازمانی  به نام **

    گرد آمدند،شد ناميده می " ويت مين"به اختصار

 نظامی را برای آموزش و ۀ نفر از افراد  گروه کمک ومشاور٣۵مريکا ترومن اجمھور   رئيس١٩۵٠در سال  : ١

  . مستعمراتی خود را در ويتنام حفظ کندۀمشاوره به کمک  فرانسه فرستاد تا  فرانسه بتواند سلط

نيروھای فرانسوی را  شکست سختی دادند  ودر نتيجه فرانسه " دين بين فو" نيروھای ويت مين  در١٩۵۴در سال 

ويتنام  )  ژنو ( کنفرانس  ژنفۀاما در موافقتنام.  والئوس را به رسميت بشناسد ،ياج کامبو،حاضر شد  استقالل  ويتنام

ی گيری از مردم ويتنام وضع حکومت  در أھانه که پس از رظاھراً به اين ب. را به دو بخش شمالی وجنوبی  تقسيم کردند

  .اين کشور معلوم شود

در مذاکرات مربوط به ترتيبات اين مريکا از شرکت ا با تشويق نگو دين ديمحکومت ويتنام جنوبی زير رھبری 

ھا پرداخت و  مريکا به سرکوب شديد کمونيستادر ھمين دوره حکومت ويتنام جنوبی با حمايت . گيری سر باز زد یأر

  .يکائی به ويتنام باز گرديدربه اين ترتيب پای جنگ طلبان ام و بسياری از مردم به اتھام کمونيست بودن اعدام شدند

 ۀجبھ « ھامين  که مصادف با عيد  تت وآغاز سال نو ويتنام است  ويت ١٩۶٨جنوری  ٣٠در "  تت" عيد  ۀحمل:  ٢

    که حکومت پوشالی  ويتنام جنوبی افراد اين جبھه را  ويت کنگ می ناميد»ملی آزاديبخش ويتنام جنوبی

  .بان ويتنامی استبه ز] Việt Nam Cộng Sảnويت نام کنگ سان   (که کوتاه شدۀ  " ونيست ويتنامی کم[" 

 فبروری  طول ٢۵ تا »تت« ۀ ھا در اين روز تھاجم گسترده ای را عليه اشغالگران امريکائی آغاز کردند  حملمينويت 

 پيروزی به دنبال نياورد  اما به خاطر درنده خوئی امريکا  منجر به تغيير  مين ھاکشيد گرچه اين حمله برای ويت 

  .گ شد  جنۀافکار امريکائی ھا  در بار
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   اکتوبر۵روزنامه زود دويچه سيتونگ شنبه : منبع برگردان

 


