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Bu anılar, Ho Chi Minh'le Birlikteki Günler 
koleksiyonunda «Başkan Ho Chi Minh Vietnam 
Devrimci Ordusu'nun Babası» başlığı altında çıktı. 
(Hanoi Yabana Diller Yayınevi, ikinci baskı 1962 
s. 179 - 228.) Doğrudan doğruya Giap tarafından 
yazılmamış fakat sözlü anlatımı, cildi derleyenler 
tarafından banda alınıp yayınlanmıştır. 

HALK ORDUSU'NUN DOĞUŞU 

II. Dünya savaşı patlak verdi. Vietnam'daki devrimci 
hareket amansızca bastırılmış; Partinin bütün legal ve 
yarı legal teşkilatları yer altına itilmişti. 1938 de, 
Hindiçini Demokratik Cephesi•nin Vietnam'da şimdiye 
kadar hiç görülmemiş derecede büyük bir kitle hareketini 
oluşturduğu sırada, Fransa'da Daladier hükümeti 
faşistlere teslim olmuş ve bizzat kendisi de faşist 
olmuştu. Hin-diçini'de, Japon faşistleri bu ülkeyi istila 
edebilmek için uygun bir fırsat    kolluyorlardı. 1940'da 



• 8 • 

Lang Son'a saldırdılar. (1). Fransız sömürgecileri bir 
yandan Japon faşistleri önünde secde ederken öte yandan 
da en şiddetli bir biçimde halk hareketini bastırmaya 
çalışıyorlardı. Tutuklamalar ve terör vahşicesine artmıştı. 
Böyle bir durum karşısında Parti, devrimci faaliyeti yer 
altında sürdürmek zorunda idi. 

Parti kararı üzerine, Pham Van Dong ve ben sınırı 
geçip Çin'e gidecektik. Bu bakımdan çok zor durumda 
idik. Pham Van Dong hasta idi ve ben Than Long özel 
okulunda öğretmenlik yapıyordum; tıpkı Hanoi'de Parti 
için yayın faaliyetini açık olarak sürdürdüğümüz 
zamanlardaki gibi benim her anlık hareketimi gizli ajanlar 
çok yakından izliyorlardı. Fakat bütün zorluklara rağmen, 
ayrılışımız için gerekli hazırlıklar tam bir gizlilik içinde 
dikkatle yerine getirildi. Gitmeden önce hayatımda son 
bir defa Hoang Van Thu ile buluşabildim. Buluşma 
Hanoi-Ha Dong yolu üzerindeki Quang Thien 
mezarlığında oldu. Mezarlığa alaca karanlıkda girdim. 
Uzun siyah giysiler içinde bir adam benden yana doğru 
yürüdü; bu beni bekli-yen Thu idi. 

Thu, «gerilla savaşını başlatmak için hazırlık 
yapmalıyız.  Şu  sıra  Japon  faşistleri  Hindiçini'yi 

(1) Hindiçini'deki Fransız genel valisi Amiral De-coux'un 
ültimatomlarına boyun eğip Japonlara üç hava üssü ve altı bin askerlik 
bir garnizonu kurma hakkını veren antlaşmayı imzalamış olması 
gerçeğine rağmen, Japonlar aynı günde yani 22 Eylül de kuzey 
Tonkin'de Lang Son ve Dong Dang şehirleri üstüne bir saldırıyı 
başlattılar. Lang Son 24 Eylülde teslim oldu ve bunu takip eden gün 
Fransızların Japonlara karşı bütün direnişi kırıldı. 
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işgal etmek üzereler, bu nedenle Müttefik kuvvetlerinin 
buraya çıkacaklarına dair her türlü ihtimal söz konusu. 
Devrimci hareketimizin silahlı güçleri olmalı. Kendimizi 
her bakımdan hazırlamalı ve böylece gerilla savaşını 
zamanında başla-tabilmeliyiz» dedi. 

Ayrılmadan önce Thu «Dışarıya gittiğinde Nguyen 
Ai Quoc ile karşılaşabilirsin. Doğu Asya Ezilen Halklar 
Birliğinin faaliyetleri hakkında bilgi almaya çalış» dedi. 

O hafta Cumartesi yerine Cuma günü ders verdim. 
Pazar günüm serbest idi. Böylece Pazartesi sabahı yok 
olduğum anlaşıldığında, ben çoktan Hanoi'den 
uzaklaşmış olacaktım. 3 Mayıs 1940'da öğleden sonra 
saat 17.00'de ders saatlerinden sonra, gezmeye çıkmış 
veya normal bir iş yapıyormuş gibi, dosdoğru Büyük 
Göle gittim. Yoldaş Thai kollarında küçük Hong Anh ile 
beraber Co Ngu yolunda beni bekliyordu (2). Ayrılırken 
çocuğu bakımı için başkasına emanet edebildiğinde 
tekrar yeraltı çalışmasında buluşabileceğimiz umudunu 
birbirimize ifade ettik. Son defa bir araya gelmiş 
olduğumuz aklımıza gelmiyordu. Ağır ağır bana 
gelmekte olan bir çekçek arabasını çağırdım. Yoldaş 
Minh tarafından çekilen çekçek arabası daha önceden 
kararlaştırıldığı üzere beni şehrin varoşlarındaki Cheme 
götürdü. 

Ertesi gün ben ve Pham Van Dong Köprü 
İstasyonu'nun sonundan Lao Cai'ye doğru trene bindik. 

Yolculuk sırasında tren arandığında iki defa 

(2)    Giap'ın karısı ve çocuğu. Her ikisi de II.  Dünya Savaşında 
öldüler. 
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inmek zorunda kaldık. Yağmur mevsimiydi. 
Nehirler kabarmıştı. Lao Cai'de bambudan bir salla 
Nam Ti ırmağını geçerek, Çin toprağına ulaştık. 
Oradan Pham Van Dong ve ben Kunming'e gitmek 
üzere trene bindik. Yolculuğumuzun bu kısmı daha 
da zordu. Treni en sonuna kadar araştırmak üzere 
binen memur ve polislerin gözüne ilişir ilişmez, 
şüphe çekmeden arkalarından yürüdük. Nihayet 
Kunming'e vardık. 

Kunming'de orada devrimci çalışma yapan 
Pung Chi Kien (3) ve Vu Anlı (4) ile temas 
kurabildik. Bize bir karara varmadan önce Vuong'u 
beklememiz söylenmişti. 

O sırada, Kunming'deki yoldaşlarımız Çin 
Komünist Partisinin mahalli kolu ile gizli 
temaslarını sürdürüyorlardı. Çinli yoldaşlarımızın 
yardımları sayesinde, karargâhlarımızı kurabildik, 
kitap ve gazete sağladık, haberleşme bağlantılarını 
iyi bir şekilde organize edebildik. Elbette ki bizi al-
çakçasına ortadan kaldırabilecek olan Kuomin-tang 
kliğinin izleyen bakışlarından sakınmak için çok 
gizli hareket etmek zorunda idik. Karargâhlarımızda 
hayat çok zordu. Alış-veriş yapmak ve yemek 
pişirmek zorundaydık. Benim sıram geldiğinde 
yemeği o kadar kötü pişirdimki, o günden itibaren 
sadece tabakları temizlemekle görevlendirildim. 
Vuong'u beklerken şevkle Çince öğrendik. 

(3) Merkez   Komitesi  üyesi.     Temmuz   194t'de  
Fransızlarla  yapılan  bir çarpışmada öldürüldü. 

(4) Kıdemli bir kadro ve asker, şimdi Vietnam Halk 
Ordusunda subay. 
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Vuong'un kim olduğunu sormadım. Hanoi'de 
Thu'nun Nguyen Hi Quoc'la karşılaşabileceğimi 
anlatan sözlerini hatırlayınca içimden adamı belli 
belirsiz kafamda canlandırdım. 

O zamanlar bizim yaşımızdakilerin gençliğinde, 
Nguyen Ai Quoc idealimiz, rüyalarımızdaki adam 
haline gelmişti. Rus ve Çin devrimlerinin büyük 
etkisi sonucu 1926-1927'de Hue'de öğrenci 
hareketleri gelişirken biz Hanoi'den getirilmiş olup 
Hue'de ikametgâha mecbur edilmiş olan Phan Boi 
Chau'ya uğradık. (5). Bize sık sık dünyadaki olayla-
ları anlatırdı. Evinin duvarlarında Sun Yat Sen, Le-
nin ve Sakyamuni'nin resimleri bulunurdu. Bizler 
büyük bir şevkle doğruyu araştıran gençlerdik. Fakat 
bizi en fazla heyecanlandıran şey, öğrenciler 
arasında hikâyeleri kulaktan kulağa anlatılan 
devrimci Nguyen Ai Quoc'du. Bir gün, Nguyen 
Khua Van nereden aldığını bilmediğim, Nguyen Ai 
Quoc tarafından yazılmış «Sömürgecilik Denemesi» 
başlıklı bir broşür getirdi. Elden ele dolaştırdık. 
Broşürün kapağı da Arabik yazı ile basılmıştı. 
Sömürgeciliği açıklayan bir kitabı ilk defa okumak 
bize sömürgeciliğe karşı büyük bir nefret aşıladı, 
tüylerimizi ürpertti. Daha sonraları Nguyen Ai Quoc 
hakkında birçok ilginç hikayeler kulağımıza geldi. 
Sanki kendileri Nguyen Ai Quoc Paris'de Le Paria'yı 
basarken veya bütün dünyayı dolaşırken onu 
görmüşler gibi, bazı arkadaşlarım büyük bir 
heyecan ve    coşkuyla bu hikayeleri    anlatırlardı. 

15) Şanghay'da tutuklandığı sırada, 1904'den 1925e "kadar 
Fransızlara karşı Dong Du (Doğuya Gidin) hareketinin ve başka bir 
çok hareketlerin lideri. Sonradan Hue'de ev hapsinde bulunduruldu 
ve 20 Ekim 1941'de öldü. 
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Hatta Nguyen Khua Van bize Nguyen Ai Quoc'urv 
kürk bir şapka giymiş bulanık bir desmini gösterdi.  
Fakat canlı muhayyilemiz ve ona olan derin 
saygımızla, bu resim bizim için sadık ve asil 
düşünceli gençliğin tam bir sembolü idi. 

1927'de Hue'de öğrenciler tarafından yapılan 
boykot hareketlerini takiben, okuldan kovulmuş ve 
doğduğum köye dönmek zorunda kalmıştım. O 
sırada, Hue'deki öğrenci hareketi yurt dışındaki 
devrimci örgütlerle temasını sürdürüyordu. 
Çoğumuz, bende dahil olmak üzere ülkenin dışına 
çıkmayı kafamıza koymuştuk, fakat güçlükler bizi 
engelliyordu. Bununla beraber ümit etmeye ve 
uygun bir fırsatı kollamaya devam ettik. O sırada 
doğduğum köye döndüm. Bir gün Hue'deki çok 
yakın bir arkadaşım olan Nguyen Chieu Dieu evime 
geldi, siyasi durum hakkında konuştu ve beni amacı 
önce ulusal devrimi daha sonra da dünya devrimini» 
yerine getirmek olan Tan Viet Partisine soktu. Dieu 
bana Komünizm hakkında fransız-ca yazılmış bir 
kitap, Dünya Ezilen Halklar Birliği tarafından 
Brükselde basılmış bir broşür ve Nguyen Ai 
Quoc'un yaptığı bir konuşmayı da ihtiva eden 
Kanton toplantısı hakkında belgeler verdi. Bu 
belgelerle beraber kırlara gittim, bir ağaca çıktım ve 
bunları okudum. Denilebilir ki, bu kitabın 
sayfalarında enternasyonalist fikirler kafamda iyice 
açıklığa kavuştu ve giderek içime işledi, her sayfa 
çok kuvvetli bir ilham kaynağı idi. Bir süre sonra, 
okula devam etmek için değil fakat yeraltı 
faaliyetlerini sürdürmek üzere Tan Viet Partisinin 
bir üyesi olarak Hue'ye döndüm. Burada Kanton'dan 
henüz dönmüş    bulunan Phan. 
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Dang Luu (6) Nguyen Ai Quoc hakkında bize bir 
çok hikayeler anlattı. 

Fakat Amca'nın ismine aşina olduğum zamanlar 
sadece devrimci hayatımın ilk günleri değildi. Daha 
sonra Hanoi'deki demokratik hareket sırasında 
benim Fransa'da Partinin resmi organı olarak 
yayınlanan Nötre Voix'a (Bizim Sesimiz) yazı 
yazdığım sıralarda, yazı kuruluna P.C. Lin diye 
imzalanmış ve gazeteye katkı olarak yollanmış olan 
makaleler gelirdi. Yoldaş Nguyen Ai Qu-oc 
tarafından yollandığını bildiğimiz için bu daktilo 
edilmiş olan yazıları tekrar tekrar dikkatle okurduk. 

Bunlarda, Amca geniş üs alanlarına sahip 
demokratik cephe veya uluslararası durum üstüne 
görüşlerini ya da Çin Devriminin tecrübelerini 
açıklardı. Her makale, «Eğer ben bir  Vietnam'lı 
devrimci olsa idim, ben ....... » veya «Çin Komünist 
Partisinin Yenan tecrübesi kaim bir kitap haline 
getirilse idi bu bile açıklamaya yetmiyecekti, ben 
burada sadece bir özet vermek istiyorum...» gibi, 
okuyucuların dikkatini çeken zekicesine yazılmış 
bir cümle ile başlıyordu. 

O zamanki görüntüler, fikirler, yerine 
getirdiğim görevler, bugün hâlâ hatınmdadır. 
Vuong'-la karşılaştığım güne kadar, özellikle ülkeyi 
terk-ederken Thu'nun sözlerini hatırladığımda, onun 
Nguyen Ai Quoc'un kendisi olduğunu umuyordum 
ve hemen hemen bundan emindim. Bütün bunlar 
beni sabırsız kıldı. 

(6)   Hindiçini   Komünist   Partisi'nin   Merkez   Komitesi üyesi, 
24  Mayıs  1941'de Fransızlar tarafından idam edildi. 
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Kunming'de yaz ortası ve henüz Haziran ayı idi. 
Bir gün Pung Chi Kien Vuong'un bizi bekledi- 

 ği Tsuy Hu'ya kadar kendisine refakat etmemi istedi. 
Tsuy Hu'nun kıyısında    sakin bir yürüyüş 

 yaptık ve Avrupa stili bir ceket ve gri bir kasket giyen, 
ince, orta yaşlı bir adamla karşılaştık. Kien onu bana 
«yoldaş Vuong» diye tanıttı. Adamın Nguyen Ai Quoc 
olduğunu derhal farkettim. Görmüş olduğum fotoğrafla 
karşılaştırıldığında çok daha aktif ve canlı idi. Yirmi yıl 
önceki haliyle kıyaslandığında eskisi gibi inceydi, tek 
değişiklik eskiden daha genç ve sakalsız olmasıydı. 
Karşılaştığımda önceden sanmış olduğum gibi onda 
sade bir tavır ve açık bir karakterden başka bir duyguya 
kendisi hakkında kapümamış olduğumu hâlâ hatırlarım. 
Kendisiyle daha sonra birlikte çalıştığımızda da bende 
aynı etkiyi bırakmıştır. İlk karşılaşmadan itibaren sanki 
eski arkadaşmışız gibi onu kendime çok yakın hissettim. 
Onun gibi büyük bir insanın daima çok sade, kendine 
has halleri olmayacak kadar sade bir insan olduğunu 
düşündüm. Onda dikkatimi çeken tek bir şey vardı, o da, 
orta Vietnam'a has kelimeleri çok sık kul-lanmasıydı. 
Kendisi gibi bu kadar uzun bir süre dışarıda kalmış olan 
bir insanın, hâlâ doğduğu yerin lehçesi ve özel aksanı ile 
konuşacağını hiç ummazdım. 

Vuong, Kien ve ben, etrafımızdaki temiz hava 
almaya çıkmış bir çok insan gibi, Tsuy Hu'nun kıyısında 
ağır ağır yürüyüp konuşuyorduk. O, yolculuğumuzu ve 
karşılaştığımız güçlükleri soruyordu. Ülkemizdeki 
Demokratik Cephe ve son zamanlardaki hareketler 
hakkında soru soruyordu. Devrimci çalışma hakkında    
«buraya gelmen iyi 
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bir şey, sana feci şekilde ihtiyaç var» dedi. 
Thu'nun söylediği gibi Ezilen Halklar Birliği 

hakkında da sormayı unutmadım. «Gerçekten önemli bir 
soru, fakat şartlar bunun teşkilatlanması için yeterince 
olgunlaşmış değil» dedi. 

Daha sonra ayrıldık. Bundan sonra, kendisine Pung 
Chi Kien'in, Vu Anh ve Pham Van Dong'un yanında sık 
sık rastladım. Sık sık dünyadaki durum hakkında 
konuştu, Cindeki durumu dakikası dakikasına tahlil etti 
ve Çinlilerin Japonlara karşı direniş savaşını anlattı. 
Japonlara karşı savaşda Çin Komünist Partisi ile işbirliği 
yapar görünen fakat gerçekten onu yok etmeye çalışan 
Kuomin-tang'ın iki yüzlü tavrı üzerinde özel bir 
hassasiyetle durdu. Çin Komünist Partisi'nin Büyük 
görevi ulusun bütün anti-Japon güçlerini birleştirmekti. 
Kuomintang'a gelince, onunla da birleşmeli, saflarındaki 
nispeten ilerici elemanlar Japonlara karşı genel 
ayaklanma için kazanılmaya çalışılmalıydı. Fakat birlik 
hatalı düşüncelerle mücadeleyi de beraberinde 
getirmelidir. Onların yanlış düşüncelerine ve özellikle bu 
hatalı düşünceler arasındaki sağ eğilimlere karşı uyanık 
olmak gerekir. Japon yanlısı gruplara ve teslimiyetçi 
eğilimler gösterip savaşmayı durdurmayı önerenlere 
karşı da uyanık olmak gerekmektedir. 

Bizim çalışmamızla ilgili olarak «Yenan'a 
gideceksiniz. Orada Parti okuluna girip siyasi eğitim 
göreceksiniz. Askeri tekniği de iyi öğrenmeye gayret 
edin» dedi. Yenan'a gitmezden önce, daha sonraki 
toplantılarımızda, Amca bizden tekrar tekrar askeri 
tekniği de öğrenmemizi rica etti. 

Böylece üçümüz, Pham Van Dong, Cao Hong Lanh 
ve ben Kweiyang'a gitmek üzere Kunming'i 
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terkettik. Yolculuk kızgın güneş altında üç gün 
sürdü. Kweiyang'da Yenan'a gitmek için otobüs 
beklemek zorunda kaldık. ' 

Kweiyang'da, Sekizinci Yol Ordusu'nun (7) 
ofisinde kaldık. Çin'e gelişimden beri Çin ve Vietnam 
devrimleri arasında ne kadar yakın bir ilişki olduğunu 
daha açık bir şekilde farkettim. Özellikle Çin Komünist 
Partisinin Vietnam devrimine gösterdiği yürekten ilgiyi 
gördüm. Nereye gittiy-sek kan kardeşi muamelesi 
gördük. Sekizinci Yol Ordusu'nun Kweiyang'daki 
ofisinde, ilk olarak Liberation (Kurtuluş) gazetesini 
okumaya ve Ye-nan'daki durumu öğrenmeye fırsat 
buldum. 

Dikkatimizi çeken diğer bîr husus da, Çinli 
yoldaşlarımızın Amca'ya gösterdikleri yüksek itibardı. 
Kweiyang'a kaç defa geldiğini bilmiyorduk fakat en 
yüksek görevliden yemeği pişirene kadar herkes Ho 
Quang'ı çok iyi tanıyordu. (Ho Quang Amcanın takma 
adıydı) Her biri Ho Qu-ang'dan değişik bir şekilde söz 
ettiler ama hepsi de onu çok seviyorlardı. Çoğu Ho 
Quang gelip büroda çalışsın ve kendilerine Rusça ve 
İngilizce öğretsin istiyorlardı. 

Kweiyang gibi ülkenin derinliklerindeki bir bir 
bölgede yiyecek maddesi sağlamak çok zordu ve 
Partinin mali imkanları da sınırlıydı. Kendi sebzemizi 
kendimiz yetiştirmek zorunda idik. Et çok nadir 
bulunuyordu, fakat ulaşım, içinde bulunduğumuz 
zorlukların en büyüğü idi. Bir otobüs 

(7) Nanking'de Çin Komünist Partisi ve Kuorr.intanît arasında 
22 Eylül 1937'de yapılan anlaşmayı takiben Yc-nan'daki Kızıl 
Ordu'nun adı Sekizinci Yol Ordusu oldu. 
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için oldukça uzun bir süre beklemek zorunda 
kalıyorduk. 

Tam Yenan'a gitmek üzere ayrılacağımız sırada, Ho 
Quang'dan Yenan'a gitmek yerine kendisini beklememizi 
bildiren bir mesaj geldi. O sırada Paris düşmüştü ve 
Alman faşistleri Fransa'yı hemen hemen işgal etmişlerdi; 
son gelişmelerden ötürü yeni bir karar alınmış 
olabileceğini düşündük. Bir kaç gün sonra, Pung Chi 
Kien ve Vu Anh da Kweiyang'a vardılar. Yeni durum 
karşısında bizimle beraber Kweilin'e gitmeleri ve oradan 
Vietnam'a dönmeye çalışmaları için Amca'nm talimatını 
aldıklarını söylediler. Fransa teslim olduğunda, 
Hindiçini'deki durumda da yeni gelişmeler olması  
gerektiğini sözlerine eklediler. 

Böylece, Yenan yerine Kweilin'e gittik. 
K\veilin'de Sekizinci Yol Ordusu'nun bürosu ile 

temas kurduk. Kweiyang'da olduğu gibi. Çinli 
yoldaşlarımız orada da bize büyük yardım gösterdiler. 
Vietnam'daki durum ve Vietnam devrimci hareketi 
hakkında malûmat verdiğimiz basın mensuplarıyla sık 
sık toplantılar düzenlediler. Vietnam devrimcileri olarak 
Çan Kay Şek'in Güney batı ordusu kumandanı General 
Ly Tji - shen ile ilişki kurduk. Konuşma sırasında, 
Hindiçini'ye Müttefik kuvvetlerin girmesi sorununu 
ortaya attı ve Vietnam'a Çin birliklerinin girmesi 
planının yürürlüğe konmasında yardımlarımızı rica etti. 

Amca Kvveilin'e geldiğinde, daha sonra ona bu 
ricadan söz ettik. «'Bu istek ile ilgili kesin bir 
anlayışımız olmalı. Sadece Sovyet Kızıl Ordusu ve Çin 
Kızıl Ordusu bize kardeştir ve gerçek müt-
tefikimizdirler. Biz onları gerçekten buyur ederiz, Çan 
Kay Şek'in birlikleri bir   ölçüde anti - Japon 
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oldukları halde, gerici nitelikdedirler. Milliyetçi 
Komünist işbirliğinde Japonlara karşı savaşmaktan söz 
ettiler ama gerçekte Komünistleri yoket-mek için her 
yola başvurdular. Gerici karakterlerini iyi bilmeliyiz aksi 
halde bizim için tehlikeli olur,» dedi. 

O anda Kweilin'de hepimiz uzun süre kalsaydık 
Kuomintang yetkilileri tarafından ortaya çıkarılacaktık. 
Ayrıca tam Kweilin şehrinde Seng Yang tarafından 
yönetilen Yeni Dördüncü Ordu'nun bir birliğine, Çan 
Kay Şek'in askerlerinin ani bir saldırıyı başlatmalarıyla 
«Kiangnan olayı» meydana geldi. Mahalli 
kütüphanelerdeki kitap ve gazetelere büyük bir 
küstahlıkla el koyup yasakladılar. Terör hüküm 
sürüyordu. Durum gergin idi. Kötü bir durumdaydık. 
Kuomintang izimizde olabilir ve her an tutuklanabilirdik. 

Amca, Vietnam sınırına yakın bir yere gitmemizi ve 
devrimci çalışmamıza orada devam etmemizi önerdi. 
Böylece bu zor durumdan kurtulabilirdik. Fakat bu kararı 
haklı gösteren ana neden, ülkemizdeki durumun böyle 
hareket etmemizi gerektiriyor olmasıydı. 

Müttefik kuvvetlerinin emrinde Kuomintang 
askerlerinin Vietnam'a girmeleri için yol açmakla 
görevlendirilmiş olan ve Truong Boi Cong'un yönetimi 
altına verilmiş bulunan bir Cephe çalışma Grubu'nu Çan 
Kay Şek'in generali Chian Fa-kwei daha şimdiden 
kurmuş bulunuyordu. Bu kliği çok iyi biliyorduk ve iyi 
niyetli olmadığının da tamamen farkındaydık. Bununla 
beraber Vietnam sınırına kolayca ulaşma yollarını 
sorarak, tanıdıklarımızdan yararlandık. Tsingsi'ye 
varınca, Vietnam Kurtuluş Birliği bürosunu kurduk ve 
Kuomintang'- 
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la temasları sürdürdük. Daha sonra Nguyen Hai 
Than (8) da Tsingsi'ye gelince Kuomintang'a bizim 
komünist olduğumuzu bildirdi ve Kuomin-tang'daki 
adamların bize karşı tavırları derhal değişti. 

Kweilin'deyken Amca geldi ve ülkeye döndü 
ğümüzde önümüzdeki görevin hazırlıkları ile ilgi 
li olarak bizimle tartıştı.
 
! 

Kendisi ile olan toplantılarımız genellikle, 
Kweilin'in varoluşlarında oldu. Her zaman Çin 
Komünist Partisi'nin mahalli kolunun bir evini 
kalmak için kullanırdı. Kendimizi sakin gezinen 
kimseler olarak gizleyerek, bir ağacın gölgesi 
altında çimenlere oturuyorduk. Amca yaptığımız 
çalışmaların raporunu dinliyor ve kendi fikirlerini, 
önerilerini söylüyordu. Bir keresinde, Pung Chi 
Kien ve Vu Anh'ın yanında ona rastladığımda 
«Yeni durum karşısında, ulusal birlik en önemli şey 
haline gelmekte, geniş bir ulusal cepheyi uygun bir 
biçim ve adla örgütlemeyi düşünmeliyiz. Buna 
Vietnam Kurtuluş Birliği veya Vietnam An-ti - 
Emperyalist Birliği adını mı vermeliyiz yoksa 
Vietnam Bağımsızlık Birliği mi? Bence Vietnam 
Bağımsızlık Birliği demek daha iyi olur. Fakat isim 
olarak çok uzun, bu nedenle kısaltıp Viet-minh 
adını vereceğiz. İnsanlar kolayca hafızalarında 
tutabilecekler» dedi. 

(8) I. Dünya Savaşından beri Çin'de yaşıyan eski bir milliyetçi. 
Kuomlntang kendisini II. Dünya Savaşı sırasında kendi denetiminde 
örgütlenmiş olan ılımlı Milliyetçi koalisyonu'nun başına getirerek 
görevlendirdi. (Vietnam'ın Cach Menh Dong Minh Hoi'si)  diye 
bilinir. 
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Daha sonra, Vietnam Bağımsızlık Birliğinin 
veya kısaca Vietminh'in kurulmasına karar verilen, 
Pac Bo'da yapılan Parti Merkez Komitesi'nin 
Sekizinci Oturumunda, değişik görüşler tartışıldı. 

Kweilin'e varışımızdan bir kaç gün sonra, 
gazeteler Vietnam'daki Nam Ky isyanına ait 
haberlerle dolu idi. Ülkemizle henüz bir temasımızın 
olmayışı bizi çok sabırsız kılıyordu. 

Tam bunun ertesi, Amca gelip bizi topladı ve 
bu olay hakkındaki görüşlerini aşağıdaki şekilde 
anlattı: «Dünyadaki ve Hindiçini'deki genel durum 
bizim için çok çok elverişli bir hale geldi, fakat daha 
henüz zamanı değil, ayaklanma patlak 
vermemeliydi. Fakat patlak verdiğine göre, geri 
çekilme hareketi buna uygun bir biçimde akıllıca 
yapılabilmeli ki, hareket devam edebilsin. Buna 
uygun olarak bir mesaj yazdı. Maalesef bunu 
ülkemize gönderebilmek için gösterdiğimiz bütün 
çabalar başarısızlığa uğradı. 

Ülkemizde meydana gelen hareketle ilgili 
haberlerin heyecanı ile ülkemizdeki Merkez 
Komitesi ile temas kurabilmek için mümkün olan 
her yolu denedik. 

Bu sırada, Fransız emperyalistlerinin Cao 
Bang'daki devrimci örgütlere terör uyguladıklarına 
dair haberler bize ulaştı. Cao Bang'daki çeşitli 
milliyetlerden sayısız genç, emniyete kavuşabilmek 
için sınırı geçmiş ve Truong Boi Cong'un 
karargâhına gelmişlerdi. Amca, onlar için bir eğitim 
kursu düzenliyeceğiz. Cao Bang'a geri 
döndüklerinde hareketi sağlamlaştınp geliştirecekler 
ve yurtdışı ile haberleşme bağlantısını 
örgütleyecek- 
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lerdir» dedi. Cao Bang'ı devrimci bir üs alanı olarak 
önermesi, Vietnam devriminin parlak geleceğini 
hazırladı. Çünkü Cao Bang uzun süredir sürekli 
devrimci harekete (9) sahipti ve sınıra yakın 
bulunduğundan, dış ülkelerle ilişki kurmak için çok 
elverişliydi. Fakat bütün ülkedeki hareket arasında 
bağ kurmak için, hareketi buradan Thai Nguyen'e ve 
daha da uzağa, güneye yaymak gerekliydi. Ancak 
bunu sağlıyabildikten sonra, şartlar uygun 
olduğunda silahlı mücadeleye başlıya-bilir, saldırıyı 
başlatabilir ve kötü bir durumda ayakta kalabilirdik. 

Daha sonra kurtarılmış Viet Bac bölgesi adını 
alacak olan Cao Bang'ın önemle belirtilen bu son 
derece dikkate değer özelliği ve bu öneriler, Cao 
Bang'a girişimize öncelik tanıdı. 

Cao Bang'dan gelen bu yoldaşların tümünü 
Truong Bio Long'un kontrolünden kurtarmayı 
başardık. Bunlar sınırı geçtikten sonra kayıp vermiş 
olan, Parti kadroları ve Partizanlardı. Truong Bio 
Long'un Cephe Çalışma Gruplarından haberdar olan 
kadrolar ve partizanlar bir süre için Truong Bio 
Long'a güvenmek zorundaydılar.    Aralarında 

(9) Cao Bang'ın devrimci geleneği, geçmişte Genç Yoldaşlar 
Birliği'nin bu bölgede bir çok taraftarının olduğu 1920'n kadar 
dayanır. Ertesi yıl Komünist Partisi kurulduğunda, Cao Bang'da bir 
çok hücre örgütlendi ve çoğu 1930'ların en zor yıllarında korundu. 
Halk Cephesi döneminde, burada Bütün Hindiçini Parti Kongresinin 
desteğinde sayısız mitingler yapıldı. Bunu takip eden baskılarda 
kadrolar yeraltına girmeye zorlandılar, fakat siyasi  sağlamlıklarını   
korudular. 
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Le Quang Ba, Hoang Sam, Bang Giang (10) ve 
diğerlerinin de bulunduğu kırk tanesini bir araya 
topladık ve onlarla beraber Tsingsi'ye yöneldik. 
Plânımız Çin Kızıl Ordusu'nun etkisi altında olan 
Nung (11) milliyetinin bölgesinde bir eğitim kursu 
düzenlemekti. Longchow bölgesi bir keresinde Çinli 
Komünist birlikler tarafından işgal edilmişti ve 
Nung milliyetinden olup orada yaşıyanlar, Vietnam 
devrimine çok yakınlık göstermişlerdi. Orada kaldık 
ve iki köye dağıldık. 

Eğitim kursu'nun düzenlenmesi; yiyecek temini 
ve eğitim programı gibi acilen çözümlenmesi 
gereken önemli ve zor iki problemi ortaya çıkardı. 

Nüfusça az ve -yoksul olan sınır köylerindeki 
yerli halk, devrimci bir ruha sahip olmasına ve 
devrimcilere sempati duymasına rağmen, elli kişi- 

(10) Le Quang Ba şimdi Vietnam Demokratik Cumhuriyetinin 
hava kuvvetleri komutanıdır. Hoang Sam Vietnam Halk Ordusunda 
bir generaldir. Bang Giang Viet Bac bölgesindeki askeri işleri 
yönetmekle görevli olup Vietnam Halk Ordusunda generaldir. 

(11) Nung, Thu ve Man azınlıkları dağlık Çin Vietnam sınır 
bölgesinde yaşıyan etnik gruplardır. Bu kabileler Vietnamlı 
azınlıklara genellikle düşmandılar. Kültürel, ekonomik ve siyasi 
hayatlarında özerk olup, merkezi otoriteler tarafından yüzüstü 
bırakılmışlardı. Bu kabile insanları (özellikle kadınlar) Vietnam dilini 
bilmiyorlardı ve Giap'da dahil olmak üzere, Vietminh'in 
örgütleyicileri fikirlerinin propagandasını yapabilmek için, mahalli 
lehçeyi öğrenmek ve basit resimlere başvurmak zorunda kaldılar. 
Bütün bu zorluklara rağmen, bu kabileler Vietminh'in ilk günlerinde 
önemli bir rol oynadılar. 
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ye birden on beş gün süreyle yiyecek temin etmek 
hiç de kolay bir iş değildi. Yoldaş Cap 
görevlendirilmişti ve biz hepimiz her sabah 
karargâhımıza çeltik ve mısır taşıyacak, pirinç 
ayıklayacak, darıları ezecek ve yakacak odun 
toplayacaktık. Amca'da odun kırmada çok faaldi. 

Amca'nın denetiminde Phung Chi Kien, Vu 
Anh, Pham Van Dong ve ben eğitim programı 
üzerinde çalıştık. Her birimiz: propaganda, eğitim 
veya ayaklanma üzerine inceden inceye bir program 
hazırlamalıydık. Ana noktaları çıkarttıktan sonra, 
plân üzerinde anlaşmak için bir araya geldik ve daha 
sonra da yazmaya başladık. Yazmayı bitirdikten 
sonra, kontrol etmek için tekrar biraraya geldik. 
Amca büyük bir sabır ve itina ile çalıştı. Materyalin 
berraklığına, anlaşılabilirliğine ve özlülüğüne 
olduğu kadar siyasi muhteva-sına da büyük dikkat 
gösterdi. Herhangi bir ça-lışma ile ve bizim 
herhangi bir yazımızla ilgili ılarak, sualler ve 
şaşırtmaca sorular sordu ve pratik çalışmaya özel bir 
dikkat gösterdi. «Ancak pratik çalışma ile 
bütünleştiğinde eğitim etkin bir hale gelebilir> dedi. 
Her konu bir soru ile sonuçlanıyordu. <Bu 
çalışmadan sonra kendi bölgenizde ne 
yapacaksınız?» veya «Bu ilk adımdan sonra nasıl 
bir adım atacaksınız?» Eğer ikinci adım açık bir 
şekilde belirleııememişse, yeniden yazılmalı ve-ya 
tartışılmalı idi. Onunla beraber çalışmaya 
başladığım ilk günden beri, sonuna kadar somut ve 
tedbirli olan çalışma metodundan çok derin bir 
şekilde etkilendim.  Bu küçük eğitim kurşundaki 

çalışma tarzı, üzerimere büyük bir etki yaptı ve 
bütün direniş savaşındaki askeri çalışmalarımda 
bana yol gösterdi. Bu çalışma stili aynı zamanda, 
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sadece, anlaşılması kolay kelimelerle yapılan ve 
kitlelerin arzusuna uygun bir çizgide bulunan bir 
eğitim kursu ile kitlelerin ruhunun canlandırıla-
bileceğini bana gösterdi. Bu kırk yoldaşı olduğu 
kadar, aynı zamanda beni de ilgilendiren bu ilk 
eğitim kursundan kazandığım tecrübe ve ruh 
sayesindedir ki; daha sonra kurtarılmış bölgedeki 
pratik çalışmamda başarı kazanabildim. 

Eğitim kursu bittiğinde, kırk yoldaşın hepsi de 
büyük bir coşkunluk içindeydiler. Kapanış gününe 
büyük bir heyecan hakimdi, hepimiz büyük bir 
şevkle Amca'nın etrafında toplaşıp sancağımızı 
merasimle göndere çektik. 

Bunun arkasından, kırk yoldaşm hepsi derhal 
esas üsleri olan Cao Bang'a döndüler. Bizlerse, 
Yeni Yıl Şenliklerine katılmak ve gelecekteki 
çalışmaların hazırlıklarını yapmak üzere orada 
kaldık. Nung adetlerine göre herbirimiz köyde 
birçok aileyi ziyaret ettik. Zaten Vietnam devrimine 
sempati duydukları için ve biz de kitlelerle olan 
ilişkileri yönetme kuralına doğru bir şekilde 
uyduğumuz için, onlara yakın olduğumuz zaman 
bize daha da fazla itibar gösterdiler. 

Gene bu adete göre, Yeni Yıl ziyaretçileri 
ziyaret ettikleri ailelerle ziyafet sofrasına oturmak 
zorundaydılar. Elinde değneği, Nung halkının 
giydiği cinsten basit mavi bir gömlek ve paçaları 
dizlerine kadar sıvanmış pantolonu ile, Amca'da 
Yeni Yıl ziyaretçilerinden birisi idi. Kunming'de 
başında bir kasket, kolalı gömlek ve Avrupa 
elbisesi giydiği günleri hatırladım ve bulunduğu 
yerin yaşama tarzına kendini kolayca 
uydurabildiğini gördüm. Ziyaret ettiği her evde 
yemeğe davet edi- 
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liyordu. Her eve kendisinin el yazısı ile yazdığı üzerinde 
geleneksel «Yeni Yıl İçin En İyi Dileklerle» yazısı 
bulunan kırmızı bir kartı veriyordu. 

Şenlik bitti, biz de iki gruba bölündük. Pung Chi 
Kien ve Vu Anh'la yol gösteren Le Quang Ba'nın dahil 
olduğu birinci grup, devrimci örgütlenmelerle temasda 
bulunmak ve parti karargâhlarını kurmak görevi ile Cao 
Bang'a gitti. Amca daha sonra onlara katılacaktı. Burası 
Pac Bo bölgesinde (12) Ha Quang kazasında idi. Pham 
Van Dong, Hoang Van Hoan (13) ve benim dahil 
olduğum ikinci grup çalışma yapmak üzere Tsingsi'-de 
kaldı. 

Amca Pac Bo'ya geldi. Pac Bo bölgesi yüksek 
zirveleri ile sadece Cao-Bac-Lang devrimci üssünün 
başlangıç noktası değil fakat aynı zamanda Hindiçini 
Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Genişletilmiş 
Sekizinci Oturumu'nun da toplandığı yerdi. Oturum 
1941 Mayısında Amca'nın başkanlığında toplandı. 19 
Mayıs 1941'de Oturum Vietnam Bağımsızlık Birliği 
denilen Cephenin kurulmasını kararlaştırdı ve yeni parti 
politikasını detaylı bir şekilde plânladı. Aynı zamanda 
ulusal kurtuluşun, bütün halkın karşılaştığı en önde gelen 
acil görev olduğunu ve silahlı ayaklanma için 
hazırlıkların yapılması gerektiğini tesbit etti. 

Merkez Komitesi  aynı    zamanda,  Cao Bang 
 
 

(12) Çin sınırından bir milden daha az bir ufaklıktadır.* 
(13) Kıdemli bir kadro, şimdi Siyasi Büro üyesi ve Vietnam 

Demokratik Cumhuriyetinin Ulusal Meclis Başkan vekili. 



• 26  • 

üssünün genişletilip sağlamlaştırılması ile birlikte, 
Bac Son ve Vu Nhai gerilla üslerinin de 
geliştirilmesi ve bu iki üssün Vietnam'daki silahlı 
ayaklanma hazırlıklarının merkezi olarak inşa 
edilmeleri için karar aldı. 

Çinden Vietnam sınırına doğru yöneldik, mısır 
tarlasında uzun bir yolu geçip bayır aşağı indikten 
sonra, bir sınır taşı ile karşılaştık. Bu Vietnam - Çin 
sınırı idi, her iki tarafında da Nung milliyetinin 
yaşadığı insan yapısı bir sınır. Sınırı geçer geçmez 
hemen Ho Quang kazası Cao Bang eyaletine ayak 
bastık. Pac Bo bölgesi dağ ve tepelerle dolu olup, 
Nung halkı seyrek bir şekilde burada yaşıyordu. 
Bunlar uzun zamandır devrime sempati duyan ve 
devrimcilerle ilişkilerini sürdüren, iyi huylu 
insanlardı. Bölgeye varınca hemen temas 
kurmamızın nedeni buydu. Pac Bo çok sapa 
olmasına rağmen, kaçakçıları tutuklamak ve 
devrimcileri araştırmak için, Soc Giang köyündeki 
kışlalarından gelen Fransız askerleri tarafından sık 
sık ziyaret ediliyordu. 

Dağda bir mağarada kaldık. Kayalık dağlarda 
bu cinsten birçok mağara vardı ve içerideki hava 
çok soğuktu. Bu mağaralar kolayca keşfedilemi-
yordu. Yaşadığımız mağaradan berrak su 
birikintilerini ve dağlık bölgenin etrafından dolanan 
bir dereyi görebiliyorduk. Amca bu dereye Lenin 
deresi adını verdi. 

Her gün çok erkenden uyanıp hepimizi 
kaldırıyordu. Jimnastikten sonra genellikle soğuk 
havaya aldırmadan, ırmakda bir banyo yapıp 
çalışmaya başlardı. (Bu alışkanlığı hiç değişmedi. 
Hatta Hanoi'deyken bile.) Daima çok aktif idi, 
çalışmaya gitmek veya toplantılar düzenlemek, 
oturup 
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çalışmak, yakacak odun toplamak, vadideki köyde 
bulunan küçük yeğenlerini ziyaret etmek veya oranın 
yerlilerinin ziyaretine gitmek gibi, her zaman   bir 
şeyler yapıyordu. 
Bazı zamanlar yaşlılar için siyasi eğitim kursları 
düzenler veya çocuklara okuma yazma öğretirdi. 
Dışarı çıkmadığı zamanlar, derenin kenarında düz 
bir kaya parçası olan çalışma masasında bütün bir 
gün çalışır ve sadece yemek için ara verirdi. 
Geceleri herkes, çok basit bir şekilde biraraya 
getirilmiş olan dallardan yapılmış, ne yumuşak ne 
de sıcak olan yataklarda yatıyordu. Geceleri çok 
soğuk oluyordu. Bu nedenle ısınabilmek için, şafak 
vaktine kadar ateş yakıp etrafında oturmak zorunda 
idik. Bu saatlerde Amca bize, hayatları savaş ve 
devrimle dolu olan, dünya halk-larını anlatırdı. 
Ülkemizdeki savaşın dört veya beş yıl içinde tayin 
edici bir safhaya gireceğini ve o zaman devrimimiz 
için çok elverişli bir zamanın olacağına dair 
tahminde bulunurdu. Geceleri ateşin etrafında 
toplandığımızda, bunları bize tıpkı halk hikayeleri 
gibi tekrar tekrar anla- 

Sınır bölgeleri, emperyalistlerin askerleri tarafından 
sık sık aranıyordu. Kendimizi artık gü-venlikte 
hissetmediğimiz zamanlar, başka bir yere, hatta 
bazen ulaşmanın çok zor olduğu bir çağlayanın 
ortasına bile taşınıyorduk. Dereyi yürüyerek geçmek 
ve kayalara tırmanıp nihayet en sarp kayanın 
tepesine halattan bir merdivenle tırmanmak 
zorundaydık. Karargâhımızı orada kuruyorduk 
Buralar karanlık ve rutubetli olup, geniş yapraklı 
hezaren bitkilerinin oluşturduğu bir kubbenin altına 
gizlenmişlerdi.   Bazen düşmanın izimiz üze- 
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rinde olduğunu hissettiğimizde ve kaldığımız yerler 
henüz düzenlenmemiş olduğunda, beraber çalışıp 
sonra da ayrı ayrı değişik mağaralarda yaşamak 
zorunda kalıyorduk. Bir keresinde başka bir bölgede 
çalışmadan döndüğümde, şiddetli bir yağmurla 
beraber yılanların ve böceklerin mağaramızın içine 
sokulduklarını gördüm. Amca pek aldırmadı ve 
hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti. Sık sık 
«Düşmanla aramızdaki mücadele bir ölüm kalım 
mücadelesidir; bütün sıkıntıları göğüslemeli, bütün 
zorlukların üstesinden gelebilmeli ve savaşı sonuna 
kadar sürdürmeliyiz» derdi. 

Durum ne kadar zor olursa olsun, basit yaşama 
tarzını asla değiştirmedi. Yemekleri sade idi; tuzlu 
et veya ırmaktan henüz yakalanmış bir balık dilimi 
ile pirinç yerdi. Kendisi için, devrimci çalışma 
herşeyin üstünde olmalıydı. Yaşadığı yerin 
şartlarını veya kendisine verilen yemekleri asla 
düşünmezdi. 

Cao Bang'a varışından sonra ilk olarak acilen 
yaptığı iş; Cao Bang'ı bir üs olarak sağlamlaştırma 
gibi son derece önemli bir görevle yakınen ilgili 
olan, Vietnam Doc Lap (Bağımsız Vietnamın) 
kısaltılmış şekli olan Viet Lap'ı yaymlamak oldu. 
Matbaa malzemesini sadece, düz bir boya parçası, 
bir şişe mürekkep ve biraz kâğıt teşkil ediyordu. 
Boyutları küçük olmakla beraber, etkisi çok 
büyüktü. Viet Lap, en etkin ve hızlı bir şekilde 
propaganda ve örgütlenme çalışmasını yerine 
getiren, devrim için mücadele eden, devrimin 
etkisini arttıran bir kadro gibiydi. Tsingsi'den geri 
geldiğim ve büroda kaldığım sırada, kendini 
savunma 
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ile kadınların içinde çalışma hakkındaki haberleri veya 
küçük makaleleri yahut da.Fransız ve Japonların 
işledikleri suçlan gazeteye yazmakla görevlendirilmiştim. 
Amca bana her makale için belli limitler vermişti : Elli 
kelime, yüz kelime, daha fazlası yoktu. Tabii ki bunu 
başarmak kolay değildi. Bir kaç defa başarısızlığa 
uğradım. Tsing-si'de olduğumuz sırada, aynı zamanda bir 
taş baskısı gazete de yayınladık. Baskı küçük, fakat 
gazete büyüktü. Cao Bang'a çalışmak için döndüğümde, 
Amca güldü ve «Yazdıklarını aldık, fakat ne ben ne de 
diğer yoldaşlar okumadık. Makalelerin genellikle uzun ve 
anlaşılmazdı. Viet Lap basit kelimelerle yazıldığı halde 
açık ve de kolaylıkla anlaşılabiliyor» dedi. Daha sonra 
çeşitli yerlere çalışma yapmaya geldiğimde bizzat kendim 
Viet Lap'm geniş kitleler tarafından hoşnutlukla 
karşılandığını gördüm. Amca, bedava dağıtımı yerine 
gazetenin satılmasını kararlaştırdı. «Ona para veren, onu 
seviyor demektir» dedi. Viet Lap giderek çok etkin bir 
propagandacı, ajitatör ve örgütleyici oldu. Muntazaman 
her köyde, her ulusal kurtuluş-çu grup içinde 
okunuyordu. 

Viet Lap'ın gelişmesi    devrimin de gelişmesi demekti. 
Vietminh hareketi    şimdiden, delta bölgesinde  olduğu  
gibi,  dağlık bölgedeki  birçok  ka-da  yayılmıştı. Ulusal  

kurtuluş için  birlikler 
k köyde birdenbire ortaya çıkı verdiler. Hareketin 

geliştiği yerlerde, Parti hücreleri örgütlendi. Her ferdin 
bir ulusal kurtuluş örgütünün üyesi olduğu, dağlık 
bölgedeki bütün köylerde, bütün kantonlarda ve bütün 
kazalarda, bu birlikler ortaya çıktı. Partinin kollarının 
olduğu hemen hemen her yerde ikili bir iktidar yer aldı. 
Köy yet- 
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kilileri devrimin yanında yer aldılar ve ulusal 
kurtuluş örgütlerinin üyeleri haline geldiler ve ne 
yaptılarsa önceden Vietminh komitelerine danıştılar. 
Gerçekte, halkın hemen hemen bütün meşelerini, 
daha şimdiden bizim kendi idaremiz çö-
zümlüyordu. O bölge halkı evlilik kaydı, toprak 
anlaşmazlıklarının halli gibi meselelerde bize 
geliyordu. 

Devrimci faaliyetlere karşı koruma tedbiri 
olarak, her köyde koruma karakollarının kurulması 
için, Fransız askeri eyalet ve kaza yetkilileri 
tarafından emir verildi. Fakat ne yazıkki bu 
karakollar, askerlerin ve köylülerin çok sempati 
duyduğu devrimcilerin ortasına düştüler! Sonuç 
olarak, bu koruma karakollarının çoğu kurucularının 
umdukları sonucu vermedi. Bir çok yerde bunlar 
bizim haberleşme hatlarımız ve koruma 
karakollarımız haline dönüştüler. 

Ulusal kurtuluş için örgütlenmemizin 
genişlemesi ile beraber, kendini - koruma 
birliklerini örgütledik ve onlara silah bulmaya 
çalıştık. 1941'in sonunda, Merkez Komitesinin 
Sekizinci Oturumunu ve Vietminh Cephesinin 
kuruluşunu takiben, altı aydan biraz daha fazla bir 
zaman içinde, Cao Bang eyaletinde silahlı kendini 
koruma birlikleri için bir çok üs bulunmaktaydı. 
Cao Bang'da kurulan ilk birlik bir bölük 
büyüklüğünde idi. 

Gerilla Taktikleri, Rusya'daki Gerilla Savaşının 
Deneyleri, Çin'deki Gerilla Savaşının Deneyleri gibi 
broşürler Amca tarafından yazılmıştı ve as-keri 
bilgiyi halk arasında yaymak gayesiyle taş-baskıda 
basılmışlardı. Bu broşürler çok ilgi görmüş ye 
kendini - koruma birlikleri ve ulusal kur- 
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tuluş    birlikleri mensubları    tarafından    istekle 
okunmuşlardı. 

. Hareket yayıldı. Merkez Komitesi'nin Sekizinci 
Oturumu'nun Kararma göre, karargâhlarımız hareketin 
giderek güneye doğru yayılması ile beraber, deltaya 
doğru yöneldi. 

Lam Son'a hareket ettik. Lam Son Laterite (14) 
dağları ile kaplı bir bölgedir. Kırmızı-müstahkem kale 
adını verdiğimiz bu bölgede, Partimizin ilk Dahili Eyalet 
Komitesi karargâhı kuruldu. Merkez Komitesinin tayini 
ile, Parti Dahili Eyalet Komitesine yardımla 
görevlendirilerek, danışma komitesini oluşturduğumuz, 
Cao Bang, Lang Son ve Bac Can eyaletlerinin kendi 
yönetici organları vardı. Sınırda, Hoa An ve Nguyen 
Binh kazalarının arasındaki, sık ağaçlı bir ormana 
yerleştik. Amca'da bizimle beraberdi. İlk defa dağın 
sularının döküldüğü yerde, sırıklar üzerinde inşa edilmiş 
olan bir evde kaldık. Bu bizim için bir gelişmeydi ve Pac 
Bo'dan çok daha iyiydi. Fakat hareket geliştikçe, biz, 
özellikle en yüksek eyalet organlarına yaklaştıkça, 
emperyalistlerin terörü de hızla artıyordu. Devriyeleri 
oldukça yakınımıza geldi ve bir çok insanı tutukladı. Bir 
çok kereler asırlık ağaçların yıllarla çürüyerek 
devrildiği, balta girmemiş geniş ve sık bir orman 
yöresinde bulunan Man Trang halkının yaşadığı bölgeye 
denmek zorunda kaldık. 

Derelerden su içerdik. Yiyecek temini çok zordu. 
Mısır veya mısır lapası yerdik. Bir keresinde biraz pirinç 
ayırabildik ve bunu Amca'ya verme- 

(14)   Laterite:  Tropikal  bölgelerde   daha  çok  yol   
yapımında kullanılan  bir çeşit kırmızı toprak.   (Ç.N.) 
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yi kararlaştırdık ama o reddetti. Hiç bir zaman yaşlı 
ve zayıf olduğunu düşünmez ve sıkıntıları bizimle 
sevinçle paylaşırdı. Cazı zamanlar, bir ay boyunca 
yegane yiyeceğimiz, mısır ve yabani muz oluyordu. 

Düşman terörünü arttırdıkça, Amca'da harekete 
daha fazla ihtimam gösteriyordu. Bu, sadece 
devrimci çalışma ile ilgili her düşüncesinden değil, 
fakat aynı zamanda gösterdiği özel ilgiden de 
anlaşılırdı. Çeşitli bölgelerden kadrolar geldiğinde, 
önemli ya da önemsiz olsun, çalışmaları hakkında 
ayrıntılı sorular sorar, yaşama koşullarını, 
karşılaştıkları zorlukları soruşturur ve beraberce 
bunların çözümlenmesi hakkında tartışırdı. 

Hareket yükseldiğinde, hepimiz çok 
sevinçliydik ve halkın coşkunluğunu paylaşıyorduk. 
O da keyifli olmakla beraber, her zamanki gibi 
sükunetini koruyor ve böyle zamanlarda sık sık 
ilerideki güçlükleri görüyordu. 

Bir devrimci daima sabırlı, sakin ve uyanık 
olmalıdır diye bizi ikaz ediyordu. 

Kwangsi'de olan bir şeyi hatırlarım. 
Ülkemizdeki Merkez Komitesinden kurye 
vasıtasıyla bir görev almıştık. Toplantı pazar günü, 
Lu Sung pazar yerindeydi. Nung halkı gibi 
giyinmiştik. Amca mavi elbiseleri, paçaları dizlerine 
kadar kıvrılmış pantolunu ve elinde değneği ile tam 
ihtiyar bir Nung'lu gibiydi. Kurye Amca'yı zorlukla 
tanıyabildi ve sonra acele ile «Yoldaş T. tutuklandı» 
diye haber verdi. Fakat Amca, bizleri, 
soğukkanlılıkla, ora insanının genellikle yaptığı gibi 
biraz dinlenmek için yakınlarda bir hana soktu. 
Şehriye çorbasının ardından sessizce çayımızı 
içtikten sonra, 
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«Şimdi ülkede bütün olanları anlat, acele etme» 
dedi. 

Başka bir durumda Merkez Komitesinin 
Sekizinci Oturumu'ndan sonra. Cao Bang'a 
dönmüştük. Pung Chi Kien ve birçok başka yoldaş 
Merkez Komitesi tarafından oradaki gerilla üssünü 
sağlamlaştırmak ve genişletmek üzere Bac Son'a 
gönderilmişti. Amca emperyalistlerin bölgede 
vahşice bir imha hareketini başlattıkları sırada henüz 
bitmiş olan bir askeri eğitim kursu düzenlemişti. 
Ulusal Kurtuluş Ordusunun bir müfrezesi Cao 
Dang'a geri çekilişi sırasında çarpışırken, düşman 
tarafından Bac Çan'da saldırıya uğramış ve Pheng 
Chi Kien, Ngan Son kazasına bağlı Lung Sao'da 
düşmanın pususuna düşmüştü. 

Bir konferansa giderken onun, yürek parçalayıcı 
ölüm haberleri bize ulaştı. Amca aniden durdu ve 
gözyaşları yanaklarından aşağıya yuvarlanmaya 
başladı. Ancak bir süre sonra eski haline gelip, 
yoluna devam edebildi. 

Karargâhlarımıza dönüp onu gördüğümüz her 
sefer, sıkıntıları göğüslemek gerektiğini ve devrimci 
çalışmanın uzun süreli olduğunu bilen biz 
devrimciler, sanki bir ailenin fertleri gibi evimize 
dönüyorduk. Sık sık, «Herşeyde Partinin çıkarlarını 
hatırlamalıyız. Parti bizim kendi ailemiz gibidir» 
derdi. Onun tedbirli ve soğukkanlı karakterinden 
çok şey öğrendik. Bir arada iken yakın dayanışma 
hissi bize devrimin sonuçları hakkında güven verdi 
ve bu güven bütün düşüncelerimizin, bütün 
kelimelerimizin ve bütün çalışmalarımızın içine 
işledi. 

Tam halk hareketinin güçlü bir şekilde geliştiği 
bir sırada Lam Son'a    geldik. Dahili Eyalet 
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Komitesi tarafından düzenlenen aylık her askeri 
eğitim kursuna 50 ila 60 kişi katılıyordu, tik olarak 
Kim Na kazasında düzenlenen üçüncü kurs, düşman 
tarafından yok edilmeden başka bir yere 
nakledilmeliydi. Yeni yere gelenler burayı görünce 
şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı. Ormanın 
derinliklerinde olmasına rağmen burada herşey vardı 
: konferans salonu, yemekhaneler, yatakhane ve 
yüzlerce insana yetecek bir eğitim sahası. Hareket 
yükseldikçe hareketin sağlamlılaştırılması da en 
önemli görev halini alıyordu. İlk önceleri eğitim 
kurslarını sadece kaza ve eyalet karargâhlarında, 
çeşitli bölgelerden gelen öğrencileri gruplandırarak 
düzenliyorduk. Sadece birkaç günlük olan ve ancak 
birkaç kişiye yetecek durumda bile olsa, amca, kısa 
vadeli seyyar eğitim gruplarının düzenlenmesini 
gerekli görüyordu. Bunlar yeniden 
gruplandınlabiliyor veya çalışmalarda biraraya 
getirilebiliyorlardı. Bu şekilde ulusal kurtuluş 
örgütlerinin ve köydeki kendini koruma birliklerinin 
üyeleri birbiri ardısıra eğitildiler. Ülkenin çeşitli 
yerlerinden geldiğimiz için Amca, ulusal birlik 
sorununa özel bir ilgi göstermede İsrar ediyordu. 
Böylesine büyük bir sorunu somut, etkin ve kolay 
görevlerle tanımlıyordu. Örneğin, «çalışmada pratik 
olun, yaşama tarzınızda ve sosyal ilişkilerinizde 
kitlelerle uyum halinde bulunun» derdi. Kendi 
hesabıma ben eğitim kursları, sırasında, 
öğrencilerden Tho, Man Trang ve Man Tien dillerini 
öğrenmeye çalıştım, her birini biraz da olsa 
konuşabiliyordum. Böylece Cao Bang eyaletinin 
çeşitli milliyetlerinden kadrolar ve kitleler, Amca'nın 
doğrudan önderliği altında mücadelede birlik ruhunu 
savundular. 
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Hareket genişlerken, çalışmanın örgütlenmesine 
özel bir dikkat gösterdi ve eylemcilerle kadroları 
yakınen izledi. Sık sık, «hareket yükselen bir 
dalgaya benzer» derdi. «Eylemciler toprağa 
saplanmış sırıklar gibidirler, sadece bu sırıklar 
sayesinde, suyun getirip bıraktığı kumlar, dalga geri 
çekildiğinde elde tutulabilirler.» Kural olarak 
hareketle ilgili bir rapor dinlendiğinde «Ne kadar 
kadro eğitildi? Ön saflarda ne kadar eylemci var? 
Ne kadar insan Partiye kabul edilmek üzere 
seçildiler?» diye sorardı. Daha sonra bize gizliliği 
korumayı ve bunun nasıl yapılacağını hatırlatırdı. 
Bu bizim, eylemcilerin parti içinde oynadıkları 
önemli rolü farketmemizi sağladı. Her öneri veya 
tavsiyeleri, yeni çözümleri ile birlikte yeni görevler 
getirirdi ve o, eski metodlara dayanmayıp yeni 
şartlan gözönünde tutardı. 

Merkez Komitesinin Sekizinci Oturumunda 
saptanan bütün görevler hareketin gelişmesi 
boyunca, birbiri ardısıra yerine getirildi. Güneye 
Yürüyüş sorunu en öne alındı. Herzamanki gibi 
kurye bağlantıları vasıtasıyla temaslar sürdürmenin 
yanısıra, Cao Boug'dan Güneye doğru geniş kitleler 
vasıtasıyla da haberleşmeyi örgütlemeyi acil bir iş 
olarak kabul ettik. 

Çalışmaya koyulduk. Amca yurtdışına gitti. 
Bütün enerjimizi çalışmaya verdiğimizden, zaman 
da hızla akıp gidiyordu. 

Ngon Son kazasının olduğu yerde mücadele 
edip, mahalli kadrolar için bir eğitim kursu 
düzenlerken, bir gün, Pham Van Dong'dan derhal 
Cao Bang'a dönmemizi isteyen acele bir mektup 
aldık. Varır varmaz, Amca'nın Çin'de Çan Kay Şek 
askerleri tarafından tutuklandığını ve hapis- 
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hanede öldüğünü öğrendik. Ben bayıldım. Çok büyük bir 
acı duyduk ve ne yapacağımızı şaşırdık. Haberi Merkez 
Komitesine rapor etmeye ve anısma bir merasim 
düzenlemeye karar verdik. Pham Van Dong cenaze 
merasimi için bir nutuk yazmakla görevlendirildi. 
Kendisinden hatıra olarak saklayabileceğimiz ne 
kaldığını görebilmek için hezarenden yapılmış olan 
valizini açtık. Bununla beraber haberlerin tasdiğini 
almak ve de merasimin yerini öğrenmek için Çin'e 
birisini göndermek istedik. Bütün bunlar hâlâ hafızamda 
taptazedir. Üzüntülü günlerden sonra Güneye Yürüyüş 
grubundan yoldaşların refakatinde ben tekrar Ngon Son 
kazasına gittim. Bütün gece açık bir gökyüzü fakat 
müthiş ayaz altında, kurumuş kaplan otları ile örtülü dağ 
sıraları boyunca yürüdük. Her yanımı üzüntü sardı, 
yanaklarımdan aşağı gözyaşları yuvarlandı. Bir süre 
sonra hiç umulmadık bir şekilde bir Çin gazetesi ele 
geçirdik. Kapağında, Amca tarafından yazıldığını derhal 
farketti-ğimiz şu sözler yeralıyordu : «Ülkedeki bütün 
dostlarımın sağlığının iyi olduğunu umarım. 
Çalışmanızda gayret gösterdiğinizi sanıyorum, «Ben 
oldukça iyiyim.» Bunu kendisinin bir şiiri takip 
ediyordu. 

Bulutlar tepeleri sardı, tepeler bulutları 
kucaklıyor, 

Irmak tertemiz ve berrak, ayna gibi parlıyor, Batı 
dağlarının tepesinde yüreğim  kabarıyor 

düşündükçe 
Güney semalarına bakarken eski dostlanmı 

hatırlıyorum. 
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Çok sevinmiş fakat son derece şaşırmıştık. 
Birbirimize baktık, ve «bu nedir, ne demek oluyor?» 
diye sorduk birbirimize. Amca'nın ölüm haberlerini 
Çin'den getiren Cap'ın etrafına toplandık ve 
açıklama yapmasını istedik. «Kendim ne olduğunu 
bilmiyorum. Bunu bana söyleyen bir Kuo-mintang 
subayı idi» dedi. 

Kuomintang subayının söylediklerini kelimesi 
kelimesine tekrarlamasını istedik. O da yaptı. Belki 
de, «Evet, evet anlamına gelen su lo kelimesiyle 
«öldü bile» demek olan su la kelimelerini birbirine 
karıştırdı diye düşündük. Neticede, aylardır boşyere 
acı ve üzüntü içinde, ızdırap çekmiş olduk. 

Güneye doğru yürüyüşümüz muntazaman 
ilerliyordu. Gittikçe artan sayıda kadroyu içine aldı 
ve gençlikten, tedricen artan bir güç kazandı. Cao 
Bang eyaletinden yüzlerce erkek ve kız ailelerini 
terkettiler ve çeşitli silahlı ani hareket gruplarında 
yer aldılar. Bundan sonra yolumuz, Phia Biooc 
dağından Güneydeki Cho Chu'nun sınırına doğru 
yönelmişti. Cho Don kazasındaki Nghia Ta köyüne 
varmıştık. Nghia Ta'dan doğrudan doğruya Lang 
Coc adlı dağın eteklerine gittik ve ormanda içi 
tahrip edilmiş bir aydınlatma tüneline girdik. Orada 
Chu Van ve bir kaç tane ulusal kurtuluş ordusu 
savaşçısına rastladık. Böylece, boylu boyunca 
mahali örgütlenmelerin kurulduğu ve silahlı 
kuvvetlerin teşkilatlandığı iki yol açılmış oldu. 
Güney'e doğru yayılmaya ve Merkez Komitesi ile 
ulus çapındaki hareketi birbirine bağlayan ve 
Merkez Komitesi Oturumunda kararlaştırılmış olan 
Cao Bang, Boc Can ve Cang Son eyaletlerini  
çevreleyen  yolu  birbirine  bağlayarak 
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nihayet biraraya geldik. Bu tarihi birleşmede, bölgede 
çalışan Bac Son kadroları ve Güneye Yürüyüş grubunun 
kadroları ile birlikte tecrübe alışverişi için bir toplantı 
düzenledik. Toplantıdan sonra da küçük bir şenlik 
düzenlendi. Eğlenmek için şarkı söyledik. Nghia Ta'ya 
«Zafer Köyü» adı verildi. 

Sonra ben Cao Bang'a geri döndüm. Yıl başıydı. 
Güneye Doğru Yürüyüş grubuna bağlı bulunan ve 
Kuzeye doğru yollarını açmış bulunan kadrolarda, 
başarılarını kutlamak için bize katıldılar. Vietminh 
Cephesi Merkez Komitesi ve Caon Bac Lang Parti kolu 
onları, üzerinde «başarılı, etkin çalışma» yazan bir 
bayrak olduğu halde' bize tanıştırdı. 

Hareket azimli ve coşkun bir şekilde gelişirken, 
düşman da terörist hücumlara başladı. 

Ulusal Kurtuluş savaşçılarından ayrıldıktan sonra, 
Ra pazarını gezerken bölgenin Güneye Doğru Yürüyüş 
başkanı Duc Xuan'ın, Phu Tong yakınında bir pusuya 
düşürülerek öldürüldüğünü öğrendik. Cao Bang'dâ, 
Dahili Eyalet Komitesi karargâhları kuşatıldı. Viet Lap'ın 
basım yeri bir keresinde bombalandı. 

Bütün bölgelerde emperyalistler tarafından halka, 
Viet Minh'e sempati göstermemesi ve günlük yaşantısını 
sürdürmesi yolunda ikazlarda bulunan bildiriler ve 
uyarılar yayınlandı. Fertleri Viet Minh'e giden aileler, 
gidenleri geri çağırmak zorundaydı. Fakat bu çağrıya 
cevap verilmedi. Emperyalist plânları feci bir şekilde 
başarısızlığa uğradı. 

Bundan sonra terör başladı. Kadrolar, fertleri gizlice 
harekete katılmış olan aileler, tutuklan- 
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dılar, evleri yakıldı ve mülklerine el kondu.. Birçok köy 
ve küçük köy yerle bir edildi. Üzerlerinde devrimci 
gazeteler bulunanlar derhal vuruldu, bu kişilerin başları 
kesildi veya kolları kesilerek pazar yerinde teşhir 
edildiler. Devrimci kadroların başını getirebilecek 
olanlara, binlerce gümüş para ve tonlarca tuz mükafat 
olarak vaadedildi. Sonra tıpkı Vu Nhai ve Bac Son'da 
yaptıkları gibi, emperyalistler kontrollerini 
kolaylaştırmak için halkı kamplarda toplama yöntemine 
başvurdular. 

Bu şartlar altında, Teröre - Karşı Gönüllü. 
Komiteleri kuruldu. Halkın teröre karşı savaşma ruhu 
hızla yükseldi. Gizli gruplar propaganda ve örgütlenme 
çalışmasını sürdürerek, mücadele ruhunu teşvik ederek, 
sağlamlaştırarak ve kuvvetlendirerek profesyonel 
kadroların ve gençlerin üslere salimen katılmalarını 
sağlayarak bu komitelerle yakın temaslarını muhafaza 
ettiler. Bunun sonucu olarak belli bölgelerde devrimci 
üsler kü-çüldüler fakat buna karşılık sağlamlaştılar. 
Düşman terörüne hedef olan birçok bölgede, hareket 
yeniden yükseldi ve silahlı mücadele başladı. 

Her bölgede devrimci hareketlerin çekirdekleri olan 
gizli grupların mensupları, askeri bakımdan kendilerini 
eğitmeyi ve siyasi anlayışlarını yükseltmeyi daha canlı 
bir şekilde ele aldılar. Bazıları müfreze büyüklüğünde 
olan askeri bölükler kazalarda örgütlendiler. Bu mahalli 
silahlı müfrezeler propaganda çalışmasını sürdürdüler, 
en gerici unsurları yok ettiler veya düşman devriyelerini 
pusuya düşürdüler. Güneye doğru yürüyüş grubu ise, 
düşmanın terör hareketleri ile kesilmiş bulunan kitle yolu 
bağlantılarını yeniden kurdular. Bütün bunlar bir kere 
daha   göstermiştir ki. 
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emperyalistler tarafından başlatılan bu geniş çaplı 
terör kampanyaları bizler için büyük zorluklar 
yarattığı halde, hem kadroların hem de halkın 
mücadele azmini daha da çelikleştirmiştir. Silahlı 
ayaklanmaya doğru ilerlemenin en önemli şartı 
böyle bir ruha sahip olmaktı. 

1944 Haziranında terör kampanyası hâlâ 
şiddetliydi. 

Fakat genel durum faşistler için gittikçe daha 
fazla elverişsiz bir hal almaktaydı. 

Avrupa'da Alman faşistleri, Stalingrad'ta 
yedikleri darbelerin büyük zararını görüyorlardı. 
Kızıl Ordu birbiri ardına tekrarlanan saldırıları 
başlatmıştı. İkinci cephe açılmıştı. Pasifik 
bölgesinde Japon karasularının etrafındaki önemli 
deniz üsleri el değiştirmişti. Temmuz 1944'de Peta- 

in'in gerici Fransız hükümeti çöktü. General De 
Gaulle ABD ve İngiltere askerlerinin arkasına 
gizlenerek Fransa'ya geri döndü ve yeni bir hükümet 
kurdu. Bu durum Hindiçini'de Japon faşistleri ile 
Fransız sömürgecileri arasındaki çelişmeyi daha da 
keskin bir hale getirdi. Parti, Japonların, Fransız 
iktidarını yıkmak için bir hükümet darbesi 
yapmalarının kaçınılmaz olduğunu önceden gördü. 
Bütün ülkede devrimci hareket yayılıyor ve 
Vietminh örgütleri ortaya çıkıyordu. 

Bu şartlar altında, 1944 Temmuzunun sonunda 
silahlı ayaklanma sorununu görüşmek üzere Cao 
Bac Cang Dahili Eyalet Komitesi bir konferans 
topladı. Birçok bölge grubu konferansa katıldı ve 
aynı zamanda da koruma görevini yerine getirdiler. 
Terör kampanyasına karşı amansız bir mücadeleden 
sonra, uzun zamandır tartışmak is- 
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tediğimiz bu konu için biraraya geldik. Mutluluğumuz 
sonsuzdu. Konferansa verilen siyasi rapor aşağıdaki 
şekilde sonuçlanıyordu : «Dünyadaki ve ülkedeki bu 
duruma ve Cao Bac Lang eyaletlerin-deki devrimci 
harekete dayanılarak bu eyaletlerde gerilla savaşma 
başlamak için şartlar yeterince olgunlaşmış sayılabilir.» 
Konferanstaki derin tartışmalar doğrudan doğruya silahlı 
ayaklanmanın uygun bir şekilde gelişen genel şartlarla 
beraber emin adımlarla başlatılması kararma yol açtı. 
Düşmanın karşı saldınlanndan korunmak gibi birçok 
önemli ve somut meselenin çözümlenmemiş olmasına 
rağmen toplantı çok canlı geçti. Alınan karar bu 
canlılığın bir ifadesidir. Uzayan bir savaşı sürdürmek 
için hangi metodlar uygulanmalı ve hangi görevler yerine 
getirilmelidir? Kadrolar çok coşkundular ve hepsi de bu 
önemli karan kendi bölgelerine biran önce ulaştırabilmek 
için sabırsızlanıyorlardı. 

Cao Bac Long Dahili Eyalet Komitesi cevap 
bekleyen sorunlara çözüm bulmak ve gerilla savaşını 
başlatma zamanını kararlaştırmak için bizimle başka bir 
konferans daha toplamayı plânladı. 

O sırada Amca'nın ülkeye henüz döndüğünü 
öğrendik. 

Ben, Vu Anh ve diğer bazı yoldaşlarla birlikte, 
Amca'ya durumu rapor etmek ve talimatları öğrenmek 
üzere Bac Bo'ya gönderildim. 

Her zamanki gibi biz raporumuzu bitirdikten hemen 
sonra fiikrlerini söyledi. Cao Bac Lang eyaletlerinde 
gerilla savaşını başlatmanın sadece mahalli şartlara 
dayanılarak yapılan bir hareket olup 
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bütün ülkedeki somut şartlara dayanmadığını 
söyleyerek kararımızı eleştirdi. 

«Şimdiki şartlar altında, kararda belirtildiği 
gibi, bütün ülkede birdenbire bu çapta ve hedefte bir 
gerilla savaşı başlatılırsa sayısız ve büyük 
güçlüklerle karşılaşılacaktır. Bunlar, son terör 
kampanyasında karşılaştığımız güçlüklerden daha 
büyük olacaktır. Hareket bütün ülkede yükseldiği 
halde verilen kararla ilgili olarak Cao Bac Lang'ın 
dışında silahlı mücadele için ayaklanmaya yetecek 
bir şekilde hazırlanmış tek bir bölge yoktur. 
Emperyalistler bu durumla başedebilmek için 
güçlerini hızla yoğunlaştıracaklar. Cao Bac Lang 
bölgesine gelince askeri açıdan, kadrolarımız ve 
silahlarımız dağınıktır ve henüz çekirdek bir güce 
sahip değiliz. Bu durumda nasıl kuvvetlerimizi 
yöğunlaştırabiliriz.» dedi. 

Tahlili şöyleydi: «Şimdi devrimin barışçı 
gelişimi bitmiş bulunuyor, fakat ulus çapında bir 
ayaklanma henüz başlamış değildir. Kendimizi 
sadece siyasi biçimde bir çalışma ile sınırlamamız 
hareketi hızlandırmak için yeterli değildir. Fakat 
eğer, silahlı ayaklanmayı hemen şimdi başlatırsak, 
güçlerimiz düşman tarafından yok edilir. Şimdiki 
ayaklanma mutlaka, siyasi biçimden askeri biçime 
doğru bir gelişme göstermelidir. Fakat bugün için 
hâlâ siyasi biçime daha fazla önem vermek 
gerekiyor. Bu nedenle biz, hareketi ilerletmek için 
daha uygun bir biçimi benimsemeliyiz.» 

Gene bu toplantıda, Amca, Ulusal Kurtuluş 
Ordusunun örgütlenmesi sorununu ortaya attı. 
Sonuç olarak bana döndü ve «Bu işi sen yerine 
getirmelisin. Yapabilir misin? Hâlâ biz zayıfız, 
düşman ise güçlü. Fakat düşmanın bizi yoketme- 
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sine izin vermemeliyiz, değil mi?» diye sordu,      
«Evet, yaparım» diye cevap verdim. 

Böylece Vietnam Kurtuluş Birliği ortaya çıktı. 
Amca bu konu üzerinde düşündü ve ertesi gün 
bugünkü görevini gözönünde tutarak adına 
«propaganda» kelimesinin eklenmesini teklif etti. 
Vietnam Kurtuluş Birliği bundan sonra, Vietnam 
Propaganda ve Kurtuluş Birliği oldu. Görevi, halkı 
seferber edip ayaklandırmada silahlı mücadeleyi 
kullanmaktı. Fakat bizim esas ilkemiz, silahlı 
saldırıdan çok siyasi faaliyete ve propagandaya 
önem vermekti Amca, ormanın derinliklerinden 
askeri gücün belkemiği olan düzenli birliklerin 
şekillendirilmesi için talimatlar yazıyordu. Bu 
talimatlar, sadece bu dönemde değil, ordumuzun ve 
halkımızın zor ve uzayan direnme savaşı günlerinde 
ordumuz içinde genel çizgiyi temsil etti. Başka bir 
gün, durumu tayin etmek üzere toplanıp, 
gelecekteki ordunun şekillendirilmesi için çok 
yönlü bir plân hazırladık. Düşmanın durumunu 
kendi durumumuzu, kadrolarımızın gücünü, 
yiyecek temini sorununu, gerilla savaşımızın 
yayılacağı ilk bölgeleri ve diğer meseleleri gözden 
geçirdik. Soğuk ve karanlık bir kulübede, 
kafalanmızı tahtadan yastıklara dayayarak, gecenin 
geç saatlerine kadar konuştuk. Amcayı dinledikten 
sonra, birliklerin gelecekteki faaliyetlerini 
sabırsızlıkla beklemeye başladık. O, «Bir ay içinde 
askeri bir faaliyet başlatılmalı. Birlik ani bir 
saldırıda bulunmalı ve ilk çarpışma başarılı olmalı. 
Bu askeri başarı bize, propaganda çalışmamız için 
en iyi malzemeyi sağlayacaktır.» diye tekrar tekrar 
söyledi. 

Ertesi gün, tam ayrılmazdan önce, tekrar 
Gizliliğinizi koruyun, bir Doğuda bir Batıda olup, 
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bir yere beklenmedik bir şekilde varın, farkedil-
meden ayrılın; bu şekilde seri ve aktif olun» dedi. 
Ben geriye dönerken, düşünüp, Propaganda Birliği 
için on kısa ilke yazdım. 

Cao-Bac-Lang Dahili-Eyalet Komitesine Am-
ca'nın kararlarını rapor etmeye geldiğimizde 
hepimiz çok sevinçliydik. Derhal Propaganda Birliği 
oluşturuldu. Kadro ve silah istetildi. İlk birliğin 
asimi oluşturan otuz dört yoldaş bölge liderlerinden, 
müfreze komutanlarından veya mahalli silahlı 
grubların göze çarpan mensublarından seçilmişlerdi. 
Ayrıca, Çindeki askeri eğitimini bitirip yurda henüz 
dönmüş bir çok kadro bulunmaktaydı. Böylece Cao-
Bac-Long bölgesinde, üç çeşit silahlı grup 
şekillendi: Ana silahlı güç olan Vietnam 
Propaganda ve Kurtuluş Birliği, silahlı kazı grupları 
ve yarı silahlı köy savunma birlikleri: Bu üç kuvvet 
faaliyetlerini yakın bir şekilde birbirle-rininkiyle 
koordine ettiler. Amca'ya eskiden, «Şimdi 
Propaganda Birliği'nin Dahili - Eyalet Komitesinin 
planına göre faaliyet gösterdiği şu sırada, bölgelerde 
kendi faaliyetlerini yerine getirmekte olan mahalli 
silahlı grupların sorumluluğu ve hakları ne olacak?» 
diye sormuş, o da «Birleşik bir kumandanlık 
kurulmalı» diye cevaplandırmıştı. Bu hemen 
uygulamaya konmuştu. Halkımız tarafından 
yürütülen zor ve uzayan direnme savaşı sırasında, 
bu mücadele parolası tam olarak uygulandı ve son 
derece güçlü bir etkisi oldu. 

1944 Aralık'ının ortasında, Propaganda ve 
Kurtuluş Birliğinin kuruluşunun arifesinde, sigara 
paketinin içine sokulmuş bir kâğıt parçasına 
yazılmış olarak Amca'nın talimatlarını aldım. 
Okuduğum talimatlar şöyle idi. «İlk Vietnam Pro- 
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paganda ve Kurtuluş Birliği doğmuş bulunuyor. Yakında 
daha birçoklarının da ortaya çıkacağını umarım. Küçük 
olmakla beraber, parlak bir geleceği var. Kurtuluş 
Ordusu'nun rüşeym hali olup, kuzeyden güneye bütün 
ülke boyunca hareket etmelidir.   . 

İki gün sonra, faaliyete geçtik ve Phai Khat ile Na 
Ngan'da ilk zaferimizi kazandık. Phai Khat ve Na Ngan 
karakollarını yok etmekle sonuçlanan bu iki ani saldırı 
seri olup, zaferle sonuçlanan hareketlerdi. Cao Bang, Bac 
Con Long Son eyaletlerinin sınır bölgesinde yer alması 
nedeniyle, zafer haberleri hızla yayıldı ve üç eyaleti de alt 
üst etti. Zaferden sonra, birliği bölük haline getirmek 
amacıyla, Thien Thuat üssüne gittik. Çeşitli bölgelerden 
takviye askerleri geldi. Yeni tüfekleri ve parlıyan 
süngüleriyle muntazam sıralar halinde duran yeni 
bölüğümüzü görmek bize coşku ve güven verdi. Phai 
Khat ve No Ngan'daki ilk zaferlerimizden sonra elimize 
geniş miktarda cephane geçti. O zamanlar, cephane 
tüfekten çok daha değerliydi. 

Daha sonra, Vietnam Çin sınırına yakın bir yerde 
bulunan Bao Lac kazasma doğru kuzey istikametine 
yürüyüşe geçtik. Askerlerimiz dağların yüksek yerlerinde 
bulunan ve içinde Man halkının yaşadığı köylerden geçti. 
Gittiğimiz her yerde mahalli halk tarafından coşkuyla 
karşılandık. Özellikle Man'lı analar devrimci askerlere 
büyük itibar gösterdiler ve askerlerimizi büyük bir 
içtenlikle ziyafetler vererek karşıladılar. Bao Lac'da, 
Dong Mu karakoluna karşı ani bir saldırıda bulunduk. 
Askerlerimiz çarpışırken büyük bir neşey- 
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le  şarkı söylüyorlardı.  Ben  bacağımdan 
yaralandım. 

Bao Lac'daki mevcuduyetimizden ötürü 
emperyalistler, hepimizin orada olduğunu 
düşünebilirlerdi. İzimizi kaybettirmek için, hızla ve 
büyük bir gizlilik içinde Yılbaşı günü, Hoang Hoa 
Tham kazasına geri döndük. Hoang Hoa Tham 
ormanında, mahalli halk tarafından bizim için evler 
inşa edilmiş ve ihtiyaçlarımız depolanmıştı. Birçoğu 
yaşlı oldukları halde, Yeni Yıl Şenliklerine ormanda 
bizimle beraber katılmak üzere, ailelerini bırakıp 
gelmişlerdi. 

Vu Anh, Pham Van Dong ve Cao-Bac-Lang 
Dahili Eyalet Komitesinden diğerleri de, 
askerlerimizi ziyarete gelmişlerdi. Güneye Doğru 
Yürüyüşün devamlılığını tartıştık. Ayrılmalarından 
hemen sonra, 9 Mart 1945'de, Japonların hükümet 
darbesi yaptıklarını öğrendik. 

Vietnam Propaganda ve Kurtuluş Birliği gün 
ışığında, üstünde altın sarısı yıldız bulunan kızıl 
bayrağını sararak, ormandan Kim Ma ovasına doğru 
harekete geçti. Halkta büyük bir sevinç vardı. 

Deltaya doğru Güney istikametinde yürüyüşe 
geçtik. Geçtiğimiz heryerde devrimci iktidarlar 
kurduk, düşmanı silahsızlandırdık ve arta kalan 
Fransız askerlerini, Japonlara karşı birlikte 
çarpışmaya çağırdık. 

Devrimci ordunun yeni birlikleri örgütlendirildi. 
Cao-Bac-Lang Dahili - Eyalet Komitesi, devrimci 
iktidarların kurulması ve Japonlara karşı azimkar bir 
gerilla savaşının başlatılması emrini verdi. 
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Soc Giang, Cao Bang, Bao Lac, Nguyen Binh, 
That Khe bölgelerinde Kurtuluş Ordusunun 
birlikleri kuruldu. Soc Giang ve diğer birçok 
kasabalara mahalli silahlı birlikler tarafından 
saldırıda bulunuldu. Nuoc Hoi'de, gençliği Kurtuluş 
Ordusuna çekme mücadelesinde, üç binden fazla 
genç, gönüllü olarak Kurtuluş Ordusuna katıldı. 

Bu eşi görülmemiş tarihi bir sahne idi. Güneye 
doğru yürüyüşümüze devam ederek Cho Chu'ya ve 
daha sonra Tan Trao'ya vardık. 

Tan Trao'da Bac Son üslerinin buraya kadar 
genişlemiş olduğunu görerek daha da yüreklendik. 
Gerilla savaşı daha şimdiden başlamış ve Thai 
Nguyen eyaletinin bütün bölgelerinde devrimci 
iktidarlar kurulmuştu. Tan Trao bölgesi Song 
Hao'nun önderliğindeydi. Kurtuluş kuvvetleri ve 
Ulusal Kurtuluş kuvvetleri böylece biraraya geldiler. 

Bu sefer, eski günlerden farklı şartlar altında 
biraraya gelmiş bulunuyorduk. Devrim ileriye doğru 
bir adım atmıştı. Japonlara karşı ölüm kalım savaşı 
başlamıştı. Devrimi yok etme çabası içinde 
Japonlar, Thai Nguyen ve Bac Giang şehirlerinden, 
kurtarılmış bölgelere birbiri arkasına saldırılara 
başladılar fakat başarısızlığa uğradılar. Cao-Bac-
Lang bölgesindeki hareket, Fransız 
emperyalistlerinin alabildiğine bir terör 
kampanyasını yürüttükleri zamandaki gibi değildi. 
Şimdi kurtarılmış bölge halkmm devrimci bir 
iktidarı vardı ve bütün ülkede halk Japonlara karşı 
kahramanca ayaklanmıştı. 

Güneye doğru yürüyüş Tan Trao'ya vardı. 
Böylece Cao Bang ve Bac Son merkezlerinin bir- 
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birine bağlanması sağlandı. Deltaya doğru 
ilerlememiz için bize geniş bir kapı açılmış oldu. 

15 Nisan 1945'de, Merkez Komitesi, Bac Giang 
eyaleti Hiep Hoa kazasında Kuzey Vietnam 
Devrimci Askerî Konferansını topladı. Konferanstan 
sonra Cho Chu'ya dönerken, 1 Mayıs Bayramı 
mitingine katılmak için durduk. O sırada Alman 
faşistleri Avrupa'da Müttefiklere şimdiden teslim 
olmuşlardı. Amca'nın Çin sınırını geçip. Propaganda 
Birliği için plândığı yoldan bize gelmekte olduğu 
bildirildi. 

Onu karşılamak için acele ile yola çıktık. 
Dinlenmeyi bile düşünmeksizin dörtnala at 
sürüyorduk. Deo Re'ye vardık, Nghia Ta'yı geçtik ve 
henüz varmış olduğu Ha Kien'de kendisini 
karşıladık. 

Beni Propaganda Birliğini örgütlemekle 
görevlendirdiği günden beri, kendisini ilk defa 
görüyordum. O zamandan beri ne kadar çok 
sıkıntıyı göğüslemiş ve ne kadar çok zafer 
kazanmıştık. Acele ile kendisine rapor vermeye 
başladım. «Kur- 
tarılmış bölgeler şuradan şuraya    genişledi ........... » 
Kendisine Vietnam Propaganda ve Kurtuluş 
Birliğinin kurulması emrini verdiği günden bugüne 
kadar ne olup bittiğini ve geçtiğimiz bölgelerde halk 
hareketinin muntazam gelişmesini anlattım. Dikkatli 
ve sakin bir şekilde dinledi, yüzü sevinçle 
parlıyordu. 

Dünyadaki durumun da bizim için çok elverişli 
olduğunu söyledi. Bundan başka, Cao-BacLang 
veya Tuyen Quang-Thai Nguyen bölgelerinde, 
halkına güvenebileceğimiz, güçlü devrimci örgütlere 
ve uygun coğrafi şartlara sahip elverişli bir yeri 
seçmemiz    gerekiyordu. Öyle bir yer ki; 
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kısa zamanda, bir yandan dış dünya ile öte yandan da 
ülkenin diğer yerleri ile ilişkilerimizi geliştirmek için 
merkez olarak kullanılabilsin. Bu derhal yerine 
getirilmeliydi. Bir çok acil görev bunu öngörüyordu. 

Kim Quang Thuong'a döndüm ve bunu Sang Hao ile 
müzakere ettim. Biz, yüksek dağları ve derin ormanları 
olan, karayolundan uzak bir yerde bulunup Tuyen Quang 
ve Thai Nguyen eyaletlerinin arasında bir bölge olan, 
Tan Trao'yu önerdik. Tan Trao'da devrimci iktidar 
kurulmuş bulunmaktaydı ve halk coşkun bir şekilde 
devrimi destekliyordu. Devrimci kademelerin kendi 
bölgelerine kalmaya geleceğini öğrenen çeşitli ulusal 
kurtuluş örgütlerine mensup birçok insan, yönetici 
organlar, anti - Japon askeri ve politik eğitim okulu ve 
diğerleri için, ev inşa etmok gibi birçok yolla bize 
yardımcı olmak için geldiler. 

Amca Tan Trao'ya geldi. 1941'den 1945'e kadar 
olan dönem, Pac Bo'dan Tan Trao'ya kadar uzanan 
mücadele yolumuzda, sıkıntı ve zorluk yıllarıydı. Bu 
dönemde, Cao Bang, Bac Can, Lang Son, Tuyen Quang 
ve Thai Nguyen eyaletleri halkı, özellikle Bac Son ve Vu 
Nhai kazalarında kahramanca çarpıştılar ve ulusal anti - 
Japon hareketin çekirdeği olan Viet Bac bölgesini 
yarattılar. 

Amca, durum hakkındaki detaylı raporu dinledikten 
sonra, Nisanda yapılan Kuzey Vietnam Devrimci Askeri 
konferansının kararını yeniden gözden geçirdi. 
«Eyaletlerin çok fazla askeri bölgeye bölünmeleri ortak 
bir kumandanlığı sağlamada fazlasıyla elverişsiz ve 
hantal oluyor» dedi. Kurtarılmış bölgemiz bugün, Cao 
Bang, Bac Can, Lang 
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Son, Ha Giang, Tuyan Quang ve Thai Nguyen gibi 
birçok eyaleti kapsadığı için, bunların hepsini 
'Kurtarılmış Bölge' diye adlandırılan tek bir üsse 
dahil etmek ve birliklerimizi bundan böyle 'Kurtuluş 
Ordusu' diye adlandırmak daha iyi olacaktır» dedi. 4 
Haziran 1945'de Kuzet Vietnam Askeri 
Konferansının Kurtarılmış Bölge kurulması 
hakkındaki kararı ile ilgili olarak bir ıslahat taslağını 
verdi. Ayrıca, birleşik bir kumandanlığın kurulması 
tartışmaları için bölgedeki bütün kadroların bir 
konferansa çağırılmasını önerdi. Kurtarılmış 
Bölgedeki savaş alanları pratik olarak zorluklar 
içinde idi ve kimse gelemedi. 

Tan Trao'da kurulmuş olan Kurtarılmış 
Bölgenin Geçici Kumandanlık komitesinde, sürekli 
bir görevi üstlenen tek kişi bendim. Bu görevimde 
bir yandan, Cao Bang, Bac Son ve dışarısı ile teması 
sürdürüyor öte yandan da Le Thang Nghi ve Tran 
Dong Ninh bölgeleri Merkez Komitesi ve ülkenin 
diğer kısımları ile beraber çalışıyordum. Her gün 
Amca'nın bürosuna gidip, durumu rapor eder ve 
yapılacak işleri kendisiyle tartışırdım. Ancak, 
Kurtuluş birlikleri tarafından Tam Do karakoluna 
yapılan ani bir saldırı sonucu bir telefon hattının ele 
geçirilmesi, onun bürosu ile benimkisi arasında üç 
bin yardlık bir telefon bağlantısının kurulmasına 
imkan sağladı. 

İki aydan fazla bir zaman içinde olaylar hızla 
gelişti. Tan Trao'da yeni durum ve yeni görevleri 
göz Önünde bulundurarak, Vietnam Moi (Yeni 
Vietnam) gazetesini yayınladık. 

Merkez Komitesi kararına göre, Ulusal Parti 
Konferansının ve    Halk Temsilcileri    Kongresini 
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toplamak için aktif bir şekilde hazırlık yapmak 
gerekiyordu. Amca, bu iki toplantının Temmuzda 
başlaması için hazırlık yapılmasında israr ediyordu. 
Belirli delegeler gelemeseler bile, durumun toplantının 
yapılmasını çok gerekli kıldığını söylüyordu. Aksi halde, 
hızla gelişen genel duruma ayak uyduramıyacaktık. Parti 
ve Vietminh içindeki diğer demokratik örgütlerin 
delegelerinin Tan Trao'ya daha önce varamamalarından 
ötürü, acil olarak yapılan bütün hazırlıklara rağmen, 
toplantılar ancak Ağustosun ortasında olabildi. Amca 
çok meşgul olduğu halde, somut detaylara özel bir itina 
gösteriyor ve çok fazla çalışıyordu. Her parçaya seri 
numaraları vererek bizzat kendisi mektup ve belgeleri 
yazıp daktilo etti. Mesajcılar ve mektuplar ülkenin bütün 
bölgelerine sürekli olarak gitti ve giderek daha etkin bir 
karakter kazandı. 

Amca, bu ağır çalışmanın tam ortasında hastalandı. 
Günlerce ateşli ve bitkin bir halde kaldı, fakat çalışmaya 
devam etti. Kendisiyle tartışmaya geldiğim her gün 
sağlığını sorduğumda, sanki oldukça iyiymişçesine basit 
bir şekilde, kendisine her zamanki gibi gelmeye devam 
etmemi söyledi. Fakat sağlığının ciddi bir şekilde 
bozulmakta olduğunu ve çok bitkin bir durumda 
bulunduğunu görüyordum. Bir gün ani bir ateş 
yükselmesiyle yatağa düştüğünü ve sayıkladığını 
gördüm. Sadece, iyileştirici bir etkisi bulunmayan, biraz 
asprin ve kinin tabletimiz vardı. Genellikle dinlenme 
saatlerinde yatardı fakat bu sefer, sürekli olarak yatmak 
zorundaydı. Yakın arkadaşlarından, Tan Trao'da 
kendisiyle beraber bulunan tek ben vardım. Bir gün, 
ciddi bir şekilde    hasta olduğunu 
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görerek gece kendisiyle beraber kalmak için izin 
istedim. Ancak, o gece meşgul olmadığımı söyleyip 
ısrar ettikten sonra, gözlerini açtı ve başıyla hafifçe 
tasdik etti. O gece, dağın yamacında, ormanın 
derinliklerindeki kulübesinde «Şimdi uygun zaman 
geldi. Ne kadar fedakârlık gerekiyorsa göstermeli, 
ne kadar sorumluluk gerekiyorsa yüklenmeli, bütün 
Trong Son sahasını yakıp kavuracak bir çarpışma 
bile olsa, bağımsızlığı kazanana kadar 
döğüşmeliyiz» dedi. Her seferinde bir şey hatırlıyor 
ve bunu akılda tutmamızı istiyordu. Bunların son 
sözleri olduğunu düşünmeye cesaret edemiyorduk. 
Fakat daha sonra, kendisinin, tükenmiş olduğunu 
hissedip, gerçekten bize çalışmayı vede sadece 
çalışmayı hatırlatmak istediğini farkettik. Hareketi 
sağlamlaştırmak için, eylemcileri ve kadroları da 
yetiştirmek gerektiğini söyledi. «Gerilla savaşında 
hareketi yükselmişken geliştirmeye çalışmalıyız. 
Aynı zamanda, bir terslik anında ayakta 
duracağımız yer olan üslerimizi de bütün 
gücümüzle sağlamlaştırmaya bakmalıyız» dedi. 
Bütün gece kısa aralıklarla komaya girdi. Ertesi gün 
Merkez Komitesine acele bir mektup yazdım. Aynı 
zamanda mahalli halk arasından bir doktor bulmaya 
çalıştım. Yakınımızda, Tho azınlığından, ateş 
düşürmede çok başarılı bir doktor olduğu 
söylenince, derhal ona birisini gönderdim. Doktor, 
Amca'nın nabzına ve alnına baktı, ona ormandan 
kazıp çıkardığı tüberkülden yaptığı bir ilacı verdi. 
Tüberkülün yakılıp az miktarda pirinç lapası ile 
beraber alınması gerekiyordu. Bu tedaviden bir süre 
sonra, ateşi giderek düşmeye başladı ve kısa 
zamanda çalışmalarına devam edebilecek hale geldi. 
Ağustosda toplanan Parti Ulusal Konferansına 
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katıldığında, hâlâ çok zayıf ve solgun görünüyordu. 
İçerdeki ve dışardaki durumla, devrimci 

hareketin gelişmesi, çok zorlayıcı idi. 
Parti Ulusal Konferansı ve Halk Temsilcileri 

Kongresi işini bitirip dağıldı. Genel ayaklanma 
emri Tan Trao'dan bütün ülkeye yayıldı. Merkez 
Komitesinden savaşa hazırlık emri aldım. Hanoi'-ye 
doğru yürüyüşümüzde düşmanın elinden 
kurtarılacak birinci şehir olan Thai Nguyen'e karşı 
saldırıya geçmek üzere, 16 Ağustos Kurtuluş 
Ordusu ile beraber, Tan Trao'dan ayrıldım. 

Durum hızla gelişiyordu, Thai Nguyen'de 
Japonları kuşatırken, bir çok bölgede daha şimdiden 
ayaklanmaların başladığı haberlerini aldık. 
Hanoi'de halk iktidarı daha şimdiden kurulmuştu. 
Yeni alınan bir karara göre, Kurtuluş Ordusunun bir 
kısmı Thai Nguyen'e karşı hareketine devam 
ederken, aralarında benim de bulunduğum geri 
kalanı doğrudan doğruya Hanoi'ye yöneldi. 
Muazzam pirinç tarlalarından geçerek, yolumuzun 
kenarındaki bitmez tükenmez telgraf direkleri 
sıralarının üzerinde uzanan yıldızlı göğe arasıra 
bakarak, bütün bir gece Thai Nguyen'den Lu Van'a 
doğru yürüdük. 

Her yerde, altın sarısı yıldızlı kızıl 
bayraklardan bir orman oluşmuştu. Anayurdun 
bağımsızlığa kavuşan kısmı ne kadar hareketli ve 
coşkulu idi. Japon darbesinin Fransızları devirdiği 
günden bu yana, böylesine alışılmamış hisleri ikinci 
defadır duyuyordum. Başımızın üzerinde 
dalgalanan altın sarısı yıldızlı kızıl bayrakları ile 
Propaganda ve Kurtuluş Birliğimiz Hoang Hoa 
Tham 
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ormanını terk etti ve gün ışığında Kim Ma ovasını 
yürüyerek geçti. 

Ağustos devrimi zafere ulaştı. Bütün ülke, 
ulusal tarihimizin bu dönüm noktasında sevinçle 
kaynaşıyordu. Fakat devrimin bu ilk günlerinde, 
karmaşık sorunlar acil olarak ortaya çıktı. Amca 
Hanoi'ye döndü. Tan Trao'daki hastalığı henüz 
geçmemişti. Bundan başka, konferanslara katılmak, 
her türlü ziyaretçiyi kabul etmek ve birçok işle 
ilgilenmek zorundaydı. Hergün öğleden sonraya 
veya saat 13.00'e kadar meşguldü. Büroda çalışan 
herkes gibi o da soğuk yemek yiyordu. Yemeklerden 
sonra masasında iskemlesinin arkasına yaslanarak 
kestiriyor daha sonra da gece geç vakte kadar, 
(Merkez Komitesi ile görüş teatisi vs.) günlük 
işlerini yürütüyordu. Fakat her konuyu ele alırken 
canlı ve berrak görüşlüydü. 

Tıpkı önceki yıllarda söylediği gibi, Vietnam 
Kurtuluş Ordumuz kuzeyden güneye doğru 
gidecekti. Devrimin zaferinden sonra, her bölgede 
kurtuluş birlikleri ortaya çıktı ve devrimin ilk 
günlerinde, Fransız sömürgecileri İngiliz 
askerlerinin arkasından gelip Güney Vietnam'da 
savaşı başlattıklarında, Vietnam Kurtuluş 
Ordusu'nun birçok birliği güneye gitmeye hazırdı. 
Bunlar eskisi gibi yalnızca birkaç düzine 
müfrezeden ibaret değil, devrimin çağrısına cevap 
veren ve güneye saldırganlara karşı savaşmaya 
azimle giden, her bölgeden gelme binlerce yurt 
severden oluşuyordu. Bütün ülkede hergün, ulusal 
bağımsızlık savaşçıları ile beraber çarpışmak için, 
onları anavatanın güneyine götürecek olan trenlere 
doluşan gençlerin, etkileyici ve cesaret verici 
sahnelerine tanık olunuyordu. Böylece Güney   
Vietnam toprağı 
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Vietnam Kurtuluş Ordusu savaşçılarının kanlarıyla 
sulandı. 

Daha sonra ulusal direniş başladı. Vietnam ordusu 
başlangıçta kurtarılmış bölgede sadece küçük bir birlik 
olduğu zamanlardaki gibi, bütün uzayan ve zor savaş 
boyunca, Amca ile aynı kayguları paylaşmıştır. Halkın 
bağrından çıkan ordumuzun, Parti ve Amca'nın yaşama 
tarzına ve fikirlerine göre yetiştiği söylenebilir. 

Amca zamanında iş yapmaya ve zamanında karar 
vermeye alışkındı. 1947 kışında, üssümüzün 
derinliklerine sokulmak amacıyla, Fransız birlikleri Viet 
Bac'ın (Kuzey Vietnam) birçok bölgesine paraşütle 
indirme yaptılar. Çarpışmalar şiddetlenirken, Merkez 
Komitesine ve ona, cephedeki duruma uygun olarak 
gerilla savaşını hızlandırmak için, «bağımsız bölüklerin» 
(15) kurulması önerisi ile beraber, askeri durum üzerine 
bir siyasi rapor sunuldu. Öneri derhal kabul edildi. 

Merkez Komitesi 1950'de, Cao-Lang sınır 
kampanyasını başlatmaya karar verdiğinde, Amca 
birliklere «Sadece kazanmak» emrini verdi ve doğruca 
cepheye gidip, hemen hemen bütün askeri birlikleri 
izyaret etti ve bütün kampanya boyunca cephede kaldı. 
Muharebenin gidişatına göre yeni değişim karargâhı, 
açıklıkta kurulmuş olan yelken bezi bir çadırdan ibaretti. 

05) 1947 Sonbaharı ve Kışı arasında, Merkez Komitesi Fransız 
işgali altındaki bütün bölgelerde geniş çaplı bir gerilla savaşının 
başlatılması kararını aldı. Düzenli ordunun bir kısmı, görevi 
düşmanın derinliklerine dalıp, gerisinde propaganda ve silahlı 
faaliyeti yerine getirmek olan -Bağımsız bölükler» içinde dağıtıldı. 
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Tekrar kuzey batı kampanyası başladığında, Amca 
yayınlanmak üzere askerlere, kuzey bölgesini kurtarma 
görevini veren Demokratik Vietnam Cumhuriyeti 
Hükümetinin Sekiz Maddelik Emri adlı talimatı verdi. Bu 
kampanyada yer almış olan birçok kadro, Amca'nın 
konferansında kampanyanın başlatılması demek olan 
mevcudiyetini hâiâ canlı olarak hafızalarında yaşatırlar. 
Bu unutulmaz bir olaydı. Konferansdan önce günlerce 
sağnak halinde yağmur yağdı. Irmaklar taşıp yolları 
kapladı. Kabaran ve hızla akan ırmakları yürüyerek 
geçmek zorunda kaldı. Bize bütün bunları ve ırmakları 
geçmek için gösterdiği azmi anlattı. Kendisinden önce 
gelmesi gereken ve ne yapılacağını bilmeyen birçok çevre 
insanı onu örnek aldı. Hepsi de karşı yakaya geçmeyi 
başardı. Yağmurlu günlerde kabaran ırmakları geçmenin 
kolay birşey olmadığını bilen ve onun konferansa 
zamanında geldiğini gören bizler, onun orduya gösterdiği 
ihtimamla hareket ettik. Ayrıca, cepheye gitmeden önce 
hepimiz bunu çok değerli bir ders olarak kabul ettik. Bu 
ders, onun «Azim, azim: azimle bir insan herşeyi 
başarabilir» şeklindeki sözleriydi. O, önünde hiçbir şeyin 
duramadığı ve kitleleri seferber etmede büyük bir güce 
sahip olan muazzam bir enerjinin somutlaşmış haliydi. 
Kunming'de; kendisiyle ilk karşılaştığım gün 
kavrıyamamış olduğum, sade, berrak, azimli ve istikrarlı 
kafaya sahip bir insanın karşısında bulunduğumu anladım 
ve bugün de halâ öyle bir insandır. 

Birkaç yıl önce, Vietnam Propaganda ve Kurtuluş 
Birliğini kurarken kendisi bize tekrar tekrar aktif olmayı, 
çarpışma sırasmda gizli hareket 
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etmeyi, görünmeden gelip farkedilmeden ayrılmayı 
ve bütün ülkede kuzeyden güneye hareket etmeyi 
tavsiye etmişti. Dokuz yıldan fazla bir zaman sonra, 
devrimci ordu tam olarak olgunlaşıp güçlü bir savaş 
gücü haline geldiğinde ve askerlerimiz Dien Bien 
Phu zaferini kazanıp, düşman askerleri esir 
edildiğinde, kendisinden, «Büyük bir zafer olmasına 
rağmen sadece bir başlangıçtır» diyen bir mesaj 
aldık. 

Zamanında verdiği her öğütün özel bir anlamı 
vardır. Fakat, yıllar önce veya Dien Bien Phu zaferi 
sırasındaki öğretileri içinde yaygın tek bir şey 
vardır. Bu da: zafere kadar mücadelede kararlılık, 
soğukkanlılık, metanet, sadelik, azim ve sebat, 
Partinin, bütün çalışan sınıfın ve halkımızın yüce 
ruhunu yükseltmektir. 



Bu «Fransız Emperyalistlerine ve Amerikan 
Müdahalecilerine karşı Vietnam Halkının Kurtuluş 
Savaşı» başlıklı yazıdan özetlenmiş olup, Halk 
Savaşı, Halk Ordusu koleksiyonuna dahildir. 
(Hanoi, Yabancı Diller  Yayınevi,  1961,  s.   11-
37.) 

KURTULUŞ SAVAŞI 

1945 -1954 

I.    Birkaç Tarihi ve Coğrafi  Değerlendirme 

Vietnam Güneydoğu Asya'daki en eski ülkelerden 
bir tanesidir. 

Pasifik kıyısında muazzam bir S harfi şeklinde 
uzanarak, zengin tarımsal ve endüstriyel olanakları olan 
Kızıl Irmak deltası ile birlikte, Ba'j Bo yada Kuzey 
Vietnamı, geniş bir alüvyon ovası olup, Mekong'un 
kollarının kendisine yol açtığı ve özellikle tarıma çok 
uygun bulunan Nam Bo veya Güney Vietnam'ı ve 
bunlara katılan dar uzun bir toprak şeridi olan Truong 
Bo veya Merkezi Viet nam'ı kapsar. Ülkenin şeklini tarif 
etmek için, 
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Vietnamlılar kendilerine çok aşina olan bir şekli, her 
ucunda birer pirinç sepeti bulunan omuz sırığını  

hatırlarlar. 
Vietnam yaklaşık olarak otuz bin mil karenin 

üzerinde bir alana yayılır ve üzerinde takriben 30 milyon 
insan yaşar. Binlerce yıllık tarihinde, Vinamlılar yabancı 
saldırısına karşı kahramanca mücadele etme geleneklerini 
daima sürdürmüşlerdir. Özellikle 13. yüzyılda, feodal Çin 
üzerine bütün hakimiyetlerini yayan Moğolların istila 
teşebbüslerini bozmuşlardır. 

19. yüzyılın ortasından itibaren Fransız 
emperyalistleri ülkeyi fethetmeye başladılar. Yıllarca 
süren direnişe rağmen, Vietnam giderek bir sömürge 
durumuna düştü ondan sonra da, Kamboçya ve Laos'la 
birlikte «Fransız Hindiçini» olarak birleştirildi. Fakat 
Fransız saldırısının ilk gününden itibaren, Vietnam 
halkının ulusal kurtuluş hareketi durmaksızın gelişti. Bu 
hareketi boğmak için yapılan baskılar, hareketin daha da 
yükselmesine yol açtı. Hatta o kadar ki, Birinci Dünya 
Savaşından sonra güçlü bir kitle karakteri halini aldı. 
Köylü kitlelerinin ve yeni yeni şekillenmeye başlıyan işçi 
sınıfının derinliklerine girerken, geniş aydın çevrelerini 
ve küçük burjuva kesimlerini de kendine kazandı. 
Vietnam halkının emperyalistlere ve feodal toprak sahibi 
sınıfına karşı önderliğini üstlenen Hindiçini Komünist 
Partisinin şimdiki adıyla Vietnam İşçi Partisinin 
kurulmasıyla, 1930 yılı yeni bir aşama gösterdi. 

1939'da İkinci Dünya savaşının başlamasından 
hemen sonra, Vietnam giderek Japon faşistlerinin bir 
sömürgesi haline gelirken, Fransa Naziler tarafından 
işgal edildi. Bu yeni gelişmenin ya- 
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rattığı şartları Parti zamanında değerlendirdi. 
Savaşın ve devrimin yeni bir devresinin başladığını 
değerlendirip, bütün ulus için anti - emperyalist 
Ulusal Birleşik Cephenin genişletilmesi, silahlı 
ayaklanma hazırlığının yapılması ve bağımsızlığın 
yeniden kazanılması için, Fransız ve Japon 
emperyalistlerinin yıkılması görevlerini tesbit etti. 
Vietnam Doc Lap Dong Minh (Vietnamın 
Bağımsızlığı için Birlik, kısaltılmış adıyla 
Vietminh) kuruldu. Ve bütün yurtseverler sınıfları 
ve sosyal tabakaları içine aldı. 

Ağustos 1945'de, Sovyet ordusunun ve Müttefik 
kuvvetlerinin savaşı sona erdirmelerinden önce, Japon 
kuvvetleri esir edildi. Alman ve Japon faşistlerinin 
yenilgileri, kapitalist sistemde büyük bir çöküntünün 
başlangıcı oldu. Sovyetler Birliğinin büyük zaferinden 
sonra, birçok halk demok rasisi ortaya çıktı. Sosyalist 
sistem artık tek bir ülkenin sınırları içine hapsedilmiş 
olmaktan çıktı. Bütün dünyada yeni bir tarihi çağ 
başladı. 

Bu değişiklikler karşısında, Vietnam'da 
Hindiçini Komünist Partisi ve Vietminh bütün ulusu 
genel ayaklanmaya çağırdı. Halk heryerde birlikte 
ayaklandı. Protestolar ve gösteriler kesintisiz olarak 
birbirini takip etti. Şaşkınlığa uğramış olan Japon 
askerlerini tarafsızlaştırarak, Japon yanlısı feodal 
otoriteyi yıkarak ve halk iktidarım resmen Hanoi'de, 
şehirlerde olduğu kadar kırlarda da, Bac Bo'da 
olduğu kadar Nam Bo'da da kurarak, devrim 
Ağustos'da patlak verdi. Başkent Hanoi'de 2 
Eylülde, Başkan Ho Chi Minh'in etrafında geçici 
hükümet kuruldu. Bu hükümet kendisini ulusa 
tanıtıp, Vietnam'ın bağımsızlığım ilan etti ve ülkeyi 
savunmaya kendini hazır tutmak ve her 
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türlü emperyalist saldırıya karşı koymak üzere bütün 
ulusu birliğe çağırdı. Güneydoğu Asya'da ilk halk 
demokrasisi olan Vietnam Demokratik Cumhuriyeti 
doğdu. Fakat emperyalistler, daha ilk fırsatta, 
cumhuriyetçi rejimi ortadan kaldırmaya ve Vietnam'ı 
yeniden bir sömürge haline getirmeye niyet ettiler. 23 
Eylül 1945'de Fransız İşgal Birlikleri Saygon'da ateş 
açtıklarında, üç hafta çok zor geçti. Sonra bütün Vietnam 
ulusu yabancı saldırısına karşı koymak üzere ayaklandı. 
O günden itibaren, görülmemiş bir kahramanlık ve 
düşünülemiyecek zorluklar ortasında kalma pahasına 
halkımızın parlak zaferi ve emperyalist saldırganların 
Dien Bien Phu'da ezici yenilgileri ile sonuçlanan, dokuz 
yıllık ulusal kurtuluş savaşı başladı. 

Fakat Ağustos devriminin getirdiği büyük bir 
coşkunlukla, Vietnam halkı geçici hükümet etrafında 
saflarını sıklaştırırken, siyasi durumu daha zor ve 
karmaşık kılan yeni bir faktör ortaya çıktı. Müttefik 
kuvvetler arasında Japonların teslim olmasını sağlamak 
amacıyla yapılan anlaşmaya göre, İngiliz kuvvetleri 
Güneyde karaya çıkarlarken, Çin Koumintang birlikleri 
de Vietnam'ın kuzeyindeki 16. paralele kitle halinde 
girdiler. Çan Kay Şek birlikleri halkı soymak ve ülkeyi 
talan etmek fırsatından yararlanırken, aynı zamanda 
Vietnamlı burjuvazi ve toprak ağaları arasındaki en gerici 
unsurlara yardım etmek için, ellerinden geleni 
yapıyorlardı. Bütün ülkeyi birbirine katmak 
amacındaydılar. Vietnam burjuvazisi ve toprak ağalarının 
bu en gerici unsurları, Vietnam Quoc Dan Dang 
(Vietnam Kuomintangı) ve Japon taraftarı Phuc Quoc 
(Vietnam Ulusal Yenilik Par- 
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tisi) içindeydiler. Beş sınır eyaletini işgal ettikten sonra, 
Japonlar başkentte dahi olaylar çıkardılar ve hararetle 
halk iktidarını yıkma hazırlıklarına giriştiler. Güneyde 
İngilizler, Fransız emperyalistlerinin geri dönüşlerini 
hızlandırmak için büyük bir gayret gösterdiler. Vietnam 
toprağında şimdiye kadar hiç bu kadar fazla yabancı 
birlik bulunmamıştı. Fakat Vietnam halkı da şimdiye 
kadar ülkesini savunmak için savaşma isteğiyle, bu kadar 
kararlılıkla ayaklanmamıştı. 

II.    Ulusal   Kurtuluş  Savaşının  Gelişmesinin 
Özeti 

Savaşın başlangıcında Fransız emperyalistlerinin 
plânı, Nam Bo'yu yeniden ele geçirmek için İngiliz 
askerlerine dayanmak ve daha sonra da Nam Bo'yu 
Kuzeye dönüşleri için sıçrama tahtası olarak kullanmaktı. 
Utanç verici bir şekilde Japon faşistlerinden önce teslim 
olmuşlardı ama, savaşın sonunda, eski sömürgelerinin 
başında bulunmayı tartışma götürmez bir hak saydılar. 
Eski durumun çok değişmiş olduğunu kabul etmek 
istemediler. 
Eylül 1945'de, İngilizler tarafından silahlandırılmış olan 

ve General Leclerc'in (1) kumandan(1) II. Dünya Savaşının 
sonunda Uzak Doğudaki Fransız kuvvetlerine kumandan olarak 
tayin edilen Mareşal Philippe HautecIoque -Leclerc Hindiçinide 
1945den 1947'ye kadar başkomutan olarak görev yaptı. «İmha 
hareketini- bir ay içinde tamamlayacağı tahmininde bulunarak 
Hindiçini'nin yeniden işgaline 25 Ekim 1945'de başladı. 
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lığı altındaki Fransız İşgal Kumandanlığı vasıtasıyla 
kısa zamanda güçlendirilen Fransız sömürge birlikleri, 
İngiliz ordusunun doğrudan desteği altında Saygonda 
saldırılarını başlattılar. Nam Bo halkı savaşmak üzere 
derhal ayaklandı. Başlangıçta güçlerinin son derece 
zayıf olması nedeniyle, Saygon ve büyük şehirlerde 
kahramanca sokak çarpışmaları verdikten sonra, halk 
iktidarını kırsa! bölgeye kaydırmak gerekti. Hemen 
hemen bütün şehirler, Nam Bo'daki önemli muharebe 
hatları ve Truong Bo'nun güneyi giderek düşmanın eline 
geçti. 

Sömürgeciler Nam Bo'yu yeniden fethetmek üzere 
olduklarını düşündüler ve General Leclerc işgal ve 
pasifleştirmenin on hafta içinde tamamlanacağım 
açıkladı. Fakat olaylar oldukça değişik bir yol izledi. 
Bütün ülkenin desteğinin verdiği emenle, güneyin halkı 
çarpışmaya devam etti. Nam Bo çarpışmalarında gerilla 
kuvvetleri giderek güçlendi, gerilla üsleri 
sağlamlaştırılıp genişletildi ve halk iktidarı barışın 
yeniden sağlanmasına kadar, dokuz yıllık direniş savaşı 
boyunca korunup güçlendirildi. 

Nam Bo'nun işgalinin, Fransız emperyalistlerinin 
plânları için sadece bir başlangıç olduğunu bilen 
Partimiz, bütün ulusa uzun süreli bir direnişin 
hazırlanması için yol gösterdi. Fransız emperyalizmine 
karşı olan bütün güçleri biraraya getirebilmek için 
Partimiz, birleştirilebilecek bütün elemanları 
birleştirmeye, tarafsızlaştırılabilecek olanların hepsini 
tarafsızlaştırmaya çalıştı ve 
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Lien Viet'i (Vietnam Halk Cephesini) (2) kurarak. 
Ulusal Birleşik Cepheyi genişletti. Parti, Anayasayı 
çıkartmak ve Vietnam Quoc Dan Dang'ın (Vietnam 
Kuomintangı) kilerde dahil olmak üzere en farklı 
elemanları biraraya getirerek en geniş temsili 
kabiliyeti olan hükümeti kurmak sorumluluğunda 
bulunan Vietnam Demokratik Cumhuriyetinin ilk 
Ulusal Meclisini seçmek üzere genel oy hakkı ile 
birlikte genel seçimleri de düzenledi. Çan Kay 
Şek'in askerleri ile olay yaratmaktan daima 
kaçındık. 

Bundan sonra mesele, Fransız İşgal 
Kumandanlığından önce, onların Kuzey Vietnam'a 
zor yoluyla kolayca dönüp dönemiyeceklerini 
bilebilmekdi. Bu hiç de o kadar kolay değildi. 
Çünkü, Kuzeydeki güçlerimiz Güneydekilerden çok 
daha fazlaydı. Yeni kurulmuş bulunan halk 
iktidarının kendini sağlamlaştırmasını ve uzun savaş 
yılları sonucu harab olmuş bulunan ülkenin yeniden 
inşa edilmesini sağlamak gayesiyle, hükümetimiz 
kendine düşen herşeyi yaptı. Bu nedenle, Fransız 
sömürgecileriyle hükümetimiz arasında 6 Mart 1946  
tarihli başlangıç anlaşmasıyla   (3)   sonuçla- 

(2) Ellen Hammer, Hindiçini Mücadelesi —1940-1955— adlı 
eserde, Lien Viet'in 1946 Mayısında Hanoi'de kurulduğunu ve 
Kuomintang yanlısı VNQDD de dahil olmak üzere, birçok önemli 
siyasi grubu içinde barındırdığını belirtir. (Bak Hammer s. 175-176) 
Vietminh giderek Lien Viet'le  kaynaşmıştır. 

(3) İki anlaşma imzalanmıştı. Birincisi Fransızların Kuzey 
Hindiçinideki temsilcileri Jean Saiteny ile Ho Chi Minh ve Vietnam 
Kuomintang'ından Vu Hong Khanh ara- 
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nan görüşmelerde bulunuldu. Antlaşmanın metnine 
göre Vietnam askerleri ile işbirliği yapıp, Çan Kay 
Şek birliklerinin geri gönderilmesi işlemini 
yürütmek üzere, kısıtlı sayıda Fransız askerinin belli 
sayıda Kuzey Vietnam bölgesinde bulunmasına izin 
verilmişti. Buna karşılık Fransız hükümeti de, 
Vietnam'ı, kendi hükümeti, ulusal meclisi, ordusu ve 
maliyesi bulunan hür bir devlet olarak tanımış ve 
askerlerini 5 yıllık bir süre içinde Vietnam'dan 
çekmeye söz vermişti. Nam Bo'nun siyasi durumu 
bir referandumla belirlenecekti. 

Vietnam Demokratik Cumhuriyeti ile Fransa 
arasındaki ilişkiler dört yol ağzmdaydı. Barışın mı 
sağlamlaştırılmasına yoksa düşmanlığın mı 
devamına doğru bir gelişme olacaktı? Sömürgeciler 
başlangıç anlaşmasını, askerlerinin bir kısmını 
Kuzey Vietnam'a sokmalarını sağlıyan geçici bir 
uygulama, devam ettirmeye niyetlendikleri savaşa 
hazırlık teşkil eden geçici bir hile olarak kabul 
ettiler. Böylece Dalat    Konferansı  (4)  hiçbir 

sında imzalanmış olanıydı. İkincisi askeri bir ek idi ve Sainteny ve 
General Raul Salan ile Giap arasında imzalandı. 

(4) Giap'ın aktif olarak katıldığı birinci Dalat Konferansı 18 
Nisan 1946'da başladı. Amacı 6 Marttaki anlaşmaya uygun olarak 
Hindiçinin gelecekteki durumunu tesbit etmekti. İkinci Dalat 
Konferansı 1 Ağustosda toplandı ve Fransızların Güney Vietnamdaki 
adamlarına olduğu gibi Laos ve Kamboçya'daki temsilcilerine de 
çağrıda bulunuldu. Her iki toplantıda da çok az olumlu bir sonuç  elde  
edilebildi. 
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sonuç vermedi ve Fontaibleu Konferansı da (5) 
sadece istikrarsız geçici bir barış anlaşmasının 
imzalanmasını sağladı. Vietnam delegasyonu 
kabinedeki birkaç bakan da dahil olmak üzere, Ho 
ve Pham Van Dong tarafından yönetiliyordu. 
Delegasyon Vietnam'a geri döndüğünde, Ho 
konuşulanların dışında birşeyler kurtarabilmek 
umuduyla orada kaldı. Sonuç 14 Eylülde 
Fransızlarla imzalanmış olan şanssız bir başlangıç 
anlaşmasından ibaretti. Anlaşma, kültürel ve 
ekonomik sorunlarla, kamu düzeninin acil 
meselelerini kapsıyordu. 

Bu sırada, sömürgeci savaşın partizanları, 
mahalli saldırı taktiklerini muntazaman 
sürdürüyorlardı. Anlaşmayı uygulayacakları yerde, 
Nam Bo'da imha hareketine devam edip, kukla bir 
hükümet kurdular; Bac Bo'da, Hon Gai maden 
bölgesinde, belirli sayıda eyalete saldırarak halkı 
soyup katlederek, kuvvetlerinin saldınsma hazırlık 
maksadıyla, gergin bir hava yaratıp 
provokasyonlarını arttırdılar. 

Hükümetimiz, barış ve bağımsızlık politikasına 
olan sadakatıyla, boş yere çelişkileri dostane yollarla 
çözümlemeye gayret etti ve birçok defalar her iki 
tarafa da zarar verecek olan savaştan ka çınılması 
için SFIO (Sosyalist Parti)'nin başında bulunduğu 
Fransız hükümetine çağrıda bulundu. Aynı zamanda 
direniş amacıyla, ardımızı güçlendirmekle 
meşguldük. Üretimi yoğunlaştırmakla iyi sonuçlar 
elde ettik. Ulusal savunmayı güçlen- 

(5) Fontaibleu Konferansı 6 Temmuz 1946 da başladı ve 
görüşmeler tamamen kesilinceye kadar Ağustos ayına kadar sürdü. 
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dirmeye daha çok dikkat gösterdik. Vietnam Quoc 
Dan Dang'ının içinde bulunan gerici unsurların 
tasfiyesi başarıyla tamamlandı ve onların elindeki 
bütün bölgeleri kurtarabilmemiz mümkün oldu. 

1946 Kasımında, durum kötüleşti. 
Sömürgeciler bir askeri darbe ile Haipong'u ele 
geçirdiler. Sokak çarpışmalarından sonra bütün, 
güçlerimiz şehir varoşlarına doğru sürüldü. Aralık 
ayında sömürgeciler, Hanoi'de gerilimi arttırdılar, 
sivilleri katlettiler, birçok devlet dairesini işgal 
ettiler, düzenin teminat altına alınmasını ve bizim 
kendi koruma gruplarımızın silahsızlandırılmasını 
talep eden bir ültimatomu verdiler ve de silahlı 
çatışmaları kışkırttılar. Sömürgeciler kendi 
mahvlarına yol açan bu savaşı inatla seçtiler. 

19 Kasımda bütün ülkede direniş patlak verdi. 
Ertesi gün, Parti ve hükümet adına Başkan Ho Chi 
Mînh, bütün halkı düşmanı yok etmek ve ülkeyi 
kurtarmak üzere ayaklanmaya, her ne pahasına 
olursa olsun yeniden köleleştirilmeyi reddederek, 
kanının son damlasına kadar çarpışmaya çağırdı. 

Düşmanlıkların bütün ülkede yaygın olduğu 
sırada güçler dengesi nasıldı? Maddi açıdan düşman 
bizden daha güçlüydü. Bu bakımdan birliklerimiz 
düşmanı zayıflatmak ve hızla yayılmasını 
engellemek için, onu silahlı güçlerinin bulunduğu 
heryerde çarpışmaya zorladı. Daha sonra da şartlar 
bizim için elverişsiz olduğunda da, güçlerimizin 
büyük bir kısmını, uzun süreli bir direniş amacıyla 
eksiksiz olarak koruyabilmek için, geri 
bölgelerimize çektik. En parlak ve dikkate değer 
çarpışmalar, birliklerimizin başkenti zayiat 
vermeden terkedişlerine kadar büyük bir bölümünü 
azimle 
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iki ay süreyle ellerinde tuttukları Hanoi'de oldu. 
Ülkenin tehlikede olduğu o günlerde, bütün 
Vietnam halkı, ölümüne mücadelede kopmaz bir 
şekilde birbirine kenetlendi. Viet Bac ve Partinin 
çağırısına uyarak, kararlı bir şekilde özgürlük ve 
bağımsızlık yolunu seçti. Dağlık bölgelerdeki üslere 
çekilmiş bulunan merkezi hükümet, birbiriyle 
birleşen askeri bölgeleri kısa zamanda oluşturdu ve 
bütün halk kitleleri seferber edilip, direniş 
örgütlenerek mahalli otoriteler sağlamlaştırıldı. 
Hükümetimiz hatasında israr etmemesi ve barış 
görüşmelerini açması için Fransız hükümetine 
çağrıda bulunmaya devam etti. Fakat bunun 
arkasından, görüşmelere başlanması bahanesiyle 
birliklerimizin silahsızlandırılmasını talep ettiler. 
Biz sömürgecilerin bu inatçılığına, direnişi 
yoğunlaştırarak cevap verdik. 

Gerçekte, Fransız Yüksek Kumandanlığı, savaşı 
bitirmek umuduyla, oldukça geniş çaplı bir yıldırım 
harekatını hazırlamak için güçlerini yeniden 
biraraya toplamış bulunuyordu. 1947 Ekiminde, 
direnişin sinir merkezlerini yok etmek ve düzenli 
kuvvetlerimizi tahribetmek için ana üssümüz Viet 
Bac'a karşı büyük bir seferi başlattılar. Fakat bu 
geniş çaplı harekat ezici bir yenilgiyle sonuçlandı. 
İşgal kuvvetlerinin birlikleri yönetici örgütlerimizde 
bir telaş yaratmayı veya düzenli birliklerimizi 
bozmayı başaramadan, ağır kayıplara uğradılar, Bu 
düşmanın yıldırım harbiyle hızlı bir çözüme ulaşma 
stratejisine indirilmiş olan bir darbeydi. Halkımız 
uzun süreli direniş yolunu daha da fazla bir azimle 
izledi. 

1948'den itibaren, savaşın uzamakta olduğunu 
farkeden düşman, stratejisini değiştirdi, özel- 
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likle Nam Bo'da : Vietnamlıları Vietnamlılara karşı 
dövüştürme ve savaşı savaşla besleme prensibini 
uyguladılar. Kuvvetlerinin ana bölümünü 
«Pasifleştirme> ve işgal edilmiş bölgelerin 
sağlamlaştırılması için kullandılar. Kukla bir 
merkezi hükümet kurdular, aktif bir şekilde 
tamamlayıcı mahalli birlikleri örgütlediler ve 
iktisadi yağmaya göz yumdular. Kuzeydeki işgal 
bölgelerini giderek genişlettiler ve Kızıl Irmak 
deltasının büyük bir kısmını kontrolleri altına 
aldılar. Bütün bu yıllarda, Fransız İşgal 
Kumandanlığı büyük bir yayılma siyaseti izledi. 
Bölgeyi işgal etmek ve mahalli bölgeleri kontrol 
edebilmek için kuvvetlerini binlerce askeri karakola 
dağıttı. Fakat büyüyen her askeri ve mali güçlük, 
giderek Fransız emperyalistleri ile Amerikan 
emperyalistleri arasında çelişkilere yol açtı. 

Düşman stratejisini değiştirince, eski geri 
bölgeleri cephe hattına dönüştürerek geniş çaplı bir 
gerilla savaşmı geliştirmeye koyulduk. Gerilla 
savaşını başlatmak, üsleri kurmak ve mahalli halk 
iktidarını korumak için küçük birimler halinde 
faaliyet gösteren birliklerimiz, düşman bölgelerinin 
derinliklerine girdi. Askeri, ekonomik ve siyasi her 
alanda genelleştirildiğinde, bu savaş çok zor bir 
savaşdı. Düşman imha hareketine girişti, biz 
imhaya karşı savaştık. Onlar, tamamlayıcı olarak 
mahalli Vietnamlı birlikleri örgütlediler, kukla 
otoriteleri görevlendirdiler; biz ise, kararlı bir 
şekilde mahalli halk iktidarını destekledik, kuklaları 
devirdik, hainleri tasfiye ettik ve tamamlayıcı 
kuvvetlerin dağıtılması için aktif bir propaganda 
sürdürdük. Gerilla üslerinden bir ağ ördük. Haritada 
hareketlerin olduğu yerlerde kurtarılmış böl- 
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gelerin yanında «kızıl bölgeler» durmaksızın çoğalıp 
yayılarak, işgal edilmiş alanların tam göbeğinde 
belirmeye başladı. Düşman geri hatlarında, anavatan 
toprağı santim santim özgürlüğüne kavuşturuldu. Bu 
savaşta kesin olarak belirlenmiş bir cephe yoktu. 
Cephe düşmanın olduğu her yerde idi. Yeni 
stratejimiz düşmanın savaşı savaşla beslemek ve 
Vietnamlıları Vietnamlılara karşı savaştırmak 
şeklindeki planında ciddi zorluklara yol açtı ve 
sonuç olarak yenilgilerini getirdi. 

Cephenin ağırlığı giderek düşmanın gerilerine 
doğru kayıyordu. Bu sırada kurtarılmış bölge sürekli 
olarak sağlamlaştırıldı. Ordumuz mücadele içinde 
gelişiyordu. Gerillalarımız geliştikçe, mahalli 
birliklerimiz de gelişti. Böylece güçlerimizi biraraya 
getirebilmek imkanına daha fazla sahip olabildik. 
1948'in sonuyla 1949'un başında ilk defa olarak, 
düşmana hatırı sayılır kayıplar verdiren küçük çaplı 
seferleri başlattık. Emperyalistler kendilerini büyük 
bir şaşkınlık içinde buldular. General Revers'in (6) 
başkanlığındaki soruşturma komisyonu, ABD'den 
daha fazla yardım istenilmesinin gerekli olduğu 
sonucuna varan ve haklı olarak kötümser olan bir 
rapor hazırladı. 1949 yılı Çin Devriminin parlak 
zaferine ve Çin Halk Cumhuriyetinin doğuşuna 
sahne oldu. Bu büyük tarihi 

(6) Fransız ordusunun kurmay başkanı olan General Georges 
Revers, 1949'da Hindiçinideki durumu tetkik etmek üzere 
gönderilmişti. Tetkikleri sonucu, sadece ABD'den yardım için ricada 
bulunulmasını teşvik etmekle kalmayıp, Washington tarafından ileri 
sürülen -Bao Dai Alternatifinin»'de   kullanılması   tavsiyesinde   
bulundu. 
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olay, Asya'daki ve bütün dünyadaki olayları 
değiştirdi ve Vietnam halkının kurtuluş savaşı 
üzerinde hatırı sayılır bir etki yaptı. Vietnam artık 
düşman kuşatmasının pençesi içinde olmayıp, 
bundan böyle coğrafi olarak sosyalist bloka 
bağlanmış bulunmaktaydı. 

1950 yılının başında, Vietnam Demokratik 
Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler 
Birliği ve diğer kardeş ülkeler taarfmdan resmen 
tanındı. Ertesi yıl, Hindiçini Komünist Partisinin 
ikinci Kongresi Partinin adını Vietnam İşçi Partisi 
olarak değiştirme karan aldı. Vietmihh ve Lien Viet 
birleştirildiler. 1953'de, Parti ve hükümet, üretici 
güçleri geliştirmek ve direnişe daha falza güç 
kazandırmak için toprak reformunu yerine getirmeye 
karar verdi. 

Sonuç olarak, 1950 yılı uzun süreli direniş 
savaşımızın evriminde yeni bir devrenin açılmakta 
olduğunu gösterdi. Kışın, cephe savaşında, Cao 
Bang, Lang Son ve Lao Cai eyaletlerinin 
kurtarılmasıyla sonuçlanan, nispeten büyük bir 
saldırıyı başlattık. Bunun arkasından derhal, delta 
cephesinde bir seri harekata giriştik. Düşman 
sökülüp atıldı. General de Lattre de Tassigny (7) 
Hindi-çini'ye gönderildi. 1950'de imzalanan bir 
antlaşmayla, ABD tarafından yapılan askeri yardım 
arttırıldı. Fransız sömürgecileri tarafından sürdü- 

(7) Hür Fransa'nın II. Dünya Savaşında bir savaş kahramanı olan 
Mareşal Jean le Lattre de Tassingy 1950 Aralığından 1952 Ocağına 
kadar Hindiçinide başkomutan olarak görev yaptı, (Ülkeyi terkinden 
kısa bir süre sonra kanserden öldüğü ana kadar.) Aynı zamanda 
Fransa'nın Hindiçini'deki  baş  temsilcisiydi. 
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rülen saldırgan savaş giderek, «ABD doları» ve 
«Fransız kanı» ile sürdürülen bir savaş halini aldı. 
Bu, gerçekten «pis bir savaşdı». 

De Lattre'nin amacı; bizim ilerleyişimizi 
durdurmak ve güçlerini yeniden biraraya getirerek, 
şiddetli bir imha hareketini başlatmak, böylece her 
ne pahasına olursa olsun, geri bölgelerimizi 
«pasifleştirmek» ve kurtarılmış bölgemize 
saldırırken kendi kuvvetlerinin inisiyatifi ele 
geçirmelerini sağlayacak olan saldırının uygun 
şartlarım temin etmek olan plânı, Washington 
tarafından onaylandı. 1951 Ekiminde düşman Hoa 
Binh'i zaptetti. Biz derhal Hoa Binh seferini 
başlatarak karşılık verdik. Bir yandan düşman 
kuvvetlerini tamamen ters cepheye zorladık. Öte 
yandan da düşman askerlerinin korumasız bir 
şekilde dağıtılmalarından, birliklerimizin Kızıl 
Irmak deltasında düşman gerilerine ağır darbeler 
indirmesi için yararlandık. Gerilla üslerimiz yaklaşık 
olarak iki milyon insanı kurtararak, hızla 
genişliyordu. Hoa Binh kurtarıldı. De Lattre'nin 
planı engellendi. 

1952'de, kuzey batı bölgesinde, bir harekete 
giriştik ve Dien Bien Phu'ya kadar geniş toprakları 
kurtardık. 1953'ün başlarında, Vietnamlı gönüllüler 
Pathet Lao kurtuluş ordusu ile işbirliği yaparak, 
yukarı Laos'da Samneu'nun kurtuluşunu sağlayan 
bir seferi başlattılar. 

Kısacası, çeşitli hareketlerin olduğu yerlerde 
durum aşağıdaki gibiydi; 

Büyük çarpışmaların çoğunun yer aldığı Kuzey 
Vietnam ana cepheydi. 1953'ün başında, dağlık 
bölgenin hemen hemen tamamı, diyelimki, Kuzey 
Vietnam toprağının üçte ikisinden fazlası 
kurtarılmıştı. Düşman hâlâ Hanoi ve Kızıl Nehir 
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deltasını işgali altında bulunduruyordu fakat, büyük 
şehirlerin ve önemli haberleşme hatlarının dışında, 
genişlemiş bulunan gerilla üslerimiz ve —
kurtarılmış bölgemiz— düşmanın geri hatlarında yer 
alan köylerin ve mahalli bölgelerin üçte ikisini 
kucaklıyordu. İşgal altındaki bölgede gerilla 
üslerinin güçlü bir şekilde geliştirmeye devam 
ederken, Orta ve Güney Vietnam'da, geniş 
kurtarılmış bölgeleri sağlam bir şekilde elimizde 
tutuyorduk. 

Harekatlara sahne olan yerlerde durum büyük 
ölçüde değişti. Direnişin ana üssü olan — Kuzey 
Vietnam'ın kurtarılmış bölgesi — gün be gün 
genişleyip sağlamlaşırken, düşman işgali altındaki 
bölge giderek daralıyordu. Kuvvetlerimiz 
harekatlarda sürekli olarak inisiyatifi korudular. 
Düşman kendini son derece tehlikeli bir çıkmaz 
içinde buldu. 

Fransız emperyalistleri, haksız saldırgan 
savaşlarında gittikçe daha fazla batağa 
saplanıyorlardı. 1950 ve 1951'de savaş 
harcamalarının % 15'ini tenkil eden Amerikan 
yardımı, 1952'de % 35'e, 1953'de % 45'e ve 1954'de 
kısa zaman içinde % 80'e ulaştı (8) Fakat Fransız 
İşgal Kuvvetleri için durum ümitsiz olmakta devam 
etti. Kore'deki mütarekeden istifade eden Amerikan 
ve Fransız emperyalistleri düşmanlıkları yaymak ve 
uzatmak umuduyla, Hindiçini'deki silahlı 
kuvvetlerini arttırmayı plânladılar. 

Ana güçlerimizi ezmeyi, bütün Vietnam'ı işgal 
edip   bir   sömürge   ve   Fransız   Amerikan   üssü 

(8)    Bak Hammer, Hindiçini Mücadelesi, s. 313 - 314. 
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haline getirmeyi ve savaşı on sekiz ay içinde 
muzaffer bir şekilde bitirmeyi amaçlayan Navarre 
plânını kararlaştırdılar. Bu gerçekte, «sonuna kadar 
savaşma» yanlısı Laniel (9) ve Dulles'ın plânı idi. Bu 
plânın ilk safhasını gerçekleştirmek için, General 
Navarre (10) Fransa'dan henüz gelmiş olan 
takviyeler de dahil olmak üzere, Kuzeyde Hindiçini 
sahnesine seferber ettiği bütün kuvvetlerinin yarıdan 
fazlasını bir araya topladı, gelecekteki saldırısı için 
bir sıçrama tahtasına dönüştürmek üzere, kurtarılmış 
bölgemize saldırıları başlattı ve Dien Bien Phu'ya 
paraşütçü birlikleri indirtti. 

Düşman güçlerini yoğunlaştırmak istiyordu. Biz 
ise düşmanı güçlerini dağıtmaya zorladık. Nis-beten 
savunmasız bir halde bıraktıkları noktalara güçlü 
saldırıları başlatarak, darbelerimizden sakınmaları 
için güçlerini her yere yaymak zorunda, bıraktık. 
Böylece, Fransız - Amerikan ortak kumandanlığı 
tarafından geçilemez diye nitelenen ve Hindiçini'de 
en güçlü bir şekilde tahkim edilmiş kamp olan Dien 
Bien Phu'ya saldırmak için elverişli şartları yarattık. 
Güçlerimizin büyük bir çoğunluğunu orada 
yoğunlaştırmıştık. Cephe hattındaki zaferimizi 
garanti altına alabilmek için, kurtarılmış  bölgedeki  
halkın bütün potansiyelini 

(9) Joseph Laniel muhafazakâr bir bağımsız olarak, 
1953 Haziranının sonunda Fransa başbakanı seçildi. Kur 
duğu hükümet, bir yıl sonra Cenevre görüşmeleri sıra 
sında düştü. 

(10) General Henri - Eugene Navarre 1953 baharında 
Hindiçini'de başkomutan  olarak Sala'nın  yerini aldı. 
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seferber ettik. Elli beş gün elli beş gece süren 
çarpışmalardan sonra, Vietnam Halk Ordusu bütün 
kurtuluş savaşı boyunca en büyük kahramanlığı 
gerçekleştirdi. Dien Bien Phu'daki bütün düşman 
birlikleri yok edildi. Savaşın gidişatını değiştiren bu 
büyük zaferin, Cenevre Konferansının başarıya 
ulaşmasına büyük bir katkısı oldu. 

1954 Temmuzunda, Cenevre antlaşmasının 
imzalanmasıyla, Vietnam, Kamboçya ve Laos'un 
egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne 
saygı temeli üzerine barış yeniden kuruldu. Bu 
antlaşmaları takiben, 16 milyonluk nüfusu ile Kuzey 
Vietnam tamamen özgür bir ülke durumundadır. Bu 
başarı yaklaşık olarak bir asırlık kurtuluş mücadelesi ve 
özellikle Vietnam halkı tarafından sürdürülen uzun ve 
zor dokuz yıllık direniş savaşıyla taçlanmıştır. Bu, 
Fransız ve Amerikan emperyalistleri için olduğu kadar, 
onların uşakları için de ezici bir yenilgi idi. Fakat, bugün 
hâlâ ülkemizin yarısı Amerikan emperyalistleri ve Ngo 
Dinh Diem yöneticilerinin boyunduruğu altında 
yaşamaktadır. Halkımızın kurtuluş mücadelesi henüz 
bitmemiş olup, barışçı yollarla devam etmektedir. 

III.    Kurtuluş   Savaşımızın   Temel  Sorunları 

Vietnam halkının kurtuluş savaşı; bağımsızlığı ve 
ülkenin birliğini yeniden kazanmayı köylülerimizi 
toprağa kavuşturmayı ve bu haklarını garanti altına 
almayı ve Ağustos devriminin getirdiklerini korumayı 
amaçlayan haklı bir savaşdı. Bu nedenle de en başından    
beri bir halk savaşı 
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idi. Direnişte yer alması için halkı eğitmek, seferber 
etmek, örgütlemek ve silahlandırmak hayati bir 
sorundu. 

Vietnam ulusunun düşmanı, yenilgiye 
uğratılması gereken saldırgan emperyalizmdi. Fakat 
ikinci olarak, uzun zamandır feodal toprak ağalarının 
da yer almaları nedeniyle, anti - emperyalist 
mücadele, anti-feodal eylemden ayrı tutulamazdı. 
Öte yandan, köylülüğün nüfusunu büyük bir 
çoğunluğunun oluşturduğu bizimki gibi geri bir 
sömürge ülkede, halk savaşı esas olarak işçi sınıfının 
önderliği altında, bir köylü savaşıdır. Bu durumdan 
ötürü, bütün halkın seferber edilmesi aşağı yukarı 
kırsal alandaki kitlelerin seferber edilebilmesidir. 
Toprak sorunu tayin edici bir önem taşımaktadır. 
Etraflı bir tahlile göre, Vietnam halk savaşı esasda, 
emperyalizmi yenilgiye uğratmak, feodal toprak 
ağalan sınıfını yıkmak ve başlıca görev olarak da 
anti - emperyalist mücadele vermek şeklinde iki 
yönlü göreve sahip olan ve silahlı güçler tarafından 
yürütülen, bir ulusal demokratik halk devrimidir. 

Geri bir sömürge ülke olup, bağımsızlığını ilan 
etmek ve halk iktidarım kurmak için ayaklanan 
Vietnam ancak son zamanlarda silahlı kuvvetlere 
sahip olmuştu ve bu kuvvetler son derece sıradan 
silahlarla donatılmış olup, savaş tecrübesinden de 
yoksun bulunmaktaydı. Öte yandan Vietnam'ın 
düşmanı ise, yakın geçmişteki Alman işgaline 
rağmen, oldukça hatırı sayılır bir ekonomik ve askeri 
potansiyele sahip bulunan ve bundan başka ABD'nin 
aktif desteğinden yararlanan emperyalist bir güç idi. 
Güçler dengesi, bizim düşman karşısındaki 
zayıflığımızı kesin olarak göste- 
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riyordu. Bu bakımdan Vietnam halkmm kurtuluş 
mücadelesi, zaferin şartlarım oluşturabilmek için, 
zor ve uzun süreli bir savaş olma durumundaydı. 
Sabırsızlıktan ve çabucak zafere ulaşmayı 
istemekten doğan bütün anlayışlar, sadece büyük 
hatalara yol açmaya yarardı. Uzun süreli direniş 
stratejisini sıkıca kavramak, düşman kuvvetlerini 
yıpratıp yok ederken, kendi güçlerimizi korumak ve 
giderek arttırmak için, kendi güçlerimize dayanma 
arzusunu geliştirmek gerekiyordu; büyük bir 
başarıya dönüştürmek için binlerce küçük zaferi 
biraraya getirmek böylece nihai zaferi elde etmek 
için, zayıf bir durumdan güçlü bir duruma gelmek 
zorundaydık. Partimiz, daha ilk aşamada bu savaşın 
özelliklerim anlayabilmişti; bu savaş, uzun süreli bir 
halk savaşı idi. Bu değerlendirmelerden çıkarak, 
bütün çarpışmalar ve özellikle zor şartlar içinde 
Partimiz, direnişin bütün sorunlarını çözümledi. 
Partinin dirayetli önderliği bizi zafere ulaştırdı. 

Üzerinde önemle durduğumuz gibi, stratejimiz 
uzun süreli bir çarpışma vermekti. Bu nitelikde bir 
savaş genel olarak bir kaç devrelidir. İlke olarak 
mücadele aşamasından başlıyarak, genel karşı 
saldırıya ulaşılmadan önce, bir denge döneminden 
geçilir. Gerçekte, her iki taraf açısından da, 
harekatm gidişatına göre meydana çıkan şartlara 
göre takip edilen yol çok daha ince ve Karmaşık 
olabilir. Maddi eksikliklerimizin üstesinden 
gelmemizi ve zayıf bir durumdan güçlü bir duruma 
geçmemizi sağlayabilmek için, siyasi kozlarımızı 
azami ölçüde değerlendirme olanağım bize sadece 
uzun devreli bir savaş sağlıyabilirdi. Sadece başarı 
kesin olduğunda saldırmak, kayıba yol 
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açacak çarpışmaları ve tehlikeli olabilecek eylemleri 
reddetmek, güçlerimizi korumak ve geliştirmek 
bağlı bulunduğumuz ilkeydi. Şu sloganı uygulama 
durumundaydık : güçlerimizi savaşın tabii gidişatı 
içinde inşa etmek. 

Düşmanın maddi üstünlüğünün üstesinden 
gelebilmemiz için, mücadele ruhunu en yükseğe 
çıkarmak ve askerlerimizin kahramanlığına 
dayanmak şeklinde bir savaş tarzını benimsemek 
gerekiyordu. Aslında biz, özellikle savaşın başında 
gerilla savaşına başvurmak zorundaydık. Vietnam'ın 
hareket sahnesinde bu yöntem bizi büyük zaferlere 
götürdü. Bu yöntem, deltada olduğu gibi, dağlarda 
da uygulanabilir, iyi malzeme ile olduğu kadar 
sıradan malzeme ile de hatta silahsız olarak da 
yürütülebilinir ve sonuç olarak düşman silahlarıyla 
donatımımız sağlanabilirdi. İşgal Kuvvetlerinin 
geldiği heryerde, bütün halk savaşa katıldı; her 
komünün kendi istihkamı vardı, her kazanın düşman 
kuvvetlerini yıpratmak ve yok etmek için, düzenli 
kuvvetlerle irtibat halinde bulunan ve Partinin 
mahalli kollarının ve halk yönetiminin kumandası 
altında çarpışan kendi bölgesel birlikleri vardı. 

Daha sonra, güçlerimizin gelişmesiyle birlikte, 
gerilla savaşı hareketli savaşa; hâlâ güçlü bir şekilde 
gerilla savaşı ile belirlenen ve daha sonra ana cephe 
olan kuzey cephesinde temel hareket biçimi haline 
gelecek olan bir hareketli savaş tarzına dönüştü. 
Gerilla savaşının gelişme süreci ve hareketli savaşın 
belirlenmesinin içinde, halk ordumuz, devamlı 
olarak gelişti ve bir bölük veya kıtanın katıldığı 
çarpışmalar devresini geçip, birkaç 
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tümenin aktif olarak katıldığı oldukça geniş çaplı 
hareketler devresine girdi. Esas olarak düşman 
silahlarına, Fransız ve Amerikan emperyalistlerinin 
malzemelerine el konulmasıyla ordumuzun techizatı 
giderek çoğaltıldı. 

Askeri açıdan, Vietnam halk kurtuluş savaşı 
ispatlamış bulunmaktadır ki; yetersiz bir şekilde 
donatılan, fakat haklı bir dava için çarpışan bir ordu, 
gerekli şartlarla birleşmiş olarak, uygun strateji ve 
taktiklerle, saldırgan emperyalizmin modern bîr 
ordusunu yenilgiye uğratabilir. 

Uzun süreli bir direniş savaşı veren ve tarımsal 
açıdan geri olan bir ülkenin savaş ekonomisinin 
yönetimi, Vietnam'da kırsal alanda direniş üslerinin 
inşasından ortaya çıkan ve geri hatlarla ilgili olan bir 
sorundu. Üretimin arttırılması, korunması ve tarımın 
geliştirilmesi, halkın yaşama şartlarını yükseltmekle 
olduğu kadar, cephenin ikmalini de sağlamakla ilgili 
olan son derece önemli bir sorundu. Silah imali bir tarafa 
konacak cinsten bir sorun değildi. 

Direnişi hızlandırmak için, kırsal alandaki üslerin 
inşası ve geri hatların takviyesinde, Partinin tarım 
politikası tayin edici bir rol oynadı. Bu meselenin 
altında, devrimin anti - feodal görevi yatıyordu. Ulusal 
sorunun esas olarak köylü sorunu olduğu bir sömürgede, 
direniş güçlerinin sağlamlaştırılması sadece, tarımsal 
sorunların çözümü ile mümkündü. 

Ağustos devrimi feodal yapıyı yıktı. Toprak 
kiralarının ve faiz hadlerinin düşürülmesi, halk 
iktidarının köylülere sağladığı ilk maddi avantajlardı. 
Emperyalistler ve hainlerin tekeli altındaki 
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topraklara el konuldu. Ve bu topraklar dağıtıldı. 
Halka ait topraklar ve çeltik tarlaları daha da adilane 
bir şekilde dağıtıldı. 1953'den itibaren, anti-feodal 
görevlerin yerine getirilmesinin ilerletilmesini 
gerekli sayarak Parti, direniş savaşı sırasında bile 
toprak reformunu gerçekleştirmeye karar verdi. Anti 
- feodal görevlerin gerçekleştirilmesindeki hatalara 
rağmen, bu başarıyla süslenen bir çizgiydi ve 
köylülere gerçek, somut avantajlar sağladı ve 
direniş savaşında halka, yeni bir coşkunluk getirdi. 

Bu doğru tarımsal politika sayesinde, direniş 
savaşının en zor şartları altında, sadece Kuzeyin 
geniş kurtarılmış bölgelerinde değil, fakat Güney 
Vietnam'ın gerilla üslerinde bile, halkın yaşama 
şartları genel olarak bir yükselme gösterdi. 

Vietnam halkının kurtuluş savaşı, köylük 
bölgede direnme üslerinin inşasının önemini ve anti 
emperyalist devrimle, anti-feodal devrim arasındaki 
yakın ve kopmaz ilişkiyi ortaya koydu. 

Siyasi açıdan, halk arasındaki birlik ve bütün 
güçlerin direniş savaşına sevki sorunu son derece 
büyük bir önem taşımaktaydı. Bu aynı zamanda, 
emperyalistlere, emperyalist uşaklarına ve 
Vietnamlı hainlere karşı Ulusal Birleşik Cephe 
sorunuydu. Partimiz, Vietnam'da Cephe kurma 
politikasında büyük bir başarı gösterdi. Daha II. 
Dünya Savaşının ilk ve zor günlerinde bile, Vietnam 
Bağımsızlık Birliğini kurmuştu. Direnme savaşı 
sırasında ve bu savaşın ilk günlerinde, toprak 
ağalarının bir kısmını tarafsızlaştırmamızı ve en 
yurtsever olanlarını etrafımıza toplamamızı 
sağlıyacak bir şekilde, tarımsal devrimdeki 
hedefleri- 



• 81 • 

ni erteledi ve toprak kiralan ile faiz hadlerini düşürerek 
bir kısıtlamaya gitti. 

Ağustos devriminin ilk günlerinden itibaren, 
Partinin uyguladığı geniş cephe politikası, toprak ağaları 
sınıfı içindeki kararsız unsurları tarafsız] aştırdı ve 
Vietnam Quoc Dan Dang'ın partizanlarının sabotaj 
eylemlerini kısıtladı... 

Bundan sonra, direniş savaşının gelişmesi sırasında, 
tarımsal reform acilen gerekmeye başladığında, Partimiz 
toprak ağaları sınıfı içinde, o toprak ağasının, topraktaki 
feodal mülkiyet rejiminin tasfiyesine karşı gösterdiği 
siyasi tavra göre, kendisine her tip toprak ağasına karşı 
farklı bir siyasi çizgi uygulama imkanını veren bir ayırım 
politikasını göz önünde tuttu. 

Ulusal Birleşik Cephe tarafından, milliyetler 
arasında uygulanan birlik politikası da büyük bir başarı 
gösterdi. Çeşitli dini mihraklar arasındaki birlik programı 
da iyi sonuçlar verdi. 

Ulusal Birleşik Cephe, birleştirilebilecek olanların 
hepsini birleştiren, tarafsızlaştırılabilecek olanların 
hepsini tarafsızlaştıran, saldırıyı devrimin baş 
düşmanına, istilacı emperyalizme yöneltmek için 
bölünebilecek olanların hepsini bölen, geniş bir meclis 
gibiydi. Bu cephe, işçi köylü ittifakı temelinde, işçi 
sınıfının önderliği altında kurulma durumundaydı. 
Vietnamda, işçi köylü ittifakının göz kamaştırıcı bir 
tarihi ve sağlam bir geleneği vardır. İşçi sınıfının partisi, 
her şart altında ulusal bağımsızlık için mücadele eden 
yegane siyasi partiydi ve gene, «köylüye toprak» 
sloganını ortaya atıp, bunun gerçekleşmesi için azimkar 
bir mücadele veren ilk parti idi. Bununla beraber, 
direnişin ilk yıllarında, köylü sorununun    öneminin 



• 82   • 

belli bir ölçüde önemsenmemesi bizim işçi köylü 
ittifakına gerekli ilgiyi göstermemizi engelledi. Partinin, 
özellikle köylüleri kırsal bölgenin gerçek efendileri 
haline getirmek için, tarımsal reformu yerine getirme 
yollarını tesbit ettiği andan itibaren, bu hata düzeltildi. 
Bugün, direnişin ve toprak reformunun zafere 
ulaşmasından sonra ve Partinin ülkenin yarısında 
bağımsızlığı sağlayıp köylüye toprak vermesinden sonra, 
işçi köylü ittifakının temelleri gün be gün sağlamlaştı. 

Vietnam halkının kurtuluş savaşı zalim olduğu 
kadar da güçlü olan bir düşman karşısında, işçi köylü 
ittifakı temeline dayanan sağlam ve geniş bir ulusal 
birleşik cephenin bağrında bütün halkın 
birleştirilmesiyle, ancak zaferin kazanılabileceğini 
ispatlamış bulunmaktadır. 

IV.    Başarının Faktörleri 

Vietnam halkının kurtuluş savaşı büyük zaferler elde 
etti. Kuzey Vietnam tamamen kurtarıldı. Emperyalist 
düşman yenilgiye uğratüdı ve toprak ağaları bir sınıf 
olarak tasfiye edildiler. Halkımız, Kuzeyi ülkenin 
yeniden birleştirilmesi hareketinin sağlam bir üssü haline 
getirmek için, sosyalizmi kurma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. Vietnam halkının kurtuluş savaşı, haklı 
bir savaş olması nedeniyle zaferle sonuçlandı. Bu savaş, 
Ulusun ve halkın meşru hakkı olan, bağımsızlık ve 
ülkenin yeniden birliği uğruna verildi ve bu gerçek, bütün 
halkın direnişe coşkun bir şekilde katılmasını ve her türlü 
fedakarlığı göstermesini sağladı. 
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Vietnam halkının kurtuluş savaşı bu büyük 
zaferi kazandı, çünkü halkın devrimci silahlı 
güçlerine, kahraman Vietnam Halk Ordusuna sahip-
dik. Partinin siyasi çizgisine uygun olarak, bu ordu 
baş eğmez bir savaşçı ruha sahipdi ve siyasi çalışma 
tarzını korumaya alışkındı. Bu ordu halk savaşının 
strateji ve taktiklerini uyguladı. Sıfırdan başlıyarak, 
işçi sınıfının, köylülüğün ve devrimci öğrencilerle, 
devrimci aydınların en iyi unsurlarını biraraya 
getirerek, halk kitlelerinin yurtsever örgütleri 
içinden fışkırdı. Halkdan doğdu ve halk için savaştı. 
Bu, işçi sınıfının Partisi tarafından yönetilen bir 
orduydu. 

Vietnam halkının kurtuluş savaşı zafere ulaştı 
çünkü, bütün devrimci sınıfları ve Vietnam toprağı 
üzerinde yaşıyan bütün milliyetleri içinde 
bulunduran geniş ve sağlam bir Ulusal Birleşik 
Cepheye sahipdik. Bu cephe işçi ve köylü ittifakı 
temeline ve Partinin önderliğine dayanıyordu. 

Ağustos devrimi sırasında kurulan halk 
iktidarının mevcudiyeti ve daha sonra bunun sürekli 
olarak sağlamlaştırılması sayesinde, Vietnam 
halkının kurtuluş savaşı zaferle sonuçlandı. Bu 
iktidar, sınıflar arası ittifakın, bütün devrimci 
sınıfların ve hepsinin ötesinde, bütün işçi ve 
köylülerin yönetimiydi. Gerçekte bu, Partinin 
önderliği altında; halkın demokratik diktatörlüğü 
işçi ve köylülerin diktatörlüğü idi. Bu iktidar 
çabalarını, bütün halkı direniş için seferber etmeye 
ve örgütlemeye hasretti; halka sadece kurtarılmış 
bölgelerde değil, fakat düşmanın gerisindeki gerilla 
üslerinde de maddi yararlar sağladı. 

Vietnam halkının kurtuluş savaşı bu zafere 
yukarıda  sıraladığımız  nedenlerden  ötürü  ulaştı, 
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fakat en önemlisi örgütlü olması ve işçi sınıfının Partisi 
tarafından, Hindiçini Komünist Partisi, şimdiki adıyla 
Vietnam İşçi Partisi tarafından yönetiliyor olmasıydı. 
Demokratik halk devriminin temel görevlerini tayin 
etmek, silahlı mücadeleyi plânlamak ve yol gösterici 
ilkeyi yani; uzun süreli direniş ve kendi güçlerinde 
dayanma ilkesini tesbit etmek için Marksizm - 
Leninizmin ilkeleri ışığında, sosyal durumun ve 
düşmanla bizim aramızdaki güçler dengesinin bir tahlilini 
yapan işte bu Partiydi. Bu Parti, halk ordusunun, halk 
iktidarının ve ulusal birleşik cephenin kurulması ve 
bunlara önderlik edilmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan 
sorunlara doğru bir çözüm getirdi. Bütün halka ve 
orduya, bütün zorlukların üstesinden gelme, bütün 
sıkıntılara katlanma, uzun süreli sonuna kadar direnme 
ruhunu aşılayan, halka ve orduya tam bir devrimci ruh 
kazandıran, gene bu Partiydi. Başkan Ho Chi Minh'in 
önderliği altındaki Partimiz, işçi sınıfının ve ulusun 
değerli Partisiydi. Partinin ve ulusun önderi olan Başkan 
Ho Chi Minh, Vietnam halkının bu muazzam 
ayaklanmasının sembolüydü. 

Eğer Vietnam halkının kurtuluş savaşı şanlı bir 
zaferle sonuçlanmışsa bu, yanlız başımıza değil, 
dünyadaki bütün ilerici halkların ve özellikle başta 
Sovyetler Birliği olmak üzere kardeş ülke halklarının  
desteği  ile, çarpışmış  olmamızdandır. 

Bu zafer, sosyalist ülkelerin parlak başarılarından ve 
milli kurtuluş hareketinden ayrı tutulamaz. II. Dünya 
Savaşı sırasındaki Sovyet Kızıl Ordusunun zaferlerinden 
ve Çin halkının son yıllarda vermiş olduğu mücadeleden 
koparılamaz. Bu zafer Komünist Partisi önderliği 
altındaki Fransız 
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halkının ve Asya, Afrika halklarının da arasında 
bulunduğu, dünyadaki bütün ilerici halkların sevgi 
ve desteğinden ayrı tutulamaz. 

Vietnam halkının zaferi küçük ve zayıf bir 
ulusun zaferidir; Amerikan emperyalistlerinin 
desteğinden yararlanan ve modern bir orduya sahip 
olan emperyalist bir ülkenin saldırısına karşı, silahlı 
mücadeleyi başlatmış olan bu ulus, düzenli ,bir 
orduya sahip değildi. Bu sömürge ülkesi, sosyalizm 
yolunu açacak olan halk demokrasisi rejimini 
kurmuş ve korumuştur. Bu, ulusal kurtuluş 
hareketinde, proletaryanın devrimci hareketinde II. 
Dünya Savaşı ile doğan yeni uluslararası durumda, 
kapitalizmden sosyalizme geçiş döneminde, 
emperyalizmin parçalandığı bir zamanda meydana 
gelen büyük tarihi olaylardan birisidir. Vietnam 
halkının kurtuluş savaşı, şu yeni gerçeğin ortaya 
konmasında büyük bir rol oynamıştır : günümüzdeki 
uluslararası durumda özgürlüğü için azimle savaşan 
zayıf bir halkın, bütün düşmanlarını yenilgiye 
uğratacağı ve zaferi kazanacağı kesindir. 

Bu büyük gerçek, Vietnam halkını barış, 
sosyalizm ve ülkenin birleştirilmesi yolunda 
aydınlatmakta ve teşvik etmektedir. Bu yol bizi 
mutlaka yeni zaferlere götürecektir. 



Bu yazı, aynı adla Hanoi, (Yabancı Diller 
Yayınevi s. 41a - 64) tarafından basılan ünlü 
«Halk Savaşı Halk Ordusu- adlı yazının 
özetlenmiş basımıdır. Makale 1959 Aralığında 
yazıldı ve ilk defa, Vietnam Halk Ordusunun 
kuruluşunun 15. yıldönümü   münasebetiyle  
yayınlandı. 

HALK SAVAŞI HALK ORDUSU 

Bugün bile burjuva stratejicileri, 
Hindiçini'deki savaşın sonucundan duydukları 
şaşkınlığın üstesinden gelememektedirler. Vietnam 
ulusu, ABD tarafından desteklenen Fransa gibi 
emperyalist bir gücü nasıl oldu da yenilgiye 
uğratabildi? Bu olağanüstü gerçeği, strateji ve 
taktiklerin doğruluğu, Vietnam Halk Ordusunun 
savaşçı ve kahraman yapısıyla açıklamaya çalıştılar. 
Bütün bu faktörlerin elbette ki direnişin sevinç 
verici sonucuna katkısı vardı. Fakat «Vietnam halkı 
nasıl oldu da savaşı kazanabildi?» sorusu ortaya 
atıldığında, daha kesin ve eksiksiz cevap,    
«Vietnam 
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halkı kazandı çünkü, kurtuluş savaşları bir halk 
savaşıdır.» şeklinde olmalıydı. 

Direniş bütün ülkeye yayıldığı zaman, 
Hindiçini Komünist Partisi, talimatlarında direnişin 
bütün halkın çabasının sonucu olma hususunu 
İsrarla belirtti. Zaferin sırrı burada yatmaktadır. 

Bizim direnme savaşımız bir halk savaşıydı 
çünkü, bu savaşın siyasi amaçları, ulusal 
bağımsızlığı yeniden kazanmak, köylüleri toprak 
sahibi yapmak amacıyla feodal toprak ağaları 
sınıfını yıkmak, emperyalist boyunduruğu kırmak, 
başka bir deyişle, — Bir yandan ulus ve 
emperyalizm arasındaki çelişki diğer yandan da halk 
arasmdaki, özellikle köylülük ve feodal toprak 
ağalan sınıfı arasındaki çelişki — Vietnam 
toplumunun temel iki çelişkisini radikal bir şekilde 
çözmek ve Vietnam devrimi için sosyalizm yolunu 
açmaktı. 

Demokratik devrimin strateji ve taktiklerini 
sağlam bir şekilde savunarak Parti, mücadelenin 
bağımsızlık ve demokrasi olan iki amacım halka 
gösterdi. Bununla beraber, bunlar halkın temel 
arzularıyla tam bir uyum halinde olmak için yeterli 
değildi. Halk kitlelerini aydınlatabilecek her-şeyi 
harekete geçirebilmek, halkı eğitmek ve 
cesaretlendirmek, ulusal kurtuluş için savaşmada 
örgütlemek de gerekliydi. Parti kendini tamamen bu 
çalışmaya hasretti; ulusal birleşik cephenin 
Vietminh ve daha sonra da bir sömürge ülkesinde, 
anti - emperyalist mücadelede halkın değişik 
kesimlerinin birleştirilmesinin harikulade bir örneği 
olan Lien Viet'i genişletip sağlamlaştırdı ve ulusal 
güçleri yeniden biraraya getirdi. Gerçekte bütün 
sınıf ve tabakaların yurtsever güçlerini, hat- 
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ta ilerici toprak ağalarını, ülkedeki bütün 
milliyetleri, azınlıklar kadar çoğunlukları, her 
dinden yurtsever inanç sahiplerini, bu Cephe 
birleştirdi. «Zafer için birlik, daha büyük bir zafer 
için daha büyük bir birlik» Başkan Ho Chi Minh 
tarafından atılan bu slogan, uzun ve zor direnişde, 
gerçek, hem de büyük bir gerçek haline geldi. 

Biz uzun süre sömürgeleştirilmiş bir ülkenin 
bünyesinde, halk savaşını yürüttük. Bu nedenle 
ulusal faktör birinci dereceden önemliydi. 
Emperyalistleri ve uşaklarını yıkma ihtimali olan 
bütün güçleri yeniden harekete geçirmek 
zorundaydık. Öte yandan, bu savaş, köylülerin 
toplumun büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu, 
devrimin ve direnme savaşının temel gücünü teşkil 
ettiği, geri bir tarım ülkesinin içinden doğdu. Sonuç 
olarak, zaferin temel ve tayin edici faktörlerinden 
birisi olan geniş köylü kitlelerini seferber edebilmek 
için, ulusal sorunla köylü sorunu arasındaki ilişki, 
tarımsal sorunun çözümü ile birlikte açık olarak 
belirlenmeliydi. Köylülüğün istekleri konusunda 
daima titiz davranan Parti, toprak kirasını ve faiz 
haddini düşürerek köylü çıkarlarını korumaya 
başladı. Daha sonra, durumun izin verdiği ölçüde, 
Parti direnişi sürdürmek ve sağlamlaştırmak için, 
büyük bir azimle köylüye toprak sağlamak amacıyla 
köylü kitlelerini tarımsal reform için seferber etti. 

Savaş yılları boyunca, çeşitli hatalı eğilimler 
ortaya çıktı. Ya geniş halk kesimlerinin seferber 
edilmesi ve örgütlenmesini ihmal ederek bütün 
dikkatimizi silahlı kuvvetlerin örgütlenmesi ve ge- 
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Üşmesine verdik, ya da mevcut gündelik isteklerini ciddi 
bir şekilde önemsemeden halkı savaşa seferber ettik, 
yahut da köylülerin arzularına gereken ilgiyi 
göstermeden halkın taleplerini bir bütün olarak 
karşılamayı düşündük. Parti bütün bu eğilimlerle kararlı 
bir şekilde mücadele etti. Direnişi zafere ulaştırmak için 
bir yandan, halkın seferber edilmesi ve eğitilmesini ve 
Ulusal Birleşik Cephenin genişletilip sağlamlaştırılmasını 
isterken, ordunun sağlamlaştırılması meselesine de sahip 
çıkmak zorunda kaldık. Halkın acil isteklerini, özellikle 
köylülerinkini yerine getirirken, halk kitlelerini direnişe 
seferber etmek zorundaydık. İşçi-köylü ittifakı temelinde 
ve Partinin önderliği altında son derece geniş bir ulusal 
birleşik cephe kaçınılmazdı. 

Vietnam'daki halk savaşının zorunlulukları; 
düşmanın ve bizim özelliklerimiz, savaş alanının ve 
birbirine karşı olan güçlerin somut şartları temelinde 
uygun bir strateji ve taktikleri başka bir deyişle; iktisadi 
bakımdan geri bir sömürge ülkesindeki halk savaşı 
strateji ve taktiklerini gerekli kılıyordu. 

Herşeyden önce, bu strateji uzun-süreli bir savaşın 
stratejisi olmalıydı, bu, bütün devrimci savaşlar ve bütün 
halk savaşları mutlaka uzun sü-li savaşlar olmalıdır 
demek değildir. Eğer başlangıçta, şartlar halk için 
elverişliyse ve güçler dengesi devrim lehine 
dönüşebilirse, devrimci bir savaş kısa zamanda zaferle 
sonuçlanabilir. Fakat Vietnam halkının kurtuluş savaşı 
oldukça farklı şartlar altında başladı; biz çok daha güçlü 
bir düşmanla  savaşmak zorundaydık.   Gayet   açıktır 
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ki; güçler dengesi daha başında tayin edici çarpışmalar 
verme ve toprağımıza ilk çıkartma hareketini durdurma 
imkanını bizim elimizden alıyordu. Kısacası, bizim için 
düşmanı çabucak yenilgiye uğratmak imkansızdı. 

Sadece uzun ve zorlu bir direnişle, kendi 
güçlerimizi sağlamlaştırırken, düşman kuvvetlerini azar 
azar yıpratabilir, güçler dengesinin gittikçe lehimize 
dönmesini sağlıyabilir ve sonuç olarak zaferi 
kazanabilirdik. Başka bir şansımız yoktu. Uzun süreli 
direniş stratejisi ve sloganı, kurtuluş savaşının ilk 
günlerinden itibaren Hindiçini Komünist Partisi 
tarafından tesbit edümişti. Bu ruhladır ki; Vietnam Halk 
Ordusu, büyük şehirlerdeki şiddetli sokak savaşlarından 
sonra, üslerini korumak için, kendi inisiyatifi ile kırsal 
alanlara doğru stratejik bir geri çekilmede bulundu. 

Uzun süreli devrimci savaş, içinde birkaç farklı 
aşamayı bulundurmalıdır: gayret gösterme aşaması, 
denge aşaması ve karşı saldırı aşaması. Savaş, pratik 
olarak elbette ki daha karmaşıktı. Güçler dengesini 
sağlamak ve savaş potansiyelimizi artırmak için daha 
uzun yıllar çok daha yoğun ve yaygın bir gerilla savaşını 
vermek gerekiyordu. Ülkedeki ve ülkenin dışındaki 
olaylar elverdiğinde; ük olarak bir seri mahalli hareketle, 
sonra da bizi tayin edici Dien Bien Phu zaferine götüren 
daha geniş çaplı hareketlerle, karşı saldırıya geçtik. 

Bu uzun süreli direniş stratejisinin uygulanması, 
sağlam bir eğitim sistemini, halk ve Parti üyeleri içinde 
sağlam bir ideolojik mücadeleyi, askeri ve ekonomik her 
iki alanda da muazzam bir 
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örgütlenme çabasını, geri hatlarda olduğu kadar cephede 
de, halktan olduğu kadar ordudan da olağanüstü 
fedakarlık ve kahramanlıkları gerektiriyordu. Bazen, 
savaşı hemencecik sonuçlandırmak için, aşamaları 
atlamaya çalışan veya önemli kuvvetleri akseri 
maceralara atan, hatalı eğilimler ortaya çıkıyordu. Parti 
bunları kararlı bir mücadeleyle düzeltti ve tesbit ettiği 
çizgiye uymaya zorladı. Zor anlarda, bazı tereddütler 
kendini gösterdi. Parti nihai zafere olan inancı ile birlikte, 
bu tereddütleri çok gayretli ve azimkar bir mücadele ile 
göğüsledi. 

Vietnam'daki halk savaşı; o zaman kendini halen 
son derece zayıf maddi ve teknik bir temeli olan Halk 
Ordusu karşısında düşmanın ezici üstünlüğü şeklinde 
kendisini gösteren güçler dengesine olduğu kadar savaşın 
devrimci karakterine de uyan, savaş biçim!erini gerekli 
kılıyordu. Benimsenen savaş biçimi gerilla savaşıydı. 
Denilebilir ki; Vietnam halkının kurtuluş savaşı basitten 
karmaşığa ve direnişin son yıllarında hareketli savaşa 
doğru giden uzun ve geniş bir gerilla savaşıydı. 

Gerilla savaşı, güçlü bir şekilde donatılmış ve iyi 
eğitilmiş olan saldırgan bir orduya karşı koyan, iktisadi 
bakımdan geri bir ülkenin geniş kitlelerinin savaşıdır. 
Düşman güçlüyse ondan sakınılır. Düşman güçsüzse ona 
saldırılır. Modern donatımına karşı ona rahat 
vermeyerek, ya da askeri harekatı siyasi ve ekonomik 
eylemle birleştirerek karşı koyar. Cephenin sabit bir yeri 
yoktur. Düşman neredeyse cephe de oradadır. 

Düşman üzerinde ezici bir üstünlüğü gerçek- 
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leştirmek için, hücum ve geri çekilmede; inisiyatif, 
esneklik, hızlılık, şaşırtmaca, saldırı ve çekilmede ani 
hareket etmeyle, birlikler düşmanın yeter derecede 
korunmadığı yerlere yoğunlaştırılır. Güçler dengesi 
aleyhte olmakta devam ettiği sürece, savaş verilen yerde 
kesin bir üstünlük sağlıyabilmek için çarpışma zamanında 
birlikleri biraraya toplamak gerekir. Bu kendi güçlerimizi 
korumak, geliştirmek ve düşmanınkileri de küçük küçük 
zaferlerle tüketmek için yapılır. Bu söz konusu somut 
şartlarda, savaşın düşmanın insan gücünü yoketmek olan 
temel nedenini gözden kaçırmamanın, gerekli olduğunu 
kesinlikle ispatlar. Bu bakımdan, daha sonra işgal edilmiş 
olan bölgeleri yeniden ele geçirmek ve ülkeyi tamamen 
kurtarmak amacıyla, toprak kaybı pahasına bile olsa, 
kayıp vermekten kaçınılmalıdır. 

Vietnam kurtuluş savaşında, gerilla faaliyetleri 
düşman tarafından geçici olarak işgal edilmiş bulunan 
küçük bölgelere yayıldı. Her fert bir asker, her köy bir 
kale, her Parti hücresi ve köy yönetim komitesi bir savaş 
kurmayıydı. Parti Merkez Komitesi ve hükümet 
tarafından verilen talimatları, tek bir çizgiyi takip ederek, 
küçük birimler halinde gerilla savaşının ilkelerine göre 
çarpışan, bütün halk silahlı mücadelede yer aldı. 

Devrimci savaş veren sayısız diğer birçok ülkeden 
farklı olarak, Vietnam, ayaklanmanın ilk yıllarında 
meydan muharebelerine girmedi ve nitekim giremezdi de. 
Gerilla savaşıyla yetinmek zorundaydık. Binlerce zorluğu 
ve sayısız fedakarlığı gerektirmesine rağmen, bu gerilla 
savaşı, her gün daha da büyüyen hareketli savaşa doğru 
hızlı bir 
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gelişme gösterdi. Bu savaş, gerilla savaşının belirli 
özelliklerini taşırken, takviye edilmiş durumlarda, 
daha büyük saldırılarla beraber, düzenli seferleri de 
kapsıyordu. Küçük bir müfreze veya bölüğün 
güçlendirilmesiyle, birkaç düşman askerini veya bir 
grup düşman askerini yok etmek için yapılan küçük 
hareketlerden başlıyarak, ordumuz daha sonra bir 
veya birkaç düşman bölüğünü parçalayan ve bir 
bölük veya bir alayla verilen çok daha önemli 
çarpışmalara ve nihayet birçok alayın sonra da 
birçok tümenin katıldığı ve Fransız İşgal 
Birliklerinin seçkin on altı bin askerini kaybettiği 
Dien Bien Phu zaferi ile sonuçlanan, daha büyük 
seferlere geçti. Bu gelişim çizgisi ordumuzun 
istikrarlı bir şekilde zafer yolunda ilerlemesini 
sağladı. Adım adım hareketli savaşa doğru ilerleyen 
halk savaşı, uzun süreli gerilla savaşı, Vietnam'daki 
kurtuluş savaşının en değerli dersleridir. Parti bu 
çizgiyi izleyerek, direnişi zafere götürmüştür. Üç bin 
gün süren mücadele, zorluk ve fedakarlıktan sonra, 
halkımız Fransız emperyalistlerini ve Amerikan 
müdahalecilerini yenilgiye uğrattı. Bugün ülkemizin 
kurtarılmış olan yarısında, on altı milyon 
yurttaşımız, yaratıcı emeği ile ülkeyi yeniden 
kurarak ve sosyalizmi inşa ederek, savaşın dehşet 
verici yaralarını sarmaktadır. Aynı azmanda bütün 
ülkede ulusal demokratik devrimi gerçekleştirmek, 
bağımsızlık ve demokrasi temelinde anavatanı 
yeniden birleştirmek amacıyla, mücadele devam 
etmektedir. Fransız ve Amerikan emperyalistlerine 
karşı Vietnam halkı tarafından yürütülen kurtuluş 
savaşının ana çizgilerinin bu değerlendirmesinden 
sonra, Vietnam Halk Ordusu hakkında konuşacağım. 
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Vietnam halkının silahlı gücü olarak, bu ordu ulusal 
kurtuluş savaşının alevleri içinde doğdu ve gelişti. Bu 
ordunun rüşeym hali, 1930-1931 de devrimin yükselişi 
sırasında, birkaç aylığına iktidarı ele geçirmeyi başaran 
Nghe An Sovyetleri tarafından kurulan, kendini koruma 
birlikleriydi. Fakat devrimci silahlı kuvvetlerin kesin 
olarak doğuşu sadece, II. Dünya Savaşının başlangıcı 
sırasında, en fazla önemsediğimiz silahlı ayaklanmanın 
hazırlıklarının yapıldığı zaman olarak kabul edilmiştir. 
Askeri ve yarı askeri kuvvetlerimiz Cao Bang 
bölgesindeki devrimci üslerdeki Bac Son ayaklanmasında 
ortaya çıktılar. 22 Aralık 1944 de ilk Ulusal Kurtuluş 
müfrezesinin kuruluşunu takiben, ikinci bir kuvvetli 
birlik kuruldu. Vietnam Kurtuluş Ordusunun Propaganda 
Birliği, Kuzey'in cangılındaki Cao Bang, Bao Can ve 
Lang Son eyaletlerindeki birkaç kaza ile sınırlanmış olan 
savaş üslerimiz, illegalite dönemimizde 
örgütlendirilmişlerdi. Devrimci silahlı kuvvetler ise, hâlâ 
halkın kendini savunma birliklerinden ve üretim 
çalışmalarıyla hiçbir ilgisi olmayan birkaç grup ve 
müfrezeden ibaretti. Bu grup ve müfrezelerin sayıları 
hızla arttı ve 1945'in başında Japon faşistlerinin Fransız 
sömürgecilerine karşı darbe yaptıkları sırada birkaç bin 
gerillaya ulaştı. Kurtarılmış bölge olarak kurulan Viet 
Bac'ın altı eyaletinin kırsal bölgesinde, halk iktidarının 
kurulmasından sonra, ortaya çıkan silahlı örgütlenmeler, 
Vietnam Kurtuluş Ordusunu şekillendirmek üzere 
birleştliler. 

Ağustos ayaklanması boyunca, Kurtuluş Ordusu, 
halk ve kendini koruma birlikleriyle omuz omuza 
iktidarın ele geçirilmesi mücadelesine ka- 
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tıldı. Ağustos devriminin şanlı günlerinin 
gidişatında, yeniden toparlanan, yan askeri 
kuvvetlerle birleşmekle gücünün hızla arttığını 
gördü. Japonlardan ve onların Bao An (1) 
birliklerinden elde edilen tüfekler ve Fransız 
modelleri ve hatta Japonların Çar'ın kuvvetlerinden 
elde ettikleri de dahil olmak üzere bu standart 
olmayan malzeme 16 model tüfekten oluşuyordu. 
Bu genç ve yoksul donatımlı ordu, modern silahlarla 
donatılmış olan Fransız İşgal Birliklerinin 
saldırısına kısa zamanda karşı koymak 
durumundaydı. Bu antika silahlardan oluşan 
donatım, Vietnam Ordusu ve halkından tam bir 
fedakarlık ve insanüstü kahramanlık göstermesini 
istiyordu. 

Düşman birliklerimizin üslendiği bölgelere 
saldırma durumunda kaldığında, bizim birliklerimiz 
de düşmanla çarpışıyordu. Düşman, düzenli 
kuruluşlarımızın olmadığı geniş bölgelerde 
araştırma harekatına giriştiğinde, halkımız; sopa, 
mızrak, pala, ok ve çakmaklı tüfek gibi ilkel 
silahlarla düşmanın ilerleyişini engelliyordu. Daha 
ilk günlerden itibaren; yarı askeri örgütlenmeler 
veya gerilla birlikleri, bölgesel birlikler ve düzenli 
birlikler olmak üzere üç tip silahlı kuvvet ortaya 
çıktı. Bu kuruluşlar örgütlenme konusunda, halkın 
silahlı seferberliğinin ifadesiydi. Düşmanı imha 
etmek için sıkı bir işbirliğinde bulundular. 

Köylüler, işçiler ve aydınlar, silahlı devrim 
güçlerinin saflarına yığınlar halinde katıldılar. 
Partinin yönetici kadroları ve devlet cihazı daha 

(1)    Japonların   kukla   hükümetinin   nezareti   altında 
kurulmuş olan mahalli Vietnam milisi. 
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ilk andan itibaren subaylık görevini yüklendi. Çözümü 
gereken en büyük zorluk donatım meselesiydi. Bütün 
Vietnam'da savaş malzemesi imal eden tek bir fabrika 
yoktu. Hemen hemen bir asırdır, silah bulundurma ve 
silah kullanma sömürgeci yönetimler tarafından şiddetle 
yasaklanmıştı. Silah ithali olanaksızdı, çünkü komşu 
ülkeler Vietnam Demokratik Cumhuriyetine 
düşmandılar. Yegane silah temin kaynağı, düşmandan 
ele geçirdiğimiz malzemeyi gene ona karşı 
kullanabileceğimiz cephe olabilirdi. Fransız İşgal 
Birlikleri, Vietnam'a karşı saldırganlığına devam 
ederken, farkında olmadan Vietnam Halk Ordusunun 
ihtiyaçlarını Fransız hatta Amerikan silahlarıyla temin 
ederek, başka bir görevi de yerine getirmiş oldu. 
Muazzam çabalarına rağmen, ihtiyaçlarımızı 
karşılamaktan uzak olmakla beraber, silah fabrikalarını 
idareten kurduk. Askeri malzemenin büyük bir kısmı, 
savaş ganimetlerinden oluşuyordu. 

Daha önce de İsrarla belirttiğim gibi, Vietnam Halk 
Ordusu başlangıçta çarpışmalara, müfreze ve bölük gibi 
birliklerle katılabilirdi. Hareketli taburların daha önemli 
hareketlerde kullanıldığı sırada, düzenli birlikler gerilla 
faaliyetinin daha genişletilmesi için ayrı ayrı hareket 
eden bölüklere ayrılmak zorunda kalmıştı. Her zafere 
ulaşan çarpışmadan sonra, halkın silahlı kuvvetleri yeni 
bir aşama gösterdiler. 

Çarpışmalarda olgunlaşan ve zaferle güç kazanan 
gerilla kuruluşları, bölgesel birliklerin şartlarını 
yarattılar. Bölgesel birliklere gelince, onlar da düzenli 
kuvvetlerin gelişmesini hızlandırdılar. Zorluklarla dolu 
bu kahramanlık yolunun birbiri- 
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ni izleyen dokuz yılında, Halk Ordumuz her ne 
pahasına olursa olsun kazanmak azmi içinde gelişti. 
Birbiri ardı sıra ortaya çıkan alay ve tümenlerden 
oluşan ve örgütlenme ile donatımda gittikçe daha 
fazla standartlaşmaya yönelen, yüz binlerin güçlü 
ordusu haline geldi. Siyasi bakımdan daha bilinçli ve 
askeri açıdan daha iyi eğitilmiş olan bu kuvvet, ABD 
tarafından donatılıp ikmali sağlanmış olan Fransız 
İşgal Birliklerinin beş yüz bin askeri ile savaşıp onu 
yenilgiye uğratmayı başardı. 

Vietnam ordusu elbette ki ulusal bir orduydu. 
Emperyalizme ve onun hizmetindeki hainlere karşı 
savaştı, ulusal bağımsızlık ve ülkenin birliği için 
çarpıştı. Vietnam'ın en iyi evlatlarım, bütün devrimci 
sınıflardan ve azınlıklardan olduğu kadar 
çoğunluktan da olmak üzere her milliyetten en 
samimi yurtsever unsurları saflarında barındırıyordu. 
Bu ordu, ulusal bilincin karşı konulamaz uyanışının, 
bütün Vietnam halkının ülkeyi kurtarmak için 
emperyalist saldırıya karşı verdiği savaştaki 
birliğinin sembolüdür. 

Bizim ordumuz demokratik bir ordudur çünkü, 
halkın demokratik talepleri ve demokratik halk 
iktidarının korunması için çarpışmaktadır. Ordumuz 
siyasi hayatında, demokrasinin ilkeleri ile 
yoğrulmuş olup, herkesin istiyerek kabullendiği sert 
bir disipline bağlıdır. 

Ordumuz bir halk ordusudur çünkü, ön plânda 
çalışan insanların, yani işçi ve köylüler olmak üzere 
bütün halkın temel çıkarlarını korumaktadır. Sosyal 
bileşimi ile ilgili olarak, köylü ve işçi kökenli seçme 
savaşçıların ve devrim davasma 
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sadık aydınların büyük bir çoğunluğunu    içinde 
barındırmaktadır. 

Bu ordu, halkın, emekçilerin, yani işçi ve 
köylülerin, işçi sınıfının Partisi tarafından yöneltilen 
meşru ordusudur. 

Bütün ulusal kurtuluş savaşı boyunca vermiş olduğu 
mücadelenin hedefi, Parti ve halkın hedeflerinin 
tamamen aynısıydı; ulusun bağımsızlığı ve köylüye 
toprak. Barışın sağlanmasından sonra proletarya 
diktatörlüğünün bir aracı olarak görevi, Kuzeyde 
sosyalist devrimi ve sosyalizmin inşasını korumak, 
ülkenin barışçı bir şekilde yeniden birleştirilmesi için 
siyasi mücadeleyi desteklemek ve Hindiçini ile 
Güneydoğu Asya'da barışın sağlamlaştırılmasına katkıda 
bulunmakdır. 

Vietnam Halk Ordusu'nun savaşçıları, Şeref 
Yemininin ilk on maddesinde «Kendimi anavatan için 
çekinmeden feda edeceğim, barışçı, birleşmiş, bağımsız, 
demokratik ve müreffeh Vietnam'ı kurmak ve 
Güneydoğu Asya ve dünyada barışın 
sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak için, Vietnam İşçi 
Partisi ve Demokratik Cumhuriyet hükümetinin önderliği 
altında, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
davası uğruna çarpışacağım." diye yemin ederler. 

Vietnam Halk Ordusunu halkın gerçek evlâdı yapan 
işte bunlardır. Halk da bunun karşılığında ondan sevgi ve 
desteğini esirgemez. İşte gücünün bitmez tükenmez 
kaynağı burada yatar. Vietnam Halk Ordusu kendisini 
durmaksızın eğitip yetiştiren Parti tarafından 
yaratılmıştır. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da daima kendisini devrimci bir ordu, halkın gerçek 
ordusu haline geti- 
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ren Partinin önderliği altında bulunacaktır. Kuruluşundan 
ve gelişiminden beri, Partinin önderliği bu alanda 
somutlaşmıştır. Ordunun daima kendi siyasi komiserleri 
olmuştur. Askeri ve siyasi liderler, uygun bir düzeyde 
bulunan Parti komitesinin önderliği  altında 
sorumluluklarını üstlenirler. 

Halk Ordusu, Partinin ve devrimci devletin, 
devrimin görevlerini, silahlı bir biçimde yerine getiren 
bir aracıdır. Partinin amaçlarının derin bir şekilde 
bilincinde olmak, ulusun ve emekçi sınıfın davasına 
sınırsız bir sadakat ve sonsuz bir fedakârlık ruhu, bunlar 
ordunun temel meseleleridir ve her biri bir ilkedir. Bu 
bakımdan, saflarındaki siyasi çalışma en önemli olanıdır. 
Bu çalışma, ordunun ruhunu teşkil eder. Orduya Marksist 
- Leninist ideolojiyi aşılamanın amacı, ordunun siyasi 
bilincini ve ideolojik seviyesini yükseltmek, kadroların 
ve askerlerin sınıfsal durumunu güçlendirmektir. Uzun 
süreli direnme savaşı politikası ve zorlukların üstesinden 
gelebilmek için, kendi gücüne dayanmanın halk ve ordu 
için kaçınılmaz bir zorunluluk teşkil etmesiyle birlikte, 
bu çalışma kurtuluş savaşı boyunca ordunun içine 
yerleşti. Bu çalışma, askerlerin morali üzerinde tayin 
edici bir etkisi olan kira indirimi ve toprak reformunu 
gerçekleştirmek için, gerekli olan kitle seferberliğinin 
büyük önemini orduya benimsetti. Barışın 
sağlanmasından sonra girilen yeni devrede, siyasi 
çalışma Kuzeyde sosyalist devrim çizgisinin ve ülkenin 
yeniden birleştirilmesi mücadelesinin üzerinde toplandı. 

Fakat hepsi bu kadar değildi. Siyasi çalışma, Parti 
ve hükümet programlarının ordu içinde doğru bir şekilde 
uygulanmasına ve halkla subaylar 
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ve erler arasında iyi ilişkilerin kurulmasına 
dayanmaktadır. Bu siyasi çalışmanın amacı, savaşçılığı 
korumak ve güçlendirmek, gerçek yurtseverliği proleter 
enternasyonalizmi ile birleştirmek, devrimci 
kahramanlığı ve ordumuzun «savaşmaya azmetmek ve 
kazanmak» sloganıyla özetlenmiş olan yüce geleneğini 
geliştirmektir. Siyasi çalışma, kitlelerin içinde, kitlelerin 
eğitilmesi için yapılan çalışmadır. Ayrıca Partinin ordu 
içinde örgütlendirilmesi çalışmasıdır. Biz birliklerin 
içindeki Parti örgütlerinin güçlendirilmesine daima özel 
bir önem verdik. Subay ve erlerin % 35 ila % 40'ı Parti 
örgütüne dahildir. Subaylar arasında bunun % 90'ı bile 
aştığı olur. 

Vietnam Halk Ordusu, subayların kendi aralarında 
olduğu kadar, subaylarla erler arasında da iyi ilişkilerin 
kurulmasına ve bu ilişkilerin korunmasına daima önem 
vermiştir. Emekçi tabakalardan gelen subay ve erler, aynı 
zamanda halkın çıkarlarına hizmet ederler ve sınırsız bir 
şekilde ulusa, işçi sınıfının davasına kendilerini sınırsız 
bir şekilde vafkederler. Elbette ki her birinin kendine 
göre özel bir sorumluluğu vardır. Fakat aralarında 
kurulmuş bulunan yoldaşlık ilişkisi, siyasi eşitlik ve 
sınıfsal kardeşlik esasına dayanır. Bir subay maiyetindeki 
erlere sevgi besler. Onları sadece çalışmalarında ve 
işlerinde yönetmekle kalmamalı aynı zamanda, onların 
yaşantılarıyla da ilgilenmeli ve onların arzu ve 
inisiyatiflerine alâka göstermelidir. Askere gelince, o da, 
üstlerine saygı göstermeli ve onların bütün emirlerini 
doğru bir şekilde yerine getirmelidir. Halk Ordusunun bir 
subayı her bakımdan iyi bir örnek teşkil etmeli, azim  ve  
cesaret sahibi olduğunu  göstermeli,  di- 
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sipline ve iç demokrasiye bağlı olmalı ve askerleri 
arasında mükemmel bir birliğin nasıl sağlanacağını 
bilebilmelidir. Birliğinde, kitlelerin karşısında bulunan 
bir lider, bir önder gibi davranmalıdır. Subaylarla erler 
arasında olduğu gibi, erlerle subaylar arasındaki ilişkinin 
de temeli, savaşda dayanışma, silah arkadaşlığının 
birbirine olan yakınlığı, çarpışmada, anavatanın ve 
halkın savunulması mücadelesinde sınanmış ve 
çelikleşmiş olan, saf ve içten sevgidir. 

Vietnam Halk Ordusu, geniş bir iç demokrasiyle 
beraber, katı bir disipline de sahiptir. Şeref Yemininin 
ikinci maddesi «Bir savaşçı, üstlerinin emirlerini 
harfiyen yerine getirmeli, kendisine verilen görevleri 
anında ve tam olarak uygulamak üzere vücudunu ve 
ruhunu ortaya atmalıdır.» der. Gerilla savaşının sert bir 
disiplini gerektirmediğini söyliyebilir miyiz? Elbette ki 
hayır. Bir kumandan veya liderin, uygun görülen her 
olumlu faaliyetin yerine getirilmesinde, kendi birlik veya 
bölgesine belli bir inisiyatif tanımasının gerektiği 
doğrudur. Fakat belli ölçüde merkezi önderliğin ve 
bileşik kumandanlığın gerekli olduğu da her zaman için 
kanıtlanmıştır. Ordudan söz eden bir kimse, disiplinden 
de söz ediyor demektir. 

Böylesine bir disiplin, birliklerimizin iç 
demokrasisiyle bir çelişki teşkil etmemektedir. Savaş 
birliklerinin genel toplantılarında olduğu kadar, Partinin 
çeşitli seviyelerdeki hücrelerinde ve icra komitelerinde 
de demokratik ilkelerin uygulanması bir kuraldır. 
Olaylar ispatlamıştır ki; birliklerde demokrasiye ne kadar 
fazla bağlılık gösterilirse, birlik de o kadar fazla 
sağlamlaşmakta, disiplin artmakta ve emirler yerine 
getirilmektedir. 
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Bu şekilde ordunun savaşkanlığı her    zamankinden 
daha fazla artmış olmaktadır. 

Vietnam'da barışın sağlanması yeni bir durum 
yarattı. Kuzey tamamen kurtarıldı, fakat Güney hâlâ 
Amerikan emperyalistleri, Ngo Dinh Diem kliği ve 
uşaklarının boyunduruğu altında bulunmaktadır. 
Güneyi sömürge ve feodal bağlardan kurtarma 
mücadelesi devam ederken, Kuzey sosyalist devrim 
aşamasına girdi. Barışı ve sosyalizmin inşasını 
korumak için, Kuzeyi, ülkenin barışçı bir şekilde 
yeniden birleştirilmesi mücadelesinin güçlü bir 
kalesi haline getirirken, ulusal savunma güçleri 
sorunu ihmal edilmemelidir. Halk Ordusu Amerikan 
emperyalistleri ve uşaklarının savaşçı niyetlerini 
göğüslemeli ve adım adım düzenli ve modern bir 
ordu haline gelebilmelidir. 

Herşeyden önce, düzenli ve modern bir orduya 
dönüşme sürecinde, ordumuzun daima devrimci bir 
ordu, bir halk ordusu olarak kaldığını önemle 
belirtmek gerekir. Halkın Kuzeydeki düzenli ve 
modern ordusunu, gene düzenli ve modern bir ordu 
olan fakat, karşı devrimci, halkla bir ilgisi olmayan 
ve halk düşmanlarının elinde bulunan, Ngo Dinh 
Diem'in ordusundan çok farklı kılan temel özellik 
işte budur. Halk ordusu kaçınılmaz olarak, Partinin 
önderliğinin ve siyasi çalışmasının güçlenmesine 
bağlı kalmak durumundadır. İç demokrasisini 
sürdürürken, subaylarla erler, birliklerle halk 
arasındaki dayanışmayı daha da sağlamlaştırmak için 
çalışmalı, kendine has disiplin ruhunu 
yükseltmelidir. Parti, son yıllarda bu amaçla 
girişimde bulunurken, ordu bünyesinde siyasi 
çalışmaya olduğu kadar, örgütlerinin faaliyetine de 
önemli bir yer ayırdı. Subayların, gediklilerin, er- 
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lerin, hepsi sosyalist devrimin görevleri, ve ulusal 
birleşme mücadelesi üstüne anlayışlarını geliştirmek, 
sınıfsal bakış açılarım sağlamlaştırmak ve Marksist-
Leninist ideolojiyi güçlendirmek için siyasi kurs 
gördüler. Bu, Halk Ordusunun bir tarım ülkesinde 
gelişmiş olması ve saflarında büyük ölçüde yoksul köylü 
ve şehir küçük burjuvazisinin bulunması nedeniyle, 
özellikle önemli bir sorun teşkil etmektedir. 
Savaşçılarımız sebatkar bir siyasi eğitim görmüş ve 
moralleri çarpışmalar içinde çelikleşmiştir. Bununla 
beraber, burjuvazinin ve küçük burjuva ideolojisinin 
etkilerine karşı mücadele hâlâ gerekli olmaktadır. 
İdeolojik çalışmanın güçlendirilmesi sayesinde, ordu 
proletarya diktatörlüğünün hizmetinde etken bir araç 
olmakta, sosyalist devrim ve ulusal birleşme davasına 
tamamen sadık bulunmaktadır. Siyasi plânda 
gerçekleştirilen ilerlemeler, Kuzey Vietnam'ın emekçi 
halkı içindeki geniş kitle hareketinde, «Programın 
gereklerini dev adımlarla uygulayalım» şeklinde tam 
olarak ifadesini buldu. 

Siyasi bilincin sürekli olarak sağlamlaştırılması 
temelinde, Halk Ordusunun düzenli ve modern bir 
orduya dönüştürülmesine aktif ve kararlı bir şekilde 
devam edilmesi zorunludur. Direnme savaşının son 
yıllarında gerçekleştirilen ilerlemeler sayesinde, ordumuz 
sadece piyadeden oluşurken bugün çeşitli sınıflardan 
oluşmaktadır. Eğer donatım ve tekniğin geliştirilmesi 
önemli ise, bunları kullanabilecek kadro ve askerlerin 
eğitilmesi daha da önemli olmaktadır. Ordumuz, işçi 
veya köylü kökenli subayların, gediklilerin ve erlerin 
veya ateş altında sınanmış aydınların eğitimiyle daima 
ilgilenmiştir. Düzenli ve modern bir ordu- 



• 104  • 

nun, yetenekli subay ve gediklileri haline 
gelebilmeleri için, kültürel ve teknik değerlerini 
yükseltmelerine yardımcı olmuştur. 

Ordunun savaş gücünü yükseltmek, güçlü bir 
merkezi kumandanlığı farklı sınıflar arasında yakın 
bir işbirliğini sağlamak için düzenli orduya uygun 
yönetmelik tatbik etmek zorunludur. Bu, direnme 
savaşı yıllarında hiçbir şey yapılmadığı anlamına 
gelmez. Bu, mevcut yönetmeliklerin 
mükemmelleştirilmesi sorunudur. Önemli olan, her 
yeni bir yönetmeliğin, ordunun halkçı karakterinden 
ve Partinin önderliğinin korunmasının mutlak 
zorunluluğundan ilham alması ilkesini gözden 
kaybetmemektir. Genel yönetmeliklerin yanı sıra, 
subayların durumu da açıklığa kavuşturuldu; doğru 
bir ücret sistemi eski tahsisat sisteminin yerini aldı, 
mükafat ve nişan meseleleri düzene bağlandı. Bütün 
bu uygulamalar, ordu içinde disiplin ve 
dayanışmanın güçlenmesine, askerler arasında 
dolduğu kadar, subay ve gedikliler arasında da 
sorumluluk duygusunun artmasına yol açtı. 

Askeri talim ve siyasi eğitim barış sırasında 
ordunun inşasının ana görevleridir. Savaşma 
yönetmelikleri, taktik kavramlar ve uygun taktik 
ilkeler özel bir önem kazanırlar. Mesele, geçmişin 
deneylerinin sentezini yapmak, ordumuzun 
örgütlenme ve donatımla ilgili somut şartlarını tahlil 
etmek - ormanları, cangılları, ova ve kırları - ülke 
arazisini ekenomik yapı olarak kabul etmektir. 
Mesele, kardeş ülke ordularının modern askerlik 
bilimini iyice sindirebilmektir. Askerlerin 
eğitiminde ve kadroların geliştirilmesinde 
durmaksızın çaba göstermek gerekir. 



•   105 • 

Vietnam Halk Ordusu yıllardır gönüllü 
sistemine dayanmaktadır. Bütün subay ve erler, 
belirsiz bir süre için gönüllü olarak kaydoluyorlardı. 
Safları, ana vatanın cağrısına cevap vermeye hazır 
olan gençlerin çoğalmasıyla genişliyordu. Barışın 
sağlanmasından sonra, gönüllü sistemini mecburi 
askerlik sistemi ile değiştirmek gerekli oldu. Bu 
değişiklik halkımızdan sıcak bir karşılık gördü. Çok 
sayıda gönüllü terhislerinden sonra, tarlalara, 
fabrikalara döndüler. Diğerleri de, birliklerde üretim 
çalışmasına katılarak sosyalizmin inşasında aktif 
olarak katkıda bulundular. Mecburi askerlik, 
komünlerdeki, fabrikalardaki ve okullardaki kendini 
koruma örgütlerinin güçlendirilmesi ve gelişmesi 
esasında uygulandı. Bu yarı askeri örgütlerin 
mensupları, sadece, özellikle önemli bir yedeğini 
oluşturdukları düzenli orduya değil, fakat aynı 
zamanda kendi bölgelerinin güvenlik ve 
korunmasının sağlanmasına da katılmaya hazırdılar. 

Halk ordusu, ateşinde doğup büyüdüğü ulusal 
kurtuluş savaşına sıkı sıkıya bağlıydı. Bugün, onun 
gelişmesi ne Kuzeyde sosyalizmin inşasından, ne de 
birleşik, bağımsız ve demokratik Vietnam 
mücadelesinden ayrı tutulabilir. Halkın sevgi ve 
desteğinin verdiği güvenle, Halk Ordusu savaş 
günlerinde olduğu gibi bugünkü barış günlerinde 
de, barışı ve ana vatanı koruma görevini yerine 
getirecektir. 



Bu bölüm. Halk Savaşı Halk Ordusu (Hanoi 
Yabancı Diller Yayınevi, 1961, s. 153 217) 
koleksiyonundan yayınlanan «Dien Bien Phu- 
broşüründen derlenmiştir. Ara bölümlerin sırası, 
ana metnin orijinal basımındaki ek bölümdeki 
materyalin bütünleştirilmesiyle düzenlenmiştir. 
Metin bütün olarak   özetlenerek  basılmıştır. 

DİEN BİEN PIIU 

I.    1953 Yazında Askeri Durum 

1950 kışı, Vietnam'da askeri durumun değiştiğini 
gösterdi. Sınır harekatındaki büyük zaferlerinden sonra, 
kuvvetlerimiz bir seri önemli seferi üstlendi: 1951'deki İç 
bölgeler seferi, 18. ci yol seferi, Ha Nam-Nam Dinh-
Ninh Binh seferi. Hoa Binh seferi 1951'deydi, Hoa Binh 
seferi 1951 kışı ve 1952 yazında ve Kuzey batı seferi de 
1952 kışındaydı. 

Bu muzaffer seferlerle, yüz binlerce   düşman 
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askerini saf dışı bıraktık ve Kuzey Vietnam'ın dağlık 
bölgelerinde geniş toprakları kurtardık. Vietnam - Çin 
sınırındaki önemli eyaletler olan; Cao Bang, Lang Son, 
Lao Cai, Viet Bac'ı, Dördüncü Bölgeye bağlıyan yol 
üzerindeki Hoa Binh eyaleti, Kızıl Irmakdan Vietnam-
Laos sınırına kadar olan kuzeybatı bölgesinin geniş bir 
kısmı, arka arkaya kurtarıldı. Düşman kuzeyin dağlık 
bölgelerinde sadece, kuzeydoğudaki Hai Ninh eyaletini, 
Lai Chau şehrini ve kuzeybatıda takviye edilmiş bir 
kamp olan Na San'ı işgal edebildi. 

Ana kuvvetimiz esas cephede zaferler kaydederken, 
gerilla savaşı Kuzey Vietnam'da düşman hatlarının 
gerisindeki alanlarda güçlü bir şekilde gelişti. Özellikle 
Hoa Binh seferi sırasında, ana kuvvetimiz Kızıl Irmağın 
her iki yakasında da düşmanın derinliklerine nüfus etti, 
hareketini mahalli silahlı kuvvetlerle ve yarı silahlı 
kuvvetlerle birleştirdi, gerilla üs ve bölgelerini genişletti, 
milyonlarca yurttaşımızı özgürlüğüne kavuşturdu. 
Düşman tarafından geçici olarak işgal edilmiş olan 
bölgeler, haberleşme hatlarının ve önemli şehirlerin 
yakınındaki arazi ve köylerin sadece üçte biri ile sınırlı 
idi. 

Öteki cephelerde, Orta Vietnam'ın güneyinde, 
düşmanın Bin-Tri-Thien (1) art bölgesinde, Nam Bo'da 
gerilla savaşı düşmana ağır kayıplar verdirerek 
gelişmeye devam ediyordu. 

1953 yazında, Pathet Lao kuvvetleri  (2) Viet- 

(1) Orta Vietnam*daki  eyaletler.  Adları Quang Binh Quang 
Tri ve Thua Thiendi. 

(2) Hür Laos'lular hareketi 



• 108  • 

nam halkının gönüllüleri ile birlikte, Samneu şehrine 
karşı ani bir saldırıya geçti. Garnizonun çoğunluğu yok 
edildi. Samneu ve yukarı I.aos'un geniş bölgeleri 
kurtarıldı ve düşman için yeni bir tehlike yaratıldı. 

Şunu müşahade ettik ki; bütün Kuzey Vietnam'da 
1950 kışından sonra, kuvvetlerimiz düşmanı gittikçe daha 
fazla savunma durumuna sokarak, sürekli bir biçimde 
inisiyatifi elde tuttular. Düşman bu durumdan kurtulmak 
için, Hindiçini'deki saldırgan savaşta müdahalesi gittikçe 
fazlalaşan Amerikan emperyalistlerine acilen çağrıda 
bulundu. Bu dönemde, Fransız hükümeti birçok kez 
Fransız İşgal Birliklerinin kumandanlarını değiştirdi. 
Sınır seferinden sonra, meşhur generali De Lattre De 
Tassigny'i Hindiçini'ye gönderdi. Bilindiği gibi, De 
Tassigny birliklerini yoğunlaştırmaya, savunma hatlarını 
takviye etmeye, operasyonlarda inisiyatifi yeniden ele 
geçirmek için, Hoa Binh yönünde bir saldırıyı 
başlatmaya çalıştı ve sonunda da yenildi. Halefi General 
Salan (3) dönüşünde, İşgal Kuvvetlerinin kuzeybatı ve 
yukarı Laos'daki ağır yenilgilerine, acz içinde tanık oldu. 

İşte bu kritik durumda, Amerikan emperyalistleri 
Hindiçini'ye müdahalelerini arttırmak için Kore'deki 
mütarekeden yararlandılar. «Navarre plânı» savaşı 
uzatma ve ülkemize yayma şeklindeki Fransız - 
Amerikan plânını ifade etmekteydi. 

(3) 1952 -1953 yıllarında Hindiçini'deki başkomutan. Daha 
sonra, 1961 Nisanında Pariste Fransız hükümetine karşı zamansız bir 
darbe  teşebbüsünde bulundu. 
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II.    Düşmanın Yeni Tasarısı: 
«Navarre Plânı» 

1953 senesinin ortasında, Washington'un onayıyla, 
Fransız hükümeti General Navarreyi (4) Hindiçini'ye 
Fransız İşgal Kuvvetleri başkomutanı olarak atadı. 

Navarre, Fransız ve Amerikan generalleri, Fransız 
İşgal Kuvvetlerinin son derece kritik durumunun, Fransız 
kuvvetlerinin bütün cephe boyunca gerilla savaşımızla 
başedebilmek için binlerce karakol ve garnizon şeklinde 
çok fazla yayılmış olmasından, böylelikle ana 
kuvvetlerimizin saldırılarını karşılayabilecek bir kuvveti 
seferber edememesinden ileri geldiğini tesbit ettiler. Bu 
sırada, kuvvetlerimiz sürekli olarak gelişiyor, hareketli 
kuvvetlerimiz gün be gün artıyor, seferlerimizin hacmi 
büyüdükçe büyüyordu. 

Navarre, Fransız ve Amerikan generalleri, bu tesbite 
dayanarak; durumu değiştirip kısa bir sürede tayin edici 
stratejik bir başarı ve zafer kazanabilmek ve yenilgiden 
kurtulmak umuduyla, etraflı bir plân hazırladılar. 

Navarre plânı, bizim bütün saldırılarımızı 
bozabilecek ve daha sonra kuvvetlerimizin ana 
bölümünü yok edebilecek  çok  güçlü,  stratejik  hare- 

(4) General Henri - Eugene Navarre 1953 ilkbaharında 
Hindiçini'ye Salan'ın yerine başkomutan olarak geldi. •Navarre plânı» 
Fransız takviyeleri ve arttınlan kukla ordunun, komünist kuvvetleri 
1955in sonuna kadar yok etmesi için hazırlandı. Bu plânın temelinde, 
ABD yardımını arttırdı. 
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ketli bir kuvvetin örgütlenmesini öngörüyordu. Bu 
amaçla Navarre, birçok karakolu terketmek zorunda 
kalmış bulunan seçme Avrupalı ve Afrikalı birliklerinin, 
biraraya gelmeleri için emir verdi. Aynı zamanda, 
Fransa, Batı Almanya, Kuzey Afrika ve Kore'den de yeni 
birlikler Hindiçini cephesine doluştular. 

Düşman bu plânı gerçekleştirmede büyük bir çelişki 
ile, ciddi bir zorlukla karşılaştı: Ülke toprağını işgal 
etmek için kuvvetlerini dağınık bir halde tuttuğu takdirde 
güçlü bir hareketi örgütleyebilmek olanaksızdı; fakat 
biraraya getirmek üzere işgal kuvvetlerini azalttığı 
takdirde de gerillalarımız onların bu zayıf durumundan 
yararlanarak faaliyetlerini arttıracaklar, karakol ve 
garnizonlar tehdit altında bulunacak veya yok edilecek, 
mahalli kukla yönetimler yıkılacak ve işgal altındaki 
bölgeler azalacaktı. 

Navarre bu zorluktan, toplanma noktalarına transfer 
edilmiş, bulunan Avrupa ve Afrikalı askerlerin yerine 
geçirmek üzere kukla kuvvetleri geniş ölçüde arttırarak 
kurtulmaya çalıştı. Gerçekte ise, bu haince plân daha 
eskiden De Tassigny tarafından uygulanmış 
bulunuyordu. Bu yeni tehlikeli durum karşısında, 
Navarre, Fransız ve Amerikan generalleri, kukla 
askerlerden kırk dört yeni müfreze oluşturmaya ve bu 
sayıyı ertesi sene iki katına çıkarmaya karar verdiler. 
Daha sonra, düşman bu tedbirin bir işe yaramadığını 
öğrendi. Çünkü, kukla kuvvetlerin arttırılması sadece, 
birliklerin kalite masraflarının artması olarak kendini 
gösterdi. 

Büyük hareketli kuvvetleriyle, Fransız-Amerikan 
emperyalistleri    ana kuvvetlerimizin     yok 
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edilmesini ve savaşın on sekiz ay içinde bitirilmesini 
amaçlayan daha da cüretkarane bir plânı tasarladılar. 

Bir yandan, 1953 sonbahar ve kışında, gerilla 
üslerimizi yok etmek ve barbarca imha hareketlerine 
girişmek için, kuvvetlerini Kızıl Irmak deltasında 
yoğunlaştırmaya karar verdiler, öte yandan da, ana 
kuvvetlerimizi çekip, yorarak tüketmek için, kurtarılmış 
bölgelerimize saldırıları başlatmayı plânladılar. Aynı 
zamanda, kukla birliklerden yeni müfrezeler oluşturmaya 
ve yeni birlikleri gruplandırmaya çalıştılar. 

Kıştan sonra yani, Kuzey Vietnam'a karşı yürütülen 
büyük operasyonlardan sonra, 1954'ün başında 
ordumuzun o sırada dinlenmekte olmasından istifade 
ederek, hareketli kuvvetlerinin büyük bir kısmını Güneye 
transfer edebildiler. Bu dönemde, Güneydeki iklim 
koşullan, faaliyetleri için elverişli idi. Bütün hür 
bölgelerimizi, özellikle Beşinci ve Dördüncü bölgeleri 
işgal edebilmek ve büyük operasyonlara girişebilmek 
için çaba gösterdiler. Bütün bu bölgeleri işgal etmek, yüz 
yüze bulundukları büyük tehditlerden kurtulmak 
demekdi. Bu zaferlerin vereceği hızla, Kuzey cephesinde 
tayin edici bir saldırıyı hazırlamak için hareketli 
kuvvetleri biraraya toplamaya, devam ederken yeni kukla  
birlikler de oluşturabilirlerdi. 

Plân iyi işlediği takdirde, 1954 sonbaharı ve 
kışında, son zamanlardaki zaferlerin yarattığı 
coşkunluğun etkisi altında bulunan ve çok sayıda 
arttırılmış bulunan kuvvetlerini Kuzeye geri 
getirebileceklerdi. Üslerimize karşı büyük bir saldırıyı 
başlatarak, yeni toprakları işgal edebilecekler, ana 
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kuvevtlerimizin büyük bir kısmını yok edebilecek 
ve saldırgan savaşı sona erdirebilecekler ve de bütün 
Vietnam'ı sürekli olarak bir sömürge ve Fransız-
Amerikan  üssü haline getirebileceklerdi. 

Düşman, bu plâna göre 1953 yazında 
kuvvetlerini yoğunlaştırdı. Sonbaharın başında, 
düşmanın hareketli kuvvetleri, bütün Hindiçini'de 
toplam olarak seksen dört müfrezeye ulaştı. 

Navarre plânının ilk aşamasını gerçekleştirmek 
üzere, düşman hareketli kuvvetlerinin yüzde 
ellisinden fazlasını Kızıl Irmak deltasında topladı ve 
bu kuvvetlerin operasyonlarda inisiyatifi yeniden ele 
geçirmek için saldırıya geçmek üzere yer 
değiştirdiğini açıkladı. Çok sayıda müfreze, art 
bölgeyi sağlamlaştırmak için, vahşice imha 
hareketlerine girişti. Paraşütçü birlikleri, Lang Son'a 
saldırdı ve gerçekte kayıplarımızın önemsiz 
olmasına rağmen, ağır kayıplar verdiğimiz ilân 
edildi. Ninh Binh ve Thanh Hoa eyaletlerinin 
sınırındaki bölgeye ve Nho Quan'a büyük bir 
saldırıyı başlattılar ve bu eyaletlerin işgalinin an 
meselesi olduğunu üân ettiler. Ama, birlikleri ağır 
kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. 

Kuzey batıda, düşman Na San'dan deltaya 
doğru çekilmek zorunda kaldı. Eskiden Na San 
kendileri tarafından, komünizmin güneye doğru 
ilerleme yolunu kesen «ikinci bir Verdun» olarak 
kabul ediliyordu. Fakat, ne zaman ki yok olmamak 
için burayı boşaltmak zorunda kaldılar, Na San'ın 
askeri önemini kaybettiğini ilân ettiler. Tahliyeden 
önce uşaklarının, bu mahallin kuzeyine kadar 
uzanan geniş bir alanda, haydutlar çetesini 
örgütlemiş olduğunu gördüler. 
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20 Kasım 1953'de düşman Dien Bien Phu 
vadisine hatırı sayılır miktarda paraşütçü birliği 
indirdi. Plânlan, Dien Bien Phu'yu takviye etmek, 
daha sonra Tuan Giao ve Son La'ya gitmek, Na San'ı 
yeniden işgal etmek ve bunu Lai Chau ile 
birleştirmekti. Böylelikle, Dien Bien Phu 
kuzeybatıdaki üssümüzün yan tarafı için güçlü bir 
tehdit haline gelecekti. Bu tahkimat bizi 
birliklerimizi deltayla dağlık bölgeler arasında 
dağıtmak zorunda bırakacak ve yukarı Laos'u 
koruyacaktı. Bir kolu ovadan, diğer kolu da Dien 
Bien Phu'dan deltaya doğru ilerleyen, gelecekteki 
büyük saldırıları için, bu durum bir sıçrama tahtasını 
oluşturacaktı. Böylelikle, Dien Bien Phu Navarre 
plânı içinde yavaş yavaş ana mevki durumuna geldi. 

Şurası açıktı ki; bu sonbahar ve kış 
dönemindeki bütün düşman faaliyetleri sadece tek 
bir amacı; kuvvetleri biraraya toplama, art bölgeyi 
güçlendirme, kuvvetlerimizi tüketme ve yayma 
böylece gelecekteki büyük saldırılarının şartlarını 
hazırlama amacını güdüyordu. 

Bizim sonbahar - kış seferimizin başladığı 
sırada, plânlarının ilk safhasının başarıya ulaştığını 
düşünüyorlardı. 

III. 1953 Kışıyla 1954 İlkbaharı Arasında Bizim 
Plânımız ve Çeşitli Cephelerde Askeri 
Durumun Gelişimi 

Kore'deki ateşkesten sonra, kuvvetlerini 
arttırma ve saldırgan savaşı Hindiçini'ye kadar 
genişletme şeklindeki, yeni Fransız - Amerikan 
plânlarını önceden gördük. 1953 yazının başında, 
as- 
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keri durumları kötüleşti. Sürekli olarak yenilgiye 
uğratılmalarından sonra, Fransız İşgal Birliklerinin 
karşılaştığı ciddi zorluklardan yararlanan Amerikan 
emperyalistleri, Hindiçini'deki savaşa gittikçe daha açık 
ve daha aktif bir şekilde müdahalede bulundular. 

Bize gelince, ordu ve halk zaferle sonuçlanan 
büyük seferin verdiği şevkle sevkedildiler, gerilla 
faaliyetleri düşman kontrolü altındaki bütün bölgelerde 
gelişiyordu. Ordumuz gittikçe daha, fazla savaş 
tecrübesine sahip oldu ve askeri seferlerdeki ve eğitim 
kurslanndaki tecrübelerin özetlenmesi ile taktik ve 
teknik seviyesi yükseltildi. Bundan başka, yeni bir 
faktör ortaya çıktı; bu, Parti ve hükümet tarafından 
kararlaştırıldığı üzere, sistemli bir şekilde kira indirimi 
ve toprak reformu uygulaması idi. Köylü kitlelerinin 
seferber edilmesi üzerine düzenlenen siyasi kursdan 
sonra, kadro ve ordu mensuplarımız mücadelemizin 
hedeflerinin; ulusal bağımsızlık ve köylüye toprak, 
olduğunu daha da açık bir şekilde görebildiler. Böylece, 
savaşçılıkları büyük ölçüde arttı. Ordumuz her 
zamankinden daha büyük bir coşkunluğa sahipti ve 
düşmanı yok etmek üzere cepheye gitmeye hazırdı. 

Navarre plânını veya Fransız - Amerikan 
emperyalistlerinin yeni bir entrikasını bozmaya 
azmetmiştik. Fakat bu nasıl yapılacaktı? Yeni zorluklar 
karşısında, başarıya ulaşmasının garanti olduğu, doğru 
bir eylem çizgisini tesbit edebilmek için, durumu tahlil 
etmek gerekiyordu. 

Meselenin    somut durumu şu idi:    düşman, 
kuvvetini  Kızıl  Irmak  deltasında yoğunlaştırıyor 

   ve kurtarılmış bölgelerimize karşı saldırıyı başlatı- 
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yordu. Şimdi, düşmanı karşılamak üzere kuvvetlerimizi 
yoğunlaştırmamız mı yoksa kuvvetlerimizi başka 
yönlerdeki saldırılara mı seferber etmemiz gerekiyordu? 
Mesele zordu. Delta bölgesinde düşmana karşı koymak 
için kuvvetlerimizi yoğunlaştırarak kurtarılmış bölgemizi 
koruyabilirdik; ama düşman burada halen güçlü bir 
durumdaydı ve biz kolaylıkla imha edilebilirdik. Öte 
yandan, ana kuvvetlerimizle başka bir yönde saldırıda 
bulunarak, kuvvetlerinin büyük bir kısmını yok etmek 
için, düşmanın zayıf noktalarından yararlanabilirdik. 
Fakat bu sefer de kurtarılmış bölgemiz tehdit altında 
bulunacaktı. 

Durum üzerine dikkatli bir çalışmada bulunduktan 
sonra, Parti Merkez Komitesi, Navarre plânını bozmak 
için; «Yeni durum karşısında, dinanizm, inisiyatif, 
hareketlilik ve karar almada çabukluk» sloganını attı. 
İnisiyatifi elde bulundurarak, nispeten zayıf olan stratejik 
noktalara saldırmak için kuvvetlerimizi 
yoğunlaştırmalıydık. İnisiyatifi elde tutmayı 
başarabildiğimiz takdirde, başarıya ulaşabilir ve düşmanı 
kuvvetlerini yaymak zorunda bırakabilirdik ve son olarak 
da kurtarılmış bölgemizi tehdit etme plânları 
gerçekleşemezdi. Öte yandan, savunma durumuna 
itildiğimiz takdirde sadece birçok düşman kuvvetini 
yok edememekle kalmıyacak fakat, kendi kuvvetlerimiz 
de ağır kayıplar verecek ve sonuç olarak düşmanın 
tehcîitini bozmak bizim için zor olacaktı. 

Bizim, kış-ilkbahar plânımız bütün cephelerde bu 
stratejik anjayışın ifadesiydi. Ekim 1953'de yüz binlerce 
insan bu hazırlıkları hızlandırmak üzere  seferber edildi. 
Kasımın     ortasında,  bütün 
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ana kuvvetlerimiz cepheye gitti. Kış - ilkbahar seferi 
başladı. 

Lai Chau'nun Kurtarılması: 

10 Aralık 1953'de Lai Chau cephesinde çarpışmaları 
başlattık. Eskiden Muong La ve Thuan Chau 
bölgelerinde binlerce haydutu yok etmiş veya teslim 
olmak zorunda bırakmıştık. Bir gecede, Lai Chau'dan 
aşağı yukarı yirmi mil uzaklıkta bulunan Paham ileri 
karakolunu yok ettik. Ana kuvvetlerimizin 
mevcudiyetinden haberdar olan düşman çok korktu ve 
garnizona, Lai Chau'dan çekilip dağ yollarından Dien 
Bien Phu'ya hareket etmesi için emir verdi. 

Bizim birliklerimize, — bir kol düşmanın gerisini 
keserek onu kuşatıp yok etmek üzere batıya doğru 
hücuma geçerken — Lai Chau'yu kurtarmak üzere 
yürüyüşe geçme emri verildi. 

12 Aralık'da Lai Chau kurtarıldı. 

13 Aralık'ta düşmanı Muong Pon'a doğru geri 
çekilirken yok ettik. Dağlık bölgede on gün ongece süren 
çarpışmalardan, kovalamadan ve kuşatmadan sonra, Lai 
Chau eyaletinde düşman tarafından işgal edilmiş olan 
bölgenin geri kalan kısmını da kurtardık. Düşman yirmi 
dört bölüğünü yitirdi. 

Bu, bizim kış - ilkbahar seferimizdeki ilk büyük 
zaferdi. Bu ordu ve halkımızın güvenini arttırdı. Ayrıca, 
düşmanı Dien Bien Phu'ya takviye göndermek zorunda 
bıraktı. Bu, Navarre'nin toplanma planındaki  ilk 
başarısızlıktı.  Birliklerimiz, 
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takviye edilmiş bulunan Dien Bien Phu kampını 
kuşatmaya başladı. 

Thakhek  ve  Orta  Laos'ta  Bazı   Bölgelerin 
Kurtarılması : 

Lai Chau'ya saldırı hazırlıklarına parelel olarak, 
Vietnam halk gönüllülerine, düşmanın nispeten zayıf 
olduğu orta Laos cephesinde bir saldırıyı başlatmak için 
Pathet Lao birlikleri ile birlikte hareket etme emri 
verildi. Aralık'ta başında, düşman faaliyetimizin farkına 
vardı ve bu bölgeye hızla takviye gönderdi. 22 Aralıkta, 
Vietnam ve Laos birlikleri tahkim edilmiş bir durumda 
olup, hudut bölgesini kontrol eden, Banaphao karakoluna 
karşı hücuma geçtiler. Diğer birlikler düşmanın ardının 
derinliklerine darbeler indirdiler. Bir seri zaferden sonra, 
Vietnam ve Laos birlikleri, Thakhek'e doğru hızla 
ilerlerken aynı zamanda da, 9 nolu yol boyunca kaçış 
halindeki düşmanı kovaladılar. 

Sersemleyen düşman, Thakhek'ten, Savan-nakhet'in 
yakınındaki bir askeri üs olan Seno'ya çekildi ve 
çekilirken üç piyade müfrezesi ve bir topçu birliğini 
kaybetti. 27 Aralıkta, Pathet Lao birlikleri ve Vietnam 
halk gönüllüleri, Thakhek'e girdiler ve Mekong'un 
kıyısına ulaştılar. 

Bu, kış - ilkbahar seferindeki ikinci önemli zaferdi. 
Bu sıradaki faaliyetimiz karşısında düşman, hareketli 
kuvvetlerini Kızıl Irmak deltasından ve Güneyden çekip, 
Seno'ya göndermek zorunda kaldı. Vietnam ve Laos 
birliklerinin aşağı Laos'a doğru ilerleyişine engel olmak 
için, bu üs- 
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sü güçlendirdiler. Navarre kuvvetlerini birkaç noktaya 
birden dağıtmak zorunda kaldı. 

Bolovens Dağlık Bölgesinin ve Attopeu Şehrinin 
Kurtarılması Orta Laos cephesine yapılan bir saldırı ile 
birlikte, Laos ve Vietnam kuvvetlerinden bir birlik, 
tehlikeli dağlık bölgeyi geçti ve mahalli silahlı 
kuvvetlerle birleştiği aşağı Laos'a doğru ilerledi. 

30 ve 31 Aralıkta, Laos ve Vietnam birlikleri bir 
düşman müfrezesini Attopeu bölgesinde yenilgiye uğrattı 
ve bu şehri kurtardı. Bu zaferden yararlanarak, Laos ve 
Vietnam birlikleri Saravane'a doğru ilerledi, bütün 
Bolovens Dağlık Bölgesini 9 nolu Yolun güneyine kadar 
kurtardı. Düşman Pakse'ye takviye göndermek zorunda 
kaldı. 

Kontıım'un   ve  Orta Vietnam'ın  Batı  Dağlık 
Bölgesinin Kuzey'inin Kurtarılması: 

Çeşitli noktalardaki yenilgilerine rağmen düşman, 
değerlendirmelerinde sübjektif olmaya devam etti. Dien 
Bien Phu'nun kolayca işgal edilebilmiş olmasından 
ötürü, bizim buraya saldıramıyacağımızı düşündü. 
Onlara göre, bu takviye edilmiş olan kamp bizim 
birliklerimiz için fazlasıyla kuvvetli bir yerdi. Ayrıca ard 
bölgemizle aramızdaki mesafenin yiyecek temininde 
bizim için üstesinden gelinemiyecek zorluklara yol açtığı 
düşüncesindeydiler. Bizim Dien Bien Phu ile nasıl 
başedilebileceğini bilmememizden ötürü, çeşitli 
noktalara karşı saldırıya geçtiğimizi sandılar. Kısacası 
ikmal zorluklarından ötürü kuzeybatıyı tahliye etmek 
zorunda kaldığımızı ve ana kuvvet- 
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lerimizin bir kısmını yok etmenin ve de Tuan Giao'nun 
ve Son La'nın işgalinden sonra, tekrar Na San'a geri 
dönülmesi şeklindeki plânlarını uygulamaya devam 
etmenin yolunu bulduklarını düşündüler. 

Aynı sübjektif tesbit, Beşinci Bölgedeki Phu Yen'in 
güneyine karşı Atlanta operasyonunu başlatmalarına yol 
açtı. Bu iyi hazırlanmış olan saldın, Navarre plânında ön 
görüldüğü gibi, Orta Vietnam'ın güneyindeki bütün 
kurtarılmış bölgenin işgali için atılan ilk adımdı. 

Bizim stratejik ilkemiz «Dinanizm ve inisiyatif» idi. 
Beşinci Bölgedeki birliklerimiz, arkalarında düşmanla 
baş etmek üzere sadece kuvvetlerin küçük bir kısmını 
bırakma ve kuvvetlerinin çoğunu yeniden gruplandırarak 
Batı Dağlık Bölgesinde hücuma geçme emrini aldılar. 
Seferi 26 Ocakta başlattık. Ertesi gün, Mandel alt 
bölgesini, düşmanın güçlü bir alt bölgesini ele geçirdik. 
Dak To karakolu alındı ve Kontum eyaletinin bütün 
kuzey kesimi kurtarıldı. 17 Şubatta Kontum şehrini 
kurtardık, Batı Dağlık Bölgesinin kuzeyindeki düşmanı 
yok ettik ve 19 nolu Yola kadar ilerledik. Aynı zamanda 
Pleiku'ya da saldırdık. Düşman kayıp vermekteydi. Kıyı 
ovalarındaki hücumuna son vermek ve Batı Dağlık 
Bölgesini takviye etmek için birçok birliğini orta 
Laos'tan ve Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien adlı 
üç Vietnam eyaletinden çekmek zorunda kaldı. 

Bu, kış-ilkbahar seferinde kuvvetlerimizin 
kazandığı yeni bir zafer idi. Bu Merkez Komitesinin yol 
gösterici ilkesinin doğruluğunu bir kez daha kanıtladı. 
Düşman gittikçe daha açık bir şekilde savunma 
durumuna itildi. Orta Laos'u tak- 
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viye etmek üzere Kızıl Irmak deltasından hareketli 
kuvvetlerini seferber etmek ve daha sonra da Batı Dağlık 
Bölgesini takviye etmek için hareketli kuvvetlerini orta 
Laos'tan seferber etmek zorunda kaldılar. Beşinci 
Bölgemize karşı bir yıldırım taarruzu için kuvvetlerini 
biraraya getirdilerse de, darbelerimizden korunmak için 
faaliyetlerine son vermek durumunda kaldılar. 

Batı Dağlık Bölgesine karşı taarruzumuz muzaffer 
bir şekilde 1954 Haziranına kadar sürdü ve özellikle 
Kore'den henüz dönmüş bulunan 100 noIu hareketli alayı 
ikiye böldüğümüz ve böylece An Khe'yi kurtardığımız, 
çınlayan An Khe zaferi de dahil olmak üzere birçok 
başarılar kaybettik. Birliklerimiz bu muharebede çok 
sayıda araç ve büyük miktarda cephane ele geçirdi. 

Phong Saly'in  ve Nam Ou Irmağı Vadisinin 
Kurtarılması, Luang Prabang'a Doğru İlerleyiş 

Lai Chau yenilgisinden sonra Dien Bien Phu 
kuşatıldı. Fransız Yüksek Kumandanlığı, Dien Bien Phu 
ile bağlantı kurma çabası içinde Nam Ou Irmağı 
boyunca, Muong Khoua'ya kadar olan yerlerde işgal 
kuvvetlerini arttırarak, Dien Bien Phu kampı ve yukarı 
Laos'la birleşmeye gayret etti. 

Onları yanlış yola çekmek, daha fazla kuvvetlerini 
yok etmek, daha zayıf düşürmek ve Dien Bien Phu ile 
ilgili hazırlıklar için elverişli şartları yaratmak, düşmanı 
kuvvetlerini dağıtmaya devam etmek zorunda bırakmak 
için, birliklerimize, Pathet Lao kuvvetleri ile birlikte 
Nam Ou Irmağı vadisinde bir saldırıyı başlatmaları emri 
verildi 
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26 Ocak'ta, Vietnam ve Laos kuvvetleri Muong 
Khoua'ya saldırdılar ve Avrupalılardan oluşan bir alayı 
imha ettiler. Daha sonra bu başarıdan yararlanarak, 
düşmanı Nam Ou Irmağı vadisinde yok ettiler ve bir 
kolu kuzeye doğru ilerleyip Phong Saly'i kurtarırken, 
Luang Prabang'a darbe indirebilecek bir mesafeye 
geldiler. 

Güçlü taarruzumuzdan önce, düşman hareketli 
kuvvetlerini Kızıl Irmak deltasından çekip yukarı Laos'a 
göndermek zorunda kaldı. Navarre böylece, kuvvetlerini 
daha da dağıtmak zorunda kaldı. 

Düşman Ard Bölgesinde, Kızıl Irmak Deltasında, 
Quang Binli, Quang Tri, Thua Thien ve Nam 
Bo'daki Başarılarımız: 

Düşman bütün cephelerde güçlükler içinde iken, 
mahalli kuvvetlerimiz halk milisi ve gerillalarımız 
düşmanın ard bölgesindeki durumdan etkin bir şekilde 
yararlandı ve faaliyetini cephe ile güçlü bir şekilde 
birleştirdi. 

Kızıl Irmak deltasında, bir seri ileri düşman kampı 
imha edildi, 5 nolu yol bazen haftalarca ulaşıma 
kapatıldı ve güçlü bir şekilde tehdit altında 
bulunduruldu. 7 Mart 1954'de Cat Bi hava alanına ve 8 
Mart 1954'de Gia Lam hava alanına yapılan iki büyük 
saldırıda, askerlerimiz yetmiş sekiz düşman uçağını 
tahrib ettiler. 

Binh-Tri-Thien ve Orta Vietnam'ın en güney 
kısmında, askerlerimizin faaliyeti yoğundu : gerilla 
üslerini genişlettiler, düşmana yöneltilen pro- 
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paganda çalışmasını arttırdılar ve bir çok başarı 
kazandılar. 

Nam Bo'da, bütün bir kış - ilkbahar dönemi boyunca 
askerlerimiz bileşik faaliyetlerini ilerlettiler ve çok büyük 
başarılar kazandılar : yüzden fazla düşman karakolu ve 
gözetleme kulesi ya tahrib edildi ya da boşalttırıldı, 
birçok yer kurtarıldı ve bizim tarafımıza geçen askerlerin 
sayısı birkaç bini buldu. 

Çarpışmaların 1954 Martına kadar olan gelişmesi, 
Navarre plânının büyük ölçüde çöktüğünü gösterdi. 
Düşmanın toplanma plânı esasından boşa çıkartıldı. Bu 
sırada, düşmanın hareketli kuvvetleri artık Kızıl Irmak 
deltasında toplanamadılar, birkaç noktaya birden; Yukarı 
Laos'da Luang Prabang'a ve Muong Sai'ye, orta Laos'ta 
Seno'ya, Beşinci Bölgede Batı Dağlık Bölgesine 
dağıldılar ve fazla miktarda düşman kuvveti ve Dien Bien 
Phu'da toplanmak zorunda kaldı. Kızıl Irmak deltasında, 
hareketli kuvvetlerden arta kalan, sadece yirmi alaydı. Bu 
kuvvetin büyük bir bölümü artık hareketli olmayıp, 
haberleşme hatlarını, özellikle 5 nolu Yolu korumak 
üzere dağılmıştı. 

Savaşın şartları düşmanın arzuladığının tersine 
gelişiyordu. 

Navarre, inisiyatifi yeniden ele geçirebilmek 
maksadıyla, kuvvetlerini Kızıl Irmak deltasında toplamak 
istedi, fakat biz, onu kuvvetlerini her yere dağıtmaya ve 
kendini korumak için pasif bir şekilde tedbir almaya 
zorladık. 

O, ana kuvvetlerimizin bir kısmını yok etmek istedi 
ama bizim kuvvetlerimiz yok olmadığı gibi, onunkiler 
ağır kayıplara uğradılar. Bizim kurtarılmış bölgemize 
saldırmaya çalıştı ama,  bunun 
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yerine, kendi ard bölgesine tarafımızdan şiddetli 
saldırılarda bulunuldu. Böylece, kuvvetlerinin bütün 
dağılım sistemini, tehdit altında bulundurduk. 

Bununla beraber, Fransız - Amerikan generalleri bu 
feci gerçeği kabul etmek istemediler. Onlar hâlâ, bizim 
faaliyetimizin 1953 kışı ile 1954 ilkbaharı arasında 
zirveye ulaştığını, geri çekilişimizin başladığını, 
faaliyetimizi devam ettirmede kuvvet eksikliği 
hissettiğimizi ve de böylece kendileri için elverişli anın 
yaklaşmakta olduğunu düşünüyorlardı. 

Neticede, inisiyatifi geri almak için düşman, Quy 
Nhon'un işgali için yapılan saldırıyla kesilip, çözülen 
Atlanta plânına devam etti. 

Ertesi gün, 13 Mart 1954'de muhkem Dien Bien Phu 
kampına karşı geniş çaplı bir saldırıyı başlatacağımıza bir 
an için bile olsun inanmadılar. Böylece, tarihi Dien Bien 
Phu seferi başladı. 

IV.    Tarihi Dien Bien Phu Seferi 

Dien Bien Phu, takriben onbir mil uzunluğunda ve 
üç ilâ beş mil genişliğinde olup, kuzey' batfnın dağlık 
bölgesinde bulunan geniş bir ovadır. Vietnam - Laos 
sınırına yakın olan bu tepelik bölgedeki dört ovadan en 
büyük ve en zengin olanıdır. Önemli yolların: 
kuzeydoğuya, Lai Chau'ya, doğuya ve güneydoğuya Tuan 
Giao, Son La ve Na San'a; batıya Luang Prabang'a; ve 
güneye Samneu'ya giden yolların kesiştiği yerde yer alır. 
Bac Bo ve yukarı Laos harekat sahnesinde, son derece 
etkin bir kara ve hava üssü haline gelebilen Dien Bien 
Phu, birinci dereceden öneme sahip olup, stratejik bir 
konumdaydı. 
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Başlangıçta, Dien Bien Phu'da sadece on 
düşman müfrezesi vardı. Fakat bizim taaruzumuzla 
baş edebilmeleri için giderek takviye edildiler. Biz 
saldırıya geçtiğimizde, düşman kuvvetleri toplam 
olarak, Avrupalı ve Afrikalılardan oluşan on yedi 
müfreze ve on bölükten oluşuyordu. Ayrıca, kampın 
üç topçu müfrezesi, bir istihkam müfrezesi, bir 
zırhlı bölüğü, ikiyüz kamyonluk bir ulaştırma birliği 
ve oniki uçaklık daimi bir filosu vardı. Toplam 
insan mevcudu 16200'dü. 

Kuvvetler, birbirlerini destekleyen ve kırk 
dokuz kuvvetli noktadan oluşan, üç alt istihkama 
dağılmıştı. Her biri kendi savunmalarını kendileri 
yapıyordu : birkaç tanesi, hareketli kuvvetlerle, 
topçuyla donatılmış olan ve hendeklerle, yüzlerce 
ayak kalınlığında dikenli tellerle çevrili «birleşik 
savunma merkezleri» içinde gruplandırılmıştı. 

Fakat en önemlisi, Dien Bien Phu'nun başlıca 
kasabası olan Muong Thanh köyünün ortasındaki, 
merkez alt istihkamı idi. Garnizon kuvvetlerinin 
üçte ikisi burada toplanmıştı. Burada, kumandanlık 
karargâhını, topçu ve levazım üssünü ve aynı 
zamanda hava alanını koruyan, birbirlerine bağlı, 
birkaç tane savunma merkezi birden bulunuyordu. 
Doğuda, iyi bir mevkide bulunan tepeler, alt 
istihkamın en önemli savunma sistemini 
oluşturuyordu Dien Bien Phu düşman tarafından, 
saldırılamıyacak ve zaptedilemiyecek bir kale olarak 
görülüyordu. 

Gerçekte de, merkezdeki alt istihkam çok 
sağlam kuvvetlere sahip olup, doğudaki 
yüksekliklere kolaylıkla saldırılamazdı. Bunun yanı 
sıra, topçu ve zırhlı kuvvetleri ovaya müdahale 
şeklindeki her 



•  125 • 

türlü çabayı bozabilir, dikenli tel ve herdek sistemi 
düşmanm her hangi bir şiddetli saldırıyı yok etmesine ve 
püskürtmesine imkân verebilirdi. Paraşütçü 
müfrezelerinden oluşan hareketli kuvvetlerde, gene karşı 
saldırıda bulunabilir ve herhangi bir saldırıyı 
kırabilirlerdi. Kuzeydeki alt istihkam; Him Lam, Doc 
Lap ve Ban Keo savunma merkezlerinden oluşuyordu. 
Him Lam ve Doc Lap'ın son derece güçlü 
durumlarından, ötürü Tuan Giao ve Lai Chau'dan gelen 
bütün birliklerimizin saldırılarının önlenebileceği 
umuluyordu. 

Aynı zamanda Hong Cum alt istihkamı olarak da 
bilinen, güney alt istihkamına gelince, bunun amacı 
güneyden gelecek her hangi bir saldırıyı kırmak ve 
yukarı Laos'la olan ulaşım yolunu korumaktı. 

Topçu kuvvetleri; birbirlerini ve çevredeki güçlü 
noktaları koruyabilecek biçimde düzenlenmiş olan ve 
biri Muong Thanh'da diğeri de Hong Cum'da bulunan iki 
üs arasında bölünmüştü. 

Dien Bien Phu'nun iki tane hava alanı vardı : Muong 
Thanh'daki ana alanın yanı sıra Hong Cum'da da bir tane 
yedek alan bulunuyordu. Bu hava alanları günde yetmiş 
ila seksen ikmal seferini sağlayan bir hava köprüsü ile 
Hanoi ve Hai-pong'a bağlanmıştı. 

Daimi filonun, keşif ve avcı uçakları bütün bölgenin 
üzerinde uçmaktaydı. Gia Lam ve Cat Bi hava 
üslerindeki uçakların görevi, ordumuzu bombalamaktı. 
Navarre, böylesine güçlü kuvvetler ve böylesine sağlam 
bir savunma sistemi ile, Dien Bien Phu'nun 
zaptedilemiyecek bir kale olduğunu ilân etti.  Üsse bir 
ziyarette bulunan    Amerikan 
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Generali O'Daniel (5) de bu görüşü paylaştı. Bu 
sübjektif bakış açısından çıkarak, düşman 
kuvvetlerimizin Dien Bien Phu'ya saldırma şansının 
çok az olduğu sonucuna vardı. Hattâ, bizim böyle bir 
saldırıda bulunmamızın, bizi yenilgiye uğratmaları 
için onlara bir fırsat verebileceğini bile düşündüler. 
Bize gelince, Lai Chau'nun kurtarılmasından sonra, 
Dien Bien Phu üzerine saldırıya geçmek 
gündemimizdeydi. Biz Dien Bien Phu'yu, muhkem 
olduğu kadar, zayıf noktalarının da bulunduğu bir 
kamp olarak kabul ettik. Saldırıda bulunmada, 
strateji, taktik ve ikmal zorluklarıyla karşılaştık, ama 
bu zorlulkarın üstesinden gelindi. Durumu tahlil 
ettikten, durumu tarttıktan sonra, riske girmeme 
metoduyla Dien Bien Phu'ya saldırmaya karar 
verdik. Taktiğimiz, düşmanın her savunma 
merkezine, muhkem olan kampın her kısmına 
saldırmak ve böylece kampın bütününü yok etmek 
için genel taarruzu başlatabilmek şeklinde olacaktı. 

Taarruzumuzu başlattığımızda, Dien Bien 
Phu'nun paraşütçü birlikleri tarafından işgalinin 
üzerinden üç ay geçmişti. Bu zaman zarfında, 
düşman savunma sistemini sağlamlaştırmak, takviye 
toplamak, yeni hendekler kazmak ve tahkimatını 
kuvvetlendirmek için elinden geleni yaptı. 

Bizim tarafa gelince ordu ve halk; Parti Merkez 
Komitesi ve hükümetin emirlerini uygulayarak, 
saldırıya faal bir şekilde hazırlandılar;  Dien 

(5) General O'Daniel, Dien Bien Phu'yu ziyaret eden yüksek 
rütbeli Amerikan ve Fransız subaylarından sadece  bir tanesiydi. 
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Bien Phu'nun kilit teşkil ettiği kış - ilkbahar seferinin 
başarısını garanti altına almak için, bütün güçlerini 
biraraya getirdiler. Birliklerimiz çevresindeki bölgeleri 
kurtararak, Dien Bien Phu'yıı tecrit etmeyi başardılar. 
Böylece düşman güçlerini dağıtmak zorunda kalarak, 
savaş alanına takviye gönderme imkânını yitirmiş oldu. 
Araba yolları yaptık, topları çekmek için yolları 
temizledik, topçu için siper altında mahfuz yerler inşa 
ettik, araziyi taarruz ve kuşatmaya hazırladık; kısacası, 
savaş alanının meselelerini, taktik sorunları çözümledik. 
Çok büyük zorlukların üstesinden geldik. Bölgedeki 
yurttaşlarımıza, çok tehlikeli alanları ve çok yüksek 
tepeleri geçerek Thanh Hoa ve Phu Tho'dan kuzeye 
doğru yüzlerce millik ikmal hattını ve yiyecek teminini 
sağlamaları için çağrıda bulunduk. Cepheye yiyecek ve 
cephane taşımak için her yola başvurduk. Askerlerimiz 
ve gönüllü işçüerimiz, düşman uçaklarının bomba ve 
mermi yağmuru altında, durmaksızın çalıştılar ve 
hazırlıklara aktif bir şekilde katıldılar. 

Mart'ın ilk haftası içinde hazırlıklar tamamlandı; 
topçumuz sağlam siperlere sahipti, harekat üsleri 
kurulmuştu, yeterli miktarda yiyecek ve cephane temin 
edilmişti. Seferin amacı ve önemi hakkında eğitilmiş olan 
bütün subay ve erler, sadece muhkem Dien Bien Phu 
kampının imhasının bile Navarre plânının tamamiyle 
çöküşüne yol açacağına kanaat getirmiş olarak, düşmanı 
yok etme azmiyle dolmuştu. 

13 Mart 1954'de askerlerimiz Dien Bien Phu'ya 
karşı taarruza geçmeleri için emir aldılar. 

Taarruz üç safhada yürütüldü : İlk safhada 
kuzeydeki alt istihkamı tahrib ettik, ikincisindeki 
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en uzun ve zor olanıydı, merkez alt istihkamın doğudaki 
tepelerini ele geçirdik ve kuşatmayı tamamladık, 
üçüncüsünde, genel taarruzu başlattık ve düşmanı yok 
ettik. 

Birinci Aşama : Kuzeydeki Alt İstihkamın İmha 
Edilmesi 

Bu safha 13 Mart'ta başladı 17 Mart'ta bitti. 13 Mart 
gecesi, Tuan Giao'dan Dien Bien Phu'ya giden yola 
hakim bir durumda bulunan ve çok güçlü olan Him Lam 
savunma merkezini yok ettik. Çarpışma çok şiddetliydi, 
düşman topçusu ateşi yoğunlaştırdı ve dalga dalga gelen 
hücumlarımızın karşısında binlerce mermi yağdırdı. 
Birliklerimiz gecenin karanlığında mevzilendiler. Bu ilk 
zaferin, bütün seferimizin gelişmesi üzerinde büyük 
yankıları oldu. 14 Mart gecesi boyunca, kuvvetlerimizi 
Lai Chau'dan Dien Bien Phu'ya giden yola hakim bir 
durumda bulunan Kuzey'deki alt istihkamın ikinci güçlü 
savunma istihkamı olan, Doc Lap savunma merkezine 
saldırmaları için, bir araya topladık. Çarpışmalar şafak 
vaktine kadar sürdü. Düşman kuvvetlerimizi püskürtmek 
için her yola başvurdu, mevkiini desteklemek için 
binlerce mermi yağdırdı, Muong Thanh'dan gelen 
tankların koruması altında hareketli kuvvetlerini 
gönderdi. Askerlerimiz kahramanca çarpıştılar, güçlü 
noktaları ele geçirdiler ve düşman takviyesini geri 
püskürttüler. 

Kuzey'deki alt istihkamın üçüncü ve son savunma 
merkezi olan, Ban Keo karakolu tecrit edildi ve bizim 
tehditimizin altına girdi. Burası, esas olarak kukla 
askerlerden oluşan bir garnizon- 
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la teçhiz edilmiş olup en az güçlü durumda bulunandı. 17 
Mart'ta bütün garnizon mevzilerini terkedip teslim oldu. 
Kuzey'deki alt istihkamın kaybedilmesinden sonra, 
merkez alt istihkam doğdu ve kuzey kanatlarından 
korumasız ve tehdit altında kaldı. 

Savaşın ilk aşamasında, taktik kararlarımızın 
doğruluğu, savunma ve uçaksavar faaliyetimizin iyi bir 
şekilde organize edilmiş olması, düşmanın topçu ve hava 
kuvvetinin etkinliğini azalttı. Bunun yanısıra, son derece 
isabetli olan topçu ateşimiz, düşmana ağır kayıplar 
verdirdi. Ana havaalanları tehdit altında kaldı. Uçaksavar 
bataryalarımız ilk defa çarpışmalara katılıyorlardı ve 
düşman uçaklarını düşürdüler. Fakat hepsinden daha 
önemlisi, kahramanlık ruhu, yüksek fedakârlık duygusu 
ve kazanma azmiyle çarpışan askerlerimizdi. 

Harekatın ilk safhasının sonundaki büyük ve 
çınlayan zafer, ordu ve halkımıza canlılık getirdi ve nihai 
zafer için güven verdi. 

Düşmana gelince, uğradığı ağır kayıplara rağmen 
topçu ve hava kuvvetlerinin gücüne dayanarak, 
merkezdeki alt istihkâmın direnme gücüne hâlâ 
güvenmekteydi. Hattâ, bizim ağır kayıplara uğrayıp 
taaruza son vereceğimizi ve özellikle seferimiz uzadığı 
takdirde, ikmal hatlarının kesileceğini ve büyük lojistik 
zorluklardan ötürü geri çekilmek zorunda kalacağımızı 
umuyorlardı. 

İkinci Safha :  Doğudaki Tepelerin İşgali ve Merkez 
Alt İstihkâmının Kuşatılması 

İkinci safha seferimizdeki  en     önemli safha 
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idi. Muong Thanh ovasının ortasındaki merkez alt 
istihkâmla ve harekatın yürütülmesi sırasında ortaya 
çıkan zorluklarla baş etmek zorundaydık. 
Birliklerimiz harekatın tamamlanması için, 
yakındaki tepelerden ovaya kadar geniş bir hendek 
şebekesini kazmak, merkez alt istihkâmı kuşatmak 
ve Güney'deki istihkâmla olan bağlantısını kesmek 
için faal olarak çalışmak zorundaydılar. Düşman 
mevzilerini kuşatan hatlarımızın ilerlemesi şiddetli 
çarpışmalar pahasına gerçekleşti. Düşman 
hazırlıklarımızı hava kuvvetlerinin ve topçusunun 
ateşi ile altüst etmek için her yola baş vurdu. 
Bununla beraber askerlerimiz onların mevzilerine, 
durmaksızın savaşmanın karşı konulmaz gücüyle 
gittikçe daha fazla sokuldular. 

30 Mart gecesinde ikinci safha başladı. 
Doğudaki yüksekliklerin ve kuzeydeki belli sayıda 
güçlü noktanın, kuşatmamızın tamamlanması için 
ele geçirilmesi ve garnizonun ikmalinin 
engellenmesi ve kesilmesi için, uzun süreli ve geniş 
çaplı bir saldırıyı başlattık. Bu 30 Mart gecesi, 
doğudaki takviye edilmiş beş tepeye birden saldırıda 
bulunmak üzere kuvvetlerimizi biraraya topladık. 
Aym gecede, E-1, D-I ve C-I tepelerini ele 
geçirmekle beraber, bunlann en önemlisi olan A -1 
tepesini zaptedemedik. Bu tepelerden oluşan 
savunma hattı, merkez alt istihkâmının savunma 
sisteminin anahtarıydı; bunların kaybedilmesi Dien 
Bien Phu'nun çöküşüne yol açacaktı. Sonuç olarak, 
buradaki çarpışmalar en şiddetli olanlarıydı. 
Özellikle, kumandanlık karargâhını koruyan ve 4 
Nisanda sona eren A -1 tepesindeki çarpışmalar en 
şid-detlisiydi. Her karış toprakta çok şiddetli bir 
mücadele oldu. Düşman mevzilerin bir tarafında si- 
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per ve hendeklerin içinden bize karşı koyarken, biz 
de mevzilerin diğer bir kısmını işgal etmiş 
bulunuyorduk. Bu çarpışmalar sürerken, düşman 
paraşütçü birliklerinden takviye aldı. 

9 Nisan'da, düşman C-I tepesini tekrar ele 
geçirebilmek için karşı saldırıya geçti. Çarpışmalar 
dört gün dört gece sürdü ve mevziler biz ve düşman 
tarafından yan yarıya işgal edildi. 

Doğudaki durum durağanken, kuzey ve batıdaki 
kuşatmamız gittikçe sıklaştı. Her iki tarafta saflar 
birbirine gittikçe daha fazla sokuldu, bazı yerlerde 
aralarındaki mesafe sadece on onbeş yarda kadardı. 
Kuzey ve batı yönünde savaş alanının işgal edilmiş 
mevzilerinden, topçu ve havanlarımızın ateşi 
şiddetini kaybetmeksizin düşmana ağır darbeler 
indirdi. Çarpışmalar gece gündüz sürdü. Sürekli 
saldırılarla taciz ederek, saflarını devamlı ateş 
altında bulundurarak ve aynı zamanda azar azar 
ilerleme taktiği ile geniş çaplı saldırı taktiğini 
birleştirerek, güçlü noktalan bir bir ele geçirerek, 
düşmanı tükettik. 

Nisanın ortasında, kuzeyde ve batıda birçok 
düşman mevziinin imha edilmesinden sonra, 
saflarımız havaalanma ulaştı ve batıdan doğuya olan 
bağlantıyı kesti. Kuşatmamız daha da daraldı ve 
çarpışmalar daha da şiddetlendi. Düşman, toprağı 
bizden geri almak ve bizi kuşatmamızı gevşetme 
zorunda bırakmak amacıyla, tank ve uçakların 
desteğinde birkaç kez şiddetli saldırılarda bulundu. 
24 Nisanda, bizi havaalanından sürüp atmak amacım 
güden en şiddetli saldırıyı başlattılar. Düşmana ağır 
kayıplar verdirdikten sonra, üstün durumumuzu 
koruduk ve havaalanı bizim kontrolümüz altında 
kaldı. 
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Düşmanın işgali altındaki toprak gün be gün 
azalıyor ve bir mil karelik bir alana doğru daralıyordu. 
Düşmanın ikmal meselesi gün be gün kritikleşiyordu. 
Havaalanı uzun bir süredir çalışamaz haldeydi ve 
malzemeler paraşütle atılıyordu. Fakat düşman 
bölgesinin çok dar olmasından ötürü, pilotlar uçaksavar 
ateşimizden korkup alçaktan uçmuyorlardı, bu yüzden de 
yiyecek ve cephane taşıyan paraşütlerin ancak bir kısmı 
düşman mevzilerine düşerken çoğu bizim tarafa 
düşüyordu, böylelikle düşmanın paraşütle üzerimize 
attığı bombalarla, kampı bombardıman ediyorduk. 

İkinci safha boyunca durum çok gergindi. Amerikan 
müdahalecileri, Dien Bien Phu üssünü desteklemek üzere 
gittikçe daha fazla sayıda, bombardıman ve nakliye uçağı 
gönderiyorlardı. Düşmanın bombardıman uçakları çok 
faaldi. Mevzi-lerimizi durmaksızın bombaladılar, tepelere 
Dien Bien Phu'yu çevreleyen yeşillikleri yakmak için 
napalm bombası attılar ve topçu üslerimizin bulunduğu 
yerleri bombaladılar. İkmal hatlarımızı kesmek çabası 
içinde, bu hatları gece gündüz bombaladılar, yollara 
tahrib kalıpları attılar, gene yollan engelleme eylemi ile 
birlikte kelebek bombalan (6) yağmuruna tuttular. Bu 
korkunç çabalar umdukları sonucu vermedi. Cepheye 
yiyecek ve cephane taşıyan yüzbinlerce gönüllü işçinin, 
yük beygirlerinin, nakliye arabalarının akışını durdu- 

(6) Havadan atılan fakat bir mekanizma ile patlamaları 
geciktirilmiş bulunan küçük el bombalarına benzeyen bir bomba. 
Yere yavaşça düşebiliyor ve basıldığı, yahut  şiddetle  sarsıldığı   
zaman   infilak   edebiliyordu. 
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ramadılar. Kuşatma plânını uygulamaktan ve imha 
şartlarını yaratmaktan bizi alıkoyamadılar. 

Fransız ve Amerikan generalleri, muhkem Dien 
Bien Phu kampının yokedilmesi tehlikesini açıkça 
gördüler. 

Bu sırada Fransız işgal Kuvvetleri Yüksek 
Kumandanlığı, ikmal yollarımızı kesmek, yiyecek ve 
cephane yokluğundan ötürü bizi geri çekilmek zorunda 
bırakmak için, Viet Bac üssü istikâmetinde saldırıya 
geçmeleri için arta kalan kuvvetlerini biraraya toplamayı 
düşündü. Bu plân uygulanamadı. Aynca, bu budalaca 
hareketin sonuçlarının daha da ağır bir yenilgiye yol 
açacağmdan korktular. Başka bir sefer de, birkaç koldaki 
Dien Bien Phu garnizonunu bir araya toplayıp, 
kuşatmamızı yarmayı ve her ne pahasına olursa olsun 
yukarı Laos'a doğru bir çıkış yolu açmayı denediler. 
Sonunda bu plândan da vazgeçtiler ve savunma 
durumunda kalmaya devam ettiler. 

Üçüncü Safha : Düşmanın Yok Edilmesi 

1 Mayıs'da üçüncü safha başladı. Birkaç başarılı 
saldırıdan sonra, 1 Mayısla 6 Mayıs arasında, merkez alt 
istihkâmın son savunma sisteminin anahtarı durumunda 
bulunan C-I ve A-1 tepelerini, doğudaki tepelerin 
eteklerinden' Nam Gion Irmağına kadar olan bazı güçlü 
noktalan ve batıdaki bazı mevzileri işgal ettik. 

Düşman bir mil karelik bir alana sıkıştırıldı ve 
ateşimiz karşısında korumasız ve açık bir halde kaldı. 
Kendilerini koruyabilecek    takviye edilmiş 
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bir tepelik bulunuyordu. Yiyecek sorunu gittikçe 
büyüyordu. Durum kritikti, muhkem kampın son 
saatleri gelmişti. 

7 Mayıs öğleden sonra, doğudan ve batıdan 
olmak üzere Muong Thanh'daki karargâha karşı 
muazzam bir kombine saldırıya geçtik. Birkaç 
karakolda düşman beyaz bayrak salladı ve teslim 
oldu. Saat 17.30'da karargâhı ele geçirdik ve 
General de Castries (7) ve subayları teslim alındılar. 

Dien Bien Phu'da arta kalan diğer kuvvetler 
teslim oldular. Askerlerimiz, savaş tutsaklarma iyi 
muamele ettiler. 

Dien Bien Phu vadisinde, ordumuzun «savaşma 
ve kazanma azmi» daha da yükselmişti. Hemen o 
gece, güneydeki alt istihkâma saldırdık. Bütün 
garnizonun iki bin kişiyi aşan mevcudunu teslim 
aldık. 

Tarihi Dien Bien Phu seferi tam bir zaferle 
sonuçlandı. Askerlerimiz eşsiz bir kahramanlıkla 
kırkbeş gün kırkbeş gece çarpıştılar. 

Bu zaman zarfında, askerlerimiz ana cepheyle 
koordine bir şekilde olup son derece faal 
bulunuyorlardı. 

Askerlerimiz düşmanın ardında, Kızıl Irmak 
deltasında, çok sayıda mevzii birbiri ardına tahrib 
ettiler ve 5 nolu yolu ciddi bir şekilde tehdit altına 
aldılar. 

(7) Dien Bien Phu'nun komutanı. Kızıl Irmak delta-sındaki 
hareketli grubun kumandanı olarak zırhlı hücum birliklerindeki 
çalışmasına dayanan askeri şöhreti, belki de en kötü, durumundaydı. 
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Beşinci bölgede, 19 nolu Yola saldırdılar, 100 
cü hareketli Alayı yok ettiler, An Khe'yi kurtardılar, 
Cheo Reo bölgesinin derinliklerine sokuldular ve 
Pleiku ile Ban Ne Thuot'u tehdit ettiler. 

Askerlerimiz, Hue ve Nam Bo bölgesinde de 
çok faaldiler. 

Orta Laos'ta, Vietnam ve Laos birlikleri 9. 
yoldaki faaliyetlerini arttırdılar ve güneye doğru 
ilerlediler. 

Askerlerimiz her cephede zafere ulaştı. 
Bunlar, 1953 kışı ile 1954 ilkbaharı arasındaki 

askeri durumun geniş bir özetidir. 
Bütün cephelerde, 112.000 düşman askerini saf 

dışı ettik, 177 uçağı düşürdük ya da daha yerde iken 
tahrib ettik. 

Dien Bien Phu'da, 16200 düşman askerini, 1 
general, 16 albay, 1749 subay ve ast subay olmak 
üzere bütün kamp erkanını saf dışı ettik, her cinsten 
62 uçağı düşürdük veya tahrib ettik, düşmanın 
bütün silahlarını, cephanesini, 30.000 paraşüt de 
dahil olmak üzere bütün teçhizatını ele geçirdik. 

Vietnam Halk Ordusu ve Vietnam halkının 
Dien Bien Phu ve diğer bütün cephelerde kazanmış 
olduğu bu büyük zaferler bir bütün halinde, Navarre 
plânını paramparça etti, Fransız - Amerikan 
emperyalistlerinin savaşı uzatma ve yayma 
çabalarını engelledi. Bu büyük zaferler Vietnam'ın 
Kuzey'ini kurtardı, Cenevre Konferansının 
başarısına ve Vietnam'la iki dost ülke Kamboçya ve 
Laos'un egemenlik, bağımsızlık, ulusal birlik ve 
toprak bütünlüğüne saygı temelinde Hindiçini'de 
barışın yeniden sağlanmasına katkıda bulundu. 
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Bunlar, Halk Ordumuzun ve halkımızın tarihinin 
şanlı sayfalarıdır. Bunlar, Fransız emperyalistlerine ve 
Amerikan müdahalecilerine karşı Partimizin ulusal 
kurtuluş hareketini yönetmedeki, parlak başarısını ortaya 
koyar. 

Stratejik Yönetim 

Dien Bien Phu harekatmın ve genel olarak kış 
1953-ilkbahar 1954 harekatının stratejik yönetimi, 
Vietnam'daki devrimci savaşın genel şartlarına 
uygulanan Marksist - Leninist devrimci askeri çizginin 
bir başarısıydı. 

Düşmanın     «Navarre Plânı» ındaki    stratejisi 
durumunu kurtarmak ve kesin bir zafer kazanmak 
teşebbüsüyle, saldırgan savaşın büyük güçlüklerini 
çözümlemeyi amaçlıyordu. 

Bu, Kış - İlkbahar harekatında uygulanan stratejimiz, bir 
halk savaşının ve devrimci bir ordunun stratejisiydi. 
Düşmanın içinde bulunduğu çelişmelerin derinlemesine bir 
şekilde tahlilinden . hareketle maddi bakımdan hâlâ zayıf, 
fakat kah raman bir ordunun taarruz şevkini en son haddine 
kadar geliştiren bu strateji;, kuvvetlerimizi düşmanın 
nispeten zayıf olduğu yerlerde toplamayı, düşmanı, 
kuvvetlerini dağıtmak zorunda bırakarak onun insan gücünü 
yoketmeyi, ülkenin bir kısmını kurtarmayı ve böylelikle 
kesin bir zafer için elverişli şartları yaratmayı hedef alıyordu. 

Fransız - Amerikan emperyalistleri tarafından 
başlatılan savaş haksız, saldırgan bir savaştır. Bu 
sömürgeci savaşın, ülkemizi işgal etmek ve boyunduruk 
altına almaktan başka bir amacı yok- 
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tur. Bu saldırgan savaşın niteliği ve amacından ötürü 
düşman bütün bölgeleri işgal edebilmek için 
kuvvetlerini dağıtmak zorunda kaldı. Savaşın 
yürütülmesi, Fransız İşgal Kuvvetleri için sürekli 
olarak kuvvetlerin dağılması süreciydi. Düşman 
kuvvetleri Hindiçini savaş alanındaki çeşitli 
cephelerde bulunan' binlerce merkez ve noktaya 
yerleştirilmek üzere, tümenlere, müfrezelere, 
bölüklere, takımlara bölünmüştü. Düşman bir çelişme 
ile karşı karşıya idi: Bir yandan kuvvetlerini 
dağıtmadan, ülkeyi işgal altına alabilmesi imkânsızdı; 
diğer yandan da kuvvetlerini dağıtmakla kendisi çok 
zor bir duruma giriyordu. Düşmanın dağınık 
birlikleri, askerlerimiz tarafından kolaylıkla 
avlanıyor, hareketli birlikleri gittikçe daha azalıyor ve 
asker yetersizliği daha da vahim bir hal alıyordu. Öte 
yandan savunma durumundan kurtulmak ve daha 
büyük bir inisiyatifle bizimle başa çıkmak için, 
kuvvetlerini bir yerde toplayacak cîsa işgal kuvvetleri 
zaafa uğruyor ve işgal altındaki toprakları elde 
tutmak güçleşiyordu. Eğer düşman işgal altındaki 
toprakları terkederse, fetih savaşının hedefi bozulmuş 
demekti. Bütün direniş savaşı boyunca düşman 
kuvvetleri giderek dağılırken, bizim stratejimiz 
gerilla savaşını heryere yaymaktı. Bütün savaş 
alanlarında kuvvetlerimizi toplamak ve düşmanın 
insan gücünü yoketmek için düşmanın nisbeten zayıf 
olduğu noktaları seçtik. Sonuç olarak, savaştıkça 
güçlendik. Düşman kuvvetlerinin dağılmasına paralel 
olarak Laiklinizin devrimci silahlı kuvvetleri, düzenli 
birlikleri koruma ve güçlendirme işini durmaksızın 
sürdürerek gerilla faaliyetlerini yoğunlaştırdı ve 
yaygınlaştırdı. Çarpışmalar    sırasında, kuvvetleri- 
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miz kurulurken, ayrı ayrı hareket eden bölüklerden 
hareketli taburlara daha sonra da alaylara ve: 
tümenlere doğru tedrici bir gelişme gösterdi. 
Vietnam - Çin sınır bölgesindeki çarpışmalarda 
tümenlerimizin ilk defa ortaya çıkışı düşmanı zor 
bir duruma sokan ilk büyük zaferimize neden oldu. 

Cephe hareketinden sonra, general De Lattre de 
Tassigny durumu kurtarmak için Vietnam'a 
gönderildi. Tassigny meselenin ne olduğunu 
görmüştü. Fransız kuvvetlerinin çok fazla dağınık 
olduğunu ve gerilla savaşımızdan doğan tehlikeyi 
biliyordu. Bunun için, kuvvetlerini enerjik bir 
şekilde biraraya topladı ve Kızıl Irmak deltasındaki 
Fransız geri hatlarını «pasifleştirmek» için son 
derece şiddetli ve barbarca temizlik hareketine 
girişti. Ama kısa zamanda o da kendini 
çözümlenemez aynı çelişkinin içinde buldu. 
Kuvvetlerini biraraya toplayarak işgal altında 
bulunan topraklan genişletmek imkânsız hale 
gelmişti. Sonunda Tassigny, ünlü Hoa Dinh 
saldırısını başlatmak için kuvvetlerini dağıtma 
zorunluğuna boyun eğdi. Bunun sonuçlan 
gecikmedi. Tassigny'nin hücum birlikleri Hoa 
Binh'de ağır kayıplara uğrarken deltadaki gerilla 
üslerimiz yeniden kuruldu ve önemli ölçüde 
genişletildi. 

1953'de «Navarre Plânı"nın hazırlanmakta 
olduğu sırada Fransız emperyalistleri de kendilerini 
aynı çıkmazın içinde buldular: inisiyatifi yeniden ele 
almak, ana kuvvetlerimize saldırmak ve bu 
kuvvetleri yok etmek için yeteri kadar askere sahip 
olamamak. Savaş kuvvetlerini her ne pahasına 
olursa olsun yeniden kurma görevini yüklen- 
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diler ve gerçekten de Kızıl Irmak deltasında kuvvetleri 
topladılar. Bu kuvvetlerle (plânlarını tedricen yürütmek 
ve son büyük bir taarruza hazırlanmak amacıyla) ana 
kuvvetlerimizi yıpratmayı, ordumuzu delta ve dağlık 
bölgeler arasmda dağılmak zorunda bırakabilmeyi 
umuyorlardı. 

Bu durum karşısında, Partimizin Merkez Komitesi 
düşmanın plânının ve savaş alanının gösterdiği 
özelliklerin derin ve berrak bir tahlilini yaptı. Saldırgan 
savaşın çelişkilerinin ve genel kanunlarının 
derinlemesine kavranması düşmanın kuvvetlerini bir 
yerde toplamasından ileri gelen büyük zaafını 
görebilmemizi sağladı. Her zaman temel meselenin, 
düşmanın insan gücünü yoketmek olduğuna inanan 
Merkez Komitesi bilimsel bir tahlile dayanan eylem 
plânını çizdi : Düşmanın insan gücünün bir kısmını 
yoketmek amacıyla kuvvetlerinin nispeten zayıf olduğu 
önemli stratejik noktalara karşı saldırıya geçmek, 
kuvvetlerimizi bir yerde toplamak ve aynı zamanda da 
düşmanı ne pahasına olursa olsun savunmak zorunda 
olduğu hayati noktalarda bizimle başa çıkabilmesi için 
kuvvetlerini dağıtmak zorunda bırakmak. Stratejimize 
yol gösteren hususlar şunlardı: dinamizm, inisiyatif, 
hareketlilik ve yeni durumlar karşısında çabuk karar 
alabilmek. 

Merkez Komitesinin stratejik yönetimi doğru ve 
berrak bir görüşe sahip olduğunu ispatladı: Kurtarılmış 
bölgemizi tehdit altına almak maksadıyla düşman, 
deltada büyük kuvvetler toplarken, ana kuvvetlerimizi 
deltada bırakmak veya bir savunma hareketiyle 
kurtarılmış bölgemizi korumak için kuvvetlerimizi 
kurtarılmış bölgede da- 
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ğıtmak yerine biraraya topladık ve Kuzeybatı yönünde 
cesaretle saldırıya geçtik. Gerçekten tümenlerimiz 
kuzeybatıya doğru karşı konulmaz bir güçle ilerledi. Son 
La ve Thuan Chau'daki yerli haydutların binlercesini 
temizledi. Lai Chau'yu kurtardı, Lai Chau'dan kaçan 
düşman kolunu paramparça etti. Aynı zamanda Dien Bien 
Phu'yu kuşattı ve böylelikle düşmanı Dien Bien Phu'yu 
tamamen yokedilmekten kurtarmak ve oradaki 
kuvvetlerini desteklemek için kampa aceleyle kuvvet 
sevketmek zorunda bıraktık. Kızıl Irmak deltasının 
yanısıra Dien Bien Phu düşman kuvvetlerinin toplandığı 
ikinci bir merkez oldu. 

Kuzeybatıdaki hücumumuzla aynı zamanda Laos - 
Vietnam birleşik kuvvetleri düşmanın nispeten zayıf 
olduğu önemli bir yönde, orta Laos cephesinde ikinci bir 
saldırıyı başlattılar. 

Düşmanın birkaç hareketli birliği yokedildi, Takhek 
kasabası kurtarıldı. Birleşik kuvvetler Savvannakhet'teki 
önemli bir düşman hava üssü olan Seno yönünde 
ilerlediler. Düşman Seno'yu desteklemek için buraya 
Kızıl Irmak deltasından ve diğer savaş alanlarından acilen 
kuvvet sevketmek zorunda kaldı ve böylelikle Seno'yıı 
kuvvetlerinin toplanmış olduğu üçüncü bir merkez haline 
getirdi. 

1954 başlarında düşman Beşinci Bölgedeki 
kurtarılmış topraklarımıza karşı saldırı için hummalı bir 
şekilde hazırlanırken, plânımız, geri hatlarımızı 
savunmak için kuvvetlerimizin sadece küçük bir kısmını 
geride bırakmak ve düşmanın nispeten zayıf olduğu 
önemli bir stratejik mevkii olan Batı dağlık bölgesine 
saldırmak üzere kuvvetleri- 
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mizi toplamak idi. Batı dağlık bölgesine doğru 
ilerleyişimiz büyük zaferle birlikte gelişti. Önemli 
düşman birlikleri temizlendi, bütün Kontum kasabası ve 
eyaleti kurtarıldı, askerlerimiz Plei Kau'ya hücum ettiler. 
Ve düşmanı, burasını desteklemek için daha çok asker 
yollamaya, Batı dağlık bölgesindeki çeşitli üsleri ve Plei 
Kau'yu Fransız kuvvetlerinin toplandığı dördüncü bir 
merkez haline getirmeye zorladılar. 

Aynı dönemde askerlerimizin Dien Bien Phu'daki 
harekatını ilerletmelerini mümkün kılacak gerekli şartları 
sağlamak amacıyla ve de düşmanı şaşırtmak için, Laos-
Vietnam birleşik kuvvetleri Dien Bien Phu'dan Yukarı 
Laos'a doğru saldırıya geçtiler, birkaç düşman birliği 
tamamen yokedildi ve geniş Nan Hu havzası kurtarıldı. 
Düşman, Fransız kuvvetlerinin beşinci toplanma merkezi 
haline gelen Luang Prabang'a daha çok kuvvet 
göndermek zorunda kaldı. 

Kış-İlkbahar harekatının birinci aşamasında 
Ordumuzun üç ay süren faaliyetlerinden sonra düşman 
bütün savaş alanlarında büyük kayıplara uğradı. Birçok 
stratejik öneme sahip geniş alanlar kurtarılmıştı ve 
kuvvetlerin toplanmasını öngören Navarre plânı başa 
çıkarılmıştı. Oldukça güçlü olan hareketli kuvvetlerini, 
tek bir savaş alanına yani Kızıl Irmak deltasına toplamak 
için büyük gayret gösteren düşman, kuvvetlerini daha 
küçük bir alanda çeşitli noktalara dağıtarak, plânını 
değiştirmek zorunda kaldı. Başka bir deyişle, kuvvetlerin 
derhal toplanmasını öngören Navarre Plânı, aynı 
kuvvetlerin zor karsısında dağıtılması şekline    
dönüştürüldü.    Deltadaki çok    övünülen 
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«Navarre Hareketli Birlikleri» 44 taburdan 20 tabura 
indirilmişti. Bu, «Navarre plânlı"nın sonunun 
başlangıcıydı. 

Bizim için, Kış-İlkbahar hareketinin ilk aşaması, 
bu şekilde düşman kuvvetinin bir kısmını yok edip, 
işgal altmdaki bölgeleri kurtarmak ve kuvvetlerini 
dağıtmaya zorladığımız ve de nisbeten zayıf olduğu 
bazı önemli mevzilerde düşmana karşı bir seri 
saldırıyı başlatmaktı. Hareketlerde inisiyatifi sürekli 
olarak elimizde tuttuk ve düşmanı savunmaya 
geçmek zorunda bıraktık. Gene bu dönemde, ana 
cephede, Dien Bien Phu'da düşmanı kıstırarak diğer 
savaş alanlarındaki askerlerimiz için elverişli şartlan 
yarattık. Bütün yurdu kaplayan savaş alanında, ana 
cephelerle düşmanın geri hatlarındaki harekat 
arasında geniş çapta bir uyum vardı. Hindiçini 
cephesinde, Dien Bien Phu; düşman kuvvetlerinin 
toplandığı en güçlü üs ve dolayısıyla da en önemli 
savaş alanı haline geldi. Dien Bien Phu uzun süredir 
kuşatü-mış olduğundan, gerilla faaliyetlerinin geniş 
çapta yoğunlaştırılması ve hem Kızıl Irmak 
deltasında, hem Truong Bo'nun güneyinde ve de 
Nam Bo'da büyük zaferlerin kazanılması için yeni 
elverişli şartlar ortaya çıkmıştı. 

Düşman geniş çapta temizlik harekatına 
girişebilmek için yeterli sayıda askere sahip değildi. 
Bu zaman zarfmda kurtarılmış bölgelerimiz artık 
tehdit altında bulunmuyordu. Hattâ kurtarılmış 
bölgelerdeki yurttaşlarımız, düşman uçakları 
tarafından rahatsız edilmeden, gündüzleri bile 
tarlalarda çalışabiliyorlardı. 
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Kış - İlkbahar harekatının ilk aşamasında, Dien 
Bien Phu'ya yapacağımız hücum için gerekli, 
hazırlıkları tamamladık. Bu dönem süresince, takviye 
edilmiş bulunan mevkiin düzeni de büyük ölçüde 
değişiklik geçirdi. Bir yandan, düşmanın kuvveti 
arttırılmış ve savunması güçlendirilmişti, öte yandan 
da Lai Chau, Phong Sally ve Nam Ou Irmağı 
vadisinin ardı ardına kurtarılmasından • sonra, Dien 
Bien Phu tamamen tecrit edilmiş, en yakın ikmal 
üsleri olan Hanoi ve Çömlek Düzlüğünden yüzlerce 
kilometre uzakta kalmıştı. 

13 Mart 1954'den itibaren, Kış-İlkbahar 
harekatının ikinci safhası başladı. Muhkem Dien 
Bien Phu kampına karşı büyük saldırıyı başlattık. Bu 
savaşın gelişmesinde yeni bir adımdı. Dinamizm, 
inisiyatif, hareketlilik ve yeni durumlar karşısında 
çabuk karar alma şeklindeki stratejik ilkelerimize 
sıkı sıkıya bağlı kalarak ve zafer için gerekli şartlan 
elimizde tutarak, ana taarruzumuzu düşmanın en 
güçlü müstahkem mevkiine yönelttik. Bundan böyle, 
esas savaş alanındaki kuvvetlerimizin görevi artık 
düşmanı kışlalarında kuşatmak ve hareketsiz hale 
getirmek değil, saldırıya geçmek ve Dien Bien Phu 
kampım yok etmek için kuvvetleri toplamaktı. 
Vietnam'ın Kuzeyinde, Merkezinde ve Güneyindeki 
diğer cephelerin görevi; daha çok sayıda düşmanı 
yok etmek amacıyla, Dien Bien Phu ile koordine bir 
şekilde faaliyetleri durmaksızın yoğunlaştırmak, 
düşman kuvvetlerini dağıtmak ve kıstırmak, 
düşmanın Dien Bien Phu'yu destekleme çabalarına 
engel olmaktı. Dien Bien Phu savaş alanında 
savaşçılarımız, büyük bir kahramanlık ve inatla 
döğüştüler.    Koordinasyo- 
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nun sağlandığı bütün cephelerde askerlerimiz büyük 
güçlüklerin üstesinden gelebilmek için ellerinden geleni 
yaptılar. Mücadele sırasında kuvvetlerini yeniden 
örgütlediler ve koordinasyon sağlanması için verilen 
emri, hayranlık verici bir kahramanlık ve kararlılıkla 
uyguladılar. 

Dien Bien Phu harekatının ve genel olarak Kış - 
İlkbahar harekatının stratejik yönetiminin özü buydu. Bu 
yönetim, dinamizm, inisiyatif, hareketlilik ve yeni 
durumlar karşısmda çabuk karar alma ilkelerinden 
esinlenmişti. Temel hedefi düşmanın insan gücünün yok 
edilmesiydi. Düşmanın içinde bulunduğu çelişkilerden 
tam anlamıyla yararlandı ve devrimci ordunun atılganlık 
ruhunu sonuna kadar geliştirdi. Bu doğru, uzak görüşlü 
ve cesur strateji, düşmandan inisiyatifi yeniden ele 
geçirme imkânını almamızı ve kendi seçtiğimiz ve kendi 
hazırladığımız bir savaş alanında nihai savaşı vermek 
için, elverişli şartları yaratmamızı mümkün kıldı. Bu 
stratejik yönetim, Dien Bien Phu büyük zaferi ile 
sonuçlanan Kış - İlkbahar harekatının başarısını, garanti 
altına aldı. 

Dien Bien Phu'dakı Harekatın Yönetimi 

1953 -1954 Kış - İlkbahar harekatının stratejik 
yönetiminin özünü açıklamış bulunuyoruz. Bu stratejik 
yönetimin ruhu ve kılavuz ilkeleri, Dien Bien Phu savaş 
alanındaki harekatın yönetimi bakımından çözümlenmesi 
gereken iki meseleyi ortaya koyuyordu : 
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I.    Dien Bien Phu'ya saldırmak veya 
saldırmamak. 

II.    Eğer saldıracaksak bunu    nasıl 
yapmalıyız? 

Düşman askerlerinin Dien Bien Phu'ya 
indirilmesinin hemen ardmdan müstahkem mevkiiye 
saldırmak gerekli değildi. Dien Bien Phu, düşmanın 
son derece müstahkem bir mevkii olduğundan, lehte 
ve aleyhte olan unsurları iyice tartmadan ona 
saldırmaya karar veremezdik. Bu müstahkem mevki, 
ordumuzun gittikçe güçlenmesi ve büyümesi karşısında 
düşmanın geliştirmiş olduğu yeni bir savunma şekliydi. 
Düşman Hoa Binh ve Na San'da daha o günden 
kuvvetlerini müstahkem mevkiilere yerleştirmişti. Kış - 
İlkbahar harekatında yeni tahkim edilmiş müstahkem 
mevkiler, yalnızca Dien Bien Phu'da değil, Laos'taki 
savaş alanında Seno, Muong Say ve Luang Prabang'da vt 
Batı Dağlık Bölgesi cephesinde, Pleikuda da oıtaya çıktı. 

Düşmanın yeni savunma şekli karşısında 
müstahkem mevkiye saldırmalı mıydık, yoksa 
saldırmaman mıydık? Kuvvetlerimiz düşman 
kuvvetlerinden hâlâ zayıfken, onun insan gücünü 
yoketmek ve nisbeten zayıf olduğu noktalara saldırmak 
için kuvvetlerimizi toplama ilkesine bağlı kaldık. 
Gayemiz daima, bir yandan saldırımız için daha elverişli 
yönleri seçerken, öte yandan da düşmanın esas 
kuvvetlerini müstahkem mevkilere bağlı tutmaktı. 1952 
ilkbaharında, düşman Hoa Pinh'deki müstahkem mevkiyi 
kurduğunda, Da Irmağı boyunca ve düşmanın Kuzey 
Vietnam'daki 
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geri hatlarında, düşmana darbeler indirerek, birçok 
zaferler kazandık. 1953 ilkbaharında, düşman Na 
San'ı tahkim ettiği zaman, ona hücum etmedik, 
aksine deltadaki faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık ve 
Batı'da bir saldırıya geçtik. 1953'ün son ayları 
içinde ve 1954'ün başlangıcında, düşman çeşitli 
yerlerde müstahkem mevkiler kurduğu zaman 
askerlerimiz düşmanın nisbeten zayıf olduğu 
bölgelerde birçok başarılı taarruzlarda bulundular ve 
aynı zamanda düşman hatları gerisindeki gerilla 
faaliyetlerini artırdılar. 

Müstahkem mevkilere saldırma taktiği birçok 
başarılar kazanmıştı. Ama tek taktik bu değildi. 
İnsan gücünü yok etmek için, yeni savunma 
biçiminin ta göbeğinden düşmana ve müstahkem 
mevkilere doğrudan doğruya saldırabiliyorduk. 
Ancak müstahkem mevkiler tahrib edildikten 
sonradır ki, ordumuz ve halkımız için yeni 
zaferlerin yolunu açacak olan yeni durumları 
yaratabiliyorduk. 

İşte bundan dolayı, Dien Bien Phu savaş 
alanında, saldırıp saldırmamak meselesi ortaya 
kondu. Çünkü Dien Bien Phu, bütün Hindiçini 
savaş alanında düşmanın en güçlü müstahkem 
mevkii idi. Öte yandan, bizim askerlerimiz o 
zamana kadar sadece bir veya iki takım, en fazlası 
bir tabur tarafından savunulan merkezlere 
saldırmıştı. 

Dien Bien Phu, «Navarre plânı»nın kilit taşı 
olduğundan, eğer Fransız ve Amerikan 
emperyalistlerinin savaşı uzatmak ve genişletmek 
plânı bozulacaksa Dien Bien Phu'nun ortadan 
kaldırılması gerektiğine karar verdik. Ama yine de 
Dien Bien Phu'nun önemi, bizim saldırıp 
saldırmamak konusunda alacağımız karar 
bakımından belirle- 
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yici bir unsur sayılamazdı. O zamanki kuvvet 
ilişkileri bakımından, Dien Bien Phu'daki 
müstahkem mevkii ortadan kaldırabilir miydik? 
Eğer ona saldırırsak, zaferden emin olabilir miydik? 
Kararımızı sadece bu meselenin çözümlenmesine 
dayandırmak zorundaydık. 

Dien Bien Phu son derece güçlü bir müstahkem 
mevkiydi. Ama öte yandan da dağlık bir bölgede 
bizim için elverişli, düşman için kesinlikle elverişsiz 
olan bir yerde kurulmuştu. Dahası, Dien Bien Phu, 
düşmanm diğer bütün üslerinden uzak, tamamen 
tecrit edilmiş bir durumdaydı. Dien Bien Phu'ya 
ikmal yapmanın tek yolu hava yoluydu. Bu şartlar, 
düşmanm elinden kolaylıkla inisiyatifi alacak ve 
onu saldırı karşısında savunmaya geçmeye 
zorlayacak nitelikteydi. 

Bize gelince, düzenli ordunun seçkin birlikleri 
elimizdeydi; bunları birleştirerek kuvvet 
bakımından daha üstün bir duruma geçmeyi 
sağlayacaktık. Gerekli taktik meseleleri 
çözümlerken karşılaşılacak bütün güçlükleri 
yenebilirdik. Ayrıca geniş bir geri hat'a sahiptik ve 
yiyecek, cephane temini güç olmakla beraber 
imkânsız değildi. Böylelikle harekâtda inisiyatifi 
elde tutmak için gereken şartlara sahip 
bulunuyorduk. 

Düşmanın ve kendimizin güçlü ve zayıf yanları 
üzerindeki bu temel tahlile dayanarak Dien Eien 
P'hu'ya saldırıp saldırmamak meselesini 
çözümledik. Çeşitli savaş alanlarında sayısız 
saldırılara girişerek ve Dien Bien Phu savaş 
alanındaki hazırlıkları yoğunlaştırarak, bu savaş için 
elverişli şartları yarattıktan sonra, ne pahasına 
olursa olsun, Dien Bien Phu'daki bütün düşman 
kuvvetle- 
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rini ortadan kaldırmaya karar verdik. Bu önemli 
karar, Parti Merkez Komitesinin savaşı yönetmede 
gösterdiği, dinamizm, inisiyatif, hareketlilik ve 
yeni durumlar karşısında çabuk karar alma 
yeteneğinin yeni bir kanıtıydı. Plânımız, hareketli 
savaşta düşmanın bütün insan gücünü yoketmek 
için her türlü imkândan yararlanarak, düşmanın 
nisbeten zayıf olduğu noktalarda daha büyük bir 
kuvvetle taarruza kalkmayı öngörüyordu. Ancak ne 
zaman mümkün olduysa ve zafer garanti ise, 
düşman kuvvetlerini daha toplu bir şekilde yok 
etmek için güçlü noktalara güçlü saldırılar yapmak 
için tek bir fırsatı kaçırmamaya kararlıydık. Dien 
Bien Phu müstahkem mevkiine saldırmak 
konusunda aldığımız karar, Kış-İlkbahar 
harekatının gelişmesinde, ordumuzun savaş 
tarihinde ve halkımızın direnme savaşı tarihinde 
atılmış olan yeni bir ileri adımdı. 

Dien Bien Phu'daki bütün düşman kuvvetini 
ortadan kaldırmaya and içmiştik, ancak henüz şu 
meselenin çözülmesi gerekiyordu, bunu nasıl 
yapmalıydık? Hızla vurmak ve hızla kazanmak 
veya güvenle vurmak ve güvenle ilerlemek! 
Harekatın yönetilmesinde temel mesele bu idi. 

İlk safhada, Dien Bien Phu'nun kuşatılmasına 
başladığımız ve düşman bu alana henüz yeni 
indirilmiş olduğu için, tahkimatını tamamlamağa ve 
kuvvetlerini arttırmaya zaman bulamadığı bir 
sırada, hızla vurup hızla kazanmak meselesi ortaya 
çıktı. Daha üstün kuvvetler toplıyarak, aynı 
zamanda birçok yönden düşman mevzilerine 
dalabilir, müstahkem mevkiyi birkaç parçaya 
bölebilir, sonra da hızla, bütün düşmanı yok edebi- 
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lirdik. Hızla kazanmak için hızla vurmakta pek 
çok yarar vardı: Taze kuvvetlerle büyük bir 
saldırıya geçerek, harekatın süresini kısaltabilir ve 
uzun bir harekatın yorgunluğunu ve yıpratıcılığını 
önleyebilirdik. Harekat uzun sürmeyeceğinden, 
savaş cephesinin ikmal konusu, güçlük çekilmek- 
sizin güvenlik altına alınabilirdi. Yine de meseleyi 
daha da inceleyince bu taktiğin çok önemli, çok 
temel bir dezavantajı olduğunu gördük. 
Askerlerimiz müstahkem mevkilere saldırmada 
tecrübesizdi. Eğer hızla kazanmak istiyorsak, 
başarı elde edilemezdi. İşte bu sebeble, 
hazırlanma süreci içinde düşmanın içinde 
bulunduğu durumu izlemeye devam ettik ve 
imkânlarımızı tekrar tekrar kontrol ettik. Sonunda 
da hızla vuracak olursak zaferin kesin olmayacağı 
sonucuna vardık. Dolayısıyla kararlı bir şekilde 
diğer taktiği seçtik : güvenle vurmak ve güvenle 
ilerlemek. Bu doğru kararı alırken, devrimci bir 
savaşın şu temel ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldık : 
kazanmak için vur, sadece başarı kesin olduğu 
zaman vur, eğer başarı kesin değilse vurma. Dien 
Bien Phu harekatında bu taktiklerin kabul 
edilmesi bizden sağlam bir irade ve kararlılık ruhu 
istiyordu. Güvenle vurmak ve güvenle ilerlemek, 
istediğimiz için hazırlıklar daha uzun bir zaman 
alacak ve harekat daha da uzayacaktı. Harekat 
uzadıkça yeni ve daha büyük güçlükler ortaya 
çıkacaktı. İkmal güçlükleri büyük ölçüde 
artacaktı. Düşman savunmasını güçlendirirken, 
kuvvetlerini düzene sokarken, askerlerimizin 
yıpranma tehlikesi artabilirdi. Her şeyden önce, 
harekat ne kadar uzarsa, dağlık ve ormanlık 
bölgelerde yürütülen harekat için, bütün kötü 
sonuçlarıyla birlikte, yağmur   mevsimi de o kadar 
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yaklaşacaktı. Bundan dolayı herkes bu taktiklerin 
doğruluğuna derhal inanmadı. Adamlarımızı sabırla 
eğittik, gerçek güçlüklerin bulunduğuna, fakat 
büyük zaferimiz için elverişli şartları yaratmak 
amacıyla bu güçlükleri yenmenin görevimiz 
olduğuna dikkati çektik. 

Bu ilkelerden kalkarak, kademeli saldırı 
plânımızı geliştirdik. Bu plân içinde Dien Bien Phu 
harekatı, düşman üslerine yapılan ve kısa bir sürede 
tamamlanan büyük çapta bir taarruz olarak değil, 
düşman yok edilene kadar, tahkim edilmiş 
mevkilerle birbiri ardına yapılan taarruzlar yoluyla 
ve oldukça uzun bir süre içinde yürütülen büyük 
çaplı bir harekat olarak görüldü. Harekatın 
bütününde, düşmana karşı sayıca üstünlüğe sahiptik. 
Ancak her saldırıda ya da her saldırı dalgasında 
mutlak bir üstünlük sağlamak, her harekatın 
başarısını ve dolayısıyla harekatta nihai zaferi 
güvenlik altına almak imkânı vardı. Böyle bir plân, 
askerlerimizin mücadelede tecrübe kazanmak ve 
Dien Bien Phu'da düşmanın yok edilmesini garanti 
altına almak için elverişli şartlan sağladı. 

Bütün harekat süresince, bu kılavuz ilkelere sıkı 
sıkıya bağlı kaldık. Düşmanı kuşattık ve 
hazırlıklarımızı üç aylık bir dönem içinde tam 
olarak yaptık. Saldırıya geçtikten sonra, 
askerlerimiz 55 gün 55 gece amansızca savaştılar. 
Dikkatli bir hazırlanma ve amansızcasına yürütülen 
bir savaş, Dien Bien Phu seferini büyük bir zafere 
ulaştırdı. 

Batı Taktiki Meseleler: 
Dien Bien Phu, 17 tabur piyade, üç topçu 

taburu, tank birlikleri, hava ve muhabere birlikleri- 
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ni saymazsak, Fransız ordusunun Hindiçini'deki en 
seçme birliklerinden oluşan oldukça güçlü kuvvetler 
tarafından savunuluyordu. Herbiri tahkim edilmiş 
direnme merkezleri şeklinde örgütlendiril-mişti ve 
birbirlerini destekleme yeteneğinde olan üç bölümde 
gruplanmıştı. Doğudaki tepelerde direnme 
merkezleri tarafından etkili bir şekilde savunulan 
merkez bölümünün ortasında düşman kumandanlığı 
yanı sıra seyyar kuvvetler, topçu mevzileri ve tank 
birlikleri vardı. Dien Bien Phu havaalanı yakın bir 
yerdeydi. Bu geniş savunma sistemi son derece 
sağlam bir yeraltı tahkimatında ve siperlerde 
yatıyordu. 

Fransız ve Amerikan yetkilileri, Dien Bien Phu 
müstahkem mevkiinin zaptedüemez olduğuna 
inanıyorlardı. Dien Bien Phu'ya karşı bir saldırının 
intihar demek olaacğına ve saldıranın yenilgisinin 
mutlak olduğu kanaatindeydiler. Bundan dolayı, 
harekatın ilk haftaları sırasında Fransız Yüksek 
Kumandanlığı, ordumuzun Dien Bien Phu'ya karşı 
saldırıya geçmesi ihtimalinin çok az olduğuna iyice 
inanıyordu. Düşman son ana kadar saldırıyı 
beklemiyordu. 

General Navarre, Dien Bien Phu'nun savunma 
sistemini gözünde fazla büyütmüştü. Tek bir 
savunma merkezini bile yıkamıyacağımızı 
sanıyordu. Na San ve Hoa Binh'teki basit 
müstahkem mevkilerin aksine, bu savunma 
merkezleri çok daha karmaşık ve müstahkem bir 
savunma sistemini meydana getiriyordu. 

Bu müstahkem mevkiin tümüyle yok edilmesi 
ise Navarre için daha da imkânsız görünüyordu. 
Onun görüşüne göre,    topçu ve hava kuvvetleri, 
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dışarıdan gelen bütün kuvvetleri, daha vadiye 
yayılmadan ve müstahkem mevkilere yaklaşmadan 
ortadan kaldıracak güçte idi. Güçsüz bulduğu ve Dien 
Bien Phu'nun yakınına taşınmasını imkânsız gördüğü 
topçu kuvvetimizden hiç endişe etmiyordu. Kendi ikmal 
imkânları bakımından da bir endişesi yoktu, çünkü 
savunma bölümleri tarafından çevrelenmiş olan, her iki 
havaalanı da tehlikeden masundu. Bu müstahkem 
mevkiin askerlerimiz tarafından yok edilebileceğini hiç 
bir zaman aklına getirmemişti. 

Düşmanın tahminleri çok iyimserdi, ama tamamen 
temelsiz değildi. Gerçekte, Dien Bien Phu müstahkem 
mevkii, ordumuza düşmanı yok etmek için çözülmesi 
gereken bazı meseleleri ortaya koyan pek çok kuvvetli 
noktalara sahipti. 

Müstahkem mevki, büyük kuvvetleri içeren bir 
savunma sistemiydi. Birbirine sıkı bir şekilde bağlanmış 
olan savunma merkezleri, topçu ve tank birlikleri 
tarafından etkili bir şekilde desteklenmekteydi ve 
hareketli kuvvetler tarafından kolaylıkla takviye 
edilebilirdi. Bu, düşman için güçlü bir nokta, bizim için 
ise büyük bir zorluktu. Kuvvetlerimizi büyük bir mahalli 
üstünlük sağlayacak şekilde toplayarak, düşmanın topçu 
ateşini ve hareketli kuvvetlerinin mümkün olduğu kadar 
çoğunu etkisiz kılarak; dalga dalga saldırılar yoluyla ve 
savunma merkezlerini birer birer veya grub halinde aynı 
anda ortadan kaldırmak için her imkândan yararlanarak 
ve kademeli saldırı taktiğini uygulayarak yendik. Belirli 
bir noktada mutlak üstünlüğü sağlamak için kuvvetleri 
toplıyarak, özellikle harekatın ilk günlerinde, düş- 
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manın ileri karakollarına saldırdığımız bir sırada 
düşmanı ezebileceğirnizden emindik. 

Müstahkem mevki, oldukça güçlü topçu 
ateşine, tank ve hava kuvvetlerine sahipti. Bu, 
düşmanın diğer bir kuvvetli noktasıydı. Bizim için 
ise, özellikle sınırlı bir topçu kuvvetine sahip 
olduğumuzdan, hiç motorize kuvvete ve hava 
kuvvetine sahip olmadığımızdan, büyük bir güçlük 
teşkil ediyordu. Müstahkem mevkiyi kuşatan ve 
boğan koca bir siper şebekesini kazarak bu 
güçlüğün üstesinden geldik. Bu şekilde, 
askerlerimizin düşman ateşi altında yayılıp 
ilerlemesi için elverişli şartları yarattık. 
Savaşçılarımız yüzlerce kilometre siper kazdılar. 
Bu mükemmel siperler, kuvvetlerimizin düşmanın 
napalm bombası yağmuru altında ve topçu ateşine 
rağmen yayılmasını ve ilerlemesini mümkün kıldı. 
Ancak düşmanın topçu ateşinin etkisini azaltmak 
yeterli değildi, kendi ateş gücümüzü de arttırmak 
zorundaydık. Askerlerimiz topçu kuvvetimizi Dien 
Bien Phu yakınlarına getirebilmek için 
ormanlardan kestikleri kütüklerle yollar döşediler. 
Yol yapılamayan yerlerde, toplarımız 
askerlerimizin sırtında taşındı. Toplarımız 
düşmanın hiç beklemediği bir şekilde son derece 
müstahkem mevkiilere yerleştirilmişti. Toplarımız 
Dien Bien Phu savaşında son derece önemli bir rol 
oynadı. 

Bir yandan düşmanın kuvvetli noktalarını 
etkisiz kılarken, diğer yandan da onun zayıf 
yanlarından mümkün olduğu kadar yararlanmak 
zorundaydık. Düşmanın en büyük zaafı, ikmalinin 
tamamen hava kuvvetlerine dayanmasıydı. Savaşın 
ta başından beri taktiğimiz, topçu ateşimizle hava 
yollarını kırmak ve uçaksavarlarımızı  düş 



• 154  • 

man uçaklarına karşı kullanmaktı. Daha sonra 
saldırımızın güçlenmesiyle birlikte düşmanın ikmal 
yapmasını önleyecek ve giderek tamamen 
durduracak olan her yola başvuruldu. 

Bunlar, Dien Bien Phu harekatında 
çözümlediğimiz taktik meselelerin birkaçıdır. Bu 
meseleler, düşmanın kuvvetli ve zayıf noktalarının 
tahlili, Halk Ordusunun kahramanlığı, çalışkanlığı, 
savaşçılığı ve tekniğin birleştirilmesi sonucu 
çözümlendi. 

Kısacası, bu taktik mülâhazalara dayanan 
harekat plânımız, kuvvetlerimize düşmanı yok 
etmemiz için ardı ardına saldırılarda bulunmak 
imkânını veren, taarruz ve kuşatma sisteminin 
kurulmasından ibaretti. Ateş mevzileri ve kumanda 
merkezleri olan bu sayısız ağ, düşmanı kuşattı ve 
boğdu. Zaferlerimizle birlikte giderek genişledi. 
Çevredeki orman ve dağlardan vadiye doğru 
ilerledi. Düşmanın müstahkem mevkiini kuşatırken, 
kendimiz son derece hareketli bir müstahkem mevki 
kurduk. Düşmanın tahkimatı gittikçe daralırken, 
bizimkisi onu gittikçe daha fazla kuşattı. 

Harekatın ilk safhasında, yeni yapılmış taarruz 
ve kuşatma mevzileri ağımız, Him Lam ve Doc Lap 
savunma merkezlerini ve tüm Kuzey bölümünü 
ortadan kaldırdı. Düşman topçu mevzülerimizi 
tahrib etmek için boşuna çabaladı. Uçakları Dien 
Bien Phu'nun çevresindeki dağlara napalm 
bombaları yağdırdı. Düşman topçusu, bizim topçu 
mevziilerimizi ağır bir ateş altına aldı. Ama biz 
direnmeye devam ettik. 

İkinci safhada, geliştirilmiş olan haberleşme 
siperleri    «mihverimiz», üslerimizden    başlıyarak 



•  155 • 

vadiye doğru yayıldı ve düşmanın merkez bölümünü 
Güney bölümünden tamamen tecrit etti. Doğudaki 
tepelere yapılan şiddetli ve başarılı taarruz, topçu 
ateş çemberimizin gittikçe daralmasını temin etti. Ele 
geçen topçu mevzilerinden, toplarımız düşman 
üzerinde ağır bir baskı kurdu. Hava ulaşım yolları 
topçu kuvvetimizin denetimi altına girdi. 

Hareketli kuvvetlere yeni destek kuvvetleri 
katarak, karşı saldırıya geçerek, içinde bulunduğu 
durumdan kurtulmak için hatlarımızı şiddetli bir 
şekilde bombalıyarak, düşman faaliyetini gittikçe 
arttırdı. Çılgıncasına bir mevzii savaşıydı. Tepeler 
birçok kez el değiştirdi. Bazıları yarı yarıya, bizim ve 
düşmanın işgali altındaydı. Taktiğimiz durmaksızın 
saldırmak, düşmanı araziden söküp atmak, düşmanın 
hava yollarım tahrib etmek, serbest havaalanını 
daraltmaktı. 

Üçüncü safha, genel saldın safhasıydı. Düşman 
1,5 veya 2 kilometre karelik bir alana sıkıştırılmıştı. 
Kuvvetleri ağır kayıp vermişti. A-I tepesi bütünüyle 
elimize geçince, düşmanın bütün direnme ümidi 
ortadan kalktı ve morali son derece bozuldu. 7 
Martta, askerlerimiz her yönden saldırıya geçti, 
düşman karargâhını işgal etti ve bütün düşman 
subaylarını ele geçirdi. O gece, Güney bölümü de 
tamamen ortadan silindi. 

Dien Bien Phu harekatı büyük bir zaferle 
sonuçlandı. 

Ordumuzun Savaşmak ve Kazanmak 
Konusundaki Kararlılığı Parti Merkez Komitesi ve 
Hükümet tarafından bütün orduya ve halka verilen 
büyük görev şu idi: kuvvetleri toplamak, tam bir 
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kararlılıkla davranmak, «harekatı tanı bir zafere 
ulaştırmak için kahramanca savaşma ruhunu ve 
dayanıklılığı geliştirmek». Çünkü, Dien Bien Phu 
harekatı, Başkan Ho Chi Minh ve Vietnam Long Dong 
Partisinin Merkez Komitesinin Politbürosu tarafından 
belirtildiği gibi, ülkemizdeki askeri ve siyasi durum 
bakımından ve Güneydoğu Asya'da barışın 
savunulması için, mücadele bakımından büyük bir 
önemi olan tarihi bir harekat idi. 

Askerlerimiz bu büyük görevi yerine getirmek 
için sarsılmaz bir azimle savaştılar. Savaşçılarımızın 
savaşmak ve düşmanı yenmek konusundaki iradesi 
Dien Bien Phu harekatını ve genel olarak Kış-İlkbahar 
harekatının bütün cephelerde böylesine parlak 
zaferlere ulaşmasını sağlayan temel bir etken oldu. 

Halkımızın silahlı mücadele tarahi boyunca, 
ordumuz, hiç bir zaman 1953 Kışı ile 1954 
İlkbaharında olduğu kadar ağır ve büyük görevler 
yükümlenmemişti. Yok edilmesi gereken düşman 
oldukça güçlüydü. Savaş alanı son derece genişti ve 
harekat tam yarım yıl sürdü. Dien Bien Phu savaş 
alanında, bütün diğer savaş alanlarında olduğu gibi, 
savaşçılarımız, kahramanlık ve dayanıklılık ruhu ile 
düşmanı yok etmek ve görevlerini yerine getirmek için 
sayısız güçlükleri yendiler ve pek çok büyük engeli 
aştılar. Bu kahramanlık ve dayanıklılık, uzun direnme 
yılları süresince gelişti ve arttı. Özellikle 1953 Kışı ile 
1954 İlkbaharında savaşçılarımızın devrimci heyecanı 
halkın toprak reformu için seferber edilmesiyle ilgili 
politikayı öğrenmelerinden sonra büyük ölçüde arttı. 
Burada  toprak  reformu  politikasının Kış-İlkbai- 



•  157 • 

har harekatındaki ve özellikle Dien Bien Phu savaşındaki 
zaferlere olan önemli katkısı üzerinde durmak gerekir. 

Dien Bien Phu savaş alanında, hazırlık döneminde, 
askerlerimiz, Tuan Giao'dan Dien Bien Phu'ya kadar 
uzanan ikmal yolunu açtılar, dağlar ve ormanlarda, 
kamyonların topları mevzilere taşımalarını sağlayacak 
olan yollan yaptılar, dağlardan vadiye kadar uzanan 
siperler kazdılar. Büyük engelleri aştılar, düşmanın yok 
edilmesi için gereken şartları yaratmış oldular. Ne 
zorluklar, ne yorgunluk, ne de düşman bombardımanı ve 
topçu ateşi, askerlerimizin çelikten iradesini kırabildi. 

Dien Bien Phu üzerine saldırıyı başlatan ilk 
kurşundan itibaren ve bütün savaş süresince, 
savaşçılarımız görülmemiş bir kahramanlıkla savaştılar. 
Düşman uçaklarının bomba yağmuru altında ve düşman 
ateşi altında, savaşçılarımız Him Lam ve Doc Lap 
tepelerini büyük bir kahramanlıkla zaptettiler, Doğu 
tepelerinde siperlenmiş olan düşman askerlerini etkisiz 
bir hale getirdiler, üsilerimizi genişlettiler, karşı saldırıları 
püskürttüler ve kuşatmayı daraltmaya devam ettiler. 
Bütün bu zaman süresince, düşmanın napalm bombaları, 
Dien Bien Phu'yu çevreleyen tepelerdeki bitkileri yakıp 
kavurdu ve düşman bombaları harekat alanımızdaki 
tarlalara derinlemesine gömüldü. Ama savaşçılarımız, 
görevlerini yerine getirmek için ilerlemeye devam ettiler. 
Biri düştüğünde, ardından gelenler dünyada hiç bir 
kuvvetin durduramıiyacağı bir sel gibi akıp gittiler. En 
hayranlık verici kahramanlıklarına, — geri kaymasını 
önlemek için kendisini bir topun tekerlekleri altına atan 
To Vinh Dien;  bir düşman topçu yuvasını vücu- 
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du ile susturan Phan Dinh Giot, «savaşma ve kazanma 
azmi» bayrağını Him Lam tepesine diken manga — ve 
düşman karargâhını ele geçiren manga tarafından 
gösterilen, kollektif bir kahramanlığa tanık olduk. 

Koordine bir halde bulunan savaş alanlarındaki 
savaşçılarımızın, kahramanlık ve dayanıklılık ruhu 
üzerinde durmak gerekir. Batı yaylalarında Kontum ve 
An Khe'de büyük başarılar kaizanüdı. Askerlerimiz Kızıl 
Irmak deltasında, Cat Bi ve Gia Lam'da 87 düşman uçağı 
düşürdüler, düşmanın birkaç müstahkem mevkiini tahrib 
ettiler ve düşmanın başlıca ikmal yolu olan 5 nolu yolu 
kestiler. Güney Vietnam'da lOOO'den fazla düşman 
mevzii ya tahrib edildi ya da boşaltıldı. Birçok cephanelik 
tahrib edildi ve gemiler batırılidı. Halk gönüllülerimiz iki 
komşu ülkenin savaş alanlarında bu dost ülkelerin 
orduları ve halkları ile birlikte, istilacüarı temizlediler ve 
pek çok büyük zaferler kazandılar. 

Ordumuz, hiçbir zaman 1953 Kışı ile 1954 
İlkbaharında olduğu gibi böylesine uzun bir süre, 
böylesine büyük bir direnç ile çarpışmamıştı. Düşmanı 
3000 küometre izleyen birlikler vardı. Diğerleri çok uzun 
bir savaş alanında görev almak için Truong Son (8) sıra 
dağlarında 1000 kilometrelik bir yolu gizlice aldılar. Dien 
Bien Phu savaş alanındaki birlikler, deltadan dağlara 
doğru ilerlediler ve derhal hırsla işe koyuldular. Bir 
yandan da hazırlık çalışmalarını    korumak için    
savaştılar. 

(8)    Merkezi   Vietnam'ın  kuzeyinden  güneyine   doğru 
Vietnam-Laos sının boyunca uzanan sıra dağlar. 



•  159 • 

Sonra savaş başladı, askerlerimiz üç ay süreyle 
ormanlarda türlü güçlüklere göğüs gerdikten sonra 
iki ay süreyle siperlerde yaşadılar ve savaştılar. Savaş 
bir yandan devam ederken, bazı birlikler düşmana 
ani baskınlar vermek için iki yüz veya üç yüz 
kilometre kadar uzağa gittiler, sonra da geri gelip 
düşmanın Dien Bien Phu'da yok edilmesi hareketine 
katıldılar. Çeşitli birliklerle çeşitli kuvvetler 
arasındaki işbirliği ruhu savaş sırasında gelişti ve 
çeşitli savaş alanları arasında sıkı bir koordinasyon 
sağlandı. 

Savaşçılarımızın yukarıda anlatılan savaşma ve 
kazanma azmi, ordumuzun devrimci niteliğinden ve 
Partimizin büyük bir dikkatle sürdürdüğü eğitimden 
ileri geliyordu. Bu azim, savaş sırasında ve sınıfların 
ideolojik eğitimi ile geliştirilmişti. Bu, Dien Bien Phu 
savaşı doruğunda iken bile olumsuz unsurlar ortaya 
çıkmadı anlamına gelmez. Savaşma ve kazanma 
azmini geliştirmek ve korumak, yılmak bilmez bir 
sabırla yürütülen ideolojik mücadele ve eğitim süreci, 
cephede sabırla yürütülen siyasi çalışmalar gerekli oldu. 
Bu, parti örgütlerinin, şubelerinin ve kadrolarının büyük 
bir başarısıydı. Bir dizi önemli zaferden sonra, 
saflarımızda düşmanı küçümseme eğiliminin doğduğunu 
gördük. Eleştiri yoluyla bu eğilimi tam zamanında 
ortadan kaldırdık. Uzun hazırlık döneminde, özellikle 
harekatın ikinci safhasından sonra, taarruzla savunmanın 
aynı derecede şiddetli olduğu bir sırada, görevin yerine 
getirilmesine zarar veren olumsuz sağcı düşünceler 
belirdi. Polit-büronun emirlerine uygun olarak, savaş 
alanını ta göbeğinden, sağcı pasifist eğilime karşı, 
harekatın zaferini tam bir güvenlik  altına almak için. 
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devrimci heyecanın ve sıkı disiplin ruhunun arttırılması 
amacıyla yoğun ve geniş çaplı bir mücadeleye girdik. Bu 
ideolojik mücadele, büyük bir başarı kazandı. Bu, 
ordumuzun tarihinde kazanılan en büyük siyasi 
başarılardan birisiydi. Dien Bien Phu harekatını kesin 
zafere ulaştırdı. 

Dien Bien Phu'da ve diğer savaş alanlarında 
ordumuzun savaşmak ve kazanmak için gösterdiği 
kararlılık, Halk Ordumuzun, halkın ve Partinin devrimci 
mücadelesine sınırsız bir sadakatle bağlı olduğunu 
gösterdi. Subayların, erlerin ve ordudaki Parti üyelerinin 
ideolojik tutumunun, kollektif bir belirtisiydi. Vietnam 
Halk Ordusu kahramanca mücadele etme, dayanıklı 
olma ve görevin yerine getirilmesinde kararlılık 
gösterme geleneğini sürdürdü. Halk Ordusu; askerini 
çelikten bir savaşçı haline getirdi. Dien Bien Phu, 
ordumuzun ve halkımızın savaşma ve zafer kazanma 
geleneğini ebediyen sembolleştirecektir. Askeri 
sancağımız, «kazanmak azmi» sancağıdır. 

Halkın Cepheye Hizmet Etmede Gösterdiği Bağlılık 

Parti Merkez Komitesi ve Hükümet, bütün halkın 
ve Partinin, Dien Bien Phu harekatında zaferi garanti 
altına almak amacıyla bütün kuvvetlerini cepheye 
hizmet etmek için biraraya getirmelidir diye karar aldı. 
Bu kampanya sırasında ve genel olarak bütün Kış-
İlkbahar harekatında bütün halkımız - işçiler, köylüler, 
gençlik, aydınlar, her Vietnamlı yurtsever, milli kurtuluş 
için yapılan bu çağrıya cevap verdi ve büyük bir bağlılık 
ve tarihte görülmemiş bir şevkle, insanüstü çabai- 



•   161 • 

lar pahasına «Her şey cephe için,    her şey zafer için» 
sloganını gerçekleştirmeye çalıştı. 

Direnme savaşının uzun yılları boyunca, ordu 
düşmana karşı mücadele ikmal meselesini, 
çözümlemek için hiçbir zaman Kış 1953 - İlkbahar 
harekatında olduğu kadar büyük bir çaba 
harcamamıştı. Dien Bien Phu cephesinde, halkımız 
çok güç şartlar altında, 500 ilâ 700 kilometre uzaklıkta 
çarpışan bir orduya yiyecek ve cephane sağlamak 
zorundaydı. Yollar kötü, ulaşım araçları yetersiz ve 
ikmal yolları amansız saldırı altındaydı. Ayrıca, 
bombardımandan daha büyük engeller yaratabilecek 
olan, şiddetli yağmur tehlikesi de vardı. 

Dien Bien Phu cephesinde, yiyecek ve cephane 
ikmali, taktik meseleleri kadar önemli bir husustu: 
lojistik, sürekli silahlı mücadelenin ortaya çıkardığı 
meseleler kadar, önemli meselelere yol açıyordu. 
Bunlar düşmanın, yenmemizi imkansız gördüğü 
güçlüklerdi. Emperyalistler ve vatan hainleri, bir 
ulusun bir halkın gücünü hiçbir zaman anlayamazlar. 
Bu kuvvet dev bir kuvvettir. Herhangi bir güçlüğü 
yenebilir, herhangi bir düşmanı alt edebilir. 

Vietnam halkı cephe ikmal komitelerinin 
doğrudan doğruya liderliği altında cepheye hizmette 
büyük kahramanlığını ve dayanıklılığını kanıtladı. 

Kamyon konvoyları, dereleri, dağları ve 
ormanları yiğitçe aştılar; sürücüler cepheye yiyecek 
ve cephane getirmek için, çeşitli güçlüklere ve 
tehlikelere göğüs gererek günlerce uykusuz kaldılar. 
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Kasabalardan gelen binlerce bisikletli de cepheye 
yiyecek ve cephane taşıdı. 

Cepheye malzeme götürmek için her boyda yüzlerce 
kayık, yüz binlerce bambudan yapılmış sal, makinalı 
tüfek ateşini, akarsuları, çağlayanları aştı. 

Meo yaylasından ya da Meo eyaletinden gelen at 
kervanları kuzeye doğru yöneldi. 

Gece ve gündüz, yüzbinlerce haberci ve genç 
gönüllü, düşmanın uçaklarına ve gecikmeli bombalarına  
rağmen geçitleri, akarsuları aştı. 

Ateş hattına yaklaştıkça, ikmal faaliyetleri en kısa 
zamanda ve hiç ara verilmeksizin yürütülmek 
zorundaydı. Aşçılık, doktorluk, ulaştırma vs. siperlerde 
ve düşman bombardımanı altında yapılıyordu. 

Dien Bien Phu'daki durum buydu. Diğer savaş 
alanlarında da büyük silahlı kuvvetler faaliyet halindeydi: 
Özellikle Batı Dağlık Bölgesinde ve diğer uzak savaş 
alanlarında. Dien Bien Phu'-da olduğu gibi bu cephelerde 
de, halkımız görevlerini yerine getirdi. Ordumuzun 
düşmanı yenmesi, yeni zaferler kazanması için ikmal 
meselelerini hayranlık verici bir şekilde çözümledi. 

Hiç bir zaman bu kadar çok sayıda Vietnam'ilı 
cepheye gitmemişti. Hiç bir zaman bu kadar çok sayıda 
Vietnamlı genç bu kadar uzaklara gitmemiş, ülkelerinin 
uzak eyaletlerini tanımamıştı. Düzlüklerden dağlara, 
yollarda ve patikalarda ormanlarda ve derelerde her yerde 
aynı canlılık vardı: Cephe gerisindeki halk, bütün 
varlıklarını düşmanı yok etmek için, orduyla birlikte 
ülkeyi kurtarmak için cepheye göndermiş bulunuyordu. 

Cephe gerisindekiler,    cephedeki    savaşçıya, 
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düşmanı yok etme iradesini, direnme savaşındaki birlik 
ruhunu ve toprak reformu için devrimci heyecanı 
kazandırdılar. Her gün ülkenin, çeşitli yerlerinden gelen 
binlerce mektup ve telgraf Dien Bien Phu cephesine aktı. 
Vietnam hiçbir zaman evlatları için böylesine duygulu 
olmamış; cephe ile cephe gerisi arasındaki ilişki hiç bir 
zaman kış-ilkibahar harekatında olduğu kadar içten 
olmamıştı. 

Gerçekten, devrimci savaşta güçlü bir cephe gerisi 
her zaman için zaferi belirleyici bir unsurdur. Dien Bien 
Phu harekatında ve genel olarak bütün kış-ilkbahar 
harekatında, halkımız ulusun zafer kazanmasına çok 
değerli bir katkıda bulundu. 

Kardeş halkların, Fransız halkı dahil, dünyadaki 
bütün ilerici halkların sevgisini ve içten desteğini 
unutamayız. Her gün, dünyanın bütün köşelerinden, 
Sovyetler Birliği'nden, Çin'den, Kuzey Kore'den ve 
Alman Demokratik Cumhuriyetinden, Cezayir'den, 
Hindistan'dan, Endonezya'dan ev diğer ülkelerden gelen 
haberler cepheye ulaştı ve ilerici insanların, Vietnam 
halkı ve ordusunu sınırsız bir şekilde desteklediğini ifade 
etti. Bu, Dien Bien Phu'daki ve tüm diğer savaş 
alanlarındaki Vietnam Halk Ordusu savaşçıları için 
büyük bir destek oldu. 
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PARTİMİZİN   SİYASİ  VE 
ASKERİ  ÇİZGİSİ 

Silahlı Mücadele, Siyasi Mücadelenin 
Devamıdır 

Partimizin askeri çizgisi daima Partimizin siyasi 
çizgisinden kaynaklanır ve onu izler. Onun bu askeri 
çizgisi; silahlı mücadele ile birleşmiş olarak, silahlı ve 
siyasi mücadeleler içinde devrimin hedeflerini 
gerçekleştirmeye çalışır. Devrimimiz, ulusal demokratik 
halk devrimi aşamasından geçmeli ve kapitalist gelişme 
safhasını atlayıp, sosyalist devrime doğru ilerlemelidir. 
Bizim askeri çizgimiz, tamamıyla ulusal demokratik halk 
devriminin çizgisine dayanır. Bu çizgi, esas olarak 
köylülerden oluşan, emperyalizmi ve feodalizmi 
yıkmayı, bağımsızlığı yeniden kazanmayı ve köylülere 
toprak vermeyi amaçlayan bir devrimci savaşın 
çizgisidir. Bu, tam bir ulusal kurtuluş savaşının, düşman 
tarafından yürütülen haksız saldırgan savaşa karşı 
koymak için verilen haklı bir savaşın çizgisidir. 
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Devrimin iki görevi, ulusal ve demokratik 
görevleri, birbirlerine sıkıca bağlıdır. Bu nedenledir 
ki, devrimci halk savaşına itici bir güç sağlamak ve 
bunu zaferle sonuçlandırabilmek için, bütün halkı, 
işçi sınıfının önderliği altında toplamak, geniş köylü 
kitlelerini seferber edip örgütlemek ve demokratik 
devrimle ilgili sorunları bilhassa, toprak  meselesini  
çözümlemek zorunludur. 

Devrimci savaşı tam olarak, muzaffer bir 
şekilde yürütmek için, işçi sınıfının öncü Partisinin 
önderliğini güçlendirmek zorunludur. Bu sürekli 
devrimin içinden, ulusal demokratik halk 
devriminden sosyalist devrime geçiş için bütün 
koşulları yaratan ve güvence altına alan bir 
önderliktir. Bu yolda, halkın silahlı güçleri, gerçekte 
emekçi halkın -işçi ve köylülerin- silahlı kuvvetleri 
sürekli olarak Parti tarafından yürütülmüş ve 
eğitilmiştir. Halkın silahlı kuvvetlerine, yüksek bir 
savaşçı ve devrimci ruh kazandırılmış olup, bu 
kuvvetler yeni safhada, Proletarya diktatörlüğünün 
güvenilir bir aracı haline gelmek olan görevlerini 
yerine getirmek ve ilerletmek için gerekli bütün 
koşullara sahiptir. 

Öte yandan, ülkemiz fazla geniş toprakları 
bulunmayan, nüfusu kalabalık olmayan ve esas 
olarak, tarımsal geri bir ekonomiye sahip bulunan 
somürge ve yarı feodal bir ülke idi. Düşmanlarımız 
olan, Japon faşistleri veya Fransız sömürgecileri, 
maddi olarak bizden çok daha güçlüydüler ve 
gelişmiş bir kapitalist ekonomiye ve güçlü düzenli 
ordulara sahiptiler. Bugün, Güney'de, hizmetindeki 
uşaklarıyla birlikte, ABD emperyalizmi de 
ekonomik ve askeri açıdan güçlü bir düşmandır. 
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Bu şartlarda, bizim askeri çizgimiz, çok daha güçlü 
bir düşmana karşı mücadele eden küçük bir ulusun 
çizgisidir. Bu strateji, davamızın haklılığı ve halkımızın 
mücadeledeki birliği içinde, mutlak siyasi 
üstünlüğümüze dayanmak şeklindeki temel sorunu 
yaratıcı ve uygun bir şekilde çözümlemede başarılı idi. 
Zayıf olanla kuvvetli olana karşı çarpışmak, en modern 
silahlan devrimci ruhla altetmek mümkündür. Kısacası, 
küçük bir ulus saldırgan emperyalizmin profesyonel 
ordusunu yenilgiye uğratabilir. 

Partimizin askeri çizgisinin başarısı, somut 
şartlarımızda, Marksizm - Lenizmin evrensel ilkelerinin 
devrimci savaşda, devrimci silahlı kuvvetlerin ve 
devrimci üslerin inşasında yaratıcı bir şekilde 
uygulanmasının, tipik bir örneğidir. Bu çizginin, 
muhtevası, devrimci savaşın niteliğini, genel ve 
ülkemizdeki özel kanunlarını yansıtır. Bu muhteva, 
devrim davasında büyük zaferlerin kazanılması için, 
siyasi mücadelenm askeri mücadele ile 
birleştirilmesinde, bütün halkın siyasi mücadelesinin 
gene bütün halkın ayaklanmasıyla, halk savaşıyla 
birleştirilmesinde oldukça zengin ve yaratıcı bir 
muhtevadır. 

Bu askeri çizgi, Partimizin önder rolünü nihai 
zaferin mutlak bir garantisi olarak, en önemli husus 
sayar. Bunun nedeni, Partimizin işçi sınıfının öncü 
Partisi ve işçi sınıfının, halkın ve ulusun çıkarlarının en 
uzlaşmaz temsilcisi olmasıdır. Partimiz sadece, en 
mükemmel bir şekilde devrimci mücadeleyi sürdürmeye 
azmetmiş olmayıp aynı zamanda, Marksizm-Leninizmi 
de kendine kılavuz edinmiştir. Bu bakımdan zaferi 
sağlayacak 
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olan en doğru taktik ve    stratejileri    saptamaya 
muktedirdir. 

Halkımız, devrimci mücadele içinde bulunduğumuz 
dönemde, bir yandan kardeş ülkelerin devrimci 
mücadeledeki kıymetli deneylerini uygularken öte 
yandan da, halkımızın yabancı saldırısına karşı boyun 
eğmez bir şekilde mücadele etme geleneğini ve 
geçmişteki köylü ayaklanmalarının kahraman ve kararlı 
ruhunu sürdürmekte ve en yüksek düzeye çıkarmış 
bulunmaktadır. Mark-sizm-Leninizm tarihi ve ulusun 
belirleyici hasletlerini asla reddetmez tam tersine, bu 
hasletleri yeni tarihi şartlarda yeni boyutlara ulaştırır. 
Binler-lerce yıllık tarihinde halkımız yabancı saldırısına 
karşı ulusal bağımsızlığı yeniden kazanmak üzere 
kahramanca mücadele etmek için tekrar tekrar 
ayaklanmıştır. Bu silahlı mücadelelerde, halkımız 
askerlik sanatına yaratıcı katkılarda bulunmuştur. Güçlü 
bir düşmanı yenilgiye uğratmak için adalete ve insanlığa 
dayanmış, zayıfken güçlü olana karşı savaşmaya, geniş 
çaplı savaşlarda küçük birliklerle zaferler kazanmaya 
alışmıştır. Bazı zamanlar düşmanı, yok etmek üzere, 
ülkenin derinliklerine doğru çekmiş, bazen, düşmanı 
kovmak, yenmek ve ülkeyi kurtarmak için elverişli şart 
ve yerleri bulmaya çalışırken, geçici olarak birliklerini 
başkentin dışına çıkarmış, bazen de, düşman tamamen 
yenilgiye uğratılana kadar uzun süreli bir mücadele için 
üsler oluşturarak, silahlı kuvvetlerini dağlık ve ormanlık 
bölgelerde inşa etmiştir. Gene bazen, köylülüğün savaşçı 
ruhunu seferber etmiş, geniş ve güçlü bir ordu yaratmış 
ve düşmanın ana kuvvetlerini beklenmedik ve cüretkâr 
manevralarla yok etmiştir. Halkımızın 
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boyun eğmez ruhunun, atalarımızdan miras kalan askeri 
tecrübelerinin bugünkü şartlar içinde Partimizin askeri 
çizgisine ve askeri teorisine katkısı olmuştur. 

Devrimci Şiddetten, Bütün Halkın 
Ayaklanmasına ve Halk Savaşına Doğru 

• Halk savaşı 
Partimizin askeri çizgisinin ana kavramıdır: Bu kavram 
halk savaşının devrimci ve haklı niteliğini, kitlelerin 
tayin edici rolünü ve Partinin önder rolünü daima 
savunur. Bu, Partimizin sınıfsal bakış açısının ve 
kitlelere dayanmasının bir ifadesidir. 

Partimizin halk savaşı kavramı, ülkemizin devrimci 
bütünlüğü içerisinde, devrimci şiddet kavramının  yeni   
bir  başka  görünümüdür. 

Sınıf mücadelesi ve proletarya diktatörlüğünde 
Marksist-Leninist doktrin, devrimde şiddetin rolünü 
ortaya koyar, haksız karşı-devrimci şiddetle, haklı ve 
devrimci şiddet, sömürücü sınıflayın şiddeti ile kitlelerin 
şiddeti, arasında bir ayırım yapar. 

Sınıf mücadelesinde ve proletarya diktatörlüğünde, 
Marksist-Leninist doktrine sadık kalan Partimiz, daima 
bu devrimci şiddet kavramı ile yoğrulmuştur. Doğru 
olarak bir yandan, düşmanın son derece gerici ve zalim 
karakterini değerlendirmiş öte yandan da - Başta emekçi 
halkın, işçi ve köylülerinki olmak üzere - halkımızın 
birlik ve mücadele gücünü değerlendirmiş ve sonuç 
olarak da düşmanı yenilgiye uğratmak, halk iktidai- 
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rını kurabilmek ve devrimi zafere ulaştırabilmek için tek 
doğru yolun devrimci şiddet olduğunu açık bir şekilde 
göstermiştir. Partimiz, halkımız ve köylülükle toprak 
ağaları sınıfı arasındaki çelişkinin olduğu kadar, 
emperyalizmle halkımız arasındaki çelişkinin de 
uzlaşmaz çelişki olduğunu ve her ikisinin de radikal bir 
şekilde ancak devrimci şiddetle çözümlenebileceğini 
kavramış bulunmaktadır. Özel olarak, ulusal kurtuluş ve 
ulusal demokratik halk devrimi için yapılan mevcut 
devrim, işçi sınıfı partisinin önderliği altındadır; 
proletarya devrimleri kategorisine dahildir ve bu nedenle 
de sınıf mücadelesi daha da keskin ve şiddetli bir 
karaktere sahiptir. Bütün ulusal kurtuluş devrimlerinde, 
tamamen halkçı karaktere sahip bütün devrimlerde, şiddet 
evrensel ve objektif bir kanundur. Şiddet biçimleri: siyasi 
veya askeri yahut da siyasi ve askeri mücadelenin 
birbirleriyle birleştirilmiş şekli olabilir, fakat nasıl olursa 
olsun, siyasi bakımdan bilinçli kitlelerin gücüne 
dayanmak zorundadır. Engels'in dediği gibi «Bütün 
devrimler, hangi biçimde olurlarsa olsunlar, şiddetin bir 
biçimidirler.» 

Partimiz kuruluşundan itibaren, emperyalistlerin 
terörüne ve devrimci hareketi kanla boğmak isteyen 
ajanlarına karşı verilen sert mücadele şartlan içinde, bir 
yandan kitlelerin gücünü siyasi mücadeleye seferber etti, öte 
yandan da, silahlı  ayaklanma için hazırlık yaptı. Kitlelerin 
korunması için, kendini- koruma gruplarını örgütledi. II. 
Dünya Savaşının patlak vermesinden sonra, ulusal kurtuluş 
acil bir görev halini aldı; bu dönemde, olgunlaşan dahili ve 
harici şartların güçlü bir  şekilde yükselmesi temelinde,  
Parti silahlı ayak- 
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lanma hazırlıklarını hızlandırdı ve Japon 
emperyalistlerine karşı gerilla savaşını başlattı. 

1945 Ağustos genel ayaklanması bütün halkın 
ayaklanmasıydı. Bütün halkımız, geniş bir ulusal 
cephede birleşmiş süahlı ve yarı süahlı kuvvetleriyle her 
yerde, kırlarda ve şehirlerde tam bir birlik halinde 
ayaklanmış ve Japon emperyalistlerinin savaşı kaybettiği, 
ordularının parçalanma sürecine girdiği ve uşaklarının 
morallerini yitirdiği, güçlerini kaybettiği elverişli siyasi 
şartlarda, siyasi iktidarı ele geçirmişti. Bu zaferle 
sonuçlanan ayaklanma, esas olarak silahlı şiddetle 
desteklenen, kitlelerin siyasi şiddetine dayanmaktaydı. 
Ülkemizde bütün halkın ayaklanması, siyasi ve silahlı 
şiddetin birleştirildiği, kırlar ve şehirlerde bir arada 
yürütülen ve başlıca yolu kitlelerin siyasi gücü olan 
devrimci mücadelenin yeni bir gelişimiydi. Bu güç işçi 
sınıfının köylülükle olan ittifakı temelinde geniş bir 
birleşik cephe içinde örgütlenmiş ve seferber edilmişti. 
Ve işçi sınıfı Partisinin önderliği altında bulunmaktaydı. 
Böylece, 1945 Ağustos genel ayaklanmasının pratiğinin 
hayli yüksek bir muhtevası olduğu görülebilir. Bizimkisi 
gibi eski bir sömürge ve yarı feodal ülkede, ulusal 
kurtuluş devriminin uzun süreli bir mücadele olması veya 
şehirlerde silahlı ayaklanma şeklinde olması, şart 
değildir, ancak her iki biçimin birbirleriyle yaratıcı bir 
şekilde birleştirilmesi oldukça mümkündür. Bir halk 
savaşı olan ülke çapındaki direniş savaşımız, yeni bir 
gelişmeydi: Bu, bütün halkın katıldığı gerçek bir 
devrimci savaş, topyekün bir savaşdı. Devrimci bir 
savaşdı çünkü, ulusal demokratik devrimi 
gerçekleştirmek amacıyla, kitlelerin seferber   edilmesi 
ve    örgütlendirilmesi 
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temelinde yürütülen bir savaşdı. Bütün halkın katıldığı 
bir savaşdı, çünkü, Partimizin doğru devrimci çizgisinin, 
güçlü bir işçi-köylü ittifakı temelinde geniş bir cephe de 
halkını bütün yurtsever tabakalarını biraraya toplamayı 
ve onları seferber etmeyi başardığı bu savaşda, bütün 
ulus birlik içinde mücadele etti. Topyekün bir savaşdı 
çünkü, silahlı mücadele siyasi mücadele ile hızla 
birleşmişti ve biz aynı zamanda süahlı mücadele 
verdiğimiz gibi, şehir merkezlerinde ve düşman işgali 
altındaki bölgelerde siyasi mücadeleyi, ekonomik ve 
kültürel  alanlardaki mücadeleyi de yürüttük. 

Önemle vurgulamak gerekir ki; biz üs alanı olrak 
kırsal bölgelerde direniş boyunca silahlı mücadeleyi esas 
mücadele biçimi olarak yürüttük. 
Karşüaştığımız düşman, eski tip bir sömürgecilik olan, 
Fransız sömürgeciliğinin işgal birlikleriydi. Bu şartlar 
altında düşmanın çoğunluğunu veya tamamını yok etmek 
ve direnişi zafere ulaştırmak' ancak silahlı mücadele ile 
mümkündü. 

Ülkemizin Güneyinde, yeni - sömürgeciliğe ve ABD 
emperyalizminin «özel savaşına» karşı verilen mücadele 
şartlarında, tarihi koşullar Fransız, sömürgeciliğine karşı 
verilen direniştekine benzer durumları ortaya koyuyordu. 
Fakat diğerleri, Güney Vietnam'daki kurtuluş savaşma 
özgü durumlardı. Güney'de halkımız, düşman üzerinde 
açık bir üstünlük sağladı, halkımızın aynı zamanda siyasi 
mücadele ve silahlı mücadele geleneği ve tecrübesi vardı 
ve de ateşli bir yurtseverlikten, yüksek bir devrimci 
ruhtan gücünü alıyordu. Düşman maddi ve teknik açıdan 
güçlüydü ama, ABD emperyalistlerinin    hizmetindeki    
gerici   güçlerin 
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sosyal temeli son derece zayıftı. Bu güçler, tam bir siyasi 
tecrit durumundaydılar ve siyasi güçsüzlüklerinin telafisi 
mümkün değüdi. Ülkemizin geçici olarak parçalanmış 
olmasmdan ötürü, düşman tarafından tek yünlü olarak 
başlatılan savaşa karşı, şiddetli bir siyasi mücadele safhası 
ortaya çıktı ve daha sonra silahlı mücadele ile birleşmiş 
olan siyasi mücadele safhasına doğru gelişti. Şimdi 
Güney'deki yurttaşlarımız tarafından yürütülen kurtuluş 
savaşı aynı zamanda her iki mücadele biçimini de 
kullanan ve her ikisini de temel ve tayin edici olarak kabul 
eden, devrimci bir savaş, bütün halkın katıldığı bir savaş, 
topyekün bir savaşdır. Silahlı mücadele, yüksek bir 
düzeye çıkartılan siyasi mücadelenin temelinde gelişti; bu 
her iki mücadele biçimi güçlü bir şekilde aynı zamanda 
gelişti ve birbirini teşvik etti. Silahlı mücadelenin gittikçe 
daha fazla güçlendirilmesi, siyasi mücadelenin şiddetini 
azaltmaz tersine, ona daha fazla hız kazandırır. Her iki 
mücadele biçimi, düşmanın zayıf olduğu yerlerde güçlü 
bir şekilde vurarak, beraberce düşmanı yoketmek ve 
bozmak amacını güderler. Güney'deki halk savaşı aynı 
zamanda, muhtevasını sonsuz derecede zengin ve yaratıcı 
kılan, silahlı devrimci mücadele kanununu ve 1945 
Ağustos ayaklanması kanununu benimser. 

Yeni tarihi şartlarda devrimci mücadelemizin pratiği, 
devrimci süahh mücadele konusundaki Marksist-Leninist 
teoriye yeni bir katkıda bulunmuştur. Bu katkı, bazen 
siyasi mücadele, bazen uzun süreli devrimci savaş, bazen 
bütün halkın ayaklanması şeklini alan, bazen de bütün 
bunların hepsini kapsayan devrimci mücadeledir; ya- 
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ni siyasi mücadele ile silahlı mücadelenin diyalektik bir 
bileşimidir. 

Halk savaşmı uygulayabilmek için, bütün halk 
seferber edilmeli ve süahlandırılmalıdır. Partimizin bu 
konuya ilişkin temel anlayışı, halkın silahlı kuvvetlerinin 
anlayışıdır. Bu devrimci karakteri, silahlı kuvvetlerin 
halkçı ve sınıf karakterini, gösteren bir anlayışdır. Gene 
bu, Partinin silahlı kuvvetler üzerindeki mutlak 
önderliğini gösterir. 

Silahlı mücadelenin siyasi mücadelenin bir devamı 
olmasından ötürü, halkın siyasi gücü sağlamlaştırılmadan, 
güçlü hiçbir silahlı kuvvet inşa edilemez. Halkımızın 
uzun ve zorlu devrimci mücadelesine dönüp 
baktığımızda, kitleleri aydınlatmak ve örgütlemek, işçi-
köylü ittifakını kurmak, Birleşik Halk Cephesini 
yaratmak ve kendisinin önder rolünü belirtmek için 
Partinin kurulmasından sonraki şiddetli siyasi mücadele 
yıllarının, daha sonraki silahlı mücadeleye hazırlık yılları 
olduğunu açık bir şekilde görebiliriz. Partimiz; silahlı 
mücadeleyi hazırlamaya, daha sonra da uzun bir direniş 
savaşmı vermeye karar verdikten sonra, propagandaya, 
kitleler içinde çalışmasına, halkın çeşitli kesimlerinin 
yurtseverliğini ve düşmana karşı olan kinini geliştirmeye, 
bütün halkı, özellikle işçi ve köylüleri direniş için büyük 
bir birlik içinde örgütlemeye devam etti. Kitlelerin, halkın 
siyasi gücü; silahlı kuvvetlerin gelişmesine imkan veren 
en güçlü üsdür. Bundan başka, devrimci savaş şartlarmda 
bile bu siyasi güç, savaşta en önemli rolü üstlenerek, 
cepheyi doğrudan doğruya desteklemeye ve düşmana 
karşı verilen mücadeleye katılmaya devam eder. 
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Partimiz, en küçük bir silahlı kuvvete sahip olmadığı 
ve silahlı ayaklanma için hazırlık yapmaya karar verdiği 
zaman, daha ilk günlerde, siyasi bakımdan bilinçli olan 
kitlelere dayandı. Partimizin bütün halkı ayaklanmaya ve 
ulusal kurtuluş için direniş savaşmda yer almaya çağırdığı 
ilk günlerde, halkın süahlı kuvvetlerinin, sayı, teçhizat ve 
tecrübe bakımmdan halen zayıf olduğu bir sırada, 
saldırganlara karşı koyan başlıca kuvvet bütün halkın 
birleşmiş olan gücüydü. Son zamanlarda, tehlikeli bir 
düşmana karşı çarpışmak için kahramanca 
ayaklandığında, Güney'li yurttaşlarımız da ilk önce, esas 
olarak siyasi güçlerine dayandılar. Güney'li 
yurttaşlarımızın sayılamıya-cak kadar çok kahramanlıkları 
ileride ispatladı ki; devrimci savaşta silahlı kuvvetlerin 
gücünün kaynağı, bütün halkın birleşik mücadelesinin 
gücüdür. Yurtseverlik ve devrimci düşünceler halkın içine 
öylesine nüfus etmiştir ki, bütün bunlar yenilmez bir güç 
halini almıştır. 

Halkın silahlı kuvvetleri devrimci halkın içinden 
doğmuştur. Ngetinh Sovyetlerinin (1) zamanında işçi-
köylü kendini savunma birlikleri, genel ayaklanma 
dönemindeki küçük yarı silahlı ve silahlı kuvvetler, 
Ulusal Kurtuluş birlikleri, (2) Vietnam'ın Kurtuluşu için 
Propaganda Birlikleri, Ba To gerillaları (3) ve ülkedeki 
binlerce kendini savunma ve savaşma gruplarının hepsi 
de kitlelerin siyasi örgütlerinin geliştirilmesi ve 
sağlamlaş- 

(1) 1930-1931'deki  ilk  Köylü  Sovyetleri. 
(2) 1943-1944'de   kuruldu. 
(3) Giap  1945'de  Ba To'daki  ayaklanmaya atıfta bulunuyor. 
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tırılması temelinde kurulmuştur. Direniş boyunca, ana 
silahlı kuvvetler ve mahalli kuvvetler, milis ve gerilla 
grupları için, kadro ve savaşçıların kaydedilmesi esas 
olarak, bitmez tükenmez bir kaynağa; devrimci halka 
dayanmaktaydı. Kitle örgütlerindeki en iyi elemanlar 
Parti tarafından yönetilip eğitildiler. Bugün tamamen 
kurtarılmış olan Kuzey'de, güçlü silahlı kuvvetlere sahip 
bulunmaktayız, ama gene de, Parti tarafından yönetilen 
kitle örgütleri ile, sıkı ilişkimizi sürdürüyor ruz. Halkdan 
doğmuş olan, halkın silahlı kuvvetleri, halkın sınırsız 
desteği sayesinde ve onun devrimci mücadeledeki zengin 
tecrübesinden, devrimci ruhundan öğrenmeye devam 
ederek gelişebilir. Halkla olan kan bağını sağlamlaştırarak 
ve sürekli olarak bu bağı geliştirmek için, silahlı 
kuvvetlerimi?: sadece çarpışmakla kalmaz, aynı zamanda 
kitlelerin siyasi hareketine yakın bir çalışma gösterir ve 
üretir. 

Halkın silahlı kuvvetleri, emekçi halkın, işçi-
köylülerin devrimci silahlı kuvvetleridir. Halkın, sınıfın 
ve ulusun çıkarlarını korumak için çarpışır. Eğer devrimci 
bir karakteri olacaksa ve gittikçe yükselen devrimci bir 
ruha sahip bulunacakla, bu silahlı kuvvetler partinin 
önderliği altına sokulmalıdır. Süahlı kuvvetlerin, 
devrimci bir karaktere, sınıf karakterine sahip olması, 
Partimizin silahlı kuvvetlerin inşası teorisinde en önemli 
noktayı teşkil etmektedir. Bu nedenledir ki; Partimiz 
silahlı kuvvetler için hayati kabul ettiği siyasi çalışmaya 
büyük önem verir. Kadroların ve savaşçıların sınıf 
bilincini, yurtseverliğini yükseltmek gayesiyle 
durmaksızın çaba göstermek, kadro ve savaşçıların;   
Partiye,  halka,  anavatana karşı 
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mutik sadakatini ve devrim davasmda herşeyi feda 
etmeye hazır olmalarım sağlamak; ulusal demokratik 
devrimde ve sosyalist devrimde, silahlı kuvvetleri 
Parti ve halkın güvenilir bir aracı haline getirebilmek 
için bunlann yapılmış olması gerekmektedir. Halk 
Ordumuz, kahraman bir ordudur çünkü; birinci 
olarak, halkdan doğmuş bir ordudur, halkın 
çıkarlarını korumak için çarpışmaktadır, devrimi tam 
olarak gerçekleştirmeye azmettiğinden, savaşıp 
kazanmaya da azimlidir ve kahramanca çarpışmak, 
zor işleri görmek, dayanıklı olmak, zorluklarm 
üstesinden gelmek, bütün görevleri yerine getirmek 
geleneğine sahiptir. Partinin silahlı kuvvetlerdeki 
mutlak önderliğini kararlı bir şekilde korumak ve 
sağlamlaştırmak, kadroların ve savaşçıların 
proletarya ideolojisi ve Parti çizgisi ile devrimci 
görevler içinde eğitimini güçlendirmek, ordu içinde 
birliği sağlamak, ordu ve halk arasmda birliği 
sağlamak, düşman ordusunu bölünmeye kışkırtmak, 
geniş iç demokrasiyi ve aynı zamanda kendiliğinden 
benimsenen sert disiplini temin etmek: bütün bunlar, 
siyasi konumda halkın silâhlı kuvvetlerinin inşasında 
izlenecek temel ilkelerdir. Bu faktörler halkın silahlı 
kuvvetlerinin sınıf karakterini koruyacak ve bu 
kuvvetin sürekli olarak büyümesini ve de zaferi 
teminat altına alacaktır. 

Halk savaşı vermek için, silahlı kuvvetler; ana 
kuvvet birlikleri, bölgesel birlikler, milis ve kendini 
koruma birlikleri şeklinde uygun örgütlenme 
biçimlerine sahip olmalıdır. Ana-kuvvet birlikleri, 
ülkenin herhangi bir yerindeki çarpışmalarda 
kullanılabilecek olan, hareketli birliklerdir. Bölgesel 
birlikler, bölgedeki silahlı mücadelenin dayanağı- 
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m teşkil eder. Milis ve kendini koruma birlikleri, üretim 
faaliyetine devam eden ve üslerdeki halk   , iktidarının temel 
cihazı olan, halkın yaygın yarı süahlı kuvvetidir. 

Halkımız tarafından verilen devrimci silahlı 
mücadele ispatlamıştır ki; süahlı kuvvetlerin yukarıda 
belirtüen üç örgütlenme biçimi, halk savaşının 
üerletilmesine, savaş için bütün halkın silahlandırümasına 
tamamen uygundur. Silahlı kuvvetlerin bu üç 
kategorisinin önemini ve stratejik rolünü tamamen 
kavnyabilmek için, halkımızm başanlı mücadele 
dönemlerine dönüp bakmalıyız. Ayaklanma öncesi 
dönemde, eğer gizli kendini koruma birliklerini 
örgütlemeseydik, daha sonra sahip olduğumuz güçlü 
süahlı kuvvetler asla ortaya çıkmayacaktı. Eğer direniş 
sırasında yaygın bir kendini koruma grupları ve güçlü 
bölgesel birlikler şebekesini örgütlemiş olmasaydık, 
gerüla savaşı yüksek bir düzeyde gelişmeye devam 
edemiyecekti ve hâlâ güçlü ana kuvvetleri inşa edememiş 
olacaktık. Öte yandan, süahlı mücadelenin zafer 
aşamasında, geniş hareketli bir ana kuvvete sahip 
olmasaydık, düşmanı yok etmek için büyük çarpışmalar, 
zaferle sonuçlanan seferler ve şanlı Dien Bien Phu 
çarpışması olmayacaktı. Bugün ülkemizin Güneyinde 
süahlı kuvvetler yukarıda tartıştığımız esaslara göre 
gelişmektedir. Halkın kendini düşmanın pençesinden 
kurtarmak, kısmi ayaklanmaları gerçekleştirmek ve gerilla 
savaşını geliştirmek için ayaklandığı sırada, yaygın yarı 
silahlı örgütler kırsal alanda etkin bir şekilde kitle 
hareketlerini destekliyorlardı. Siyasi ve süahlı 
mücadeleler kabarırken işte bu nedenle süahlı kuvvetlerin 
bu üç kategorisi ortaya çıktı ve gelişti. Gü- 
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ney Vietnam Kurtuluş Ordusu hızla durmaksızın 
gelişiyordu. Diyebiliriz ki, yukarıda belirttiğimiz üç örgüt 
şeklinin halkın silahlı kuvvetleri için, halk kitlelerinden 
bitmez tükenmez bir güç sağlayan, halkın sadece düşmanı 
yok etme görevini yerine getirmesine değil, fakat aynı 
zamanda siyasi ve ekonomik üslerimizi ve kurtuluş 
savaşmın potansiyelini de korumasına imkân veren, çok 
yakın organik bağları vardır. 

Ülkemizin geniş bir toprağı, sayıca yüksek bir 
nüfusu yoktu ve silahlı kuvvetlerimiz sayıca büyük 
ülkelerin silahlı kuvvetleriyle karşılaştırılamazdı. Bu çok 
önemli nedenden ötürü, ülkemizi etkin bir şekilde 
koruyabilmek, maddi ve teknik açıdan bizden kuvvetli 
olan düşmanı yenilgiye uğratabilmek için, silahlı 
kuvvetlerin bu üç şekline titizlikle başvurmak 
zorundaydık. Yaygın ve güçlü bir şekilde örgütlenmiş 
milis ve kendini koruma grupları, güçlü bölgesel birlikler, 
güçlü ve oldukça hareketli ana-kuvvet birlikleri: işte bu, 
Halk Ordusunun düzenli bir ordu olarak kurulduğu bugün 
bile, savaş gücümüzün geliştirilmesi ve ulusal savunma 
kapasitemizin yüksek bir düzeye çıkartılması için 
vazgeçilmez bir şarttır. 

Doğru Devrimci Strateji ve Taktiklerden Halk 
Savaşında Askeri Sanata Doğru 

Devrimci bir savaşda, zaferi teminat altına alabilmek 
için, halk savaşmın askeri sanatını oluşturan hem doğru 
bir stratejiye, hem de doğru bir taktiğe sahip olmak 
gerekir. 
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Bu askeri sanat, Partinin devrimci strateji ve 
taktiklerinden kaynaklanmaktadır. Stratejik amaçlar 
bakımından, hareketin amacı, askeri stratejiye yol 
gösteren ilkeler ve bunun gibi temel sorunlar devrimin 
genel strateji ve taktiklerinde kararlaştırılır, yani; eğer 
stratejinin, hareketlerin ve taktiklerin yönetimine ilişkin 
sorunlar, kazanma açısından doğru bir şekilde 
çözümlenecekse, Askeri sanat devrimci karakterden, haklı 
savaşın haklı karakterinden ve aynı zamanda düşmanın, 
bizim ve hareket sahnesinin özel şartlarından 
kaynaklanmalıdır. 

Partimizin askeri sanatı, devrimci silahlı 
mücadelenin halkçı karakterini içine sindirmiştir: 
kitlelerin, işçilerin, emekçi halkın devrimi tam olarak 
gerçekleştirme azmine ve silahlı kuvvetlerin zaferi 
sağlamada en temel ve tayin edici faktör olarak kabul 
ettiği çarpışmak ve kazanmak azmine itibar eder. Bu aynı 
zamanda, bizim askeri sanatımızın, devrimci karakteri, 
sınıf karakteri ve Parti karakteridir. 

Bizim askeri sanatımız, silahlı kuvvetleri, teçhizat ve 
teknik balamdan hâlâ zayıf olan fakat, maddi açıdan çok 
daha güçlü bulunan bir düşmana karşı çarpışmak için 
ayaklanan, küçük bir ulusun askeri sanatıdır. Bu, niteliği 
maddi gücü moral güçle yenmek, güçlü olanı güçsüz 
olanla yenmek, modern olanı ilkel olanla yenmek, 
saldırgan emperyalistlerin modern ordularını, halkın 
yurtseverliği ve devrimi tam olarak gerçekleştirmek 
azmiyle yenmek olan bir askeri sanattır. Bizim askeri 
sanatımız, güçlü bir düşmanı yenme amacıyla, strateji, 
harekat ve taktiklere ilişkin bir- 
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çok sorunu başarıyla çözümledi. Silahları ve tekniği de 
önemli sayarken, insan faktörünü ve siyasi faktörü tayin 
edici kabul ederek, insan ve silah, siyaset ve teknik 
arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde tesbit etti. Şimdi 
halkın silahlı kuvvetleri daha iyi bir teçhizata sahip 
bulunma, maddî ve teknik bakımdan daha güçlü olma 
imkanma sahiptir. Silahlı kuvvetlerin savaşma gücünü en 
yükseğe çıkartan, siyasi ruhun ve çarpışma ruhunun en 
önemli faktör olması temelinde, siyaseti ve tekniği 
birleştirerek yukarıdaki yol gösterici ilkeleri 
korumaktadır. 

Askeri sanatımız, bütün halkın ayaklanmasına veya 
halk savaşının gelişmesine doğru ilerleyen devrimci 
şiddetin diyalektik gelişimini tam olarak kavramıştır; bu 
nedenledir ki, silahlı mücadelenin siyasi mücadelenin 
devamı olduğunu vurgulamakla kalmaz, fakat; siyasi 
mücadele ile silahlı mücadelenin birleştirilmesini, 
trratejik yönlenmenin bir sorunu ve zaferin sağlanmasının 
en önemli faktörü olarak kabul etmesindendir ki, silahlı 
kuvvetleri inşa ederken kitlelerin siyasi gücüne de büyük 
önem verir. 

Halk savaşı genellikle, bizden maddi olarak daha 
güçlü olan bir düşman üzerinde mutlak bir siyasi 
üstünlüğü sağladığımız şartlarda verilir. Savaşın devrimci 
karakterini ve somut güçler dengesini değerlendirerek 
askeri sanatımız, aşağıdaki stratejik yönelişi tesbit 
etmiştir: savaşı, topyekûn ve uzayan bir savaşı bütün 
halkla yürütmek. Siyasi üstünlüğümüzün hakim olduğu, 
uzayan bir ',avaşı vermek zorundaydık. Güçlerimizi 
giderek    artırabilir,    güçsüz bir    durumdan 
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güçlü bir duruma geçebilir, düşmanla aramızdaki güçler 
dengesini lehimize çevirebilir ve zaferin bizden yana 
olmasını garantiliyebiliriz. Halkımızın geçmiş 
dönemlerdeki mücadelesine dönüp baktığımızda, kural 
olarak daima uzun süreli mücadele startejisine 
başvurduğumuzu, bu stratejinin önceki kutsal direniş 
savaşını zafere ulaştırdığını görebiliriz. Bu, bazı somut 
tarihi şartlarda,, siyasi üstünlüğün bizden yana olduğu bir 
zamanda veya başka bir sebeble güçler dengesinin hızla 
lehimize işlediği bir sırada, halkın devrici mücadelesine 
hız vermek imkanından ve tayin edici zaferi bir an evvel 
kazanmaktan geri kalırız demek değildir. 1945 
Ağustos'unun şanlı günlerinde işte böyle oldu. Partinin 
çağrısına uyarak, bütün halkımız siyasi mücadele ve 
mahalli gerilla savaşından, doğrudan doğruya genel 
ayaklanmaya geçti ve şanlı bir zafer kazandı. 

Bizim askeri teorimize göre, biz düşmandan siyasi 
olarak, düşman da bizden maddi olarak üstün bir 
durumdayken, halk savaşında zaferi sağlamak için, 
yaygın bir gerilla savanşını geliştirmek gerekir. Düzenli 
savaş ve gerilla savaşı birbirleriyle sıkıca birleşmişlerdir. 
Birbirlerini geliştirirler ve düşman güçlerini tüketip, 
yokederek nihai zaferi sağlarlar. Halkımızın zafer 
dönemlerindeki mücadelelerine dönüp baktığımızda, 
düzenli savaşla birleşmiş olan gerilla savaşının stratejik 
rolünü tam olarak görebiliriz. İlk günlerdeki gerilla savaşı 
olmadan, ne Ağustos genel ayaklanması ne de direnişteki 
muzaffer düzenli savaş olurdu. Bugün Güney Viatnam 
savaş alanında, kırsal alanlardaki kısmı ayaklanmada, 
gerilla savaşı son derece önemli stratejik bir role sahiptir 
ve gittik- 
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çe yüksek bir düzeye doğru gelişmektedir. Öte yandan, 
eğer gerilla savaşı düzenli savaşla birleştirilmesiydi, 
halkımız önceki kutsal direniş savaşındaki zaferini 
kazanamazdı. Gerilla savaşı ve düzenli savaş halk 
savaşının vazgeçilmez savaş biçimleridir. Fakat bu, her 
şart altında; bir halk savaşı mulaka gerilla savaşı şeklinde 
başlar ve daha sonra düzenli savaşa geçer demek değildir. 

»Düşman şimdi ülkemizin kuzeyine karşı saldırgan 
bir savaşı başlattığından" bizim ve düşmanın içinde 
bulunduğu somut şartlar açısından, düzenli savaş ve 
gerilla savaşı birlikte başlatılmalıdır. 

Bütün savaşlarda, silahlı kuvvetler ya savunma ya da 
saldırı faaliyeti gösterirler. Devrimci savaş her iki biçimi 
de kullanır fakat saldırı, en önemlisi olarak kabul edilir. 
Silahlı devrimci mücadelenin somut pratiğinin sonucu 
olarak, askeri sanatımız somut mücadele biçimlerini 
yaratmıştır; gerilla savaşı, hareketli savaş ve mevzii 
savaş. Bütün bu biçimler, saldın ve savunma 
hareketlerinde, halkın silahlı kuvvetlerinin devrimi tam 
gerçekleştirme azmini, güçlü olanı güçsüz olanla yenmek 
ve düşmanı parçalamak azmini en yüksek seviyeye 
çıkartır. 

Bizim askeri sanatımız, silahlı kuvvetlerin bütün 
faaliyetlerine yol gösteren doğru hareket ilkelerini de 
ortaya koymuştur. Bu ilkeler, halkın silahlı 
mücadelesinin yolunda giderek şekillenir. Bu ilkeler 
geliştirilip en yüksek düzeye çıkartılmışlardır. Bu ilkeler, 
bizim devrimi tam olarak gerçekleştirme azmimizi 
gösterir. Bu ilkeler, düşmanın insan gücünü yok etmek ve 
kuvvetlerimi- 
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zin korunması ve güçlendirilmesi azmine büyük önem 
verirler. Bunlar aynı zamanda, silahlı kuvvetlerimizin 
gücünün her çarpışmada artması gerektiğini ve savaşda 
zaferi kazanmayı hatırda tutarak, teçhizat ve teknik 
bakımından bizden daha güçlü olan düşmanı yenilgiye 
uğratmak için, siyasi üstünlük ve kahramanlığı 
çarpışmalarda geliştirmek, büyük bir hareket kabiliyetine 
ulaşmak, saldırı hareketlerinde inisiyatifi ele geçirmek 
için herşey yapılmalıdır şeklindeki düşünceyle birlikte 
içimize işlemiştir. 

Askeri sanatımız, devrimci görevlerin ve bugünkü 
şartlardaki halk savaşının gereklerini yerine getirecekse 
sürekli olarak gelişmelidir. Bir savaş, bugünkü Güney 
Vietnam savaş alanında olduğu gibi, düşmanın modern 
teçhizat ve silahlara, bizim ise geri bir teçhizat ve 
silahlara sahip bulunduğumuz şartlarda olabilir. 
Güney'deki yurttaşlarımız, savaş geleneğini geliştirdiler 
ve düşmanı yenilgiye uğratmak için, direnişte elde 
ettikleri tecrübeleri yaratıcı bir şekilde • uyguladılar. Bu 
savaş, düşmanın modern teçhizat ve silahlara sahip 
olduğu, bizim ise nispeten modern olmakla beraber 
düşmanınkine nispeten hâlâ geri teçhizat ve silahlara 
sahip olduğumuz şartlarda da olabilir. Bu şartlar altında, 
askeri sanatımız gene, savaşın halkçı karakterine, siyasete 
ve kahramanca çarpışma ruhuna dayanır ve bu temelde 
teçhizat ve silahlarımızın etkinliği artar, hareketlerin 
örgütlenmesi ve yönetimi yüksek bir düzeye çıkar ve 
silahlı kuvvetlerimiz gittikçe artan bir savaşma gücüne 
sahip olurlar. 
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Kitleler  Arasındaki   Siyasi  Üslerden   Ulusal Halk 
Savunmasına Doğru 

Güçlü bir şekilde örgütlenmiş bulunan ard bölge 
daima zafere götürür. Çünkü böyle bir ard bölge, savaş 
için siyasi ve moral teşviğinin ve cephe için seferberliğin, 
insan gücünün, malzemenin ve paranın kaynağını teşkil 
eder. 

Biz ard bölgenin savaştaki rolüne en büyük önemi 
verdik. Silahlı mücadele sorunu çıktığında, silahlı 
kuvvetlerimizin saklanabileceği, eğitilebi-leceği, 
ikmalinin yapılabileceği, güçlendirilebileceği ve 
dinlenebileceği bir yere sahip olunması sorunu da ortaya 
çıktı. Devrimci mücadele gelişirken, ard bölgeyi yoktan 
var ettik, onu geliştirdik, kitlelerin içindeki üslerden 
başlıyarak, bugün nisbeten tam bir ulusal halk savunması 
sistemine sahip olduk. Partimizin silahlı mücadele için 
hazırlık yapılmasına karar verdiği ilk günlerde, hür bir 
karış toprağa bile sahip değildik. Bu sırada bizim yegane 
ard bölgemiz; gizli siyasi üslerimiz ve devrim davasında 
bilinçlenen halkımızın eksiksiz sadakatiydi. Partimiz bu 
gizli siyasi üslerden -ilk gerilla birliklerimiz silahlı 
mücadele üzerinde yoğunlaşıyorlar ve siyasi faaliyet 
askeri faaliyetten daha önemli olarak kabul ediliyordu.- 
silahlı mücadele için gizli üsleri kurmaya, kısmi gerilla 
savaşını vermeye ve kurtarılmış bölgeyi yaratmaya 
çalışıyordu. Daha sonra değerli uzun direniş savaşı 
boyunca düşman gerisindeki gerilla üsleri ve gerilla 
bölgesinin yanısıra silahlı mücadelenin ard bölgeleri 
olarak sağlam örgütlenmiş, geniş kurtarılmış bölgelerimiz 
de vardı. Her durumda gittikçe güçlenen ard bölgemiz 
bize elverişli olan savaş 
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alanlarında yoğunlaştırılmış bulunan ana güçlerimizin 
saldırı harekatının başlangıç noktasıydı. Bu ard bölge, 
giderek büyüyen karşı saldırı seferinde, silahlı kuvvetleri 
hazırlamamızı ve etkin bir şekilde ikmalini yapmamızı 
sağladı. Düşman işgali altındaki bölgede, ard bölgeler, 
siyasi bakımdan bilinçli halkın kadro ve gerilla 
savaşçılarını yeraltında bazen aylarca sakladığı ilk 
yerlerdi. Bu yerler gerilla üsleri ve gerilla bölgeleri haline 
geldi. Şimdi Güney'de, yurttaşlarımız tarafından verilen 
kurtuluş savaşmda, kitlelerin şiddetli ve yaygın gerilla 
savaşı ile birleşmiş siyasi mücadelesinin sonucu olarak, 
zaferin sağlanmasında gittikçe önemli bir rol oynayan 
kurtarılmış bölgeler kurulup geniş bir alana yayıldılar. 

Halkımızın zafer dönemlerindeki mücadelesine 
dönüp baktığımızda, ard bölgelerin savaşla ilgili stratejik 
önemini iyice kavrayabilir ve şu sonuca varabiliriz: halk 
savaşı açısından, ard bölgelerin inşa edilmesi ve 
sağlamlaştırılması her türlü şart altında sürdürülmelidir. 
Siyasi, ekonomik ve askeri durumlar eşit derecede önemli 
olmakla beraber, bunların içinde en önemlisi siyasi 
faktör, «halk» faktörüdür. Bu nedenledir ki; geçen 
savaşta halkın desteğiyle birlikte, sadece ulaşılamaz 
dağlık bölgelerde değil, fakat ırmakların böldüğü ve 
düşman karakollarının serpiştiği geniş ve açık delta 
bölgelerinde de nisbeten emin üsler kurmayı başarabildik. 
Bugün, sosyalizmin başarılı bir şekilde inşa edildiği 
kurtarılmış Kuzey, güçlü bir ard bölgemiz, bizim geniş ve 
devrim davasındaki mücadelesinde bütün Vietnam 
halkının üssüdür. Ulusal savunmayı her durumda 
sağlamlaştırmak, ülkenin savunma kapasitesini daha da 
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arttırabilmek için, sadece halkın silahlı kuvvetlerini inşa 
etmeye çalışmakla yetinmemeli fakat ard bölgelerimizi de 
her şart altında sağlamlaştırmak için büyük gayret 
sarfetmeliyiz. En temel sorun; halkın yurtseverliğim, 
sosyalist bilincini, ülkenin efendisi olduğu anlayışını ve 
devrimci uyanıklığını artırmak ve bu temelde halkı 
Kuzey'in savunması için çarpışmaya hazırlarken, üretimi 
artırmak ve sosyalizmi inşa etmek üzere seferber 
edebilmektir. Proletarya diktatörlüğünü devamlı olarak 
sağlamlaştırmak, emekçi halk için demokrasiyi 
genişletmek, karşı devrimcileri kararlı bir şekilde 
bastırmak gerekmektedir. İç düzen ve güvenlik 
sağlandığında, korkulacak bir yabancı saldırısı da olmaz. 
Güçlü bir ulusal savunma kendi maddi ve teknik 
temellerine sahip olmalıdır. Bu bakımdan, sosyalist 
endüstri ve tarımın inşasının, muhabere ve ulaşım 
vasıtalarının geliştirilmesinin ve diğerlerinin, Kuzey'de 
ulusal ekonominin sağlamlaştırılmasında büyük önemi 
vardır. Ekonomiyi inşa ederken, ekonomik inşayı ulusal 
savunmayla, barış halinin ihtiyaçlarını savaş halinin 
ihtiyaçlarıyla daha iyi bir şekilde koor-dine etmek 
gerekmektedir. Ancak bu şekilde, mevcut durumun 
devrimci görevlerini yerine getirebilir, ülkemizin ulusal 
savunma potansiyelini arttırabilir ve silahlı 
kuvvetlerimizin bütün görevlerinin başarılı bir şekilde 
tamamlanmasını sağlıyabilir, düşmanın saldırı ve 
kışkırtma manevralarını başarısızlığa uğratabiliriz. 

Şimdiki Görevler 

Devrimin şimdiki safhasında, eskiden işçi-köy- 
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lü diktatörlüğü devletinin bir aygıtı olan halkın silahlı 
kuvvetleri, şimdi proletarya diktatörlüğü devletinin bir 
aygıtı haline geldi. Böyle bir değişiklik, sosyalist 
devrimin tarihteki en köklü ve mükemmel devrim olması 
gibi, daha derin bir ideolojik dönüşümü de gerekli kılar. 
Sonuç olarak, kadro ve savaşçıların sınıf bilincini 
arttırmak, Marksist - Leninist teori ile onları eğitmek 
görevi daha acil bir görev halini alır. Bugün Kuzey'in 
ekonomisi giderek emin bir şekilde gelişirken, silahlı 
kuvvetlerin askeri teçhizatını geliştirmek, maddi ve 
teknik temelini sağlamlaştırmak için ye-ni olanaklara 
sahip bulunmaktayız. Böylece, örgütlenme ve kumanda 
düzeyini yükseltmek amacıyla, modern askeri tekniği ve 
bilimi kavramak için mükemmel bir çalışmanın 
yapılması, en önemli bir siyasi görev halini almaktadır. 
Fakat Parti önderliği, devrimci karakterin, sınıf 
karakterinin, halkın silahlı kuvvetlerinin korunup 
güçlendirilmesine en önde yer vermeye devam etmelidir. 

Partimizin askeri çizgisini tam olarak kavrıyabilmek 
için, pratik üstüne görüşünü özümlemeliyiz çünkü, bu 
askeri çizgi, Marksizm-Lenizmin. evrensel ilkelerinin 
savaşa, silahlı kuvvetlere, ülkemizin somut şartlarına 
ustaca uygulanmasının bir sonucudur. Savaş sosyal bir 
vakıadır ve belirli :urallara göre gelişir. Vietnam'daki 
devrimci savaş, devrimci savaşın genel kanunlarına tabî 
olmakla beraber, kendine özgü kanunlara da sahip 
bulunmaktadır. Partimiz bu savaşı başarıyla yönetmiştir 
çünkü, yukarıdaki genel ve özel kanunları kavramış ve 
bütün temel askeri sorunları çözümlemede ülkemizin 
somut şartlarına dayanmış- 
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tır. Bu bakımdan, Partinin askeri çizgisini özümle-mek 
demek, aynı zamanda, silahlı kuvvetlerin inşası ve 
hareket yönetimi sorunlarını doğru bir şekilde 
çözümlemek için yenmemiz gereken ve halkın silahlı 
kuvvetlerinin durum ve özellikleri, ulusal ekonominin 
durum ve olanakları, iktisadi faaliyet ile ulusal 
savunmanın koordinasyon sorunu, savaş alanının 
özellikleri ve diğerleri hakkında çalışıp, mükemmel bilgi 
sahibi olmak demektir. Örgütlenme ve teçhizat 
meselesinde olduğu kadar, taktik ve ideolojik eğitimde 
de, mekanik, basmakalıp, gerçeklerden uzak düşünce ve 
hareketlerle de mücadele etmeliyiz. 

Partinin askeri çizgisini tam olarak kavramak için, 
halkın ve halk silahlı kuvvetlerinin savaşma geleneğinin 
ve tecrübelerinin rolünü açık bir şekilde görebilmeliyiz. 
Son derece kahramanca, zengin ve yaratıcı bir devrimci 
mücadele içinde, halkımız ve halkımızın silahlı 
kuvvetleri şanlı bir savaş geleneğine sahip oldular ve çok 
değerli, zengin tecrübeler kazandılar. Gelecekteki modern 
savaş şartlarında, bu gelenek ve tecrübelerin hâlâ büyük 
bir değeri ve rolü . olacaktır. Bu nedenle, halkımızın ve 
ordumuzun büyük geleneklerini koruyup geliştirmeye 
çalışmalıyız: onların çarpışma tecrübelerini iyice 
değerlendirmeli, sentezini yapmaya, geliştirmeye ve yeni 
şartlar altında kullanmaya çalışmalıyız. 

Güneyli yurttaşlarımızın ve kahraman Güney 
Vietnam Kurtuluş Ordusunun devrimi tam olarak 
gerçekleştirme azmini ve kararlı mücadele ruhunu da 
kendimize örnek almalıyız. Güney Vietnam halkı ve 
Kurtuluş Ordusu, ateşli   yurtseverliği ve 
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düşmana karşı duyduğu derin nefretle birlikte son derece 
zengin bir savaş tecrübesine sahip oldu. ABD 
emperyalistleri ve ajanlarının modern taktik ve silahlarını 
alt etti ve onları «özel savaşlarında» ağır, onur kırıcı 
yenilgilere uğrattı. Muhteşem bir kahramanlık, siyasi 
mücadele ile birleşmiş olan askeri mücadele, üç bin tanesi 
ABD saldırganlarınınkisi olmak üzere yüz binlerce düşman 
askerinin imhasi, yüz elli binin üzerinde düşman askerinin 
anavatan saflarına geçmeye ikna edilmesi, «helikopter» ve 
«zırhlı» taktiklerinin yenilgisi, düşman tarafından kurulan 
«stratejik köycük» sisteminin esasından tahrip edilmesi, 
kendi kendine savaşan köy ve köycüğümüzden 
binlercesinin , kuruiması, düşmana karşı verilen siyasi 
mücadeleye dolaysız olarak katılan milyonlarca fert, 
topraklarını dörtte üçünün ve bu topraklar üzerinde yaşıyan 
sekiz milyondan fazla insanın kurtarılması, bütün bu parlak 
başarılar, «Anavatanın Bronz Kalesindeki» (4) 
yurttaşlarımızın ve kahraman Kurtuluş Ordusunun, son 
derece zor ve şiddetli ama aynı zamanda zaferle dolu olan 
kurtuluş savaşında büyük fedakarlıklar pahasına kazanmış 
olduğu tecrübeleri oluşturmaktadır. Bu mücadele hem 
devrimci özünde, hem de yönteminde halkımızın silahlı 
mücadele tecrübesini yeni bir düzeye çıkarttı. Bu, 
halkımızın devrimci mücadele ve devrimci askerlik 
sanatına, çok önemli bir katkıdır. 

Biz, halkımızın silahlı mücadelesine büyük katkıları 
bulunan, kardeş ülke ordularının gelişmiş tecrübelerini de 
incelemeliyiz. Fakat bu ince- 

(4)    Güney Vietnam, Ho Chi Minh tarafından,  «Ana vatanın  
Bronz Kalesi» diye adlandırıldı. 
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lemede, doğru bir seçim ve tahlil yapmalı, ülkemizin 
ve ordumuzun şartlarını, silahlı mücadele ge  'leneğini 
ve savaş tecrübesini aklımızdan çıkarmamalı vede 
mekanik bir taklikçiliğe, dogmatizme düşmeden, 
öğrendiklerimizi yaratıcı bir şekilde uygulamalıyız. 

Partimiz, halkımızın devrimci davası için vediği 
mücadeleye önderlik etmede, devrimci silahlı 
mücadele sorununu tam olarak kavramıştır. 
Marksist-Leninist ilkeleri uygulayarak, doğru bir 
askeri çizgiyi titizlikle, yaratıcı bir şekilde hazırladı 
ve halkımızın devrimci silahlı mücadelesini zafere 
ulaştırdı. 

Karakteri ve özellikleriyle, Partimizin askeri 
çizgisi, gittikçe artan enternasyonal bir önem 
kazandı. Bu, şimdi Asya, Afrika ve Latin 
Amerikanın bütün ülkelerinde boyun eğmez bir 
şekilde yükselen ulusal kurtuluş hareketlerine büyük 
bir katkıdır. 

Bugün, Güney Vietnam'daki yurttaşlarımız, 
kurtuluş savaşlarında gittikçe önem zaferler 
kazanmaktadırlar. ABD emperyalistleri ve uşakları 
son derece şiddetli siyasi ve askeri krizler 
içindedirler. Durumu kurtarmak amacıyla, şimdi Gü-
ney'deki «özel savaşlarını» şiddetlendirmeye 
çalışmakta aynı zamanda, Kuzey'e karşı sabotaj ve 
kışkırtma faaliyetlerini arttırmakta ve savaşı Kuzey'e 
doğru genişletmek istemektedirler. Kuzey 
Vietnam'daki bütün halkımız, sosyalist ekonominin 
kurulması için bugün her zamankinden fazla çaba 
gösterirken, ulusal savunmayı sağlamlaştırmaya 
çalışmalı, güçlü halk silahlı kuvvetlerini inşa etmeli, 
barışı korumak ve Kuzey'i savunmak için, 
mücadeleye katılmaya hazır olmalı ve Güney'deki 
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yurttaşlarımızın mücadelesini faal olarak desteklemelidir. 
Düşmanın şiddetine karşı çıplak elleriyle verdikleri 

beş yıllık zor ve şiddetli siyasi mücadelede, güneyli 
yurttaşlarımız sayısız acı ve sıkıntı çektiler fakat gene de 
zaferi kazandılar. 

Binlerce köy düşman tarafından yakıldı. Yüz 
binlerce insan hapislere atıldı, işkence gördü ve 
hapishanelerde, toplama kamplarında öldürüldü. Fakat 
acılar ve kayıplar halkımızın savaşçı karakterini, 
yurtseverliğini azaltamadı. Tersine, şiddetli siyasi 
mücadelelerinde, yurttaşlarımız çelikleştiler. ABD-Diem 
kliğinin vahşetini ve halkın anavatanın düşmam olmaktan 
ve şiddetli, haksızlığı temsil etmekten ileri gelen telâfisi 
mümkün olmayan temel zaaflarmı kavradüar. Şiddetli 
siyasi mücadelerinde yuttaşlarımız; düşmanı yenmek,. 
,eniş halk kitlelerinin temel isteklerini gerçekleştirmek 
için, devrimci mücadeleden başka bir yol olmadığını 
açıkça gördüler. ABD-Diem kliğinin,, yurttaşlarımızın 
devrimci ruhunu bastırmaktan uzak olan silahları, 
mermileri, hapishaneleri, yeniden eğitim merkezleri ve 
faşist kanunları, bu devrimci ruhu sadece daha fazla 
şiddetlendirmeye yararlı. Beş yılın başmdan sonuna 
kadar, ABD-Diem kliği halka karşı gerçek bir savaş 
yürüttü. Fakat,  

halkın devrimci ruhu buna karşı koydu ve birçok geniş 
alanda devrimci kuvvetler el sürülmemiş bir şekilde 
eksiksiz olarak kaldılar. 

1959'un sonuyla 1960'ın başı Güney'in devrim- 
ci hareketinde yeni bir gelişmeyi kaydetti. Geçmiş 
yılların kararlı siyasi mücadelesi, şimdi    devamlı 

bir  gelişme gösteren, kendini-korumak için verilen 
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silahlı mücadele ile destekleniyordu. Kitlelerin devrimci 
şevki, muazzam Dağlık Batı bölgesinde olduğu kadar -
Mekong Deltasında da kabaran sular gibi yükseldi. 
Düşmanın geniş bölgeler üzerindeki pençesi sökülüp 
atıldı. Bazı yerlerde, düşman yönetimi sökülüp atıldı. 
Zalim iblisler tecrit edildiler veya cezalandırıldılar. Bazı 
yerlerde, bolluk bölgeleri tahrip edildi ve sakinlerinden % 
80'i kurtarıldı. ABD-Diem yönetimi ciddi ve sonsuz bir 
krizden muzdaripdi. Halkın devrimciliğinin yükselmesi 
karşısında, Güney'i hızla pasifleştirme» ve Kuzeye 
saldırıda bulunurken Güneyi bir üs olarak kullanma 
tasarılarının tam bir fiyasko ile sonuçlandığını gördüler. 
Bütün çabalarını hareketin bu yeni gelişimine karşı 
koymaya hasretmek zorunda kaldılar. 

ABD emperyalistleri ülkemizin Güney'ine, 
müdahalelerini açık bir şekilde arttırdılar. 1961 
Mayısında, ABD Başkan Yardımcısı Johnson ile Ngo 
Dinh Diem arasında tek yanlı bir askeri antlaşma 
imzalandı, daha sonra Staley Taylor plânı ortaya çıktı ve 
Saygon'da General Pau Herkins komutası altmdâki ABD 
Askeri Kumandanlığı güçlendirildi. ABD emperyalistleri 
ve uşakları, Güney'i, ulusal kurtuluş hareketini bastırma 
amacını güden sözde «özel savaşları»nda bir deneme 
tahtası gibi kullanmak için, Güney'de «habersiz savaşı» 
başlatmaya karar verdiler. 

Kısacası, bu «özel savaş» plânı yani Staley Taylor 
plânı üç aşamalıydı. Birincisi; Güney'i «pasifleştirmek» 
Kuzey'de casus-komando şebekesini kurmak, ikincisi, 
Kuzey'deki sabotaj faaliyetini arttırırken, ekonomiyi İslah 
etmek ve Güney'deki 
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kukla askeri güçlerin sayısını çoğaltmak, sonuncusu da; 
Güney'in ekonomisini geliştirmek ve Kuzeye saldırmak 
şeklinde idi. 

Birinci aşamayı gerçekleştirmek için (en önemli 
aşama olarak kabul ediliyordu); ordunun etkinliğini 
arttırmak, donatımını geliştirmek, nüfusun büyük, bir 
kısmını tedricen biraraya toplamak ve kontrol etmek 
amacını güden stratejik köycükler» «devlet politikasının» 
uygulanması ve kukla silahlı kuvvetlerin savaş 
kapasitesinin arttırılması gibi, bir seri yöntem üzerinde 
çalıştılar. ABD emperyalistleri, Ngo Dinh Diem 
yönetimine, başta askeri yardım olmak üzere, çok yönlü 
yardımlarını arttırdılar. On sekiz ay içinde, yani 1962' nin 
sonuna kadar, sayıca son derece arttırılmış bulunan gerici 
askeri kuvvetlerin halkın siyasi ve askeri devrimci 
kuvvetlerini kesinlikle ezeceğini ve aynı zamanda, 
Güney'deki on dört milyon yurttaşımızı çoğunu sürüler 
halinde «stratejik köy-cüklere» toplayıp sıkı bir göz altına 
alabileceklerini ve gerilla grupları ile her türlü 
bağlantılarını kesebileceklerini; bütün Güney Vietnam'ı 
«pasifleştirebileceklerini» böylece ilk aşamamn 
tamamlanmış olacağını hesapladılar. 

Başlangıçta, düşmanın bu haince tasarısı, Güney'deki 
yurttaşlarımıza yeni bir takım zorluklar yarattı. Bununla 
beraber, sarsılmaz mücadele azmi ve ulusumuzun 
düşmanlarını yenme arzusundaki sebatkârlığı ile 
yurttaşlarımız; ABD emperyalistlerinin silahlı müdahale 
plânlarını boşa çıkartmak için mücadelelerine kahramanca 
devam ettiler. ABD-Diem'in «özel savaşına» karşı 
koymak için, Güney'li halk önündekileri silip süpüren, 
güç- 
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lii bir gerilla savaşını, tam ve uzun bir halk savaşını 
başlattı. Başlangıçta, düşman maddi güçlerde 
üstünlük kaydederken, Güney'li yurttaşlarımız 
silahsızdılar. Güney'deki halkımız, saldırıya 
haklılıkla, güçlüğe güçsüzlükle, modern silahlara 
kahramanlıkla karşı çıkarak, son derece şiddetli ve 
zorlu bir mücadele vermek zorundaydı. Güney'deki 
ordu ve halkımız, kendilerini donatmak için düşman 
silahlarını ele geçirerek, bütün zorlukların ve 
tuzakların üstesinden geldiler, güçlerini hızla 
geliştirdiler, başarı üstüne başarı kazandılar ve onlar 
daha da büyük zaferleri kazanacaklardır. 

ABD-Diem kliği, silahlı kuvvetlerimizi ve siyasi 
üslerimizi ezmek için askeri yöntemleri en etkin 
yöntemler olarak kabul etti. 1961 ve .1963 yıllarında, 
ordu ve halkımız bu kliğin birçok askeri sıkıntının 
içine düşmesine yol açtı. Umulmadık sonuçları 
yaratamayan, «helikopter taktikleri», modern 
silahlar, kimyasal zehirler ve benzerleri bile bunları 
başlatanları acı yenilgilerden kurtaramadı. Köyler 
üzerine yapılan irili ufaklı akınların çoğu ya 
püskürtüldü ya da ezildi. Güney'li ordu ve halk 
tarafından, birçok düşman karakolu yok edildi, 
birçok düşman gernizonuna saldırıldı ve karada veya 
suda birçok düşman takviyesine veya düşman 
konvoyona hücum edildi. 1963'ün başında, Kurtuluş 
Ordusu ve My Tho gerillalarının çınlayan Ap Bac 
zaferi, savaşçılarımızın sınırsız kahramanlığını 
yüceltti ve Güney'deki yurtsever kuvvetlere 
çarpışmaları kazanmak ve düşmanı yok etmesi için 
bir ilham kaynağı oldu. Kurtuluş Haberleri Ajansının 
yayınladığı haberlere göre, gerilla savaşının ilk üç 
yılında (1967-1963)), Güney'li ordu ve halkın 
aralarında yaklaşık olarak 1500 Ameri- 
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kalının da bulunduğu 250.000'den fazla düşman 
askerini yok ettiler ve savaş dışı bıraktılar. Yüzlerce 
düşman uçağını düşürüp tahrib ettiler ve her cinsten 
olmak üzere, 30.000 adet silah ele geçirdiler. 

Tesbit edilmiş bulunan «stratejik köycükler» 
politikası, «özel savaş»ın belkemiğidir; ABD-Diem 
kliği bütün umutlarını bu politikaya ve bunu her ne 
pahasına olursa olsun uygulamak için insan gücüne 
ve serveti bir araya topladı. Kısa bir zamanda, on 
yedi bin «stratejik köycüğü» inşa edip, Güney'i 
muazzam bir hapishaneye çevirebileceklerini 
hesapladılar. Bununla beraber, daha en başında 
nitibaren, plânları yurttaşlarımızın şiddetli bir 
muhalefeti ile karşılaştı. Halkı sürü haline getirmek 
sandıkları kadar kolay değildi; «stratejik 
köycüklerin» inşasının temposu geçtikçe düştü. 
Birçok «stratejik köycük» ya kurulur kurulmaz tahrip 
edildi ya da birçok kez saldırıya uğradı ve böylece 
düşman tarafmdan sağlamlaştırüamadı. Diğerleri de, 
bir kez tahrip edildikten sonra savaş köyleri, gerilla 
savaşının sağlam kaleleri haline geldiler. Ngo Dinh 
yönetiminin istatistiklerine göre, kurulan «stratejik 
köycük» sayısı altı yedi bini aşmıyordu. 

Askeri mücadele ve «stratejik köycüklerin» 
tahribi ile beraber bunlarla koordine bir biçimde, 
halkın bütün kesimlerini kucaklıyan ve önündekileri 
silip süpüren, güçlü bir siyasi mücadele gelişti. 
Kitlelerin siyasi kuvveti birçok sefer düşmanın imha 
hareketlerini ezdi ve yurttaşlarımızın hayatını, malını 
başarıyla korudu. Kırsal alandaki yönetimi parça 
parça tahrip eden, kırsal   alanlarda 
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geniş birçok alanı kurtaran ve onbinlerce düşman askerine 
ve subayına halkın saflarma geçme çağrısında bulunan 
gene bu güçtü. Sadece 1962-1963*de siyasi mücadeleye 
çeşitli biçim ve ölçüde elli milyondan fazla bireysel 
katılma olduğu kaydedildi. 1963'ün ikinci yarısında irili 
ufaklı şehirlerde özellikle Hue ve Saygon-Cholon'da; 
Budistler, gençlik, öğrenciler, aydınlar ve emekçi halk 
tarafından ortaya konan mücadele sonucu ABD Diem 
kliği kendini gittikçe derinleşen bir krizin içinde buldu. 

İki yıllık geniş çaplı «özel savaşlarından sonra, ABD 
emperyalistleri ve uşakları hem askeri hem de siyasi 
alanda olmak üzere birçok zorluk ve sıkıntı ile 
karşılaştüar. 18 aylık süre aşıldı. Güney'i hızla 
«pasifleştirme» stratejisi bir kez daha batağa battı. 
Güney'de, ordu ve halkımızın sınırsız kahramanlığı 
karşısında, Staley-Taylor plânı tam bir fiyaskoyla 
sonuçlandı. 

«Özel Savaş»taki peşpeşe yenilgilerden dolayı, ABD 
emperyalistleri ve uşakları arasındaki çelişkiler o kadar 
büyüdü ki, 1963'ün sonunda ve 1964'-ün başında ABD 
emperyalistleri uşakları arasında nöbet değişimi yapmak 
ve durumu kurtarmak için iki hükümet darbesi sahneye 
koymak zorunda kaldılar. Ngo Dihn Diem ve Ngo Dihn 
Nhu devrildiler ve öldürüldüler. Kısa br süre sonra Duong 
Van Minh kliği de yerini yeni uşaklara bıraktı. 

Dokuz yıl içinde, Diem Nhu kardeşler ABD 
emperyalistlerine etkin bir şekilde hizmet ettiler, 
"ülkelerini ve yurttaşlarmı sattılar ve de Amerikalılar 
tarafından «bir numaralı anti-komünist savaşçılar», «hür 
dünyanın büyük adamları»    diye 
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methedildiler. Şimdi, Diem-Nhu'yu yıkmak ve sadık 
uşaklarını öldürmek zorunda kalan ABD 
emperyalistleri, yeni-tip sömürgelerinin utanç verici 
yenilgisini, sözde «özel savaş»larının fiyaskosunu 
kabul etmek durumunda kaldılar. Diem Nhu'un 
acınacak çöküşü kukla yönetim saflarında şaşkınlığı, 
sersemliğe ve bezginliğe yolaçtı. Bu, ABD 
emperyalistleri ve uşakları arasında gittikçe 
keskinleşmekte olan çelişkileri çözümleyemedi. 
Tersine daha şiddetli ve karmaşık bir hale getirdi. 
Bu, kukla asker ve subayların çöken morallerine 
destek olamayıp tersine morallerinin kırılmasına 
sebep oldu. 

I963'ün sonunda ve özellikle 1964'ün başında, 
Güney'deki halkımız düşmanın zayıf noktalarını ve 
içinde bulunduğu zorlukları en iyi şekilde 
değerlendirdi. Her alanda faaliyetini arttırdı ve 
büyük zaferler kaydetti. Kurtuluş Haberleri 
Ajansının ilk istatistiklerine göre, bu yılın ilk altı 
ayında, Güney'li ordu ve halk yaklaşık olarak 14.000 
çarpışmada bulundu, 400 düşman karakolunu yer 
lebir etti, düşmanı ezerek 550'den fazla karakolunu 
başka yerlere nakletmek zorunda bıraktı, aralarında 
500'den fazla Amerikalının da bulunduğu 42 000 
düşman askerini yoketti ve esir aldı, yaklaşık olarak 
30 000'ini safdışı etti. Her cinsten olmak üzere 5000 
silah, milyonlarca mermi ve el bombasını ele geçirdi, 
170 tane değişik tipte uçağı düşürürken 320 tanesine 
de hasar verdirdi. Nam Bo Deltası ve Batı 
Yaylasmdan, Beşinci Bölgedeki kıyı alanlarına kadar 
olan yerlerde halkımız ayaklandı ve yaklaşık olarak 
2 000 «stratejik köycüğü» tahrip etti. Birçok yerde 
kurtarılmış bölgeyi genişletti. Yukarıdaki rakkamlar, 
Güney'deki direnişin, 
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yeni bir aşamaya girmekte olduğunu ve güçler 
dengesinin giderek lehimize geliştiğini 
İSPATLAMAKTADIR. 

Bu durum karşısında, son derece gerici ve vahşi 
tabiatıyla, ABD emperyalistleri elbette ki yenilgilerini 
kabul etmediler ve saldırgan savaşı ha-yasızcasına 
arttırdılar. Şimdi onlar, Güney'de uzun süreli bir savaşı 
karşılamak durumundalar. Bunun için de yeni bir stratejik 
plân ortaya attılar. 1964-1965 yıllarında hazırlanan ve 
Güney'i pasifleştirmeyi amaçlayan, Johnson-Mc Namara 
plânını. Bu yeni plân iflas etmiş olan, Staley-Tay-lor 
plânından esasda farklı değildir. Yeni olan, ABD 
emperyalistlerinin, özel savaşlarında daha iyi sonuçlar 
sağlayabileceği umuduyla, savaş vasıtalarını arttırmak 
için daha büyük bir çaba serfetmeleridir. 200 000 sivil 
muhafız ve savaşan gerici gençlerden ayrı olarak, kukla 
ordu 350 000'e çıkarıldı. ABD danışmanları ve devlet 
görevlilerinin sayısı 25000'e ulaştı. Her cinsten olmak 
üzere sayısı 700'ü geçti, keza diğer silahlarda arttırıldı. 
1964 yılı için, askeri yardım 500 milyon dolardan 625 
milyon dolara çıktı. Bu, kukla orduyu içinde bulunduğu 
vahim durumdan kurtarmak, gerillalar tarafından kontrol 
edilen alanları plâna göre «pasifleştirmek» için kuvvet 
toplamak, herşeyden önce, Mekong Deltasının sekiz 
eyaleti ve Orta Vietnam'ın güneyindeki birçok bölgeye 
pençesini yeniden geçirmek amacıyla, ABD 
emperyalistlerinin göstermiş olduğu, hatırı sayılır 
derecede büyük bir savaş çabasıydı. 

Bu yeni plânı uygulamak üzere, ABD 
emperyalistleri, ABD Birleşik Baş Kumandanlığı başkanı 
olarak General Taylor'u Güney'e elçi olarak  gön- 
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derdiler, Taylor'un atanması, Güney'de bu son on yü 
içinde başarısızlığa uğrayan «sopa dış politikasında», 
ABD emperyalistlerinin   kararlı olduğunu gösterdi. 

Taylor, ilk defa Güney Vietnam'da denenen ve açık bir 
şekilde ifade edilmiş bulunan «özel savaş»  teorisine 
taraftar    olan ilk adamdı Taylor    yeni   plânın   on   

sekiz   ay   içinde   uygulanacağını    açıklamıştı.    
Bununla   beraber, on sekiz aylık süre iki kez aşıldığı    

halde, bu plân daha başında   uygulanmadı ve yenisiyle de 
yer de ğiştirmedi.   Taylor'un Güney Vietnam'a atanması, 

bize Fransız İşgal Birliklerinin ciddi bir zorluk içinde 
bulundukları zaman, De Tassigny ve Navarre gibi başlıca 
Fransız generallerinin Hindiçiniye atanmalarını hatırlattı. 
Güney'deki yurttaşlarımız ve kahraman güneyli kurtuluş 
askerlerimiz uzun ve zorlu bir savaş vermiş olmalarına 

rağmen, Taylor veya herhangi bir saldırgan ABD 
generallerimizin  halkımızın eski yenik Fransız 
generallerini uğratmış  olduğu akıbete mutlaka 

uğrayacaktır. 

II 

Fransız yönetimi altında, ülkemizin geri kalan kısmı 
gibi, Güney Vietnam toplumu da sönıürge ve yarı feodal 
bir ülke idi. Başarılı Ağustos Devriminden sonra, Vietnam 
Demokratik Cumhuriyeti ortaya çıktı. Fransız sömürgeci 
birlikleri tarafından yeniden zaptedilmesiyle, ülkemizin 
bir bö- 
lümü halk demokrasisi karakterini korurken,  diğer 
bölümü sömürge ve yarı feodal olarak kaldı. Bütün 
halkımızın büyük direniş savaşı, tarihi Dien Bien Phu 
zaferi üe sonuçlandı. Cenevre antlaşması temelinde ve 
ABD emperyalistlerinin Güney Vietnam'a müdahaleleri 
sonucu,   ülkemiz    farklı 
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sosyo-politik sistemlere sahip iki ayrı bölgeye geçici 
olarak bölündü. Kuzey, tamamiyle kurtarıldi ve sosyalizmi 
başarıyla inşa etti. Güney, yenitip bir ABD sömürgesi 
haline gelip, sömürge ve yarı feodal bir ülke karakterini 
sürdürdü. On yıllık devrimci mücadeleden sonra, tarihi 
süreç içinde, ülkenin kaderinde de yeni bazı değişiklikler 
ortaya çıktı. Bugün, Güney Vietnam'm bir kısmı sömürge 
ve yarı feodal bir ülke olarak kalırken, diğer kısmı yani 
gittikçe genişlemekte olan kurtarılmış bölgesi yeni bir 
karaktere sahiptir; burada, yurttaşlarımız bağımsızlık, 
demokrasi ve özgürlükten yararlanmaktadırlar. 

Böyle bir toplumun karakteri, bugün Güney 
Vietnam'da, iki temel çelişkinin olduğunu göstermiştir. 
Biri halkımızla emperyalistler, herşeyden önce ABD 
emperyalistleri ve uşakları ile halkımız arasındaki çelişki, 
diğeri de başta köylülükle toprak ağalığı arasındaki olmak 
üzere, güneyli halkımız arasındaki çelişkilerdir. Bu 
çelişkiler iki hususu belirledi. 1. Güney'de, devrimin 
karakteri ulusal demokratik devrimidir. 2. Bu devrimin 
stratejik görevi, emperyalizmi yenmek, feodal toprak 
ağalığını yıkmak, emperyalizmi yenilgiye uğratmak ve 
halk demokrasisini tamamlamaktır. 

ABD emperyalizmi ve mahalli gerici güçler 
arasındaki suç ortaklığından ötürü, Güney Vietnam 
toplumu; bir yanda güneyli halkımızla, öte yanda 
saldırgan emperyalizm ve onun uşağı olan Amerikan 
yanlısı feodal toprak ağaları ve komprador burjuvazi 
arasındaki çelişkiyi ihtiva eder. Ana çelişki, devrimin 
somut hedef ve acil görevlerini olduğu kadar, bu devrimci 
görevlerin tamamlanması için, güçlerin örgütlenmesini de 
belirler. 
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Hindiçini'de barışın sağlanmasından kısa bir süre 
sonra, Güney Vietnamda devrimin hedefleri değişmeye 
başladı. ABD emperyalizmi Fransız emperyalizmini 
kovdu, Güney Vietnam'ı ele geçirdi ve Amerikan yanlısı 
Ngo Dinh Diem yönetimini kurdu. ABD emperyalizmi, 
Güneyde Fransız lar gibi ne bir idari mekanizma kurdu ne 
de Güneydeki askerleri tasarrufuna aldı. Fakat, 
müdahaleci politikası askeri ve ekonomik yardımıyla, 
Güneyi her alanda kontrolü altına aldı. 

ABD emperyalizmi tarafından Güney Vietnampratiği 
yapılan, yeni sömürgecilik, çağımız emperyalizminin 

ürünüdür. Dünya sosyalist sisteminin artan etkisinden, 
birçok Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkesinde fırtına 

gibi esen ulusal kurtuluş hareketlerinden ötürü,  
emperyalistler  sömürgelerini artık eski metotlarla    

yönetememektedirler. Yerli gerici güçler de korkmuş olup, 
imtiyazları hususunda telaşa kapümış    bulunmaktadırlar. 

Yeni sömürgecilik, sömürgeci yönetimi yeni biçim ve 
metotlar altında korumak gayesiyle,     yabancı 

emperyalistlerle, komprador burjuva ve gerici toprak 
ağaları kesimi arasındaki tam bir suç ortaklığı ve 

uzlaşmadan ibarettir. 

Yeni-sömürgecilik, karakteri icabı, zayıf ve küçük 
ulusların köleleştirilmesi, pazar ve hammaddelerin 
araştırılması, bunlar için mücadele edilmesi ve ulusların 
halklarının baskı altına alınıp sömürülmesi şeklinde, 
kapitalizmin temel eğilimini yoğun bir şekilde ifade eder. 
Ana pratiğir şiddete dayanmaktır. Köleleştirme politikasını 
ve şiddet kullanmayı doğrudan değil, sahte bağımsızlık ve 
sahte demokrasi kılığına bürünmüş    kukla 
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bir yönetim, kukla bir ordu ve «yardım», «ittifak» 
şeklindeki yollardan dolaylı olarak yapması gerçeğinde, 
eski sömürgecilikten ayrılır. Bu bakımdan en tehlikeli ve 
hilekar olanıdır, halkın uyanıklığını kolaylıkla yitirmesine 
sebeb olur. Güneyde Fransız emperyalizminin 
yenilgisinden sonra, zalim ve kurnaz yöneticileri, 
generalleri, yüksek yetkilileri ve merhametsiz işgal 
birliklerinin, görüntüsüyle birlikte, göçüp giden bu harap 
cenazeye, hayat vermekten aciz olan ve bu yüzden yeni-
sö-mürgeciliğin hilelerine başvurmak zorunda kalan ABD 
emperyalizminin arzusu hilafına, eski sömürgecilik öldü 
ve toprağa gömüldü. 

Yeni sömürgecilik bu politikasını    uygulayabilmek 
için, işbirlikçi vatan hainlerine    dayandı. 
Gücünü, çoğu faaliyetin merkezine ait olan, ama 
ekonomik ve siyasi bakımdan, güçlü olsun veya olmasın, 
gerici güçler tarafından doğrudan doğruya yönetilen geniş 
ekonomik ve askeri olanaklardan aldı. 

Halkımızın başarılar kazandığı, emperyalizmin ise 
başarısızlığa uğradığı bir sırada, Güney Vi-etnamda, 
ABD'nin vaftiz babalığını yaptığı kukla bir yönetim 
kuruldu. Bu bakımdan, daha başlangıçta, hayatiyetini 
yitirmiş olup, bünyesindeki iç çelişkilerden, krizlerden ve 
savaşlardan muzdarip bulunmaktaydı. Sosyal temeli; 
Fransız yönetimi altındayken fazla güçlü olmayan ve 
direniş savaşı yıllarında zayıflayıp bölünmüş bulunan, 
feodalizm, toprak ağalığı ve komprador burjuvazi idi. 
Barışın sağlanmasından sonra, amaçların karşıtlığından 
ötürü, ABD ile Fransa arasında olmak üzere bir kez daha   
bölünmüşlerdi.   Öte   yandan, 
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devrimci halk çok yüksek bir siyasi bilince ulaşmış 
olup, kendi arasında sağlam bir şekilde birleşmiş 
bulunuyordu. 

Bu şartlar altında, ABD desteğindeki    kukla 
yönetim, efendisine sıkıca sarılmadan   ve   büyük 
küçük bütün olaylarda ABD'nin kulu kölesi olup, 
onun uysal bir uşağı haline gelmeden, sağlam bir 
şekilde ayakta duramazdı.    Bu   yönetim,    halkın 
devrimci mücadelesinin yükselişi karşısında, ABD' 
nin askeri bakımdan güçlenme ve savaş hazırlığı 
yapma politikasını hararetle uygulayarak,    hızla 
diktatörlüğe ve faşizme başvurmak zorunda kaldı. 
Kendi varlığı gereği, Cenevre antlaşmasına, 
halkımızın, barış, bağımsızlık,    demokrasi ve 
yeniden ulusal birleşme şeklindeki arzularına karşı    
olduğunu açık bir şekilde ifade etti. Bu nedenden 
ötürüdür ki, ABD-Diem'in, «sömürgeciliğin    
yıkılması», «feodalizmin boykot edümesi», 
«komünistlerin kökünün kazınması» sloganlarına ve 
sosyal bozuklukların tasfiye edildiği ya da birçok   
demagojik reformun yerine getirildiğine dair    
böbürlenerek iddialarda bulunmalarına rağmen, geniş 
halk kitleleri, nesillerdir emperyalizme köpeklik eden 
Ngo ailesi ve ABD empeıyalizminin yüzünden 
maskelerini tutup indirdi ve uluslararası jandarmanın 
yüzünü açığa çıkardı, mücadelesinde her 
zamankinden daha kararlı bir tavır aldı. ABD 
desteğindeki kukla yönetim, hareketi bastırmak için, 
yıllardır şiddet politikasına başvurmuştu. Yeni bir 
hain nesil yaratmak için de, imtiyaz ve çıkar 
tuzaklarını kullandı. Sosyal temelini genişletmek 
için, orduyu, polisi ve çeşitli düzeylerde yönetimi 
sıkı bir kontrol altına almak zorundaydı. Fakat    
halkımızın gittikçe yükselen ve güçlenen 
mücadelesiyle, Ngo 
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ailesinin devrildiği hükümet darbesi birleşti. Bu, 
ABD emperyalizmine ağır kayıplar verdirdi; safla-
rındaki işbirlikçi vatan hainlerinin safları 
sağlamlaştırılamadı ve yalnız başına kaldı. ABD ve 
uşaklarının politikası, Güney Vietnamı istila ve 
buraya ihanet politikasıdır. Sonuç olarak, 1954'de 
başlattıkları tek yanlı savaş ve yakın zamanlarda 
alevlendirdikleri «özel savaşın» her ikisi de, sadece 
halkın devrimci hareketini bastırmayı, Güney 
Vietnamı hakimiyetleri altına alıp köleleştirmeyi ve 
ABD'nin yeni bir sömürgesi ve askeri üssü haline 
getirmeyi amaçlamaktadır. Bu, açıkça haksız, ve 
saldırgan bir savaşdı. Bu bakımdan siyasi hedefleri ve 
tabiatı değerlendirildiğinde, ABD emperyalizmi ve 
uşakları tarafından yürütülen bu savaşın, halkımızı 
köleleştirmek için, eskiden Fransız sömürgecileri 
tarafından alevlendirilmiş olan savaştan, hiçbir farkı 
olmadığı görülür. 

ABD emperyalistlerinin, «istikrarlı sorumluluk» 
stratejilerinde, «özel savaş» dünya nükleer 
savaşmdan ve sınırlandırılmış savaştan sonra üçüncü 
sırada yer almaktadır. Dünyadaki güçler dengesinin 
kendilerinin lehine elverişsizliğinden ve geniş 
kapsamlı bir savaşın tutuşturulmasındaki önemli 
zorlukları değerlendirmiş olmalarından ötürü, ABD 
emperyalistleri; konvansiyonel silahlarla, bilhassa 
zayıf ve küçük ulusların kurtuluş hareketlerini 
bastırmayı amaçlayan «Özel savaşlarla» 
«sınırlandırılmış savaşta» başarı kazanmayı umud 
ettiler. ABD, bu çeşit bir savaş için küstahçasına her 
türlü gayreti gösterdi. Kendi görüşlerine göre, bu tür 
bir savaşın amacı, bir halk savaşı olan gerilla savaşma 
karşı koymaktı. Bu bakımdan, özel savaş, sabit 
olmayan bir cephe hattı: 
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ve büyük birliklerin nadiren seferber edilmesiyle 
birlikte, o ülkenin sınırları içinde yapılır. Öte yandan, 
askeri, siyasi, psikolojik ve ekonomik faaliyetin çok 
yönlü bir şekilde birbiriyle birleştirilmesi 
gerekmektedir. Sınırla, alanla ve gerçek karakteriyle 
ilgili olarak, önde gelen özellikleri; tabiatında bir 
değişikliğe yol açmaz. Özel savaş saldırgan bir 
savaşdır. 

Güneyli halkımızın ve bütün ulusumuzun can 
düşmanı olan, son derece gelişmiş modern bir 
endüstri ile birlikte, kapitalist bir ekonomiye de sahip 
bulunan ABD emperyalizmi, en barbar olan baş 
emperyalist, savaş ve saldırının ana gücü ve 
dünyadaki karşı devrimci güçlerin kalesi olma 
durumundadır. Ekonomik ve askeri olarak güçlü bir 
düşmandır. 

Eski Fransız emperyalizmi ile 
karşılaştırıldığında, her bakımdan; paraca olsun, 
geniş çapta stok edilmiş modern silahlarca olsun, 
daha büyük olanaklara sahip bulunmaktadır. Fakat 
düşman kuvvetlerine sadece, genel anlamda, 
dünyadaki güçler dengesi temelinde bakmamalı, aynı 
zamanda söz konusu alanın sınırlan içinde de, 
ülkemizin güney kısmının gerçek sınırları içide de 
bakmalıyız. Bugün dünyada, ABD askeri ve 
ekonomik olarah hâlâ güçlüdür ama, bütün dünyada 
gelişen devrimci güçlerle karşılaştınldığında, 
eskisinden daha zayıf bir durumdadır. Ayrıca, her 
yönden saldırılmakta olan ABD emperyalizmi, 
güçlerini birçok yere yaymak zorundadır. 

Çin, kore ve Küba'da ağır yenilgilere uğramış 
olup, Laos ve Güney Vietnam'da da dayak yemiştir 
ve daha birçok yerde zorluklarla karşılaşmaktadır. 
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Bugün Güney Vietnamda, ABD emperyalistleri 
ve uşakları siyasi olarak gittikçe daha fazla tecrit 
olmaktadırlar. Askeri bakımdan konuşursak, etkinlik, 
modern silahlar ve hareketlilik açısından orduları 
bizimkinden daha güçlüdür. Geçici olarak bizden 
kuvvetli olan bütün yanları ve bilhassa hareketler, 
seferlerle ilgili sorunların çözümlenmesi üzerinde, 
dikkatla durulmuştur. Bununla beraber, halk düşmanı 
ve karşı devrimci bir orduda fazlasıyla bulunan son 
derece düşük bir moral ve siyasi bakımdan zayıf 
noktalara sahiptir,bunların telafi edilemiyeceği 
kesindir. Bu hususlar ve gerici güçlerin zayıflığı, 
ülkemizin güneyindeki savaşın kendine has bir hal 
almasında ciddi bir neden teşkil ediyor. 

1. İster eski tek yanlı savaşta olsun, ister 
şimdiki «özel savaşta» olsun, ABD emperyalistleri 
ve uşakları haksız bir savaş veriyorlardı. Saldırganlar 
ve hainler, halkımızın en temel haklarını ve en derin 
arzularını ayaklar altına alıyorlardı. Güneyli on dört 
milyon yurttaşımızın şiddetli direnişi ile 
karşılaşmalarının nedeni budur. Onlar bütün bir 
ulusa karşı savaşmaktadırlar. 

2. Bu «özel savaşta» askeri kuvvetleri esas olarak, 
kukla ordudur. Fakat emekçi halkın çocukları olan 
adamlarının mutlak bir çoğunluğunun kalbinde, 
düşman çıkarlarını bir fedai gibi koruma isteğini 
bulamıyacakîardır. Halkın ve Kurtuluş Ordusu'nun, 
şiddetli mücadelesi ve başarıları karşısında, gerici 
birlikler arasında, savaşa karşı nefret kesinlikle 
gelişecektir. Gittikçe artan sayıda asker yurtseverlikten 
esinlenerek, silahını kesinlikle düşmana çevirecek ve 
halkın saflarına  
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katılacaktır. Bundan başka, gittikçe ağırlaşan ve 
çözümlenmez hale gelen iç çelişkilerinin sonucu olarak, 
gerici kuvvetlerin sosyal temelinin zayıflamasından ötürü; 
düşman ordusunu ve yönetimini sağlamlaştıramamakta, 
ordudaki subaylarıyla adamlarının moralleri hergeçen 
gün, gözle görülür bir şekilde bozulmaktadır. 

3. ABD emperyalistleri, gerici orduyu 
sağlamlaştırmak için, gittikçe daha fazla danışmanı, askeri 
personeli hatta birkaç görevi birden yüklenmiş bulunan 
kuvvetleri Güney Vietnama soktular. Güney Vietnama 
sokulan ABD askeri kuvvetinin artması, uşaklarının askeri 
kuvvetinin sıkı bir şekilde denetlenmesi meselesini derhal 
etkiledi. Fakat açıkça görmeliyiz ki, Güney Vietnama 
daha fazla askeri kuvvetin sokulması, ABD için siyasi 
bakımdan daha fazla pasif bir faaliyetin içine girmek 
demektir. Amerikan askeri kuvvetlerinin artırılması, 
savaşın «özel» karakterini azaltacaktır. Sömürgeciliğin 
yeni görünümü daha az etkin bir hal alacaktır. Güney 
Vietnam gibi tropikal bir savaş alanında, gerillalara karşı 
savaşta Gl'ların zaafı bir yana, halkımızın nefreti artacak 
ve ABD danışmanları ile kukla subay ve erler arasındaki 
çelişkiler keskinleşecektir. Katta ABD ordu erkanı da, bu 
zayıf noktaların, faaliyetlerinin etkinliğini büyük ölçüde 
azalttığını kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Vietnamın geri kalan kısmı gibi Güney de, son 
derece geri bir ekonomiyle birlikte, sömürge ve yarı 
feodal bir ülke idi. Ayrıca, yıllar süren savaşlar yüzünden 
harab olmuştu. Barışın sağlanmasından sonra, yeni bir 
saldırgan savaşın içine 
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düştüğünde, üretimini normal bir düzeye çıkartmaya vakti 
yoktu. Güneyli halkımız, on yıllık savaşın acı ve 
sıkıntılarına katlanmak zorundaydı. Başarılı Ağustos 
devrimiyle halk iktidarı kuruldu. Daha sonra bu iktidar, 
kurtarılmış bölgelerde, gerilla bölgelerinde ve gerilla 
üslerinde, ulus çapında direniş yılları boyunca korundu ve 
sağlamlaştırıldı. Bununla beraber, Cenevre antlaşmasının 
uygulanmasına uyarak, iktidarımız bu gericilere, ABD 
emperyalistlerinin uşaklarına giderek yer açtı. 

Aynı nedenden ötürü, Fransızlara karşı direniş 
yıllarında, Güney Vietnamda Beşinci Bölge ve Mekong 
Deltasında toplanmış bulunan halkın silahlı kuvvetleri, 
cam pahasına koruduğu sevgili anavatanı geçici olarak 
geride bırakıp, Kuzeyde yeniden toplandı. O sırada, on 
binlerce düşman askeri de Bac Bo deltasından çekildi. 
Sadece gerilla üslerimizin ve gerilla bölgelerimizin 
oluşması durmakla kalmadı, fakat geniş, muazzam 
kurtarılmış bölgelerimiz de geçici olarak düşman 
kontrolüne geçti. Bu şartlardan yararlanan ABD 
emperyalistleri ve Ngo Dinh Diem yönetimi, Güney 
Vietnamı yeni-tip bir Amerikan sömürgesi ve askeri üssü 
haline dönüştürmek maksadıyla ve yurtsever hareketi 
bastırmak için, savaşı tek yanlı olarak başlattılar. 
Umutlarını, harab vaziyetteki ekonomimiz ve onu 
koruyacak bir halk iktidarı ve ordusunun bulunmayışının 
yarattığı son derece zor şartlar üzerinde topladılar. Onlar, 
süngü ve giyotinlerinin karşısında, güneyli halkımıza 
itaattan başka bir yol kalmıyacağını sandılar. 

Fakat güneyli yurttaşlarımız gerçekten kahraman bir 
halktır ve ABD emperyalistleri ile va- 
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tan hainlerinin anlıyamıyacağı yenilmez bir  potansiyele ve    
siyasi    sağlamlığa    sahiptirler. Çok yüksek bir devrimci 
ruha ve çok büyük siyasi üstünlüğe sahip olan bir halkla 
uğraştılar. Devrimci teori, kitleleri bir kez kucakladıktan 
sonra, yenilmez bir güç halini aldı. Devrimci bir    savaşda 
halkın siyasi üstünlüğü, tabloyu düşmanın aleyhine    
çevirebilecek, bütün zorluk ve    sıkıntıların üstesinden 
gelip, başta güçlü olan    düşmanı sonunda yenilgiye    
uğratabilecek olan,    maddi bir güç haline gelecektir. 
Güneyli halk, düşman istilasının acı    sonuçlarına karşı   
mücadele etme ve ; «köle olmaktansa, hayatını feda etme» 
geleneğine sahip  Vietnam halkının    gerçekten göze 
çarpan evlatlarıdır. Güneyli halkımız, Nam Ky ve Ba To 
(5)  ayaklanmalarını yaptı, tarihi Ağustos günlerinde, 
devrimi zafere ulaştırmak ve halk iktidarını kurmak için    
ayaklandı; devrimin    kendisine sağladığı siyasi ve 
ekonomik haklardan yararlandı ve ulusun büyük direniş 
savaşına önemli katkılarda bulunarak, kahramanca çarpıştı.  
Uzun bir devrimci  mücadeleden  sonra,  güneyli     
halkımız siyasi ve silahlı    mücadelelerden önemli    
dersler çıkararak  yüksek  bir siyasal ve örgütsel  düzeye 
ulaştı. Bu nedenden ötürü, son derece barbar bir düşman  
karşısında,  Güneydeki  hareket  korundu ve her geçen gün 
geliştirildi. 

Güneyli halk, devrimci mücadelesinde kazanmış 
olduğu deneyler ve devrimci ruhla silahlandı ve ayrıca 
haklı bir davanın güçlülüğü ile cesaret kazandı,  ulusal 
bağımsızlık, köylüye    toprak, te- 

(5)    1940 ve 1945'de. 
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mel özgürlükler, barış ve yeniden ulusal birleşme 
şeklindeki çok yüksek devrimci hedeflerin içinde, çok 
güçlü ve sağlam bir bütünlüğe erişti. Fedekarlık ve 
sıkıntılarla dolu, bir ulusal demokratik mücadeleden 
sonra, 1930'dan beri parti tarafından yayılan çok yüsek 
ulusal demokratik idealler, halk kitlelerinin zihin ve 
kalbinde derin kökler saldı. Bağımsızlığı, toprağı ve 
yaşamanın temel haklarını geri almadan, savaştan uzun 
bir süre için vazgeçemezdik. Ulusal direnme savaşı 
başarıyla sonuçlandı, Cenevre antlaşması Vietnamın 
egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak 
bütünlüğünü tanıdı. Ateşkes, antlaşmanın bu şartlarına 
uyulmamasından ötürü fazla uzun sürmedi. Güneyli halk, 
ulusal ve demokratik sancağı sıkıca kavramaya ve bu 
sancağı zafere kadar yüksekte tutmaya azmetti. 

Eski direniş yıllarında, Başkan Ho Chi Minh, 
«.Birlik, birlik ve daha geniş bir birlik; zafer, zafer ve 
daha büyük bir zafer» derdi. Güneyli halk birliğin, güç ve 
zaferin ana faktörü demek olduğunu açık bir şekilde 
anladı. Düşmanın maddi bakımdan güçlü olmasına 
karşılık, güneyli halk, ilk kutsal direnme savaşında 
sağlanmış bulunan geniş bir birlikten yararlandı, O ise, iç 
çelişkilerden ötürü sürekli olarak bölünmekteydi. Barışı 
takip eden ilk yıllarda, mücadele zorluk ve sıkıntılarla 
doluydu. Güneyli yurttaşlarımız örgütsel olarak 
birbirlerinden koptukları halde, moral olarak birbirlerine 
sıkı sıkıya bağlıydılar. Birisinin hemşerisine olan sevgisi, 
ulusal gurur ve dayanışma, genel devrimci hedeflerin 
peşinden koşma, yurttaşlarımıza birliği sağlam bir şekilde 
koruyup aktif bir şekilde bu birliği genişletme cesaretini 
veren 
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güç kaynağıydı. Eğer Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş 
Cephesi, hızla gelişip halk arasmda böylesine büyük bir 
prestije sahip olmuşsa, bu esas olarak geçmişte 
kazanılmış olan tecrübelerden, ulusal birlik 
geleneğinden, bunların geliştirilmiş olmasından ve yeni 
tarihi şartlara uygulanmış olmasındandır. 

Bundan başka, Güneyli halkımız kendisini doğru bir 
siyasi çizgi ve uygun bir mücadele biçimi içinde 
örgütlemek cesaretini buldu. Bu nedenden ötürü, 
düşmanın zalimliğine, mücadelenin muhtemel zor ve 
tehlikeli şartlarına rağmen, halkın silahlı kuvvetleri 
gittikçe daha güçlü bir şekilde gelişmektedir. Güneyli 
halkımızın devrimci mücadelesinin üerleyişi, siyasi 
mücadeleden silahlı mücadeleye doğru bir gelişmedir. 
Her ikisi de birbirleriyle birleşmiş olup, birbirlerini 
geliştirmektedirler. Doğru ilke ve mücadele biçimlerini 
ortaya koyan güneyli halk, siyasi üstünlüğünü geliştirdi. 
Siyasi ve askeri açıdan konuşursak; Güneydeki devrimci 
mücadele, kitlelerin yaratıcı gücü sayesinde oldukça 
yüksek bir düzeye çıktı, böylece güneyli halk düşmanın 
çeşitli tehlikeli siyaset manevrasına karşı koyabildi. 
Düşmanın modern stratejisini boşa çıkartabildi ve giderek 
daha büyük başarılar kazanabildi. 

Ülkemizin yarısı kurtarılmış olup, sosyalizme doğru 
ilerlerken Güney'de yurttaşlarımız tarafından yürütülen 
devrimci savaş devam etmekteydi. Özellikle düşmanın en 
zalimane terör ve baskıyı uyguladığı yıllarda, Kuzey, 
güneyli halkımız için bir umut ve cesaret kaynağı idi. 
Kurtarılmış olan Kuzey, bütün Vietnam halkının 
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bir onuru, yeniden birleşme mücadelesinin güçlü ve 
sağlam bir üssüdür. Güneyli yurttaşlarımız, Kuzeyli 
hemşerilerinin ortak düşmana karşı verilen mücadelede 
daima yanlarında olduğunu hissetmektedirler. Bu onların 
güvenini arttırmakta zafere doğru ilerleyişlerinde, bütün 
zorlukların üstesinden gelme azimlerini 
güçlendirmektedir. 

Geçmiş  yıllardan  beri,  güneyli  halkımız,  en barbar  
bir düşmana  karşı  mücadele  etmektedir. Amerikan    
emperyalistleri ve kukla    yönetiminin gerici, insanlık dışı 
tabiatı,    onların ulusal düşman ola ngerçek yüzlerini  her  
geçen gün daha iyi gören ve nefreti gittikçe artan güneyli 
halk tarafından açığa çıkarıldı. Savaşda, çarpışma ruhu ve 
nefret muazzam bir güçtür. Bu nedenledir ki; ABD'nin jet 
helikopterleri,  suda giden arabaları, son derece seri hafif 
makinalı tüfekleri, alev püskürtücüleri, otomatik    
mayınları, zehirli kimyevi maddeleri, batmaz çıkartma 
gemileri ve diğer modern silahları kukla orduyu ard arda 
başarısızlığa uğramaktan kurtaramamıştır. 

Buna karşılık güneyli kurtuluş kuvvetleri sadece, 
ilkel ve basit silahlarla donatılmış olduğu halde, çok 
yüksek savaşma ruhu onun başarı üstüne başarı 
kaydetmesine yardım etti. 

Bugün7, Güney'deki devrimci mücadele hâlâ birçok 
zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıyadır. Bununla beraber, 
kahramanca savaşma ruhuyla güneyli yurttaşlarımız ve 
Kurtuluş Ordusu, büyük başarılar kaydetti ve stratejik 
öneme haiz istikrarlı faktörleri yarattı. Halkın siyasi güçleri 
ve silahlı kuvvetler gittikçe daha fazla gelişti ve kurtarılmış 
bölge genişledi. Güneyli halkımızın, tab- 
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loyu düşmanın aleyhine çevirmesi ve Güney Vietnam'da 
kurtuluş savaşının başarıyla gelişmesi açık olarak 
kanıtlamıştır ki, devrimci mücadele ve savaşta, son 
tahlilde tayin edici faktör, insan ve siyasi çizgidir, «tayin 
edici güç de halk kitleleridir.» 

III 

Yukarıda söylendiği gibi, son on yıl içerisinde, 
halkımızın Güney Vietnam'daki devrimci mücadelesi, 
siyasi biçimden, siyasi ve askeri mücadele biçimine geçti 
ve şimdi ABD emperyalistleri ve ve uşaklarının özel 
savaşlarına karşı bütün ulus tarafından yürütülen bir 
ulusal kurtuluş savaşı haline geldi. 

II. Bölümdeki özelliklerden esas alarak şu sonucu 
çıkartabiliriz; Bugün, Güney Vietnam halkı tarafından 
yürütülen kurtuluş savaşı, ulus çapında, çokyönlü, kendi 
desteğine dayanan, uzun vadeli ve sonunda kesinlikle 
zaferle sonuçlanacak olan zorlu bir savaşdır. Fransız 
sömürgecilerine ve Amerikan müdahalecilerine karşı eski 
yurtsever savaştakinin aynısı olan bu temel siyasi özün 
yanı sıra, düşmanın, Fransız emperyalistlerinin eski 
sömürgeciliği yerine yeni sömürgeciliği uygulaması 
nedeniyle, Güney'de  halkımızın  bugünkü  kurtuluş  

savaşının kendine has bazı özellikleri bulunktadır. 
Güneyli yurttaşlarımız şimdi, ideoloji ve örgütlenmede 
büyük bir ilerleme göstermişlerdir. Uluslararası durum 
daha elverişlidir ve düşmanın savaş tarzı da klasik 
olmayıp, saldırgan savaşın özel bir tipidir. 
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Şurası açıktır ki, bu savaş bütün halk tarafından 
yürütülen bir savaştır. Ülkelerinin zaptedilme, evlerinin 
yıkılma, hayatlarının tehlikede olması ve mal mülklerinin 
ayaklar altında çiğnenmesi tehlikesi karşısında, halkın 
hayati çıkarlarının korunması uğruna, Güney'deki on dört 
milyon yurttaşımız, yaşa, cinsiyete, milliyete, dini 
inançlara ve siyasi ilişkilere bakmaksızın, köle olmamaya 
azmedip ABD emperyalistlerine ve uşaklarına karşı 
birlikte ayaklandı. 

Savaş bütün halk tarafından verilmişti. Bunun nedeni, 
kurtuluş savaşının siyasi hedeflerinin haklı ve çok yüksek 
hedefler olması, Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş 
Cephesinin bütün halkı seferber edip örgütleyebileceği bir 
siyasi çizgiye sahi polmasıydı. Cephenin, tarafsızlık, 
bağımsızlık, demokrasi ve ülkenin gelecekte yeniden 
birleştirilmesi şeklindeki platformu; Güney Vietnam 
halkının en önemli ve en acil taleplerini, en derin 
arzularını yansıtmaktaydı. Bu platform, Güney Vietnamın 
sosyal şartlarının yarattığı mevcut devrimci görevlerin 
yerine getirilmesini teşvik etti. 

ABD emperyalistleri, yeni sömürgeciliği uygulamak, 
kendi «bağımsızlık» ve «egemenliğine» sahip «Vietnam 
Cumhuriyetini» kurmak için ellerinden geleni yaptılar. 
Çünkü, halkımızla saldırgan emperyalistler arasındaki 
temel çelişkileri örtbas etmek, halkı kandırıp kendi 
saflarına çekebilmek için, sahte ulus ve egemenlik 
görüntülerinin altında saklanan kukla yönetimi sürdürmek 
istemektedirler. Bununla beraber, Ngo Dinh Diem 
yönetimi, kendisini ortaya çıkartan şartlardan ve daha 
başlangıçta başvurmak zorunda kaldığı politikadan  ötürü,   
ülkeye   ihanet  ettiğini  saklamak 



• 218  • 

amacıyla başvurduğu hile ve ince    hesaplarında başarıya 
ulaşamadı. 

Yeni sömürgeciliğin ve kukla yönetimin ince 
hesapları karşısında, ulusal bağımsızlık bayrağını en 
yükseklere çıkartmalıyız. Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş    
Cephesi tarafından    ortaya atılan «Ulusal bağımsızlık ve 
ulusal egemenlik için acil şartlar»  sloganının, işçi - köylü 
ittifakı temelinde kurulmuş bulunan bir birleşik cephenin 
içinde geniş yurtsever ve demokratik güçleri, 
emperyalistlere ve hokkabazlarına karşı harekete 
geçirebilmiş olmasının nedeni budur. Sadece işçi-köylü 
kökenli kitleler değil, fakat küçük burjuva aydınlarının 
bütün kesimleri, ulusal    burjuvazi ve yurtsever bireyler;  
yekvücut olarak,  ortak  düşmana  karşı, ulusal bağımsızlık 
bayrağı    altında ayaklandılar. Güney'deki azınlık halk; 
boyun eğmez ruhun parlak bir örneğini verdi. Dini 
mezheplerin çoğu, Cephenin platformunu onaylamaktadır; 
hattâ, Fransız yanlısı unsurlar ve Kuzeyden    gelen Katolik 
mültecilerin büyük bir çoğunluğu, bugün Cepheye sempati 
duymakta ve ulusal kurtuluş mücadelesine belli bir ölçüde 
katılmaktadırlar. 

Sömürge, yan sömürge ve yarı-feodal bir ülkeyi 
kurtarmak için yapılan bir devrimde, ne anti -emperyalist 
sorun anti - feodal sorundan, ne de ulusal devrim 
demokratik devrimden ayrı tutulabilir. Çünkü ulusal sorun 
özü gereği bir köylü sorunudur. Demokratik sorunu ortaya 
koymadan, geniş köylü kitlelerini harekete geçirmeden, 
Ulusal Birleşik Cepheyi sağlamlaştırmak ve güçlendirmek 
ve de diğer yurtsever güçlerin kuvvetli bir gelişimine 
temel teşkil edecek olan sağlam bir işçi - köylü ittifakını 
kurmak, oldukça imkânsızdır. 
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Güney Vietnam toplumunun öznel 
koşullarında, özellikle demokratik sorun önemli bir 
rol oynar. Çünkü, ABD emperyalistleri ve onların 
kefil olduğu kukla yönetim, sahte tarım reformu 
politikaları ile, Fransızlara karşı verilen direniş 
savaşı sırasında, köylülere bölüştürülmüş olan 
toprağı, gasbetmek için ellerinden geleni yaptılar. 
Yönetimin toprak reformu diye adlandırdığı şey, 
temelde birkaç dönümlük küçük toprak parçalarının 
sadık uşaklarına dağıtılmasıydı. Tamamen bu 
nedenden ötürü, Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş 
Cephesi, «Toprak kiralarında indirimi 
gerçekleştirmek ve sonrada toprağı işleyenler toprak 
sahibi olana kadar köylülerin toprak sorununu 
çözmek» sloganını attı. 

Güneydeki köylüler son on yıl içinde, bölüşümde 
3,5 milyon dönümden fazla toprağı veya eski direniş 
savaşı sırasında dağıtılmış olan toprağın yaklaşık 
olarak üç katını elde ettiler. Bu toprakların çoğu, 
emperyalistlere veya düşmanm peşinden gitmiş olan 
gerici büyük toprak ağalarına aitti. Köylülere toprak 
dağıtımı muazzam bir önem taşımaktadır, çünkü halk 
savaşı devrimci bir savaştır ve .% 90 nından fazlasını 
köylülerin oluşturduğu bir kitle tarafından 
yürütülmektedir. Boyun eğmez bir savaşma ruhu 
geleneğine sahip olan Güneydeki köylülerimizin, 
devrimin sayesinde hayati isteklerini elde etmiş 
olmaları gerçeği, onlar için teşvik edici bir gerçektir ve 
şimdi onlar uzun bir direniş savaşı vermek için, 
kendilerini büyük kuvvetler halinde örgütleyebilirler. 
Güney Vietnam'da, kukla hükümet sadece köylülerin 
topraklarını gasbetmekle kalmadı. Hergün halkın 
canına, malına tecavüz etti, ekinleri tahrip etmek   
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için kimyevi zehir sıktı ve insanları «stratejik köycüklerde 
toplamak için; evlerini, köylerini terketmeye zorladı. 
Şehirlerde, ABD emperyalistlerine dayanan iktisadi 
politika, yerli imalatçıların ve tüccarların iflasına ve 
emekçi halk arasında ciddi bir şekilde işsizliğe neden 
oldu. Demokratik sloganın, halkın yaşama düzeyinin 
yükseltilmesi ve bağımsız bir iktisadi politikanın 
uygulanmasının talep edilmesi şeklinde başka bir 
anlamının olmasının deneni de budur. 

Demokrasinin bundan başka, diktatörlük rejimine karşı 
siyasi özgürlüklerin yerine getirilmesini talep eden, çok 
büyük önem taşıyan siyasi bir anlamı vardır. ABD 
emperyalistleri genellikle, kendilerine bağlı yönetimlerin, 
'«özgürlük» siyaseti izlediklerini ve kendi anayasalarında 
da «demokratik özgürlüklerin» yazılı olduğunu söyliyerek 
övünürler. Bununla beraber, uygulamada, bu. yönetimler 
daha başlangıçta faşist diktatörlükler haline gelirler. 
«Geniş ve ilerici demokratik bir rejimin kurulması, 
demokratik özgürlüklerin teminat altına alınması için, 
Cenevre antlaşmasının 14-C Maddesinin (6) 
uygulanmasının talep edilmesi eski direniş üyelerine 
ayırım gözetümesine karşı çıkılması» sloganının ve 
benzerlerinin, halkın bütün kesimlerinin acil taleplerine 
cevap ver- 
------(6) Antlaşmanın Vietnam'da Düşmanlıklara son 
verilmesi  üzerine olan  14. maddesi: 

«Her  Parti,   düşmanlık   dönemindeki     faaliyetlerinden 
ötürü  insanlara veya örgütlere  herhangi  bir şekilde mi- 

sillemede   bulunmaktan   veya   ayırım  gözetmekten   kaçın- 
mayı ve onların  demokratik özgürlüklerini, taahhüt eder- 

diye belirtir. 
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mesi ve geniş halk kitlelerini düşmana karşı ayaklanmak 
üzere seferber edebilmesinin nedeni budur. 

Şu anda ülkemiz geçici olarak, herbiri farklı sosyal 
rejimlere sahip bulunan,    iki ayrı bölgeye bölünmüştür. 
Güney Vietnam   halkının önündeki devrimci görev, ABD 
emperyalistlerini ve uşaklarını yenmek, bağımsızlığı ve 
demokrasiyi yeniden kazanmaktır. Kitlelerin büyük bir 
çoğunluğu, bu görevi yerine getirmenin gerekliliğini 
anlamakla kalmayıp, devrimi yeni bir düzeye çıkartmak 
arzusuna da sahip bulunmaktadırlar.   Aynı zamanda, ulusal 
burjuvazi ve orta sınıfların bir kısmı bir yandan 
milliyetçilikten ötürü, ABD emperyalizmine karşı çıkmakta, 
öte yandan da kendi sınıfsal çıkarlarını korumak 
istemektedirler. Halkın mümkün olduğu kadar büyük bir 
çoğunluğunu harekete geçirebilmek için, Cephe, uygun iç 
ve dış politikaları tesbit etti; iç politikada, ulusal endüstri ve 
ticaretin teşvik    edilmesini ve ulusal ekonominin 
gelişmesini, dış politikada ise barış ve   tarafsızlık şeklinde 
bir siyasi    diplomasiyi    savunmaktadır. Tarafsızlık 
kelimesinin Güney    Vietnam'daki üst sınıflar içerisinde 
büyük yankısı oldu, düşman yönetiminin subayları, erleri ve 
sivil görevlileri içerisinde geniş yankılar yaptı ve dıştan en 
büyük tasvip ve desteği aldı. Gerçek bir barışın Güneyde 
herkesin    arzu ettiği    birşey olması ve   daha da önemlisi,  
yirmi yıllık sürekli     savaş deneyinden geçmiş bulunması 
ve yeniden birleşmenin her Vietnamlının en derin arzusu 
olması nedeniyle, barış talebi ve yeniden birleşme için 
atılan adım üzerinde/durmak gerekir. Vietnam daima 
bölünmez bir bütündür,    
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Mücadelesindeki hedefin haklılığından, halkın temel 
isteklerine uygunluğundan ve bu hedefin platformunda 
belirtilmiş olmasından ötürü; bugün Güney Vietnam 
Ulusal Kurtuluş Cephesinin Güneyin on dört milyonluk 
halkının ezici bir çoğunluğunu harekete geçirmeye, 
seferber etmeye, örgütlemeye ve yurttaşlarımıza ulusal 
kurtuluş savaşlarında önderlik etmeye muktedir olduğu 
söylenebilir. Şurası açıktır ki, ulusal bir karakter taşıdığı 
kadar sınıfsal bir karakter de taşıyan bu savaş, esas olarak 
saldırgan ABD emperyalistlerine ve kölelerine karşı 
verüen bir ulusal kurtuluş savaşıdır. Bu, Güney 
Vietnam'da yeni tarihi şartlar içinde verilen bir halk 
savaşıdır. 

Güney Vietnam halkı tarafından yürütülen kurtuluş 
savaşı, çok yönlü bir savaştır. Bu «özel. savaşta» düşman 
esas olarak, bizimle askeri yollarla çarpışmaktadır. Fakat 
aynı zamanda, halkı kendi tarafma çekmek, büyük bir 
istekle, ekonomik ve kültürel yollardan ve benzerlerinden 
Güney Vietnam'a nüfuz etmek için, siyasi faaliyetlere, 
«cong van du» faaliyetlerine de (7) önem vermektedir. 
Güneyde, halkımız tarafından yürütülen kurtuluş savaşı; 
askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel olmak üzere birçok 
alanı kapsamaktadır. 

1. Halkımız barışı korumak geleneğine sahiptir. 
Vietnam Demokratik Cumhuriyetinin henüz: kurulmuş 
bulunduğu, başarılı Ağustos devriminin, ilk günlerinde, 
Fransız hükümetiyle başlangıç an- 

(7)   Muhbirlik ve istihbarat faaliyeti mahalli ajanlar 
tarafından yürütüldü. 
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laşmasını imzalayarak, barışı sağlamak için elimizden 
geleni yaptık. Fakat tarihi gerçekler, biz barışa aşıkken, 
emperyalistlerin ve sömürgecilerin savaşı tutuşturmak 
için azami gayreti gösterdiklerini ortaya koymuştur. 
Sonunda, ülkemizin hayati çıkarlarını savunmak için, 
bütün halkımız karşı - devrimci şiddete, ABD 
emperyalizmi tarafından desteklenen Fransız 
sömürgecilerinin saldırgan savaşma karşı; silahlı şiddeti 
ve devrimci mücadeleyi kullanarak ayaklandı. Sonunda 
da biz kazandık. 

1954'de, Cenevre antlaşmasının imzalanma sından 
sonra, Kuzeyden Güneye bütün halkımız barışa büyük 
bir istek gösterdi. Halkımız barışı korumak ve 
sağlamlaştırmak için her türlü çabayı gösterdi, Güneyde 
Cenevre antlaşmasını sabote eden her türlü faaliyete 
karşı savaştı. Gerçekte bu mücadele, düşmanın karşı - 
devrimci şiddetine, halkımızın devrimci şiddetle kesin 
bir şekilde karşı koyması gerektiğine, tanık oldu. 

Güneydeki yurttaşlarımız, zor kazanılmış tecrübeler 
pahasına, emperyalizmin ve uşaklarının temel eğiliminin, 
şiddet ve savaş olduğunu anladılar. Halkın kendini 
kurtarması için, izlemesi gereken en doğru yolun, 
devrimci şiddet ve devrimci savaş olması bundan 
ötürüdür. Bu yol, sınıf mücadelesi, devlet ve devrim 
üzerine Marksizm - Le-ninizmin sistemine ve temellerine 
de tamamen uymaktadır. Kitleler sadece devrimci şiddet 
yoluyla saldırgan emperyalizmi ve uşaklarını yenilgiye 
uğratabilirler ve iktidarı almak için gerici yönetimi 
yıkabilirler. ABD emperyalistleri Güneye müdahaleyi 
hızlandırdıklarında, halkımız tarafından 
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yürütülen devrimci mücadele, her geçen gün daha büyük 
başarılar kazanan geniş bir halk savaşına dönüştü. 

Son on yıl içinde bütün halkımız tarafından, on 
yıldan fazla bir süre içinde güneyli yurttaşlarımız 
tarafından ortaya konulan devrimci mücadelede kazanılan 
deneyler kanıtlamıştır ki; devrimci şiddet ve devrimci 
savaş, ayaklanıp, sömürgeci emperyalistlerin ve 
uşaklarının hakimiyetini kırmak isteyen halkın izlediği 
doğru bir yoldur; bunlar özel şartlar altında, kendini 
kurtarmak isteyen halklar için gerçek olanaklardır. 

2. Devrimci şiddet; siyasi şiddet, silahlı şiddet ve 
siyasi şiddetle birleşmiş olan silahlı şiddet gibi birçok 
şekiller alır. Siyasi alandaki mutlak üstünlüğümüze ve 
devrimi ezmek için siyasi araçlar kadar askeri araçları da 
kullanan düşmanın politikasına karşı, güneyli 
yurttaşlarımız şimdi, silahlı şiddetle birleşmiş olan siyasi 
şiddeti düşmana karşı kullanmaktadırlar. Onlar, 
halkımızın bugüne kadar yürüttüğü devrimci mücadelede 
elde etmiş olduğu deneylerin avantajlarını nasıl 
değerlendirip geliştirebileceklerini bilmektedirler. 
Şiddetin bu çeşitli biçimleri, halkımızı parlak zaferlere 
götürmüştür. Silahlı mücadele ve siyasi mücadele 
arasındaki ustaca koordinasyonun sonucu büyük 
başanlann elde edilmiş olduğu, Küba ve Cezayir'deki gibi, 
yakın zamanlardaki devrimci mücadelelerden edinilen 
deneyleri de yaratıcı bir şekilde nasıl 
uygulayabileceğimizi biliyorduk. 

Bu savaşın genel bir karakteri de, devrimci savaşın 
uzun bir dönem içinde, siyasi ve silahlı mücadele 
şeklinde olmak üzere iki biçimde birden gelişmesidir. 
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Bizim esas gücümüzün ve düşmanın esas zaafının 
siyasi alanda yatmasından, düşmanın halkı siyasi araçlarla 
aldatmayı plânlamasından, Güney Vietnam halkının 
boyun eğmez bir siyasi mücadele geleneğine ve çok 
yüksek bir siyasi ve örgütsel ruha sahip olmasından ötürü, 
Siyasi mücadele son derece temel bir rol oynar. Halk bir 
defa yüksek bir devrimci ruha sahip oldu mu, daima 
muazzam bir güçtür, kesin bir rol oynar ve devrimci 
mücadelede tayin edici faktör olur. Bununla beraber 
özellikle çağımızda, emekçi işçi-köylü kitleleri ve 
dünyanın ilerici hakları devrimci mücadele yolunda 
büyük adımlar attılar; özellikle Güneyde, halkımız on 
yılda siyasi ve silahlı mücadeleler içinde çelikleşti; ABD 
emperyalistlerine hizmet eden yönetim ve ordu siyasi 
alanda çok zayıfken, zaferi güvence altına almak için, 
halkımız siyasi gücünü geniş bir şekilde geliştirmek ve 
düşmanın hatalarından yararlanmak gibi birçok imkâna 
sahipti. 

Silahlı mücadele devrimci mücadelenin yüksek bir 
biçimidir, temel ve son derece önemli bir rol oynar. 
Kitleler sadece silahlı mücadelenin desteği ile siyasi 
otoritelerini ortaya koyabilirler. Düşmanın halka, karşı - 
devrimci savaşı kullanması gibi, onun hakimiyetini 
yıkmak için kukla orduyu yok edip tahrip etmek de şart 
olmaktadır. Güney Vietnam'ın özel şartlarında, silahlı 
mücadele siyasi mücadeleyle sıkıca birleşmeli, savaşın 
kanunlarına dayanmalı ve mümkün olduğu kadar bir çok 
düşman kuvvetini yoketme rolünü oynamalıdır. 

3. Güneyde, mücadelenin yukarıda belirtilen iki 
büyük akışından, kitleler çok büyük bir siyasi kuvveti ve 
gittikçe güçlenen devrimci silahlı kuvvetleri oluşturup, 
inşa ettiler. 
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Kitlelerin siyasi ordusu, her yaştan her cinsiyetten    
insanı içinde barındırdı;    dağlarda, ovalarda, 
şehirlerde, kasabalarda ve her yerde kendisine üsler 
kurdu.  Bu ordu, ayaklanıp düşmanın kırsal 
yönetimini    paramparça etti;     çok sayıda stratejik 
köycüğü tahrip etti, kukla askerler arasında ajitasyon 
çalışması yaptı ve on binlercesini halkın saflarına 
katılmaya zorladı; mecburi askerliğe, angaryaya, 
zehirli kimyevi maddelerin sıkıl-masına, dinlerin 
baskı altına alınmasına, kundakçılığa, insanların 
evlerinden edilmesine karşı mücadele etti. İnsanlarm 
canlarının,    mallarının korunması,  halkın yaşama 
düzeyinin yükseltilmesi, demokrasinin    
uygulanması, Ngo Dinh    Diem'in uşaklarının 
cezalandırılması ve ABD emperyalistlerinin Güney 
Vietnam'dan kovulmaları talebinde bulundu. Bu 
siyasi ordu şimdi, mücadelesinde legal biçimi 
kullanmakta ve illegal olanı legale çevirmiş 
bulunmaktadır. Terör ve kan dökülmesinden asla 
vazgeçmeyen düşman    askerlerini ikna etmek için, 
açık ve yurtsever bir dil kullandı. Hiç kimse on 
binlerce köylünün süngü sıralarını yarıp, şehirlerin 
içine doluşarak, sokakları kin ve öfke dolu 
bağırışlarla inlettiği sahneleri unutamaz. Stratejik bir 
yolu inşa etmek için köyünü yıkan düşman 
buldozerinin önüne kendini fırlatıp atan dağ kızını, 
düşman topunun    üzerine kapanarak köyünün 
bombalanmasını engelleyen Güney Vietnamlı kızı hiç 
kimse unutamaz. 

İşçiler ve öğrenciler, şehirlerdeki siyasi 
mücadelede çok değerli bir rol oynarken, köylü 
kadınları, kırsal alandaki mücadelenin sürekli olarak 
en ön saflarındaydılar. Bu siyasi ordu doğrudan 
mücadeleyi geçici olarak durdurduğunda; yiyecek ve 
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silah üretimiyle uğraştı, ağaçlandırma çalışması 
yaptı, siperler kazdı, engeller inşa etti, savaşan 
köylerini tahkim etti yahut da, orduya yardım etmek 
için, nakliyeci, gözcü ve kurye olarak görevini yerine 
getirdi. 

. Başlangıçta, Güney Vietnam'ın devrimci silahlı 
kuvvetleri, halkın siyasi mücadele hareketinin ateşi 
içinde başarıya ulaşmış bulunan, kendini koruma 
birlikleri ve silahlı propaganda birlikleriydi. Daha 
büyük birlikler, milis ve gerilla birliklerinin savaş 
davasında yaygın bir şekilde gelişmesiyle ortaya 
çıktı. Bugün Güney Vietnam halkının silahlı 
kuvvetleri, askeri hareketlerde birbirleriyle yakın bir 
koordinasyonda bulunan üç biçim altında gücünü 
büyük bir hızla geliştirmiş bulunmaktadır. Bu üç 
biçim; milis ve gerilla, mahalli birlikler ve düzenli 
ordudan ibarettir. Hâlâ genç olmasına ve çok zor, 
sıkıntılı şartlar altında savaşmasına rağmen, Güney 
Vietnam Kurtuluş Ordusu, düşmanı başarılı bir 
şekilde yenilgiye uğrattı, siyasi bilincini yükseltti, 
teçhizatını, hareketliliğini ve savaş gücünü arttırdı. 
Teçhizat sorununda esas olarak düşmandan ele 
geçirüen silahlara ve cephaneye dayandırmış, gücünü 
savaşarak arttırmış bulunmaktadır. Halkla yakın 
bağlara sahiptir. Vietnam Halk Ordusu gibi, kardeşi 
Güney Vietnam Kurtuluş Ordusu da sadece 
kahramanca çarpışan bir ordu olmayıp, üretimde de 
göze çarpan ve her işini mükemmel bir şekilde yerine 
getiren bir ordudur; bu ordu, çok sayıda düşman 
askerini cephede yok edebilir ve halkın içinde aktif 
bir propaganda çalışması yapabilir, düşman askerleri 
arasında başarılı bir ajitasyon çalışması yapabilir ve 
de dışarıdan temini zor olduğunda kendini 
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geçindirme işini itinalı bir şekilde yerine getirebilir. 
Modern silahlarla donatılmış olan, istihbarat 

servisinde çok hareketli olan bir düşman karşısında, 
Güney Vietnam Kurtuluş   Ordusu, düşmanın 
kuvvetli ve zayıf noktalarını nasıl tahlil edeceğini 
bilmektedir. Bu ordu, sürekli olarak çarpışmış olup 
düşmanı yenilgiye uğratmış, içinde    yaşıyanlarla 
birlikte stratejik köycükleri yok etmiş küçük akınlara 
olduğu kadar büyük akınlara da karşı koymada zafere 
ulaşmıştır. Gene bu    ordu, pusular kurmuş, ani 
saldırılarda bulunmuş, bütün bir bölüğü hattâ bütün 
bir alayı yok etmiş, önce küçük karakolları  daha  
sonra  büyük karakolları  hattâ bütün bir    düşman 
bölgesini yerle    bir etmiştir. Kurtuluş birlikleri, 
düşmanın muhabere hatlarına (kara ve su yollarına)  
saldırdı;    yakıt depolarını ve cephaneliğini yaktı, 
hava    alanlarına saldırdı, savaş gemilerini batırdı   
ve Saygon'un tam merkezinde Amerikan 
danışmanlarını öldürdü. Yakın geçmişte, Güneydeki 
halkımızın silahlı mücadelesi, oldukça yüksek 
düzeyde gerçekten yaygın bir gerilla savaşına doğru 
gelişti. Bugün gerilla savaşının, Fransızlara karşı olan 
direnişteki tempodan daha hızlı bir tempoyla geliştiği 
ve daha zor savaş  koşullarıyla  karşüaştığı 
söylenebilir.  Kurtuluş birlikleri birçok kahramanca 
iş yaptı. Yürüttükleri zorlu ve şiddetli mücadelede, 
ulusun, devrimin ve eski direniş savaşının muhteşem 
geleneğinin bir devamı olarak, birçok ölümsüz 
fedakârlık ye kahramanlık örneğini ortaya koydular. 
Tru Van Tho bir mazgal deliğini vücuduyla kapattı, 
Mai Van The, çarpışmaya devam edebilmek için, bir 
kolunu kesti, Nguyen Viet Khai üç helikopter 
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düşürdü, Ly Van So karada ve suda gidebilen üç 
arabayı tahrip etti, Ap Bac'da bir grup onun adını 
aldı, Long Trung gerillaları yirmi dokuz günlük bir 
akına direndiler ve bunlar gibi daha birçok örnek. 

Kurtuluş Ordusu şimdi, ABD'nin vaftiz ettiği ve 
Amerikan danışmanlarının kumanda ettiği kukla 
orduyu kahramanca yok etmektedir. Sadece birkaç 
yıl önce ortaya çıkmış bulunan Güney Vietnam 
Kurtuluş Ordusu, gelecekte bizi yok edecek olanın 
kendisinin olmadığını, Kurtuluş Ordusunun onu 
yenilgiye uğratıp yok edeceğini giderek farkeden 
düşmanın gözünü korkuttu. Kahraman Güney 
Vietnam Kurtuluş Ordusu, güneyli yurttaşlarımızın 
ve anavatanın güvenine lâyıktır. 

Siyasi ve silahlı mücadeledeki zaferlerden 
sonra, kurtarılmış bölgeler, Orta Vietnam'ın yüksek 
platolarından Mekong Deltasına doğru genişledi. Bu 
alanların, siyasi, ekonomik ve kültürel sahada inşa 
edilmeleri, önemli bir görev, Güneydeki kurtuluş 
savaşı için çok önemli bir görev haline geldi. Bugün, 
kurtarılmış bölgeler birbirlerinden ayrıdırlar. Bazıları 
düşman kontrolündeki bölgelerle içiçedir. Bazıları 
ise fersah fersah genişliğe ulaşmış olup, yoğun 
nüfusa sahip delta eyaletlerini kapsamakta hattâ 
büyük ve küçük şehirler... yakınına kadar 
gelmektedir. Kurtarılmış bölgeler sadece sağlam 
gerilla üsleri olarak kalmayıp, düşman kontrolündeki 
bölgelerin karanlık devletine ve boğucu atmosferine 
karşı, yeni bir hayatın, yeni bir rejimin parlak bir 
örneği olarak inşa edildi. 

Cephenin yönetimi altında, kurtarılmış 
bölgelerin halkı açık bir şekilde toprağm efendisi 
olup, 
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hayatlarını ilerici bir çizgide değerlendirmek ve 
inşa etmek için elinden geleni yapmaktadır. 
Demokratik özgürlükler, inanç özgürlüğü, iş 
özgürlüğü ve milliyetler arasında eşitlik, saygı 
görmekte olup, geniş bir şekilde 
uygulanmaktadır. Sağlık hizmetleri kadar, 
küitürel, sosyal ve eğitimsel faaliyetlerde 
ilerlemektedir. Kitle çizgisindeki sağlıklı 
yurtsever sanat ve edebiyat, halkın mücadele 
için seferber edilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Buralarda, yurttaşlarımız düşmanın yağma 
ve sömürüsünden kurtulmuşlardır; onlar, 
coşkun bir şekilde, üretimle uğraşmakta, 
çalışma tarzını düzeltmekte, yaşama düzeylerini 
yükseltmekte ve direniş savaşını yürütmek için 
aktif bir şekilde çaba göstermektedirler. 
Buralarda, Cephenin ekonomik, tarımsal ve dini 
politikası, burjuvazi ve yabancılarla ilgili 
politika, halkın tarafına geçen kukla erler ve 
subaylarla ilgili politika kesin olarak 
belirlenmiş  olup  yeniden düzenlenmiştir. 

Şimdi, kurtarılmış bölgeler kurtuluş 
savaşında stratejik bir rol oynamış olup, şehirler 
de dahil olmak üzere, düşman kontrolü altındaki 
bölgelerde yaşıyanlar üzerinde büyük bir etkiye 
sahip bulunmaktadır. Kurtarılmış bölgeler, 
gelecekteki özgür ve bağımsız Güney 
Vietnam'ın mükemmel bir şekil alan ilk 
görüntüleridir. Bunlar kesinlikle gelişip, 
sağlamlaşacak ve kurtuluş savaşının zaferinden 
sonra, Güneyin gelecekteki rejimi tarafından 
benimsenecek olan bölgeler haline 
geleceklerdir. 



GÜNEY VİETNAM 
HALKI KAZANACAKTIR 

On yıl önce, 20 Temmuz 1954'de, ordumuzun ve 
halkımızın Dien Bien Phu savaş alanındaki büyük 
zaferini takiben, Vietnam ve iki dost ülke Kamboçya ile 
Laos'un egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak 
bütünlüğüne saygı temeli üzerinde, Hindiçini'de barışı 
yeniden sağlıyan Cenevre antlaşması imzalanmış 
bulunuyordu. 

Antlaşmada yazıldığı gibi, mütarekeden iki yıl sonra 
ülkenin barışçı bir şekilde yeniden birleştirilmesi için, 
bütün Vietnam'da genel seçimler yapılacaktı. Bu iş için 
her türlü elverişli şartı yaratmak üzere, savaşan tarafların 
orduları kuzey ve Güneyin on yedinci paralellerinden ayrı 
ayrı toplandılar. Her bölgenin yönetimi; halkın bütün 
demokratik özgürlüklerini taahhüt etti ve aynı zamanda 
herhangi bir ülkeden silah ve askeri personel kabul 
etmemeye ve askeri herhangi bir ittifaka girmemeye karar 
verdi. 

Cenevre antlaşmasının    imzalanmasından bu 
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yana on yıl geçti. Bu on yıl içinde halkımız tamamen 
kurtarılmış olan Kuzeyde, sosyalist devrimi ve 
sosyalizmin inşasını başarıyla gerçekleştirdi. 
Bununla beraber, bu on yıl içinde ABD 
emperyalistleri ve uşakları, Cenevre antlamasını 
azami ölçüde sabote ettiler ve savaşı; antlaşmayı 
ihlal etmek, Güney Vietnam'ın dışına taşırmak için 
başlattılar. Böylece, on yıl kahramanca çarpıştıktan 
sonra, ilk kutsal direniş zaferine büyük katkılarda 
bulunan, güneyli on dört milyon yurttaşımız, 
bağımsızlık, demokrasi, barış, tarafsızlık, Cenevre 
antlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi ve 
anavatanın yeniden birleştirilmesi için, ABD 
emperyalistleri ve şarlatanlarına karşı ayaklanıp 
ikinci kutsal direnişi başlattı. 

Cenevre antlaşması, halkımızın büyük bir zaferi, 
yaklaşık olarak yüz yıllık ulusal kurtuluş 
mücadelesinin ve zorlu on yıllık direnişinin 
meyvasıydı. Bu zafer, ülkenin Kuzey'indeki Ağustos 
devriminin kazançlarını korudu. Bu antlaşma, 
Vietnam devriminin Kuzeyde sosyalist aşamaya 
ulaşmasına ve Vietnam Demokratik Cumhuriyetinin 
Güneydoğu Asya'da ilk sosyalist ülke olmasına 
yardım etti. 

 Cenevre antlaşması, Fransız ve Amerikan 
emperyalizmi için acı bir yenilgiydi. Fransız 
sömürgecilerinin Hindiçini'deki hakimiyetine son 
verdi. ABD emperyalistlerinin savaşı uzatıp, yayma 
ve Hindiçini ülkelerini yeni bir ABD sömürgesi ve 
üssü haline getirmek plânlarını çıkarttı. ABD 
emperyalizmi için bu, Çin toprağında ve Kore'de 
uğradıkları felaketten sonra Güneydoğu Asya'daki 
en acı yenilgiydi. 
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Hindiçini ülkeleri kahraman ve zorlu direnişlerinde 
büyük bir zafer kaydettiklerinde ve Fransız İşgal Birlikleri 
yokolma tehlikesiyle yüzyüze geldiklerinde. ABD 
emperyalistleri, durumu kur-tarmak için büyük çaba 
gösterdilerse de sonunda müttefikinin yenilgiye 
uğramasıyla, savaşı bitirmek üzere görüşmelere oturmak 
zorunda kaldılar. Bu bizim için bir sürpriz teşkil etmedi ve 
ayrıca tarihi olaylarda doğrulamıştır ki; ABD 
emperyalistleri ile anlaşmaya varılsa büe, onlar, Hindiçini 
halklarının zaferlerine zarar vermek ve kendi yenilgilerini 
asgariye düşürmek gayesiyle, yaptıkları antlaşmayı sabote 
etmeye niyetlenirler. 

Cenevre antlaşmasının daha mürekkebi kurumadan, 
ABD emperyalistleri, saldırgan Güneydoğu Asya askeri 
blokunu (1) kurdular ve yüzsüzcesine Güney Vietnam, 
Kamboçya ve Laos'u bu blokun himayesi altına soktular. 
Bu yeni saldırgan bloku, savaş politikalarını sürdürme ve 
ulusal kurtuluş hareketinin gelişmesini engellemek için 
araç olarak kullanırken, ileride Güneydoğu Asya'daki 
stratejik durumlarını sağlamlaştırmayı plânladılar. 
Cenevre antlaşmasının maddelerinin tam tersine, Güney 
Vietnam, Kamboçya ve Laos'u yeni — tip sömürge ve 
askeri üsler haline dönüştürmek gayesiyle, saldırgan yeni 
— sömürgecilik siyasetlerine devam etmeyi plânladılar. 
Bu kirli ve haince plân, ABD'nin güvenliğinin on yedinci 
paralel ve Vietnam - Laos sınırı boyunca sağlanacağının 
ABD hükümetince açıklanmasıyla aydınlandı. 

(1)    Giap, 1954 sonbaharında kurulan Güneydoğu Asya Paktı 
Örgütüne (SEATO)'ya atıfda bulunuyor. 
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ABD emperyalistlerinin yeni stratejik plânında 
Güney Vietnam azami öneme haizdi. Tamamen bu 
nedenden ötürü, mütarekeden sonra ABD Hindiçinide 
Fransaya hertürlü yardımı durdurdu. Onları Güneyden 
kovdu ve tamamen kendine kul köle olacak olan Ngo 
Dinh Diem yönetimini, bu itaatkar kliği, yurttaşlarımızın 
Güneydeki yurtsever mücadelesini bastırmada, Güneyi 
hızla ABD'nin yeni tip bir sömürgesi ve askeri üssü 
haline dönüştürmede ve ülkemizi sürekli olarak 
parçalamada kullanabileceğini düşünerek donattı. 

ABD emperyalistleri Cenevre antlaşmasının bütün 
müeyyidelerini çiğnediler, silah, mühimmat ve savaş 
malzemesini gittikçe artan bir şekilde, açıktan açığa 
Güneye soktular ve savaşın sonunda ikiyüz olan askeri 
personellerini 1961'de 3500'e çıkarttılar. Müdahalelerini 
çılgıncasına her alana sıçrattılar, kukla yönetim için 
büyük bir şevkle düzenli ve modern bir ordu kurdular ve 
sivil muhafızlar, Halk Milisi, polis ve kamu güvenliği 
gibi diğer karşı devrimci silahlı kuvvetleri güçlendirdiler. 
Güneydeki askeri üsleri büyük bir istekle kurup 
genişlettiler ve sadece Güney Vietnam'daki saldırgan 
savaşı devam ettirmekle kalmayan aynı zamanda 
Güneydoğu Asya'da ABD ordusunun daha büyük 
ihtiyaçlarına da cevap veren son derece büyük ve 
mükemmel bir stratejik yollar sistemini inşa ettiler. 

ABD emperyalistlerinin yardımı ve yeni-sö- 
mürgeci politikalarının desteği ile Ngo Dinh Diem 

taraftarları Fransız sömürgecilerinin bir    kuklası 
olan ve Güneyde illegal bir şekilde sözde Vietnam 

Cumhuriyetini kuran Bao Dai'yi devirdiler, ayrı- 
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lıkçı seçimleri gerçekleştirmek için baskı ve 
dalkavukluğa başvurdular. Bu sırada, geçici askeri sınırı 
dondurdular ve normal ilişkilerin yeniden kurulması ve 
Kuzeyde istişari mahiyette bir konferansın toplanması 
tekliflerini reddettiler. 

«Bağımsızlık» ve «Demokrasi» yaftalarına, «.toprak 
reformu» ve «ulusal ekonominin İslahı» gibi aldatıcı 
politikasına rağmen, Ngo Dinh Diem yönetimi daha 
başlangıçta kendisinin hain bir klik olduğunu ortaya 
koydu ve Güneyli yurttaşlarımızın güçlü muhalefeti ile 
karşılaştı. Bu klik, son derece barbar bir faşist diktatörlük 
politikası sürdürdü, düzenli orduyla «yüzler» imha 
seferine başlattı, sayısız suç işledi ve yurtseverleri 
hapsetmek ve işkence etmek için heryerde hapishaneler 
kurdu. Eski direniş üyelerini, Kuzeyde bir arada 
toplananların ailelerini, bağımsızlık, banşçı bir şekilde 
yeniden ulusal birleşme ve Cenevre antlaşmasının 
uygulanması için mücadele edenleri baskı allına almak 
için «komünistleri suçlama» ve «komünistlerin kökünü 
kazıma» politikasını bir devlet politikası haline getirdi. 
Budistleri, Cao Dai ve Hoa Hao (2) inanç sahiplerini yok 
etti. Hatta bir zamanlar kayıtsız şartsız teslim olmamış 
olan fakat kendisi ile yakın işbirliğinde bulunanlara bile 
zulmetti. Bu tek yanlı savaş    1954'de başladı ve 

(2) Hoa Hao Budist mezhebinin modernleştirilmesidir. Cao Dai 
dini, hem eski hem de modern birçok inancın bir sentezidir. Güney 
Vietnam'da herbirinin birer milyon mümini vardı. Senelerdir kendi 
askeri kuvvetlerine ve geniş bölgelerde büyük bir siyasi nüfuza 
sahiptiler. Yönetimin ilk yıllarında, Diem'in saldırıları kendine karşı 
olan ilk direnişi yok etti. 
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1957-1959'da ABD-Diem kliğinin idari ve askeri 
mekanizmasını geçici olarak sağlamlaştırmasından 
sonra daha da zalimleşti. Phu Loi katliamı (3) ve 
10/1959 kanunu (4) bu vahşi terör politikasının tipik 
örnekleridir. 

Özel askeri mahkemeleri, hapishaneleri, 
giyotinleri ve savaş hali baskı metotlarıyla, güneyli 
yurttaşlarımızın yurtsever hareketini kısa bir zaman 
içinde kana boğmayı, kendi bencil imtiyaz ve 
çıkarlarını sağlama bağlamayı, «Güneyi 
pasifleştirerek, Ben Hai Nehrini doldurarak, Kuzeye 
doğru yürüyüşe geçmek» hayallerini 
gerçekleştirmeyi umut ediyorlardı. 

Bununla beraber, ABD-Diem'in istenilen sonucu 
vermekten uzak olan, savaş politikası ve zulmü, 
Güneydeki her tabakadan yurtaşımızın öfkesini son 
derece arttırdı. 

(3) Cenevre'de kurulan Dahili Kontrol Komisyonunun Başkanı 
olan Elçi M. Gopala Menon'a yazdığı 26 Ocak 1961 tarihli 
mektubunda Giap, Phu Loi kampında 1959 başlarında altı binin 
üzerinde tutuklunun, yiyeceklerinin zehirlenmek suretiyle 
öldürüldüğünü rapor etti. Philippe Devilers (Honey yayını. Bugünkü 
Kuzey Vietnam, s. 37) bu kampta 1959 Aralık'ında 20 kadar 
tutuklunun ölümünü kaydeder. 

(4) 6 Mayıs 1959'da ilân edilen ve askeri mahkemeleri kurup 
bunları bütün ülkede doğrudan Savunma Bakanlığının yetkisi altına 
veren bu statü, bütün Güney Vietnam'ın adalet mekanizmasını 
değiştirdi. Savunma ve cevap verme hakkı kaldırıldı. Hakimler sadece 
(yerineuygulanan) ölüm cezası veya ömür boyu ağır iş cezası, 
verebilirlerdi. 
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Yurttaşlarımız barış, bağımsızlık, yeniden birleşme, 
demokrasi sancağını yukarıda tuttular. Cenevre 
antlaşmasının meşruiyetine dayanarak, düşmana karşı 
kararlı ve zorlu bir siyasi mücadele yürüttüler. 

ABD-Diem kliği Cenevre antlaşmasını haincesine 
sabote ettiğinde, heryerde terörün ve misillemenin sona 
erdirilmesini,  Kuzey-Güney ilişkilerinin yeniden 
kurulmasını, genel seçimler ve   ülkenin barışçı bir şekilde 
yeniden birleştirilmesini talep eden sloganlar ortaya atıldı 
ve mitingler, gösteriler patlak verdi. ABD-Diem kliği, 
ilerideki bağımsızlık ve yeniden  birleşmeyi referandum     
ve ayrılıkçı genel seçimler şeklinde sabote etmek 
tertiplerine başvurduğunda; siyasi mücadele her 
zamankinden daha fazla gelişme gösterdi. Bu siyasi 
mücadele,  «komünistlerin  suçlanması»  politikasına, 
imha harekatına, halkın katledilmesine karşı verilen 
mücadele dalgasının içinde kanlı ve şiddetli bir hal aldı. 
Bu boyun eğmez siyasi   mücadele sık sık düşman 
namlularının önünde verildi. Makyevelist tertipleri 
engellemeyi ve bozmayı başardı; yurttaşlarımızın boyun 
eğmez ruhunu yükseltti ve Güneyli halkı bölmek, 
yurtseverleri tasfiye etmek, devrimci hareketi bastırmak 
için, «devlet politikası» düzeyine çıkartüan 
«komünistlerin suçlanması ve kökünün kazınması» 
politikasını boşa   çıkardı. Delillere, Cenevre 
antlaşmasının meşruiyetine    ve kitlelerin baskısına 
dayanarak mücadelenin çeşitli biçimleriyle;  
yurttaşlarımız    mücadele    içinde yurtseverliklerini ve 
dayanışmalarını ortaya koydular, Ngo Dinh Diem 
yönetiminin hain ve diktatör yanını gözler önüne serdiler, 
onu her   geçen gün daha fazla teşhir ve tecrit ettiler. 
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Büyük başarısızlık tehlikesinden önce, ABD' 
deki yönetici çevreler, Güney Vietnam'daki mevcut 
durumlarını düzeltmeye çalışıyorlar. 

ABD'deki siyasi çevreler ve etkin şahıslar, 
birçok fikirler ileriye sürdüler, bir tanesi bile siyasi 
olmayan çeşitli askeri yolları düşündüler. Bu, 
ülkemizin Güneyindeki on yıllık müdahale ve 
saldırıdan sonra, Amerikanın içinde bulunduğu 
sıkıntı ve çıkmazı açık bir şekilde yansıtmaktadır. 

Cenevre antlaşmasının imzalanmasından sonra, 
o sıradaki şöhreti ve gücüyle birlikte, Güney 
Vietnam'ı kolay yutulur bir lokma diye düşünerek, 
Amerikanın bütün siyasi ve askeri hesapları 
iyimserdi. Staley-Taylor planının ortaya çıktığı 
sırada, beş altı yıl öncesinden daha fazla iyimser 
olmadıkları halde, ABD'deki saldırgan çevrelerden 
birçok insan, «özel savaşa» hâlâ Güney Vietnam'ı on 
sekiz ayda pasifleştirebilecek bir yol olarak 
güvenmekteydi. Fakat şimdi, son onyılın birbiri 
arkasından gelen başarısızlıklarından ve özellikle son 
üç yılın en acı olaylarından sonra, iyimserlikleri ve 
güvenleri kayboldu. Birbirleriyle kavga etmeye 
başladılar-bu kavga gittikçe kızışmaktadır. 
Aralanndaki kavga, yenilgilerinin nedenleri ve 
durumu düzeltebilecek yollarla ilgilidir. Tartışmalar 
sırasında bir noktada; Güney Vietnam'da çabucak 
kazanma umutlarının kaybolduğu hususunda görüş 
birliğine vardılar. Fakat içinde bulundukları ve sonu 
görünmeyen tünelden nasıl kurtulacakları hususunda 
aralarında hâlâ ihtilaf vardır. 

Son derece savaş yanlısı ve gerici tabiatından 
ötürü, Johnson hükümeti savaşı devam ettirmeye 
çalışmakta, Güneydeki saldırgan sömürgeci politi- 
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kasına sarılmaktadır. Eğer biz Güney Vietnam'ın stratejik 
durumunu; Hindiçini ve Güneydoğu Asya'daki savaş 
yanlısı Amerikan plânları ve çeşitli halkların bağımsızlık 
hareketini bastırmayı amaçlayan Güneydeki «özel 
savaşlarının» ilk önemli tecrübesi ile ilgili olarak 
incelersek, Jonhson hükümetinin tavrını kolaylıkla 
anlayabiliriz. Johnson birçok defalar, ABD'nin Güney 
Vietnam'da her ne pahasına olursa olsun kalmaya azimli 
olduğunu söylemiştir. Bu bakımdan, şurası oldukça 
kesindir ki; ABD hükümeti, tutuşturduğu ve her türlü 
askeri faaliyeti arttırdığı «özel savaşı» hızlandırmaya 
devam edecektir. ABD hükümeti bunu, tereddüt eden ve 
birbirleriyle ihtilafa düşen uşaklarının moralini arttırmak, 
aralarındaki boşluğu doldurmak ve başka bir çözüm 
bulmadan önce, bazı zaferleri kazanmak için gayret 
göstermek amacıyla yapmaktadır. 

ABD emperyalistleri, Güney Vietnam'da saldırgan 
savaşı ilerletmeleriyle birlikte, bütün halkımızın ulusal 
yeniden birleşme mücadelesinde zorluklar yaratmak 
umuduyla, Kuzey Vietnam'daki provakasyon ve sabotaj 
faaliyetlerini daha da artıracaklardır. Güneyde iyice 
batağa battıkları bir sırada, Amerikalıların böyle bir 
davranışta bulunmak zorunda kalmış olmaları gerçeği, son 
derece pasif bir durumda olduklarını göstermektedir. Bu 
tamamen böyledir, çünkü Güneyli halk tarafından 
yenilgiye uğratılmış olmalarından ötürü, cüretkar yollara 
başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Şurası kesindir ki; 
ABD emperyalistleri böylesine hareketleri arttırmakla hiç 
kimseyi korkutamazlar, fakat kendilerim daha da utanç 
verici yenilgilerin 
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içine sokarlar ve Kuzeyden Güneye bütün halkın 
nefretine maruz kalırlar. Bu gibi hareketler, Kuzeyli halkı 
Güneyli yurttaşlarının yurtsever mücadelesine sarsılmaz 
bir destek göstermekden nasıl alıkoyabilir? Bunlar, 
Güneyli halkın, •bütün ülkenin devrimci üssü olan 
Kuzey'e duyduğu sarsılmaz güveni ve içten sevgiyi nasıl 
azaltabilir? 

Güney Vietnam'da içinde bulundukları şiddetli 
krizden ötürü, ABD emperyalistleri, Hindiçini ve 
Güneydoğu Asya'da gerilimi arttırmak amacıyla, Laos 
Krallığına askeri müdahaleyi arttırmayı ve Kamboçya 
Krallığını tarafsızlığından ötürü tehdit etmeye 
niyetlendiler. Bu provakatif faaliyetlere dayanmak, 
Güney Vietnam'daki yenilgilerini örtmek için kuvvet 
gösterisinde bulunmak ve Güneydeki saldırgan savaşını 
şiddetle mahkûm eden dünya kamuoyunu aldatmak 
istemektedirler. 

Bu karanlık savaş yanlısı tasarılara hizmet etmek 
üzere, binlerce ABD askeri personeli, silah, cephane ve 
savaş araçları kısa bir zaman önce Güney Vietnam'a 
sokuldu. ABD emperyalistleri aynı zamanda, ordularını 
ve savaş gemilerini Güneydoğu Asya'ya transfer ettiler. 

ABD'nin savaşı alevlendirmek ve Hindiçini ile 
Güneydoğu Asya'da barışı sabote etme faaliyetini 
arttırması karşısında, Kuzey Vietnam'daki bütün halkımız 
kendine; sosyalist Kuzey Vietnam'ın savunmasını 
sağlamlaştırmak, halkımızın barışçı ve yaratıcı emeğini 
korumak, anavatanın barışçı bir şekilde yeniden 
birleştirilmesi mücadelesini ilerletmek, Laos ve 
Kamboçya halkları ile dayanışmayı arttırmak, Laos ve 
Kamboçya halklarını ba- 
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ğımsızlıklarını, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini 
korumada ve ABD müdahalesi ve saldırısına karşı 
mücadelelerinde desteklemek, şeklinde son derece ağır 
sorumluluk ve görevler tesbit etti. Bunlar, son derece ağır 
sorumluluklar ve çok yüksek görevlerdi. Bununla 
beraber, devrimci ruhumuzla, derin yurtseverliğimizle ve 
tam bir enternasyonal ruhla, ulusun ve dünya halklarının 
önünde bu sorumluluklarımızı kesinlikle yerine 
getireceğiz. 

Parti'nin Üçüncü Ulusal Kongresi, (5) «Vietnam ve 
Vietnam halkı bir bütündür, bütün halkımız yeniden 
ulusal birleşmeye sarsılmaz bir arzu beslemektedir ve 
nihai zafer kesinlikle bizimdir» diye belirtti. Bu kararın 
ışığında, Kuzey Vietnam' ın sosyalizmi inşa ettiğini, 
Güney Vietnam'ın kurtuluş savaşı vermekte olduğunu ve 
bu her iki görevin birbirleriyle yakın ilişkisi bulunup 
birbirlerine yardımcı olduklarını açık bir şekilde gördük. 
Güneyli yurttaşlarımız, kendilerini kurtarmak için ikinci 
kutsal direniş savaşlarını sürdürürlerken, ABD 
emperyalistlerinin bütün ülkemize karşı saldırı planlarını 
da engellemeyi ve ezmeyi amaçlıyorlardı. Bunun 
karşısında, Kuzey Vietnam'da sosyalizmi barışçı bir 
şekilde inşa etmek, Kuzeyin kuvvetlerini-siyasi, 
ekonomik ve ulusal savunmagibi her alanda 
güçlendirmek, Vietnam devriminin gelişmesi ve yeniden 
ulusal birleşme mücadelesini tayin edici görev sayar. Bu 
son on yıldan fazla bir zamandır, bu ideolojik tavır, 
kuzeyli on dört milyon insanı, istekli bir şekilde çalışmaya 
ve ülkenin inşasında parlak başarılar kazanmaya 
durmaksızın sevketti. Güneyli on 

(5)    5 Eylül   1960. 
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dört milyon insan her türlü fedakarlıktan kaçınmadan, 
Vietnam'ın her karış toprağını yeniden kazanmak ve 
kararlı bir şekilde savunmak için kahramanca 
çarpışmaktadır. Kuzey ve Güney Vietnam aynı çatı 
altında bulunmaktadırlar; Güney; cephe hattıdır, Kuzey 
de; anavatanın siyasi ve moral desteğidir. Kuzey 
Vietnam'ın sosyalizmi inşa etmek ve sosyalizmi; güneyli 
halkın yurtsever mücadelesi ve yeniden ulusal birleşme 
mücadelesinde temel teşkil etmek görevi vardır. 

Bugün Kuzeyde, kuzeyli ve güneyli halk arasında 
kardeşlik ant'ının içilmesi, Kuzey ve Güney Vietnam'ın 
hısımlığının canlı bir ifadesi olup, şehir ve köyleri yanına 
almış bulunmaktadır. Güneyli hısım ve akrabalarımız ve 
yeniden ulusal birleşme için ard arda yapılan yarışmalar, 
yüksek bir emek üretkenliğini sağladı. «Herkes güneyli 
hısım ve akrabalarına olan minnetini göstermek için 
gayretini iki misline çıkarsın», bütün halkımızın sevgili 
lideri Başkan Ho Chi Minh'in bu sıcak çağrısı, hepimizi 
çalışmaya zorladı. 

ABD emperyalstleri ve uşaklarının Kuzey 
Vietnam'da, provakasyon ve sabotaj hareketlerini 
arttırmaya niyetlenmeleri karşısında, Kuzey Vietnam'daki 
halkımız ulusal savunmayı ve savunma güvenliğini 
güçlendirmeye ve sağlaştırmaya çalışmalı, devrimci 
uyanıklığı ve düşmana karşı beslediği nefreti daha da 
arttırmalıdır. Kuzeyin inşasının ve savunulmasının ikili 
görev olduğunu açık bir şekilde görebilmeliyiz. Kuzey 
Vietnam'da, herbiri-miz ekonomik inşa ve üretimin 
geliştirilmesinin esas görev olduğunun bilincinde 
olmalıyız; aynı zamanda, ekonomik inşa ile ulusal    
savunmanın 
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güçlendirilmesine ve savunma çalışmalarının her 
bakımdan arttırılmasına dikkat göstermeliyiz. Düşmanın 
bütün provakasyon ve sabotajları ile başa çıkmaya, her 
türlü cüretkar hareketini ezmeye hazır olmalıyız. ABD 
emperyalistleri tarafından kumanda edilen Çan Kay Şek 
komandoları gibi. ABD emperyalistleri ve uşaklarının 
komandoları da kısa bir süre önce Kuzey Vietnam'a 
gizlice sokuldular ve askerlerimiz, halkımız tarafından 
kuşatılıp tamamen imha edildiler. Bu Kuzey Vietnam 
askerlerinin ve halkının yüksek uyanıklığını ve 
çarpışmaya çok hazırlıklı olduğunu gösterir. Sosyalist 
Kuzey Vietnam'a karşı saldırılarını devam ettirdikleri 
takdirde, ABD emperyalistleri ve uşaklarına ağır darbeler 
indirmeye devam ederek, mücadelemizi geliştirmeliyiz. 

Ülkenin somut şartları içinde, silahlı kuvvetler-Halk 
Ordusu, Halkın Güvenlik Kuvvetleri, Halk Milisi ve 
Halkın Kendini Koruma Birlikleriağır sorumluluklarını 
açık bir şekilde kavramalıdırlar. Kuzey Vietnam barışı 
kurmaktadır, Güney Vietnam'da, kurtuluş savaşını 
sürdürmektedir. Son on yıldır, Güneyli hark tarafından 
ağır bir yenilgiye uğratıldığı halde, ABD emperyalistleri 
bundan ders almamakta ve ülkemizin yarısında saldırgan 
savaşı devam ettirmektedirler. Halkımızın nihai 
zaferinden önce, halkımızla ABD emperyalistleri 
arasında son derece zor ve karmaşık mücadele halen 
devam etmektedir. Bu sebeple, savaşma ve kazanma 
azmini daha da yükseltmeli, daima uyanık olmak ve 
savaşmaya hazır bulunmalı, emirleri yerine getirme 
ruhunu yükseltmeli, birleşmeli ve sıkı bir birlik içinde 
hareket etmeli, düşmanı cesur bir şekilde yok etmeli, 
Parti ve hü- 
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kümet tarafından verilen her türlü görevi başarıyla 
yerine getirmeye azmetmeliyiz. Devrimci ordunun 
savaşmaya hazır olma ruhunu daha da geliştirmeli, 
her türlü silah ve savaş aracını kullanmayı sağlam bir 
şeküde kavramalı ve Vietnam Demokratik 
Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, semalarını ve 
karasularını savunmalıyız. ABD emperyalizminin her 
türlü kötü niyetine karşı koyacağımız kesindir. 

Son zamanlarda, Kuzey Vietnam'da provakasyon ve 
sabotaj faaliyetlerinin hızlandırılması, Laos halkının 

kurtarılmış bölgesinin    bombardıman edilmesi ve 
Kamboçya sınırına tecavüz edilmesiyle birlikte, savaş 

taraftarı Amerikalılar, Vietnam Demokratik  
Cumhuriyetinin topraklarının da  bombalanacağı  

yaygarasını  koparmaktadırlar.      ABD 
emperyalistlerini uyarırız: «ABD militaristleri Ku- 

zeye saldırmaya cüret ettikleri takdirde,     bütün 
ıalkımız saldırılarını ezip parça parça etmek ve bütün 

ülkede kendilerini tam bir yenilgiye uğratmak üzere 
yekvücut halde ayağa kalkacaktır». Kuzeye 

saldırmak, sosyalist bir ülkeye saldırmak demektir;  
şurası kesindir ki, kardeş sosyalist ülkeler halkı, 

Güneydoğu Asya halkı ve dünyanın üerici halkları 
bizi bütün kalpleriyle destekleyeceklerdir. 

15 Temmuz 1964'de, hükümetimiz yaptığı 
açıklamada Güney Vietnam'da ABD emperyalistleri 
için tek bir çıkış yolu olduğunu ifade etti: 

I. ABD hükümeti, Vietnam'ın egemenlik, 
bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne saygı 
göstermeli ve iç işlerine karışmaktan uzak 
durmalıdır. 
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2. ABD hükümeti Güney Vietnam'daki saldırgan 
savaşına bir son vermeli, bütün askerlerini ve silahlarını 
Güneyden çekmeli, Güney Vietnam halkının, Güney 
Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesinin programma uygun 
olarak kendi iç işlerini kendisinin tayin etmesi için 
serbest bırakmalıdır. 

3. Vietnam'ın barışçı bir şekilde yeniden 
birleştirilmesi Vietnam halkının kendi iç meselesidir; bu 
mesele, Vietnam Anavatan Cephesi'nin siyasi programının 
ruhuna ve Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin 
programına göre çözümlenecektir.  

Bunun dışında başka bir çıkış yolu yoktur. Eğer 
ABD emperyalistleri Güney Vietnam'a karşı saldırı 
savaşına devam ederlerse, Güneyli halkımız tarafından 
kesinlikle yenilgiye uğratılacak ve tam bir başarısızlığa 
mahkum edileceklerdir. Kuzey Vietnam'ın barışçı bir 
şekilde inşasının on yılında kaydedilen başarılar, 
hepimizin içini coşkuyla doldurmaktadır. Vietnam'da 
sosyalizmin inşası kesinlikle  başarıya ulaşacaktır. 

Güney Vietnam'daki devrimin son on yıldaki 
başarıları, hepimizi güçlü bir şekilde harekete 
geçirmektedir. Güney Vietnam'ı kurtarmak için yapılan 
devrimci çalışma, anavatanın barışçı bir şekilde yeniden 
birleştirilmesi, kesinlikle parlak bir başarıya ulaşacaktır. 

Bugün dünyadaki hiçbir gerici kuvvet, ülkemizdeki 
otuz milyon insanın, barışçı, birleşmiş, bağımsız, 
demokratik, müreffeh ve güçlü Vietnam'ı kurmak 
şeklindeki kutsal isteklerini gerçekleştirmesine engel 
olamaz. 



Vietnamese Studies'de, No: 8 (Hanoi, Ocak 
1966) s. 5-36, «Güney Vietnam'da Kurtuluş 
Savaşı: Temel Özellikleri» başlığı altında 
çıkan metnin kısaltılmış yayımıdır. 

GÜNEY VİETNAM'DAKİ 
KURTULUŞ SAVAŞI : 
BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 

Düşmanın Güçlü ve Zayıf Yanları 

Güney Vietnam'daki şimdiki ulusal kurtuluş 
savaşı, maddi ve teknik bakımdan güçlü fakat moral 
ve siyasi bakımdan son derece zayıf, çok gerici ve 
tehlikeli bir düşman olan, ABD emperyalistleri ve 
uşaklarının yeni-sömürgeciliğine karşı yönelmiş 
bulunmaktadır. 

Eski ulusal kurtuluş için direniş savaşında, 
ülkemizin diğer kısımlarında olduğu gibi Güney 
Vietnam'da da devrim, ABD müdahalecilerinin 
yardım ettiği Fransız sömürgecilerine ve uşaklarına 
karşı yönelmişdi. Hindiçini'de barışın    sağlanma- 
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sından sonra, ABD emperyalizmi yenilgiye 
uğratılmış olan Fransız sömürgeciliğini kovdu ve 
Güney Vietnam'da, ABD yanlısı Ngo Dinh Diem 
rejimini kurdu ABD emperyalistleri eski-tip Fransız, 
sömürgeciliği gibi ülkede yönetim mekanizması 
kurmadılar. Ülkeye işgal birliklerini sokmadılar, 
ama, Güney Vietnam'daki rejim üstünde tam bir 
kontrol sağladılar. 

Çağımızda, yeni-sömürgecilik, emperyalizmin 
bir ürünüdür. Sosyalist sistemin güçlü etkisi, Asya, 
Afrika ve Latin Amerika'da, ulusal kurtuluş 
hareketlerinin yükselmesi karşısında, emperyalistler 
artık, sömürgelerine yönetimlerini benimsetmek için 
eski metodlara başvuramaz oldular. Mahalli gerici 
güçler, özellikle komprador burjuvazi ve feodal 
toprak ağaları sınıfı, çıkarları ve imtiyazları 
bakımından büyük bir korkuya kapıldı. Yeni-
sömürgecilik; yeni. biçim ve metodlar altında 
sömürge yönetimini sürdürmek ve halk kitlesinin 
devrimci hareketini bastırmak için, bir yanda yabancı 
emperyalistler öte yanda da mahalli komprador 
burjuvazi ve toprak ağaları sınıfı arasındaki suç 
ortaklığı ve uzlaşmanın bir sonucudur. 

Emperyalizmin amaçları esas olarak hep aynı 
kalır. Zayıf ulusların köleleştirilmesi, pazar ve 
hammaddelerin gasp edilmesi, boyun eğdirdikleri' 
insanların acımasız bir şekilde baskı altına alınıp, 
sömürülmesi. Başlıca metodu, değişik biçimler 
altında, şiddetdir. Eski-tip sömürgecilikten sadece bir 
hususda ayrılır. Eski-tip sömürgecilik, doğrudan 
kontrolü altındaki yönetim ve doğrudan kumandası 
altındaki saldırgan ordu vasıtasıyla, halkı doğrudan 
doğruya kendisi şiddet kullanıp köle- 
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leştirir, yeni - sömürgecilik ise; köleleştirmeyi ve 
şiddet kullanmayı, «bağımsızlık ve demokrasi» 
yaftaları ve her alanda «yardım» veya «ittifak» 
politikası ile kamufle edilmiş olan kukla yönetim ve 
kukla ordu vasıtasıyla, daha hileli ve dolaylı yoldan 
gerçekleştirir. Yeni-sömürgecilik daha hilekar ve 
daha tehlikelidir. Saldırgan tabiatını gizlemek, 
köleleştirilmiş uluslara yabancı yöneticiler arasındaki 
çelişkileri örtbas ederek, halkın uyanıklığını ve 
devrimci mücadele verme isteğini felce uğratmak 
için, mümkün olan her "yola başvurur. 

ABD emperyalizminin kendine has özellikleri 
vardır. ABD kapitalizmi emperyalizm aşamasına 
ulaştığında, Batının büyük güçleri dünyadaki önemli 
pazarları aralarında bölüşmüş bulunmaktaydılar. II. 
Dünya savaşının sonunda, diğer emperyalist güçler 
zayıf düştüler. ABD en güçlü emperyalist bir kuvvet 
haline geldi. Bu sırada, dünyadaki durum eskisi gibi 
değildi; emperyalizm ile barış, ulusal bağımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm kampı arasındaki güçler 
dengesi temelinden değişmişti. Emperyalizm artık ne 
dünyaya hükmedebiliyor ne de dünyadaki durumun 
gelişmesinde tayin edici bir rol oynayabiliyordu. 
Yeni tarihi şartlarda, - misyonerler ve savaş gemileri 
vasıtasıyla yürütülen klasik saldırgan politikadan 
farklı olarak- ticaret vasıtasıyla, yayılma geleneğine 
sahip bulunan ABD emperyalizmi, yeni-sömürgecilik 
yolunu izlemek zorunda kaldı. Hakimiyeti altındaki 
ülkeler, lafta siyasi bakımdan bağımsızdılar. Ama 
gerçekte, iktisadi, mali, ulusal savunma ve dış 
münasebetler alanlarında ABD emperyalizmine 
bağımlıydılar. 
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II. Dünya Savaşının sonunda, ABD 
emperyalizmi aç gözlülükle Vietnam ve diğer 
Hindiçini ülkelerine yönelmiş bulunuyordu. 1950'nin 
başlarında, Fransız sömürgecilerinin durumu gittikçe 
daha vahim bir hal aldığında, ABD emperyalistleri 
kirli Hindiçini savaşında «yardım» ve müdahalelerini 
giderek arttırdılar. Savaş Fransız İşgal birliklerinin 
yenilgisiyle sonuçlandığı zaman, Fransız 
sömürgecilerinin yerini almaları için uygun fırsatın 
doğduğunu düşündüler. Hain ve zalim yöneticiler, 
generaller, yüksek yetkililer ve vahşi işgal 
birlikleriyle eski sömürgeci yönetimin görüntüleri 
maziye karıştı. ABD emperyalistleri, isteseler bile, 
eski-sömürgeciliğin çürüyen cesedini 
canlandıramazlardı. 1954'de, Fransız 
sömürgecilerinin yenilgisinin an meselesi olduğu bir 
sırada, savaşa daha fazla «dinanizm» kazandırmak 
için «ulusal kuvvetlerin» kullanılmasını tasarladılar. 
Böylece Güney Vietnam halkına karşı kendi «özel 
savaşlarını» hazırlamaya başladılar. 

ABD yeni-sömürgeciliği, Güney Vietnam'da bu 
saldırı politikasını gerçekleştirmek için uşaklarını 
esas araç olarak kullanmaktadır. Yeni-sömür-gecilik 
gücünü bir yandan, gelişmiş bir ülkenin iktisadi ve 
askeri potansiyelinden, diğer yandan da, yerli gerici 
güçlerin sosyal, ekonomik ve siyasi temellerinden 
alır. Ülkemizin Güneyinde, halkımızın emperyalizme 
karşı parlak bir zafer kazandığı sırada ABD 
emperyalistleri tarafından kukla rejim kuruldu. Bu 
nedenledir ki, hiçbir zaman hayatiyet kazanamadı ve 
bünyesinde, iç çelişkilerin, krizlerin ve savaşın 
tohumlarını taşıdı. Sosyal temeli son derece zayıfdı. 
Fransız yönetimi altındayken, hiçbir zaman 
kuvvetlenememiş olan feodal toprak 
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ağaları sınıfı ve komprador burjuvazi, devrim ve 
direniş davasında daha da zayıf ve bölünmüş bir hal 
aldı. Barışın sağlanmasından sonra, ABD-Fransız 
çelişkisinden ötürü, daha da fazla bölünmüş bir 
haldeydiler. Gerici sınıflar uzun bir süreden beri 
vatana ihanet ettiklerini gösteriyorlar ve halk 
kendilerine nefretle karşı çıkıyordu. Fransız işgal 
Birliklerinin yenilgisi, onlara moral bakımından ağır 
bir darbe oldu. 

Bu şartlar altında, ABD emperyalistleri gerici 
güçleri harekete geçirmek ve aynı zamanda halkın 
diğer tabakalarını da kandırıp kendi saflarına çekmek 
gayesiyle, «bağımsızlık» ve «demokrasi» yaftaları ile 
Örtülmüş, nispeten istikrarlı bir yönetimi kurmak için 
mümkün olan her yolu denediler. Bu amaçla, 
ülkemizin parçalanmasını sürdürmek için, «Vietnam 
Cumhuriyetinin» kurulması maskaralığını sahneye 
koydular. Kuklaları, Fransız sömürgecilerinden 
«bağımsızlığın» geri alındığını iddia ederek, içinde 
«özgürlük» ve «demokrasi» maddeleri bulunan 
«anayasayı» ilan ettiler, anti-komünist sloganlar 
attılar, bir toprak reformu» tertiplediler ve 
«kötülüklerin tasfiyesi» «iyi geleneklerin korunması» 
ve benzerleri gibi bir programı yaygaracı bir şekilde 
yayınladılar. 

Bununla beraber, kukla rejim, efendilerine sıkıca 
sarılıp, efendilerinin emirlerine itaat etmediği 
takdirde ayakta kalamazdı. Dıştan bakıldığında, 
«Vietnam Cumhuriyeti» iç ve dış sorunlarda, 
savunma, ekonomi ve kültür alanlarında, normal 
idari organlara sahipti. Fakat merkezi düzeyden 
mahalli düzeye kadar bütün bu organlar, ABD 
«danışmanlarının»   kontrolü altındaydı.  Diploma- 



•  251 • 

tik imtiyazlara sahip bulunan ABD «danışmanlarına» 
ceza kanunu uygulanamıyordu ve bunlar, hükümetin 
nüfuzu altında değillerdi. Bu «danışmanlar» doğrudan 
doğruya ABD elçisinin kontrolü altındaydılar. Güney 
Vietnam rejiminin temel çizgi ve siyasetini tesbit eden 
ABD emperyalizmiydi. ABD emperyalistleri tarafından 
beslenen Ngo' Dinh Diem, Dien Bien Phu'dan sonra, 
Dulles'ın öne sürdüğü yeni bir kuklaydı. Diem rejimi, 
iddia ettiği gibi, «ulusal devrim» hareketinin ortaya 
çıkardığı bir rejim olmayıp, sadece Fransız efendilerinin 
yerini ABD efendilerinin almış olmasının sonucuydu. 

Halkın devrimci mücadelesinin yükselişi karşısında, 
kukla yönetim kısa bir zamanda, faşizm yoluna girdi ve 
çılgıncasına askerileşme ve savaş hazırlığı yapma 
politikası izledi. Varlığına bir neden bulabilmek için, 
Cenevre antlaşmasına ve halkımızın, barış, bağımsızlık, 
demokrasi, yeniden ulusal birleşme şeklindeki en derin 
arzularına açıkça karşı çıktı. Halkın en temel haklarını 
çiğnedi; barbarca, bir terör ve baskı politikası izledi. Bu 
nedenlerden ötürü, «bağımsızlık», ((demokrasi» 
yaftalarına ve demogojik karakterde belli reformlara 
rağmen, halk kitleleri, kukla rejimin arkasında; 
uluslararası jandarmalık görevini yüklenen ABD 
emperyalizminin ve müseccel hain Ngo Dinh Diem'in 
iğrenç yüzünü derhal farketti. Bunun üzerine, kitleler 
kararlı bir şekilde her ikisine karşı ayaklandılar. 

ABD emperyalistleri de, devrimci hareketi 
bastırmada, Asyalıları Asyalılara, Vietnamlıları 
Vietnamlılara kırdırma şeklindeki hain politikalarını 
uygulamada bir araç olarak kullanmak için, ace- 
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le ile bir ücretli askerler ordusu kurup eğittiler. 
Emperyalistler «Ulusal ordu» yaftası altındaki 

bu yerli ücretli askerler ordusu ile saldırılarını 
kamufle edebileceklerini ve Amerikalıların 
hayatlarını kurtarabileceklerini ümit ettiler. ABD 
uzmanları, bir Asyalı ücretli askerin masrafının, bu iş 
için gereken bir Amerikan askerinin masrafından 
yirmi dört defa daha az olduğunu hesapladılar. 

Güney Vietnam «ulusal ordusu», generallerinden 
tabanına kadar, kukla subaylar tarafından 
yönetiliyordu ama, bu ordu düzenli kuvvetlerde 
olduğu gibi miliste de, kukla ulusal savunma 
bakanlığını kontrol eden ve müfreze, alay düzeyine 
kadar yayılan, askeri «danışmalar» sistemi ile 
birleştirilmişti. ABD danışmaları, kukla orduda 
örgütlenmeyi, donatımı, eğitimi ve hareketleri 
denetlediler. ABD emperyalistleri, askerlerinin savaşa 
katılışını «karşılıklı yardım» ve «kendini-koruma» 
yaftaları altında kamufle etmeye çalıştılar. Güney 
Vietnam'ı ABD'nin bir askeri üssü haline getirmek 
amacıyla, çok sayıda stratejik noktayı, başlıca 
havaalanlarını ve askeri karakolları tamamen 
kontrolleri altına aldüar. 

«İktisadi yardım», emperyalistler tarafından 
Güney Vietnam ekonomisini kontrol etmede başlıca 
yol olarak kullanıldı. Bu «yardım» esas olarak, 
yayılma politikalarına ve savaş hazırlıklarına hizmet 
etmesi için, üretim fazlalarının ve sermayenin ihraç 
edilmesi yoluydu. Yıllık «yardımın» dörtte-üçü ithal 
mallarının satışma dayanıyordu. ABD yardım 
organları, hem kukla rejimin taleplerini hem de 
ülkenin ihtiyaçlannı tamamen gözardı ettiler ve 
Güney Vietnam pazarını, mahalli   olarak 
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üretilebilecek olan, tarım ürünü fazlalarına, lüks 
mallarına ve tüketim maddelerine boğdular. Bundan 
başka, bu yardım tamamen askeri bir karakter 
taşımaktaydı. Bu Güney Vietnam'ın ekonomisini, bir 
savaş eknomisine dönüştürmektedir. Paranın % 80'ni 
kukla rejimin askeri harcamalarını karşılamada 
kullanılmıştır. Bu «yardım», rejimi bütünüyle ABD 
emperyalistlerine bağımlı kılmaktadır. 

ABD  emperyalistleri  başlangıçta,   kukla  rejimi 
hızla sağlamlaştırabileceklerini ve Güney Vietnam'da, 

siyasi, ekonomik durumu istikrara 
kavuşturabileceklerini düşünerek, ABD finans 

kapitalinin geniş çapta sokulmasma yol açmak için, 
eşit olmayan  anlaşmaların imzalanmasına zemin  

hazırladılar. Fakat durum bekledikleri gibi gelişmedi, 
Güney Vietnam'a yatırdıkları paranın miktarı 
önemsizdi, ekonominin değişik kollarındaki    

yatırımların  güç bela  %  2'sini  oluşturuyordu.  
ABD parası genellikle, çok hileli bir işleyiş içinde 

bulunan ortak kuruluşlara yatırılmıştı. Somut şartlar 
Güney Vietnam ekonomisinin, ABD     sektörünün 

gelişmesine elverişli olmadığı halde, ABD «yardımı» 
ve tamamlayıcı fonların kurulması, USOM'un (ABD 

Hareket Misyonu)  gerçekte Güney Vietnamın 
iktisadi yapısının tamamı demek olan bütçe, maliye 

ve dış ticaret üzerinde tam bir kontrole sahip olmasını 
sağladı. 

Kukla yönetim ve kukla ordu yıllardır süren 
varlığını sadece ve sadece ABD yardımına 
borçludur. Acımasız bir şekilde, yurtsever hareketi 
bastırmak için şiddet ve savaş politikasını izlediler, 
ve kendilerine yararlı olan    hainlere    imtiyazlar 
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sundular. Bu rejimin sosyal temeli, komprador burjuvazi 
ve toprak ağaları sınıfının en gerici unsurlarından 
oluşmaktadır. 

Güney Vietnam'da komprador burjuvazi, ekonomik 
bakımdan, eskiden Fransız emperyalistlerine, şimdi de 
ABD emperyalistlerine bağımlıdır. Birbirlerine birçok 
bağlarla bağlı bulunan komprador burjuvazi ve feodal 
toprak ağaları sınıfı, emperyalistlere etkin bir şekilde 
uşaklık eden, suç ortaklığı yapan iki gerici sosyal güçtür. 
Komprador burjuvazi ABD yardımı ve emperyalist 
ülkelerle yaptığı ticaret sayesinde yaşamakta olup, ortak 
yatırımları yabancı sermaye ile gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. Komprador burjuvazi büyük şehirlere 
sığınıp, burjuvalasmak isteyen büyük toprak ağaları gibi, 
diğer sosyal sınıflardan bazı unsurları da içinde 
barındırmaktadır. Komprador burjuvazi derken: esas 
olarak Ngo Dinh Diem aliesinin ilk günlerinde oluşmuş 
bulunan ve şimdi de gücünü; yağma, zorbalık, yolsuzluk, 
hırsızlık, istifçilik ve spekülasyon yoluyla zengin olmada 
ve ekonominin kilit noktalarını ele geçirip, bütün önemli 
kollarını kontrolü altına almada kullanan, üst kademe 
subay ve memurlarından oluşan, bürokratik komprador  
burjuvaziyi  en  başta  belirtmeliyiz 

Tarıma elverişli toprakların çok büyük bir kesimine 
sahip bulunan feodal toprak ağaları sınıfı, çok büyük bir 
ekonomik etkinliğe sahipti, fakat 1945 Ağustos 
devriminden sonra Fransız sömürgecilerine karşı verilen 
direniş savaşında, ekonomik ve siyasi bakımdan çok 
zayıfladı. ABD-Diem rejimi, kırsal alanda başlıca 
dayanağı olarak kabul ettiği, toprak    ağalarının 
durumunu    düzeltmek 
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İçin her türlü gayreti gösterdi. Toprak ağaları sınıfı içinde 
yer alan, düşmana yüzsüzcesine hizmet eden en gerici 
unsurlar, köylü hareketinin bastırılmasında ve devrimin 
sabote edilmesi faaliyetlerinde yer aldılar. Bunların 
arasında, büyük toprak ağaları ve köy yönetiminin 
kontrolünü ele geçirmiş bulunan yeni «bürokratik» toprak 
ağaları vardı. Aynı zamanda köylülerin elindeki toprağı 
ele geçirmek için güçlerini kullanan, Kuzeyden gelmiş 
bulunan haydutlar, kiralık katiller, caniler, hainler ve 
toprak ağaları da bulunuyordu. Diğer birçok toprak ağası, 
imtiyazlarını korumak istemeleri ve yeniden ulusal 
birleşmeye karşı olmakla beraber, düşmanla işbirliği 
yapmaya cesaret edemediler. Fransızlara karşı verilen 
direniş savaşına katılan veya Kuzeyde çocukları yahut 
akrabaları bulunan, az çok ABD emperyalistleri ile 
uşaklarına karşı olan, barış ve tarafsızlık politikasını 
tesvip eden toprak ağaları da vardı. 

Komprador burjuvazi ve toprak ağaları sınıli, ABD 
veya Fransız emperyalistlerine bağlı olarak, farklı 
ekonomik ve siyasi çıkarlara sahip, farklı gruplara 
bölünmüş bulunmaktaydı. 

Yeni tarihi şartlarda, muzaffer devrimci hareketin 
karşısında içinde bulundukları vahim durumdan ve sınıf 
karakterlerinden ötürü Güney Vietnam'daki ABD yanlısı 
güçler, son derece gerici nitelikteydiler. 

Bunlar, ülkelerine ve halkına ihanet edip, sınıfsal 
intikama susamışlardı, aynı zamanda, ulusal üretimden 
kopmuş, tamamen ABD dolarlarına bağımlı, sosyal 
asalaklardı. Bu durum; saflarının gittikçe daha fazla fire 
vermesine, gittikçe da- 
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ha karmaşık bir hal almasına ve farklı nedenlerle 
ABD siyasi, askeri ve istihbarat çevrelerine bağlı, 
aralarında çıkar çelişkisi olan birbirine düşman grup 
ve kliklere bölünmelerine yol açtı.. Güçlü devrimci 
yükseliş karşısında, durumları sağlam olmayıp 
gittikçe zayıflıyor ve safları içinde bölünmeler daha 
da fazlalaşıyordu. Sonuç olarak nihai çöküşlerine 
kadar birbirlerine karşı düzenledikleri hükümet 
darbeleri sürüp gidiyordu. 

Maddi gücüne rağmen,ABD   emperyalizminin 
esaslı  zaafları bulunmaktadır. 

1. İktisadi ve askeri bakımdan ABD, emper 
yalist kamp içindeki en güçlü ülkedir. Fakat, sos 
yalist ülkelerin, milliyetçi bağımsız ülkelerin ve 
devrimci dünya halklarının karşısında, gücü git 
tikçe azalmaktadır. ABD emperyalizmi şu anda 
her yerde, savunma durumuna düşmüş bulunmak 
tadır. Bütün dünyaya yayılmış bulunan kuvvetle 
rinin, kendisini, Çin, Kore ve Küba'daki feci yenil 
gilerden kurtaramayacağı ortaya çıkmış bulun 
maktadır. ABD emperyalistleri, Laos ve diğer yer 
lerde, birçok yenilgilere uğramış bulunup, bir sü 
rü zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Güney Viet 
nam'da, durumları gittikçe daha kritik bir hal al 
maktadır. 

2. Güney Vietnam'a karşı saldırısı, ABD em 
peryalizminin temel zaaflarını açığa çıkardı; ge 
reken Önemli faktörlerin eksikliğine rağmen, yeni 
sömürgeci bir politikaya başvurmak zorunda kal 
mışlardı. 

Birincisi,  kendisini     halkların,     bağımsızlık, 
egemenlik ve özgürlüğünün savunucusu bir    «şö 
valye» gibi göstererek, halkımızı kandırmaya   ÇI - 
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lıştı. Fakat, mevcut siyasi durum Güney Vietnam'da 
olduğu kadar, dünyada da böylesine bir manevraya 
elverişli değildir. Halkımız,   yüksek devrimci 
bilinciyle, ABD emperyalizminin dünya halklarının 
bir numaralı düşmanı olduğunu, uzun bir süredir 
anlamış bulunuyordu. ABD emperyalizmi, Fransız 
kanı, ABD doları ve ABD silahları ile   yürütülen 
Hindiçini savaşında,  Fransız sömürgecilerini  
desteklemekle maskesini düşürmüş oldu. ABD 
emperyalistleri, Fransız İşgal Birliklerini, Dien Bien 
Phu faciasından kurtarmak için, caniyane bir plan 
tasarladılar. Halkımız ABD emperyalizminin bir 
saldırgan olduğunu görmek için, 1954'ü    beklemedi. 
Bu tarihten itibaren, onun dünya halklarının bir 
numaralı düşmanı olduğunu daha da açık bir şekilde 
kavradı. 

İkincisi, ABD emperyalizmi, mahalli gerici 
güçlerin, dışardan «bağımsız ve demokratik» 
gözüken yerli yönetimin ve bir «ulusal» ordunun, 
güçlü desteği olmaksızın bu yeni-sömürgeci 
politikasını sürdürebilecek bir durumda değildir. 
Fakat biz, yeni sömürgeciliğin kaderini tayin eden bu 
son derece önemli ve zor koşulun, Güney Vietnam'da 
mevcut olmadığını iddia edebiliriz. Başta, komprador 
burjuvazi ve toprak ağaları sınıfının, ABD yanlısı en 
gerici unsurları olmak üzere, gerici güçler sosyal ve 
ekonomik bakımdan son derece zayıf olup, siyasi 
alanda tamamen tecrit edilmiş bulunmaktadırlar. 
Milyonlarca dolar ve yüz binlerce ton silah, bu siyasi 
boşluğu dolduramıyacaktır. ABD emperyalizmi 
bağımsız ve demokratik bir görünümde bile olsa, 
istikrarlı siyasi bir rejimi asla yaratamıyacaktır. Her 
kukla yönetim, eskisinden de daha büyük bir acz 
içinde olduğunu kanıtla- 



• 258  • 

maktadır. ABD emperyalizmi, savaşına ruhuna 
sahip bir orduyu da kurabilmeye muktedir değildir. 
Bütün modern teçhizatına rağmen, Güney 
Vietnam'ın kukla ordusu çöken moralini asla 
sağlamlaştıramıyacaktır. 

Üçüncüsü,  emperyalizm, saldırgan    tabiatını 
açığa çıkarmadan, yeni-sömürgeci politikasını 
sürdüremez. Devrimci hareketin bastırılması esas 
olarak ve saldırgan savaşın, daha ziyade yerli gerici 
silahlı kuvvetler  tarafından yürütülmesi  zorunlu 
olmaktadır. Bu, Pentagon stratejistleri tarafından 
«özel savaş» diye adlandırılan savaşın esasını teşkil 
eder. Fakat bu kez ortaya bir soru çıkmaktadır; kukla 
kuvvetlerin efendilerinin   amaçlarına   hizmet 
edemedikleri ortaya  çıktığında ne olacaktır? Biricik 
çözüm yolu, ABD «danışmanlarının», askeri 
personelinin ve savaş birliklerinin sayısının 
arttırılması ve ABD'nin gittikçe daha açık bir şekilde 
saldırgan savaşa katılmasıdır. ABD, çözümü olmayan 
çelişkilerle dolu olan bu yol da, gittikçe daha fazla 
ilerlemektedir. ABD birliklerinin Güney Vietnam'a  
girmesinin,  kukla ordunun güçlenmesinde ve Güney 
Vietnam halkına bazı güçlüklerin yaratılmasında, 
önemli bir etkisi oldu. Fakat bu, ABD açısından bir 
savunma yolu olup, siyasi bakımdan şiddetli bir 
yenilgiye yol açmaktadır. Ne kadar fazla ABD askeri 
gelirse, savaşın «özel» karakteri de o kadar 
azalmaktadır. Tropikal   savaş alanındaki kontr-
gerilla savaşında, ABD birliklerini bekliyen birçok 
deneyi bir kenara  bırakalım, ABD yeni 
sömürgeciliğini klasik   sömürgecilikten ayırdeden  
yanı  giderek     kaybolmaktadır. Güney Vietnam'daki 
siyasi, coğrafi ve iklimle ilgili şart- 
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ların kendilerine    aşılmaz zorluklar    yarattığını, ABD 
stratejistleri de kabul etmektedirler. 

Böylece, siyasi ve moral bakımdan, ABD 
emperyalistleri ve uşakları büyük bir zaaf içinde 
bulunduklarını ortaya koymuşlardır. Az çok kamufle 
edilmiş müdahale yıllarında veya şimdiki «özel savaş» 
yıllarında güttükleri gaye hep aynıdır: Kü-ney Vietnam'ı 
zaptetmek, halkımızın yaşama hakkını ve en köklü 
isteklerini ayaklar altında çiğnemek. 

Onlar, halkımızın düşmanları olup, kendilerine 
kararlı bir şeküde karşı çıkılmaktadır. Esaslı zaafları, 
mahalli gerici kuvvetlerin güçsüz durumu, Güney 
Vietnam'daki saldırgan savaşın aldığı özel biçim, 
halkımızın boyun eğmez ruhu ve sıkı birliğinden ötürü 
daha da artmış bulunmaktadır. Bu zaafları, ABD 
emperyalistlerini kesinlikle tam bir yenilgiye götürecektir. 

Vietnam Halkının Durumu 

ABD emperyalistleri tarafından yürütülen yeni-tip 
saldırgan savaşa güneyli halkımız, bağımsızlığı, 
demokrasiyi, barışı, tarafsızlığı elde etmek ve yeniden 
ulusal birleşme yolunda ilerlemek amacıyla verdiği 
yurtsever kurtuluş savaşıyla karşı çıktı. Geçici olarak, 
düşmandan maddi ve teknik bakımdan çok daha zayıf 
olan halk kuvvetleri, mutlak bir siyasi ve moral üstünlüğe 
sa-hip bulunuyordu. 

Ülkemizin geri kalan kısmı gibi Güney Vietnam da, 
uzun savaş yıllarından sonra normal üre- 
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tim düzeyinin sağlanamamış olduğu geri tarımsal 
ekonomiye sahip, sömürge ve yarı feodal bir 
ülkeydi. Son on yılda ardarda gelen saldırgan 
savaşlar, halkta anlatılamıyacak kadar çok kayba yol 
açtı. 1945 Ağustos devriminden sonra kurulan halk 
iktidarı, direniş sırasında birkaç milyon nüfuslu 
kurtarılmış bölgelerde korunup, sağlam-laştırıldı ve 
1954 Cenevre anlaşmasının uygulanmasından sonra, 
ABD emperyalistlerinin hizmetindeki gerici bir 
rejimle yer değiştirdi. 

Fransız sömürgecilerine karşı, karhramanca 
verilen muzaffer savaşta, oldukça olgunlaşan Güney 
Vietnam halkının silahlı kuvvetleri, savaşın sonunda, 
bütün cephelerde çarpışan, düzenli birliklerden, 
bölgesel birliklerden ve halk milisinden oluşuyordu. 
Cenevre anlaşmasının yerine getirilmesiyle, yüz 
binlerce düşman askeri, Güney'de toplanmak üzere 
Kuzey'i boşaltırken, bizim birliklerimiz de, sadece 
gerilla üslerini değil fakat aynı zamanda, geçici 
olarak düşman birliklerinin ve kukla yönetimin 
kontrolü altına giren geniş kurtarılmış bölgeleri de 
boşaltarak, Kuzey'de toplanmak üzere Güney'i terk 
ettiler. ABD emperyalizmi ve Ngo Dinh Diem 
yönetimi, çılgınca terör politikasını bu şartlar altında 
sürdürdüler ve daha sonra da, yurtsever hareketi 
bastırmak, Güney Vietnam'ı ABD'nin bir sömürgesi 
ve askeri üssü haline getirmek amacıyla, habersiz 
kanlı bir savaşı başlattılar. Umutlarını, zor ekonomik 
şartlara, uzun savaş yıllarından sonra halkın barış 
isteğine, halk iktidarının ve ordusunun 
korunmasından mahrum olan halkın, içinde 
bulunduğu son derece zor duruma dayandırdılar 
ABD emperyalistleri ve uşakları,  modern silahlarla 
donatılmış 
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yüz binlerce düşman askeri karşısında, Güney Vietnam 
halkının boyun eğmek zorunda kalacağına, kesin olarak 
kanaat getirdiler. 

Fakat  Güney'deki  yurttaşlarımız     düşmanın asla 
anlayamayacağı, yenilmez bir potansiyel güce ve 

muazzam bir siyasi kuvvete saip    bulunan, kahraman bir 
halkın değerli    evlatlarıdır.    ABD emperyalizmi ve 

uşakları, yüksek devrimci bir ruha ve mutlak bir siyasi 
üstünlüğe sahip bulunan bir halkı alt    etmek    

zorundadırlar.    Güney'deki hemşerilerimiz, yabancı 
saldırısına karşı uzun bir çarpışma geleneğine sahip, köle 
gibi yaşamaktansa hür olarak ölmeyi tercih eden, Fransız 
saldırısının daha ilk günlerinde direniş bayrağmı yükten, 

Nam Ky ve Ba To (1) isyanlarında kahramanca ayaklanan, 
boyun eğmez bir halka mensupdur-lar.  1945 Ağustos'unun 

şanlı günlerinde, devrimi zafere ulaştırmak ve halk 
iktidarını kurmak için, halkın geri kalan kısmıyla  elele 

verdiler. Direnisin dokuz yılı boyunca, Fransız    
sömürgecilerine ve ABD müdahalecilerine karşı    

kahramanca savaştılar, ortak zafere önemli bir katkıda 
bulundular. Uzun devrimci bir mücadele içinde,    Güney 

Vietnam halkı yüksek bir siyasi bilinç ve   örgütlenme 
düzeyine ulaştı, siyasi ve silahlı mücadelede zengin 

deneyler edindi. Çılgın bir düşman karsısında, devrimci 
hareketin durmaksızın gelişmesinin ve kurtuluş savaşında 

gittikçe daha büyük zaferlerin  kazanılmasının  nedeni  
budur.     Güney Vietnam'da halkın ezici bir çoğunluğu, 

ortak mücadele içinde birleşmiş olan, yurtsever ve 
devrimci sınıflara  mensupken, komprador burjuvazi ve 

(1)    1940   ve   1945'de. 
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toprak ağaları, önemsiz bir azınlığı 
oluşturmaktadırlar. 

Yaklaşık bir milyon kadar olan Güney Vietnam 
işçi sınıfı, şehirler ve plantasyonlarda toplanmış olup 
önemli ekonomik kuruluşlardaki ana üretici gücü 
oluşturmaktadır. Emperyalizm, burjuvave feodal 
sınıfların üç katlı boyunduruğu altında bulunan bu 
sınıf, bütün sınıfların en kararlı, en radikal devrimci 
olanıdır. Parti'mizin önderliği altında, bütün ülkede 
olduğu gibi, Güney Vietnam'da da, işçi sınıfı, ulusal 
demokratik devrimde ulusun öncüsü olup, direniş 
yıllarında üretim ve savaşta birçok başarılar 
kaydetmişti. Son yıllarda ABD emperyalistleri ve 
uşakları, teröre, fesata başvurarak ve gerici işçi 
sendikaları kurarak, işçileri kontrol altında 
bulundurmaya, saflarını bölmeye ve sınıf bilincini, 
ulusal bilincini azaltmaya çalışmışlardı. Bununla 
beraber, mücadele ve sloganların zengin ve değişik 
biçimleriyle, gittikçe daha iyi bir hal alan 
örgütlenmeyle ve artan dayanışmayla, işçi sınıfı 
hareketi tedricen ve emin bir şekilde gelişmekteydi. 
Güney Vietnam'daki kukla yönetimin idaresi 
altındaki devlet kuruluşlarında, ABD kuruluşlarında 
veya ABD-mahalli Komprador burjuvazi ortaklığı 
altındaki kuruluşlarda, muntazaman şiddetli 
mücadeleler patlak verdi. İşçi hareketi; küçük çaplı 
eylemlerden, kısmi ve genel grevlere, işçilerin 
ekonomik taleplerinden, toplumun diğer kesimleri, 
adına yapılan taleplere, (toprağın köylülere 
dağıtılması, askerlere yapılan ödemenin arttırılması 
gibi) terör ve baskı politikasını lânetliyen, kukla 
yönetimi suçlayan ve ABD emperyalizminin Güney 
Vietnam'dan kovulmasmı talep eden sloganlara 
doğru yo- 
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ğun bir gelişme gösterdi. 
Son yıllarda, işçi hareketinin gücünün gelişmesi, 

düşmanın hayati durumlarda güçsüzleşmesir.e yol açtı. 
Özellikle şehirlerdeki nüfusun yoksul kesimleri ve 
öğrenciler olmak üzere, emekçi kitlelerin mücadelesine 
büyük bir hız kattı. Perişan vaziyetteki köylü. ailelerinin 
çoğu, işçiler, sınıf olarak, köylü kitleleri ile birçok bağlara 
sahip bulunuyorlardı. Bu. Ulusal Demokratik Cephe 
temelinde işçi-köylü ittifakının kuruluşuna, bir dereceye 
kadar yurtseverlik belirtisi gösteren ve çoğu emekçi 
köylülükden gelen kukla askerler arasında siyasi çalışma 
yapılmasına, büyük kolaylık sağladı. Kısacası, işçi sınıfı, 
mücadele geleneği ve savaşçı ruhu ile daima, güneyli 
yurttaşlarımızın devrimci azminin bir sembolü olmuştur. 

On milyonu aşan mevcudu ile Güney Vietnam 
köylüsü, en geniş devrimci güç olup, işçi sınıfı ile birlikte 
devrimin temel gücünü oluşturmaktadır. Zor şartlar 
altında çalışan ve acı içinde ya-şıyan topraksız 
köylülerden oluşur. Uzun bir süreden, özellikle işçi sınıfı 
Partisinin önderliği altına girdiğinden beri, yüksek bir 
devrimci ruh göstermiştir. İşçi sınıfı ile birlikte iktidarı ele 
geçirmek üzere ayaklanmış ve bunu takip eden yıllarda, 
halk iktidarını, devrimin sağlamış bulunduğu, köylülerin 
toprağın sahibi olması hakkını, savunmak için düşmana 
karşı savaşmıştır. Köylülük siyasi ve silahlı mücadelede, 
gerilla savaşında, silahlı kuvvetlerin örgütlenmesinde ve 
direniş köylerinin kurulmasında, zengin deneyler 
edinmiştir. 

Barış sağlandığında, ABD-Diem    kliği, sözde 
toprak  reformu, ağır vergilendirmeler  ve  «tarım 
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kredileri» vasıtasıyla, Güney Vietnam köylüsünden, 
direniş sırasında verilmiş olan toprakların, üçte ikisini 
çaldı. «Tarımsal kuruluşlar», «bolluk bölgeleri» ve 
«stratejik " köycükler» politikası ve sürekli terör, 
doğrudan ve ciddi bir şekilde köylülerin can ve mallarını 
tehdit etti. Sonuç olarak, 1959'a kadar Güney 
Vietnam'daki kırsal bölgede, köylülük hızlı bir farklılaşma 
süreci geçirdi ve bu, düşman işgali altındaki bölgelerde 
halen devam etmektedir. Köylülerin büyük bir çoğunluğu 
için hayat dayanılmazdı. Yanlız yoksul veya topraksız 
köylüler için değil, orta köylüler, hattâ zengin köylülerin 
çoğu için bile, çalışma ve yaşama koşulları dayanılmaz bir 
hal almıştı. Kırsal alanda, tamamen veya kısmen işsiz olan 
insanların sayısı hızla artıyordu. Çok sayıda köylü, zorla 
kukla orduya sokulmuş veya «tarım kuruluşlarında» işçi 
olarak çalışmak zorunda bırakılmışlardı. Diğerlerine iş 
aramak üzere şehire gitme izni verilmişti. 

Anavatanının ve kendi öz ailesinin ciddi bir tehdit 
altında bulunması karşısında, köylüler siyasi eylemlere 
kararlı bir şekilde katıldılar ve son yıllarda, kırsal bölgede 
kukla yönetimin temellerini sarsıp, onu darmadağınık 
eden şiddetli ve geniş çaplı devrimci mücadeleler içinde 
yer aldılar. Bu devrimci yükseliş gerçekte, üslerde iktidarı 
almak ve toprağa sahip olma hakkını yeniden kazanmak 
için, peşpeşe ayaklanmaları gerçekleştiren, köylü 
kitlelerinin ayaklanma hareketiydi. Gerilla savaşı kırsal 
bölgelerde başlamış ve düşman tarafından yürütülen karşı 
- devrimci savaşa karşı, giderek ülkenin bütün bölgelerine 
yayılmıştı. 

Küçük burjuvazi, küçük tüccarlar, imalatçılar, 
zanaatkarlar, serbest meslek sahipleri, entellektü- 
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eller ve öğrencilerden küçük burjuvazinin bütün bu 
tabakaları, emperyalizm, bürokratik komprador 
burjuvazi ve feodal güçler tarafından ezilip 
sömüruluyordu. Yaşama şartları gittikçe kötüle-
şiyordu. Güçlü bir yurtseverliğin verdiği canlılıkla, 
devrime sempati duyuyorlardı. Güney Vietnam'ın 
kasaba ve şehirlerindeki nüfusun, yaklaşık olarak 
dört milyonluk bir çoğunluğunu oluşturuyorlardı. 

Küçük burjuvazinin siyasi bilinci ve 
yurtseverliği, 1945 Ağustos devrimi ve Fransız 
sömürgecilerine karşı verilen direnişle arttı. 
Ülkemizin Kuzey yarısının tamamen kurtarılmasıyla 
birlikte, ABD emperyalistleri ve uşaklarının Güney'i 
boyunduruk altına almaları, sadece küçük 
burjuvazinin yurtseverliğini ajite etmeye ve 
istilacılara karşı duyduğu nefreti arttırmaya yaradı. 
Bu sebepledir ki, küçük burjuvazi devrimin itici 
güçlerinden biri olup, tutarlı bir şekilde devrim 
yolunda ilerlemesine yardım edecek olan, biricik 
önder güç işçi sınıfının, güvenilir bir müttefikidir. 

Güney Vietnam'da, ABD emperyalistleri ve 
uşakları tarafından yaratılan terör ve demagoji 
atmosferinde, küçük burjuvaziye özellikle küçük 
burjuvazinin üst kesimlerine dahil olan birçok insan, 
gerici güçlerin etkisi altında kaldı ve gerici partilerin 
elinde oyuncak oldu. Diğerleri de, pasif, lakayt veya 
yalpalar vaziyette idiler. 

Bununla beraber, ABD emperyalistlerinin 
saldırgan politikası ve uşaklarının ihanet tavrı, 
düşmanın arka arkaya uğradığı yenilgiler ve halkın 
devrimci yükselişi karşısında, şehirlerde küçük 
burjuvazinin giderek artan bir    kesimi, gittikçe 
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militanlaşan bir tavrın içine girdi. Birçok şehir 
merkezinde, işçilerin ve toplumun diğer yoksul 
kesimlerinin ayaklanma hareketleriyle koordine bir 
şekilde olan, kolej öğrencilerinin ve okul öğrencilerinin 
çeşitli nedenlerle yaptıkları ayaklanma hareketleri, 
gittikçe şiddetlenen bir şekilde gelişmekte olup, kukla 
rejimin şehirlerde içinde bulunduğu krizi doğrudan 
doğruya ağırlaştırmaktadırlar. Bu hareket kesinlikle, 
giderek daha önemli bir rol oynayacaktır. 

Çeşitli sosyal tabakalara mensup oldukları halde, 
entellektüeller ve öğrenciler ateşli bir yurtseverlikten 
hayat buluyorlardı. Düşmanın uşağı haline gelen veya 
onun etkisi altında kalanların sayısı bir elin parmaklarını 
geçmezdi. ABD emperyalistlerinden ve hainlerden nefret 
ediyor, hainleri aşağılıyorlardı. Fransız sömürgecilerine 
karşı verilen yurtsever savaşta, direnişe sempati 
gösterdiler, desteklediler veya katıldılar. Bugün, Ulusal 
Kurtuluş Cephesinin siyasi programını 
desteklemektedirler ve birçoğu şehirlerdeki kitle 
mücadelelerine aktif olarak katılmış bulunmaktadırlar. 

Güney Vietnam'daki ekonomik kuruluşlar ülkenin 
diğer kısımlarındakilerden genellikle daha önemli olduğu 
halde, Güney'deki ulusal burjuvazi, ülkenin geri kalan 
kısmında olduğu gibi ekonomik bakımdan zayıfdır. Henüz 
doğruluğu ispatlanmamış olan, 1956 rakkamlarma göre, 
ulusal burjuvazi on beş bin kişiden oluşmaktadır. Çoğu 
iflâs etmişti ve 1963'de belirtilen sayının ancak yarısı 
kadarı, kritik durumda bulunan kuruluşları çalıştırarak, iş 
hayatının içinde bulunuyordu. Emperyalistlerin ve feodal 
sınıfın baskısı altında bulunan,  ulusal burjuvazi,  bir 
dereceye kadar anti- 
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emperyalist ve anti - feodal bir ruha sahipti. 
Barışın geri gelmesini takiben, ulusal burjuvazi,    

ABD-Diem kliği    tarafından ilân    edilen, «ulusal 
ekonomik İslahat»    politikasından birşeyler elde 
edebileceğini umdu. Fakat ABD'nin ekonomik ve 

askeri «yardımı» sadece Güney Vietnam 
ekonomisinin durumunu daha fazla ağırlaştırmaya 

yaradı ve ulusal burjuvazi sanayi ve ticaretle 
ilgilenmede  kendisini  gittikçe     artan   bir  zorluk 

içinde buldu. Birçok ulusal burjuva,    komprador 
burjuvazinin  saflarına katıldı.  ABD emperyalistleri 

ülkemizi    köleleştirmek için ve    ekonominin bütün 
kolları üstünde kontrollerini kabul ettirmek 

gayesiyle, savaşı genişlettiklerinde, bir yanda ulusal 
burjuvazi, öte yanda da ABD emperyalistleri ve 

uşakları arasındaki çelişki daha keskin bir hal aldı. 
Ulusal    burjuvazi, ABD    emperyalizmine ve 

kuklalarına giderek muhalefet ederken, bağımsızlık, 
barış ve tarafsızlık politikasına gittikçe daha fazla 

eğilim gösterdi. Hattâ bir çok ulusal burjuva, 
UKC'nin programına göre,    tedricen yeniden ulusal  
birleşmeye doğru    gidilmesini tasvip etti. Bununla 

beraber,    ekonomik ve siyasi zayıflığından, 
emperyalistler ve uşakları ile olan bağlarını tamamen 
koparmış olmasından ötürü, ulusal burjuvazi devrime 

katılmaya karar veremedi. 
Güney Vietnam'daki azınlıklar, sayıca yirmiyi 

aşmakta olup, ülkenin üçte ikisini oluşturan, stratejik 
öneme haiz dağlık bölgelerde yaşayan, bir 
milyondan fazla insandan oluşmaktadırlar. 
Emperyalizm bu bölgelerde, azınlıkları birbirine ve 
Kinh'e (2) karşı düşürerek, «böl ve yönet» po- 

(2)    Halkın  çoğunluğunu teşkil  eder. 
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litikası gütmektedir. Ülkenin    geri kalan kısmında olduğu 
gibi, Güney Vietnam'daki azınlıklar da. uzun bir süreden 
beri çıkarlarının bilincinde olup, emperyalistlerin haince 
manevralarını boşa çıkartmış bulunmaktadırlar.    Yabancı 
istilacılara karşı kahramanca mücadele etme geleneğini 
miras edinen Güney Vietnam'daki azınlık halk, 1945 
Ağustos devriminin zafere ulaşmasına oldukça büyük bir 
katkıda bulundu ve  Fransız  sömürgecilerine karşı direnişe 
aktif olarak katıldı. Bugün, ancak bir avuç kadarı üst 
tabakaya mensup olup, düşman tarafından satın 
alınabilmiştir; Halkın çoğunluğu devrimin zaferine 
inanmakta,    ABD emperyalistlerine ve uşaklarına karşı 
kararlı bir şekilde savaşmaktadır. 

Güney Vietnam'daki dinler, Budizm, Hristiyanlık, 
Cao Dai, Hoa Hao ve diğerlerinden oluşmaktadır. Budizm 
asırlardır mevcut olup, fazla bir etkisi olmamakla birlikte, 
sayıca nisbeten geniş bir taraftara sahiptir. Hristiyanlığın 
bir milyon kadar mensubu bulunmaktadır. Cao Dai, dinsel 
bir sentez olup, Budizm'e dayanmakta ve çoğu yoksul 
köylülerden olmak üzere, bir milyonun üzerinde mensubu 
bulunmaktadır. Budizmle ilgili olan, Hoa Hao'nun eskiden 
yaklaşık olarak bir milyon kadar taraftarı vardı. Dini 
mezhepler, devrimci mücadelenin yoğun bir şekilde 
geliştiği sırada, doğup geliştiler. Dini mezhepler, siyasi 
amaçlarına ulaşmaları için, Fransız sömürgecileri ve ABD 
emperyalistleri tarafından bir dereceye kadar kullanıldılar. 
Fakat bu mezhepler de, bölünmeden, kısıtlamalardan, 
tazyik politikasından ve baskılardan zarar görmekteydiler 
ve ulusal, dini ve sınıfsal çıkarlar bakımından, 
emperyalizme ve- 
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uşaklarına az çok karşı çıkıyorlardı. Dini mezhepler, 
siyasi bakımdan genellikle aynı amaca yönelik değillerdi, 
fakat inanç sahiplerinin çoğu emekçi halktandı. ABD 
emperyalistleri ve hainler, gerçek renklerini belli 
ettiklerinde, devrim dalgası karşı konulmaz bir şekilde 
yükselirken, bu mezheplerin saflarında yeni eğilimler 
ortaya çıktı. Barış, tarafsızlık ve emperyalizme karşı 
mücadele etme politikasını az çok onaylayan ilerici 
eğilimler, bu mezheplerin saflarında da yer kazanmaya 
başladı. 

Kukla ordu şu anda, düşmanın baskı ve terör 
politikasını gerçekleştirmek için kullandığı başlıca araçtır. 
ABD emperyalistleri  ve    uşakları, kukla askerleri 
caniler haline getirmek için,  on yıldan beri, büyük 
çabalar gösterdiler, çok para harcadılar. Baskı kurmak 
için terör ve sert bir disipline başvurdular,    askerleri 
kazanmak için    özellikle . psikolojik savaş» 
tekniklerinden yararlandılar ve askerlere  «anti - komünist  
idealleri»,  Kuzey Vietnam'a karşı husumeti  ve  ABD  
emperyalistlerine kölece bir hayranlığı telkin ettiler. Fakat 
kukla ordunun, erlerinin  ve  muvazzaf  olmayan 
subaylarının çoğu, başta yoksul köylülük olmak üzere, 
emekçi kitlelerden gelmeydi.  13u    nedenle, temel 
çıkarları    saldırgan    ABD    emperyalistlerinin ve 
uşaklarının politikası ile  çelişki halindeydi. Toprak ve 
özgürlük şeklindeki en    derin emellerine ulaşmanın 
başlıca yolunun, anavatanı kurtarmak İçin ABD 
emperyalistlerine karşı savaşmak olduğunu her geçen gün 
daha fazla anlamaya başlamışlardır. Kukla ordunun iç 
çelişkileri, Güney Vietnam toplumundaki sınıfsal ve 
ulusal çelişkileri açıkça yansıtmaktadır. 



• 270   • 

Kukla orduyu inşa etmek ve genişletmek içinr 
Saygon yönetimi mecburi askerlik hizmetini koymak 
ve erlere baskı yapabilmek için, ordu içinde özel 
baskı grupları kurmak yoluna gitti. Devrimci savaşın 
gelişmesi ve kurtuluş ordusunun peşpeşe zaferler 
kazanmasından ötürü, kukla ordu içinde savaşa karşı 
bir muhalefet     gelişmektedir. ABD emperyalizmi,  
kukla orduyu halka karşı kullanmada, gittikçe artan 
zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu ordunun askerleri  
arasındaki  siyasi  çalışma; ABD emperyalistlerine 
karşı koyup, ülkeyi kurtarmak için daha sonra 
kurulabilecek olan işçi, köylü ve askerlerin birleşik 
cephesinin inşası şartlarını gittikçe daha elverişli bir 
hale getirmektedir. Kuzey'den gelen  «göçmenler», 
daha ziyade gerici papazların yalan  propagandaları  
ile  kandırılmış olan veya Güney'e geçim temin etmek 
için gelmiş bulunan insanlardır. Şu veya bu nedenden 
ötürü Güney'e göç etmek zorunda bırakılan bu 
insanlar, ABD emperyalistleri ve uşaklarının 
demagojik hilelerini her geçen gün daha iyi 
görebilmektedirler. «Tarımsal kuruluşlar »ın içine 
sürüler halinde sokulan veya  «başkentin sefaletten    
arındırılması» plânının kurbanları haline gelen bu 
insanların çoğu, sefalet içinde yaşamakta ve hatta 
baskıya maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle 
göçmenlerin gittikçe artan bir çoğunluğu, barış ve 
tarafsızlık özlemi çekmektedir. Bir çoğu    Kuzey'e 
geri dönüp yeni bir hayata başlamanın hayalini 
kurmaktadırlar. 

Güney Vietnam toplumundaki, uzun bir 
devrimci mücadele geleneğine ve bu devrimci 
mücadeleden kazanümış zengin deneylere sahip 
bulunan, yurtsever sınıf ve tabakalar, haklı bir dava 
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uğruna, sağlam bir cephenin içinde birleşmiş 
bulunmaktadırlar. Bütün halkımız Ulusal bağımsızlığı 
yeniden kazanmak, toprağı üzerinde çalışana vermek, 
halkın temel haklarını savunmak, barışı ve yeniden ulusal 
birleşmeyi sağlamak için sömürgeci saldırganlara karşı 
verdiği uzun kurtuluş mücadelesinde, Kuzey'de olduğu 
gibi Güney'de de ayaklandı ve büyük bir kahramanlık ve 
azimle savaştı. Ulusun ve ezilen sınıfların çıkarlarına 
hizmet etmek şeklindeki yüksek idealler, 1930'dan beri 
Partimiz tarafından yayılmıştır. Zorluk ve fedckârlıklarla 
dolu devrimci mücadele yıllarında ve Fransız 
sömürgecilerine karşı şanlı direniş savaşında, bu idealler 
kitlelerin zihninde ve yüreğinde hızla kök saldı. 
Halkımız, ulusal bağımsızlığı, yaşama hakkını ve emekçi 
köylülere toprağı sağlamadıkça, mücadeleye devam 
etmeye azmetti. Halkımız 1954 Cenevre antlaşmasında 
tanınmış olan, anavatanın egemenliğini, bağımsızlığını, 
birliğini ve toprak bütünlüğünü elde etmedikçe, 
mücadelesinden asla vazgeçmiyecektir. 

Devrim ve direniş yıllarında, Güney ve Kuzey'deki 
halkımız, işçi-köylü ittifakına dayanan, geniş ve güçlü bir 
birliği oluşturdu. Halkımızı büyük zaferlere götüren işte 
bu birliktir. Düşman maddi olarak geçici bir üstünlüğe 
sahip olmakla beraber, siyasi bakımdan daima 
soyutlanmış ve iç çelişkilerle parçalanmış durumdadır. 
Öte yandan, Güney Vietnam halkı, haklı davalarının 
sancağını daha da yükseltti, geniş ve güçlü bir birlik 
geleneğini de daha fazla geliştirdi. Barışın sağlanmasını 
takip eden ilk yıllarda, şartlar çok zorken, Güney 
Vietnam'lı yurtseverler kendilerini henüz örgütliyememiş 
olmakla beraber, siyasi ve moral 
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bakımından birbirlerine sıkıca bağlıydılar. Yurtseverlik, 
ulusal gurur, emekçi kitleler arasında sınıfsal dayanışma, 
karşılıklı sevgi ve karşılıklı yardım, sonuna kadar yani 
devrimin yüksek ideallerinin zafere ulaşmasına kadar 
savaşmak; bütün bunlar, Güneyli yurttaşlarımızın 
düşmanın karşısında bütün zorlukların üstesinden 
gelmelerine ve safları sağlamlaşıp genişleyene kadar, 
sağlam bir şekilde ayakta durmalarına yardım eden gücü 
oluşturmaktadır. Ulusal Kurtuluş Cephesinin gücü ve 
prestiji, bu cephenin, halkımızın ulusal birlik geleneğini 
yeni tarihi şartlarda harekete geçirebilmiş olması 
gerçeğinin bir sonucudur. 

Son yıllarda, Güney Vietnam halkı, son derece 
barbar ve vahşi bir düşmana karşı mücadele etmekteydi. 
Birçok zorluklarla karşılaştılar, kayıplar verdiler ama öte 
yandan da, düşmanın zalim tabiatını gittikçe daha açık bir 
şekilde gördüler. Sarsılmaz bir inançla sonuna kadar yani 
nihai zafere kadar savaşmak arzusuyla birlikte, düşmana 
karşı gittikçe derinleşen bir nefret duydular. 

Güney Vietnam'daki yurtsever güçler, oldukça 
yüksek bir savaşma ruhu ve uzun bir devrimci mücadele 
geleneği ile birlikte, doğru bir siyasi çizgiye ve uygun 
mücadele biçimlerinin benimsenmesine göre, seferber 
edilmiş ve örgütlendirilmiş-lerdi. Bu nedenden ötürü, zor 
şartlar altında tehlikeli bir düşmanın karşısında, halkın 
siyasi ve askeri kuvvetleri istikrarlı bir şekilde 
gelişmektedir. 

Devrimci hareket, siyasi mücadele aşamasından, 
silahlı mücadele aşamasına geçmiş bulunmaktadır. 
Birbirlerini teşvik eden her iki mücade- 
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le biçimi, birbirleriyle sıkıca koordine edilmişlerdir. 
Güney Vietnam halkı, siyasi üstünlüğünü yüksek bir 
düzeye çıkarmış, kendisine doğru bir yön çizmiş ve 
son derece değişik örgütlenme ve mücadele biçimleri 
ortaya koymuştur. Kitlelerin yaratıcı gücü, düşmanın 
birçok siyasi uygulamasını, manevrasını ve en 
modern taktiklerini boşa çıkartmıştır. Devrimci bir 
şekilde düşünmek, devrimci bir siyasi ve askeri çizgi, 
kitlelerin içine bir kere nüfuz etti mi, karşı konulmaz 
bir güç halini alır. Halkımızın siyasi üstünlüğü, 
eskiden sahip olamadığı imkânları yaratmasına, 
güçsüz bir durumdan güçlü bir duruma, geçmesine, 
bütün zorluklarır üstesinden gelmesine ve eskiden 
kendisinden çok daha güçlü olan düşmanın 
karşısında, nihai zaferi kazanmasına yardımcı olan, 
maddi bir güç haline gelmiş bulunmaktadır. 

Güney'deki kurtuluş savaşı, ülkemizin yarısının 
sömürgecilikten kurtulup, sosyalizmi inşa ettiği bir 
sırada verilmektedir. Kuzey, özellikle terör ve 
baskının karanlık yıllarında, Güney'li yurttaşlarımız 
için bir umut ve cesaret kaynağı olmuştur. 
Kurtarılmış olan Kuzey, Vietnam ulusunun onurudur. 
Ülkemizin Kuzey'i, yeniden ulusal birleşme 
mücadelesinin sağlam bir kalesi ve ulus çapındaki 
devrimin, bir tabyasıdır. Düşmanın karşısında, 
Güney'li yurttaşlarımız Kuzey'deki kardeşlerinin 
yanlarında olduklarını kesinlikle hissetmektedirler. 
Bu his, mücadele ve zafer yolunda ilerleme 
kararlılıklarını sağlamlaştırmada ve bütün zorlukların 
üstesinden gelmede, kendilerine artan bir güven 
sağlamaktadır. ABD emperyalistlerinin Kuzey'e karşı 
imha savaşını başlattıkları andan itibaren, bütün ülke, 
savaşa doğrudan ka- 
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tılmak üzere ayaklandı. Kuzey'in Güney'deki kurtuluş 
savaşı üzerindeki etkisi giderek daha fazla bir önem 
taşımaktadır. 

Güney'deki yurttaşlarımızın kurtuluş savaşı hâlâ 
birçok zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıyadır. Fakat 
Güney'li yurttaşlarımız ve Kurtuluş Ordusu, eşsiz 
kahramanlıklarıyla, parlak başarılar kazandılar ve nihai 
zaferi sağlayacak stratejik önemi olan faktörleri yarattılar. 
Halkın siyasi iktidarının ve devrimci silahlı kuvvetlerinin 
gelişmesiyle birlikte, kurtarılmış bölgeler sürekli olarak 
genişlemektedir. Güney Vietnam'daki devrimci 
mücadeledeki gelişmeler açık olarak kanıtlamıştır ki; 
devrimci bir savaşta, insan etkeni, siyasi etken halk 
kitlelerinin gücü; tayin edici etkenlerdir. Nihai zafer, 
kaçınılmaz olarak Güney Vietnam'lı yurtsever güçlerin, 
Güney Vietnam'h halkın, Vietnam ulusunun   olacaktır. 

Dünyadaki Gelişmeler 

Güney Vietnam devrimi, dünya devriminin bölünmez 
bir parçasıdır. Dünyadaki her büyük olayın, halkımızın 
mücadelesi üzerinde bir etkisi vardır. Öte yandan bu, 
mücadelenin diğer ülkelerdeki devrimci hareketler 
üzerinde etkisi olmadığı anlamına gelmez. Bilhassa şimdi, 
özel anlamda Güney Vietnam devrimi, genel anlamda 
Vietnam devrimi, dünyadaki duruma her zamankinden 
daha sıkı bir şekilde bağlı bulunmaktadır. Çağımızın 
bütün temel çelişkileri Vietnam'da kendini göstermiştir. 

ABD emperyalistleri ve uşaklarının «özel savaşları»  
ile halkımızın kurtuluş savaşı, Vietnam'- 
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lılar için elverişli, düşman için elverişsiz koşullarda 
meydana gelmiştir. 

II. Dünya Savaşının sona ermesinden beri, kukla' 
orduyu inşa etmek ve genişletmek için, Saygon yönetimi 
mecburi askerlik hizmetini koymak ve erlere baskı 
yapabilmek için, ordu içinde özel baskı grupları kurmak 
yoluna gitti. Devrimci savaşın gelişmesi ve kurtuluş 
ordusunun peşpeşe zaferler kazanmasından ötürü, kukla 
ordu içinde savaşa karşı bir muhalefet gelişmektedir. 
ABD dünyada devrim ve karşıdevrim arasındaki güçler 
dengesi büyük değişiklikler geçirmiştir. Dünyadaki 
devrimci yükseliş, emperyalizmin atılımlarına sürekli 
darbeler indirmekte, arka arkaya zaferler kazanmaktadır. 
Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşu, çok önemli bir tarihi 
olaydır. ABD emperyalistleri ile uşaklarının Kore'de ve 
Fransız sömürgecileri ile ABD müdahalecilerinin, 
Hindiçini'deki ağır yenilgilerinden sonra, on yıldan fazla 
bir zamandır, barış, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin lehine olarak, dünyada büyük 
devrimci değişiklikler olmuştur. 

Bir dünya sosyalist sistemi oluşmuş ve gelişmektedir. 
Bu sistem, bir milyarın üzerinde bir nüfusla, on üç 
ülkeden oluşmaktadır ve dünyanın dörtte birini 
kaplamaktadır. Sosyalist sistem dünya sınai üretiminin % 
38'ini üretmekte olup, güçlü bir savunmaya sahiptir ve 
teknolojinin birçok temel branşında ön sırayı tutmaktadır. 
Hızlı gelişmeden ötürü, ortaya çıkan iç zorlukların, 
bulunmadığı bu sistem; mükemmel bir sosyalist rejimin 
ve Marksizm - Leninizmin yüce ruhu sayesinde, her 
alanda sürekli ve sağlam bir şekilde gelişmektedir;    
dünya devriminin    tabyası, ulusal 
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kurtuluş ve dünyada barışı koruma hareketlerinin ana 
direğidir. Doğuşu ve gelişimi, dünyadaki güçler 
dengesini değiştirdi ve insanlık tarihinin gelişiminde 
tayin edici bir faktör haline geldi. Sosyalist ülkeler iki 
bölgedeki halkımızı desteklemede ittifak halindedirler. 
Bize hatırı sayılır ölçüde yaptıkları yardım, halkımızın 
devrimci mücadelesinin zafere ulaşmasında, son derece 
önemli bir etkendir. 

Asya, Afrika ve Latin Amerika kıtalarında, kurtuluş 
hareketleri kaynaşmakta olup, eski sömürge sisteminin iri 
bloklar halinde çökmesine yol açarak, başını ABD'nin 
çektiği emperyalizme ağır darbeler indirmektedir. Son 
yirmi yılda, bir milyarlık nüfusuyla, elliden fazla ülke 
farklı ölçülerde olmak üzere, siyasi bağımsızlıklarını elde 
etmiş bulunmaktadırlar. Birçok ülke de tam bir devrim 
süreci içindedirler. Ulusal, bölgesel ve enternasyonal anti 
- emperyalist cepheler oluşmuş, bunlar, son derece 
zengin, değişik mücadele biçimleriyle birlikte, 
sağlamlaşmış bulunmaktadırlar. 

Daha dün, «kara kıta» olan Afrika, içlerinden 
bazılarının silahlı mücadele verdiği birçok ülkenin aktif 
bir şekilde sömürgeciliğe ve yeni - sömürgeciliğe karşı 
faal olarak mücadele ettiği, anti - emperyalist devrimin 
gübrelenmiş bir toprağı haline geldi. Latin Amerika'nın 
yirmi ülkesinde, ABD emperyalizminin bu «arka 
avlusunda», ulusal kurtuluş hareketi güçlü bir şekilde 
gelişmektedir. Birçok Latin Amerika ülkesindeki köylü 
hareketi ABD gazetelerini şu sonuca götürmüştür : 
dünyanın bu bölgesinde bir patlama olması, bir ihtimal 
değil bir gerçektir. 

Asya,da özellikle Güneydoğu    Asya'da ulusal 
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kurtuluş hareketi güçlü bir şekilde yükselmektedir. 
Ulusal kurtuluş için devrimci mücadele, sosyalist ve 

emperyalist kampları arasındaki güçler dengesini 
doğrudan doğruya değiştirmektedir. Emperyalizmin ardını 
sarsmakta, sosyalist ülkelerde sosyalizmin inşasına büyük 
bir destek teşkil etmekte ve dünya barışma aktif bir 
katkıda bulunmaktadır. (Başını ABD emperyalizminin 
çektiği) emperyalizmi, güçlerini dağıtmaya zorlamakta, 
emperyalist zincire, kurtuluş mücadelesini zafere 
götürebilecek olan devrimci durumların ortaya çıktığı, 
zayıf halkalar yaratmaktadır. Bu, ülkemizin Güneyin'deki 
devrime önemli bir yardım olup, aynı zamanda da cesaret 
verici bir durumdur. Dominik halkının yalnız başına 
yaptığı ayaklanma ile başa çıkmak için- ABD 
emperyalistleri on binlerce asker gönderdiler. Başka 
Santo Domingo'larla karşılaştıklarında ne yapacaklardır? 

Emperyalist ülkelerin eşit olmayan gelişme 
kanunundan ve kontrolleri altındaki toprakların gittikçe 
daralmasından ileri gelen pazar mücadelesinin bir sonucu 
olarak, emperyalizmin bu üçüncü genel bunalım 
aşamasında, emperyalist ülkeler arasındaki çelişkiler 
gittikçe şiddetlenmektedir. Batı Avrupa'nın kapitalist 
ülkelerinin ve Japonya'nın, güçlü ekonomik gelişmesi, 
dünyadaki endüstriyel üretim ve ihraçta ABD 
kapitalizminin rolünü gittikçe daha fazla kısıtlamaktadır. 
Şimdi Avrupa ülkeleri, ABD'den daha önemli altın 
rezervlerine sahip bulunmaktadırlar. Dünyada devrimci 
hareketin gelişmesi karşısında, emperyalist ülkeler 
ittifaklar oluşturmak zorunda kaldılar, fakat,  bu ittifaklar 
rekabet ve     çelişkilerden asla 
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yoksun değillerdir. NATO derin bir şekilde bölünmüştür. 
SEATO, Fransa ve Pakistan'ın muhalefetinden ötürü 
tehlikeli bir şekilde çatlamıştır. CENTO sadece sembolik 
bir karekterdedir. Vietnam sorununun çözümüne ilişkin 
olarak, çıkar çelişkileri, emperyalist ülkelerin değişik 
görüşleri benimsemelerine sebeb oldu, en göze çarpan 
çelişki, ABD ile ona karşı çıkan Fransa arasmdaki 
çelişkiydi. Kapitalist ülkelerde, tekelci kapitalizm 
militarizme ve faşizme yönelirken, işçi sınıfı hareketi yeni 
bir hız kazandı. Bir çok ülkede işçi sınıfı geniş kitleleri 
harekete geçirmeyi başardı. Demokrasi, barış ve ABD'ye 
karşı bağımsızlık politikası mücadelesine, büyük bir hız 
kattı. Batı Avrupa ülkelerinde ve Japonya'da geniş emekçi 
kitleleri, kararlı bir şekilde Vietnam halkının haklı 
mücadelesini desteklediler ve ABD emperyalistlerinin 
saldırgan savaşını şiddetle kınadılar. Bu büyük tarihi 
değişiklikler, dünya devrimi ve Güney Vietnam devrimi 
için son derece elverişli şartlar yarattı. Dünya devrimi, 
karmaşık bir gelişme süreci zikzaklı bir yol izlemektedir, 
ama sürekli olarak da en önde gitmektedir. Son 
zamanlarda, zamanımızın öncü gücü olan enternasyonal 
komünist hareketin saflarında ayrüıklar belirdi, fakat 
bunlar geçici karakterdedir ve devrimci pratik bunları 
kesinlikle düzeltecektir. Ortak düşman olan, saldırgan ve 
savaşçı tabiatını gittikçe daha açık bir şekilde ortaya 
koyan, emperyalizm karşısında, dünyadaki gerçek 
komünistler saflarını sıklaştıracaklardır. Komünist 
partileri bu mücadeleden, daha güçlü olarak, 
enternasyonal komünist hareketi tehdit eden revizyonizme 
karşı Marksizm - Leninizmi daha fazla savunarak 
çıkacaklardır. Emper- 
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yalistler, sosyalist kamp ve enternasyonal komünist 
hareket içindeki ayrılıkları körüklemeye çalışmaktadırlar. 
Vietnam sorunu ile de ilgili olarak, ABD emperyalistleri 
bu ayrılıkları tam olarak değerlendirmek istemektedirler. 
Fakat tarihin objektif kanunları, bizi karşı konulmaz bir 
güç olan proleter enternasyonalizmi ve Marksizm - 
Leninizm temeline dayanan bir birliğe götürecektir. 
Başını ABD'nin çektiği emperyalizme karşı, ana gücünü 
sosyalist ülkelerin teşkil ettiği ve ezilen halklardan, 
kapitalist ülkelerin işçi sınıflarından, barış ve demokrasi 
güçlerinden oluşan dünya halklarının cephesi ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Bu cephe, sürekli olarak 
gelişmekte ve sağlamlaşmakta olup, hiç bir gerici güç 
tarafından zayıflatılamıyacaktır. 

Bugün dünyadaki güçler arasındaki ilişkilerin 
değerlendirilmesi, göstermektedir ki; devrimci güçler 
karşı - devrimci güçlerden ve barışçı güçler savaş yanlısı 
güçlerden, daha güçlüdürler. Biz ilerlemekteyiz, düşman 
ise gerilemektedir. Ulusal kurtuluş savaşlarının, 
emperyalist güçlere karşı zafcre ulaşmasının objektif 
şartlarının Lenin tarafından kırk yıl önce yapılan 
açıklamasından bugüne kadar, dünya çok değişmiş 
bulunmaktadır. Şöyle ki; 

1. Ezilen ülkeler halklarının geniş kesimlerinin 
birleşik çabaları. 

2. Emperyalist güçler arasındaki uzlaşmaz 
çelişkilerden ötürü, özellikle elverişli enternasyonal 
şartlar. 

3. Emperyalist iktidarlardan birinde,  burju- 
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vaziye karşı proletaryanın birlikte ayaklanması. 
Çağımızda, bağımsızlık için yalnızca birkaç halk 

ayrı ayrı ayaklanmamaktadır. Milyarlarca insan, 
emperyalizme karşı geniş bir cephe oluşturarak, 
sömürgeciliğe ve yeni - sömürgeciliğe karşı çok yönlü bir 
mücadelenin içinde birleşmiş bulunmaktadır. 

Çağımızda, proletarya, bir değil birçok ülkede 
ayaklanmış ve proletarya devrimini gerçekleştirmiştir. 
Şimdi, büyük dünya sosyalist sistemi enternasyonal işçi 
sınıfı hareketinin çekirdeğini oluşturmakta ve ulusal 
kurtuluş hareketine destek olmaktadır. Birçok kapitalist 
ülkede, işçi sınıfı hareketi kitle karakteri gösteren siyasi 
bir güç haline gelmiştir. 

ABD emperyalizminin durumu, artık II. Dünya 
Savaşının sonundaki duruma benzememektedir. Dünya 
hegamonyasını gerçekleştirmeyi başaramamakla 
kalmamış, fakat kapitalist dünyadaki üstünlüğü de fena 
halde sarsılmıştır. Atom tekelini artık elinde tutamamakta 
ve dünya halklarına şantaj yapamamaktadır. Bugün, 
Sovyetler Birliği güçlü bir savunma sistemi kurmuş olup, 
uzay araştırmasında önde giden bir durumdadır. Çin Halk 
Cumhuriyeti atom bombasına sahiptir. ABD 
emperyalizmi, sosyalist kampa saldırmayı amaçlayan, 
«bütün halinde misilleme» stratejisinden, yeni bir dünya 
savaşı için çılgıncasına hazırlık yaparken, ulusal kurtuluş 
hareketlerini doğrudan doğruya bastırmayı amaçlayan 
«esnek karşılık» stratejisine geçerek, askeri stratejisini 
değiştirmek zorunda kalmıştır. Heryerde, maskesi 
düşürülerek uluslararası jandarmalık görevi açığa çı- 
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karılmış bulunmaktadır. Bu, siyasi itibarının büyük ölçüde 
yıkılmasına ve iç işlerine karıştığı bütün uluslardan, 

kendisine    karşı bir muhalefetin doğmasına yol açmıştır.    
ABD emperyalizmi  hiç bir  zaman kendisini dünyada bu 
kadar soyutlanmış bir durumda bulmamıştır. Daha sonra, 

Güney Vietnam bataklığından kurtulması için, 
müttefiklerinden yardım  istemek     zorunda  kaldı.  
Güney Kore, Tayland, Tayvan, Avustralya ve Yeni 

Zelanda gibi bazı önemli peyklerinin dışında dostlarının 
çoğu, ya lâfla yardımda bulundular ya da bu istek 

karşısında uzak durdular. Fransız hükümeti, ABD'nin 
Hindiçini'ye karşı silahlı saldırısına alenen karşı çıktı ve 

Güney doğu Asya'daki bütün (ilkelerin   
tarafsızlaştırılmasını   savundu.   Delegasyonunu 

SEATO'dan çekti.    Fransız emperyalizmi Güney  
Vietnam  mallarının  en  önemli  alıcısıdır, Fransız 
yatırımları zaman  zaman     Güney  Vietnam'daki    

toplam yatırımların  %   50'sini    teşkil eder, kauçuk 
alanlarının % 90'ı ve Fransız kapitalistlerine ait olan geniş, 

hafif endüstri kuruluşları da dahil olmak üzere, Fransız 
mülkiyetinin değeri, 2 milyar frank kadardır. Böyle bir 

durumun, Fran-sa  ile ABD arasındaki çelişkileri    
şiddetlendirmiş olmasında,  şaşılacak bir şey yoktur.  
Büyük Bri-tanya ve Japonya hükümetleri daha sonra 
siyasi bakımdan ABD'nin yedeğine girdikleri halde, 

emperyalizme ağır yenilgiler getirebileceği korkusuyla, 
ABD'nin  savaşı yayma     politikası  karşısında 

duydukları endişeyi ifade ettiler.  1965 yılına kaABD 
peyklerinin Güney Vietnam'daki saldırdar savaşa yapmış 

oldukları katkılar, toplam harcamaların ancak % 3'ünü 
oluşturmaktadır. İnsan gücü ve donatım olarak yapılan 

katkılar biraz art- 
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mış olmakla beraber, hâlâ çok azdır. Eskiden, Fransız 
İşgal Birlikleri kendilerini zor bir durumda buldukları 
zaman, ABD'den yardım bekliyebiliyorlardı. Ama bugün, 
Güney Vietnam'da batağa batmış olan ABD, kimseden 
yardım bekleyemez. ABD emperyalistleri, Kore savaşında 
Birleşmiş Milletlere mensup ülkelerin çoğunluğunun 
desteğini almayı başarmışlarsa da, bugün bu örgütün 
bayrağını bile kullanamamaktadırlar. ABD'nin 
müttefikleri, Kore savaşında ağır yenilgiler almış 
oldukları için, ikinci bir Kore'yi istememektedirler. 

ABD emperyalistleri savaşı ülkemizin Kuzey'ine 
genişlettiklerinden beri, daha da soyutlandılar. Sadece 
ilerici insanlık tarafından itham edilmekle kalmadılar, 
dostları ve peyklerinin arasında da muhalefet sesleri 
duyulmaya başlandı. Sadece ABD halkı tarafından 
ABD'nin politikasına karşı çıkılmadı, ABD Kongresinde 
de, Vietnam sorunu üzerinde şiddetli bir anlaşmazlık 
patlak verdi. ABD halkı, Vietnam'daki • saldırgan savaşı 
protesto etmek için, birçok büyük şehirde, mitingler 
düzenlendi, protesto gösterilerinde bulundu. ABD 
üniversitelerinde ve ABD Kongresinde, Johnson'un 
Vietnam politikasıyla ilgili hararetli ve etraflı tartışmalar 
yapıldı. Daha sonra, Vietnam'a asker sevkeden trenleri 
durdurmak isteyen kitle hareketleriyle, ABD halkının 
mücadelesi yeni bir düzeye ulaştı. 

Öte yandan, halkımızın haklı kurtuluş savaşı, 
uluslararası alanda geniş ve gittikçe artan bir desteğe 
sahip oldu. Sadece Sovyetler Birliği, Çin ve sosyalist 
kamptaki diğer kardeş    ülke halklarının 
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fjnırsız desteğine değil, ABD de dahil olmak üzere 
bütün ülkelerdeki ilerici unsurların sempatisini 
kazandık. Bu; siyasi, moral ve maddi destek son 
derece değişik biçimlerde ifade edildi : gösteriler, 
fon - toplama çalışmaları, mektuplar, mesajlar, 
dayanışma, destek kararları ve açıklamaları, ABD 
elçiliklerine ve propaganda    organlarına karşı 
şiddetli  gösteriler,  ABD  silahlarını  nakletmeyi 
reddetmek, gerektiğinde Güney Vietnam halkına 
yârdım etmek için silah ve gönüllü toplama 
hazırlıkları gibi. Güney Vietnam halkıyla dayanışma 
Gün ve Haftaları hemen hemen her ülkede 
düzenlendi. Hanoi'de ABD emperyalistlerine karşı 
Güney Vietnam halkıyla Dayanışma için, bir Dünya 
Halkları Konferansı ve iki Enternasyonal İşçi 
Sendikaları Konferansı düzenlendi.  Diğer birçok 
önemli ulusal    konferanslarda, Vietnam    sorunu 
başlıca tartışma konusuydu. Güney Vietnam halkının 
biı ieik gerçek temsilcisi olan UKC'nin prestij ve 
rolü sürekli olarak artmaktadır. UKC, kırk dört 
ülkede, halk örgütleri  ve hükümetlerle resmi 
ilişkilere sahipdir ve sekiz ülkede yani; Küba, 
Cezayir, Çin, Sovyetler Birliği,  Çekoslavakya, 
Demokratik  Alman  Cumhuriyeti,  Endonezya ve  
Polonya'da, daimi delege bulundurmaktadır. 
Kahire'de. Asya ve Afrika Halkları Dayanışma 
Komitesinde de delegasyonu vardır. Cepheye 
mensub örgütler, en enternasyonal organizasyona ve 
bu organizasyonlardan dokuzunun bürosuna 
üyedirler. 

Devrimci mücadele tarihinde, halkımızın hiç bu 
kadar geniş ve güçlü bir enternasyonal desteğe sahip 
olmadığını söyliyebiliriz. ABD emperyalistlerinin 
Güney Vietnam'a savaş birliklerini sokmalarından 
ve Kuzey Vietnam'a karşı hava ve deniz 
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akınlarında bulunmalarından itibaren, dünya halklarının 
Vietnam'ı destekleme hareketi büyük bir hız kazandı. 
Sosyalist kamp içindeki bütün kardeş ülkeler, Vietnam 
Demokratik Cumhuriyeti'nin ve UKC'nin tavır ve 
çizgisini desteklemekte ittifak halindedirler. Bütün 
dünyanın gözleri Vietnam'a çevrilmiştir. Bütün dünya 
aktif ve kararlı bir şekilde Vietnam halkını ABD 
emperyalistlerine karşı desteklemektedir. 

Fransız sömürgecilerine karşı direnişin ilk yıllarında, 
ülkemiz düşman komşularla çevriliydi. Fakat şimdi 
Güney Vietnam halkı tarafından verilen • kurtuluş savaşı, 
çok daha elverişli şartlara sahipdir. Güney, mücadelesini 
sürdürürken, ülkenin öbür yarısı kurtarılmış 
bulunmaktadır ve komşu ülkeler dostane bir tavır 
içindedirler: Laos, ABD emperyalistleri ve uşaklarına 
karşı kahramanca çarpışmakta ve Kamboçya Krallığı da, 
aktif tarafsızlığını kararlı bir şekilde korumaktadır. 
Bundan başka, Vietnam bir bütün olarak, güçlü sosyalist 
kampa coğrafi olarak bağlanmış durumdadır. Ülkemiz, 
Çin'in yakın bir komşusu olup, geniş kitlelerin devrimci 
mücadele içinde ayaklandığı ve Marksist - Leninist 
partilerin devrimci önderlik konusunda zengin deneyler 
edindiği, Güneydoğu Asya'nın devrim fırtınası bölgesinin 
kalbinde bulunmaktadır. ABD emperyalizmi tarafından 
Güneydoğu Asya stratejisinin ana bağlantısı olarak kabul 
edilen Güney Vietnam, şimdi dünyanın bu bölgesinde 
ulusal kurtuluş hareketinin cep-he hattı durumundadır ve 
ülkemiz bir bütün olarak, ABD emperyalizmine karşı 
halkların devrimci mücadelesinin merkezi olarak kabul 
edilmektedir. 
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Güneydoğu Asya'da ve dünyanın diğer bölgelerinde, 
ulusal bağımsızlığın ve demokrasinin ortak bayrağı 
altında, ortak düşmana karşı yönelmiş bulunan devrimci 
hareket gelişmekte olup, Vietnam halkı için büyük bir 
destek ve cesaret unsuru olmaktadır. 

Biz, dünyadaki, barış, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm güçlerinin sempati ve desteğini kazanmış 

bulunuyoruz ve bu çok önemli olup, tarafımızdan, 
halkımızın nihai zaferi için son derece önemli bir etken 

olarak kabul   edilmektedir. Dünya halkları bizi 
desteklemeyi,    enternasyonal bir görev olarak kabul 
ederlerken, halkımızın şanlı enternasyonal görevi de, 

nihai zafere kadar ABD Emperyalizmine karşı     kararlı 
bir şekilde savaşmak, böylece ulusal bağımsızlığı ve 

yeniden birleşmeyi sağlıyarak, Hindiçini, Güneydoğu 
Asya ve dünyada barışın korunmasına aktif olarak 

katkıda bulunmaktır. 



Bu yazı ilk defa 1966 Ocağında Lao Dong Partisinin 
teorik yayın organı olan Hoc Tap (araştırmalar) da 
yayınlandı. Metnin tam tercümesi daha sonra, 
Yabancı Diller Yayınevi, Hanoi tarafından basıldı. 
Makale orijinal olarak, «Bütün Halkı Kararlı ve 
İttifak halinde, ABD Emperyalistlerini Yenmek İçin 
Verdikleri Yurtsever Savaşı Hızlandırmaya 
Sevkedelim" başlığı altında çıktı. Bu metin 
orijinalinin kısaltılmış şeklidir. 

GENE BİZ KAZANACAĞIZ' 

ABD emperyalizmi, emperyalist kamp içinde en 
güçlü ekonomik ve askeri potansiyele sahip bulunan, 
uluslararası  jandarma, baş emperyalisttir. 
Saldırgan savaşda doğrudan doğruya yer almaktadır. 
Maddi gücüne dayanarak, insan gücü ve siyasi bakımdan 
doğabilecek güçlüklerin üstesinden gelebileceğini, 
böylece Güney'de durumu kurtarabileceğini ummaktadır. 
Büyük sayılabilecek olan ve sonunda daha da arttırüacak 
olan işgal 
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kuvvetleri    vasıtasıyla, harekat    sahnesinde bazı 
avantajlar elde edebilmeyi umud etmektedir: Birincisii, 

genel anlamda askeri kuvvetlerini ve özel anlamda 
stratejik hareketli    kuvvetlerini kuvvetlendirmek, 

böylece  güçler dengesini lehine çevirmek;  ikincisi, 
önemli stratejik    alanları kontrol etmek, imha 

hareketlerini veya kurtarılmış bölgelere karşı saldırıları 
başlatmak için, sıçrama tah-tası olarak kullanmak üzere 

önemli üsler inşa etmek; kuvvetlerimizi   zayıflatmak ve   
kurtarılmış bölgelerimize darbeler indirebilmek için, hava 

kuvvetlerini sağlamlaştırmak. 
Amerikan emperyalistlerinin niyeti, kukla ordu ve kukla 
yönetimin çöküşünü engellemek, özellikle Silahlı 
Kurtuluş Kuvvetleri olmak üzere, Güneydeki devrimci 
kuvvetleri imha etmek amacıyla, saldırıları başlatmak, 
halen kontrolleri altında bulunan  bölgeleri  
sağlamlaştırmaya  çalışmak  ve önde gelen müstahkem 
mevkilerle giderek pasifleştirme    hareketini 
gerçekleştirmek,    kurtarılmış bölgelere saldırmak ve 
kaybedilmiş olan bazı bölleri geri almak, Güney'i kuşatıp 
tecrit etmek için her   yola başvurmaktır. Aynı zamanda,    
Kuzey'e karşı  sabotajlarını hızlandırmaya ve aldatıcı 
«barış saldırısını»  sürdürmeye     niyetlenmektedirler, 
Sonunda daha da arttırılan yedi    yüz bin kişilik güce 
güvenerek,    yukarıda belirtilen    tasarılarını radikal bir 
şekilde    gerçekleştirebileceklerini ummaktadırlar.  
Giderek  askeri ve siyasi     başarılar kazanıabileceklerini, 
kendileri için elverişli şartlarda, savaşın sonuna kadar, 
güçlerini    koruyabileceklerini veya gerektiğinde 
saldırgan savaşı uza  
tıp    genişletebil eceklerini    sanmaktadırlar.    ABD 
emıperyalistlerinin    plânlan çok hırslı,    niyetleri 
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haince, askeri ve siyasi manevraları, son derece zalim ve 
Makyavelistçedir. Bununla beraber maddi açıdan kısıtlı 
olan kuvvetli yanlarına rağmen, hem strateji hem de 
taktik bakımından, siyasi ve askeri olarak çok zayıflıkları 
bulunmaktadır. 

Her şeyden önce, ABD emperyalistleri sadece 
Vietnam halkının değil, dünyadaki bütün ilerici halkların 
da düşmanıdır. Çağımızda, sosyalist kamp gelişirken, 
ulusal kurtuluş hareketleri yükselirken kapitalist ülkelerde 
barış ve demokrasi hareketi gelişme gösterirken, 
emperyalist kuvvetler sürekli olarak gerilemektedir. 
Dünyanın her yerindeki tüm ilişkilerde, Amerikan 
emperyalistleri güçlü değil, zayıf bir durumdadırlar ve bu 
durumun üstesinden gelebilmek için kuvvetlerini 
dağıtmak zorundadırlar. Tamamen bu nedenden ötürü, 
ABD, Vietnam sahnesinde olduğu gibi dün-vadaki her 
alanda da içinde bulundukları güçlükleri hesaba 
katmaksızın, sayısı ne olursa olsun, istedikleri kadar 
askeri Güney Vietnam'a gönderememişlerdir. 

ABD emperyalizminin, ülkemizin işgal edilmesi için 
bir işgal kuvvetini göndermeleri, üstesinden 
gelemiyecekleri son derece tehlikeli bir iştir. 

Birincisi, ülkemizi işgal etmek üzere Amerikan 
askerlerinin gönderilmesi. ABD emperyalistlerinin bir 
saldırgan ve uşaklarının da bir hain olduğunu daha açık 
bir şekilde göstermektedir: böylece, ABD emperyalistleri 
ile halkımız arasındaki çelişkiler daha da keskinleşmiş 
olacaktır. Bütün halkımız, ABD emperyalistleri ve 
uşaklarına karşı büyük bir nefretle harekete geçerek, daha 
geniş ve sağlam bir şekilde Ulusal Birleşik Cephe 
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içinde birleşmişlerdir. Bütün yurtsever güçler, ulusal 
kurtuluş için çarpışmada daha kararlı olmuşlardır. Ayrıca 
geçici olarak düşman kontrolü altında bulunan 
bölgelerdeki birçok Vietnamlı, hattâ kukla ordu, kukla 
yönetim, ABD kuklalarının hakimiyeti altındaki örgüt ve 
partilerdeki birçok insan, ABD emperyalistleri ve 
kölelerinin nitelik ve niyetleri hakkında bir fikir sahibi 
olmaktan uzak iken, şimdi gerçek yüzlerini görmeye 
başlamışlar ve gittikçe daha kararlı bir şekilde halkın 
saflarında, onlara karşı çıkmaya başlamışlardır. 

İkincisi, ABD emperyalistleri, «özel savaş» 
stratejilerinin temelinden iflasa doğru gittiği ve 
halkımızın   yurtsever  savaşının  güçlü bir  şekilde 
geliştiği, Silahlı Kurtuluş Kuvvetlerinin olgunlaştığı, 
kurtarılmış bölgelerin Güney'in nüfusunun ve 
topraklarının çoğunluğunu kapsadığı bir sırada, ülkemizi 
işgal etmek üzere askerlerini soktular. Bu, saldırganlar 
için — birkaç yüz bin asker getirebilecek güçte 
olmalarına rağmen, — stratejik olarak durumun 
kontrolünü kaybetmemeyi imkânsız kılıyor ve onları 
hücum için olduğu kadar savunma için de kuvvetlerini 
yaymak zorunda bırakıyordu. Onlar için, inisiyatifi 
istedikleri gibi geri almak pek de o kadar kolay değildi. 
Tersine, giderek artan başarısızlıklar ve karışıklıklarla 
yüz yüze geleceklerdir. 

Üçüncüsü, yukarıda belirtilen siyasi ve askeri 
inisiyatifin kaybedilmiş olmasından ötürü donatımı ne 
kadar modern olursa olsun, Amerikan işgal kuvveti bütün 
gücünü ortaya koyamaz ve bütün Ur ulusun kararlı 
direnişiyle    karşılaşan,  bütün 
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saldırgan ordular için kaçınılmaz olan yenilgiden, kendini 
kurtaramaz. Savaşın haksız karakterinden ötürü, savaşmak 
için bir ideale sahip bulunmayan, ABD işgal 
kuvvetlerinin, morali düşüktür. Ayrıca Güney Vietnam 
sahnesinde, strateji ve taktiklerinin güçsüzlüğünün 
ispatlanmış bulunduğu burjuva askeri kavramlarına 
dayanarak bir halk savaşı ile başetmek durumundadır. 
Alışılmamış bir arazi ve iklim koşullarından ileri gelen 
büyük zorlukları ve hatırı sayılır derecede büyük ikmal ve 
lojistik ihtiyaçlarını bir yana bırakırsak, genel olarak 
Amerikan ordusunun örgütlenmesi kadar bileşim ve 
eğitiminin de bütün halkımızın devrimci savaşı ile etkin 
bir şekilde baş etmek yetersiz olduğunu söyliyebiliriz. 

Dördüncüsü, Amerikan askerlerinin Güney'e 
sokulması, kukla ordunun, kukla yönetimin çöküşünü 
engellemeyi ve kukla kuvvetleri sağlamlaştırıp 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Fakat ABD 
emperyalistleri, kukla ordu ve kukla yönetimin ciddi bir 
zaaf gösterdiği sırada, ülkemizin Güney'ini açık bir şekilde 
işgal ettiler. Bu noktada, ABD saldırısının daha açık bir 
hâl alması, kukla ordu ve kukla yönetimi daha da 
soyutlayarak ayrı kılve kukla yönetimi daha da 
soyutlayarak ayrı kıldı, ABD emperyalistleri ve adamları 
arasındaki çelişkileri keskinleştirdi. Kukla ordu ve kukla 
yönetimin içinde olup, hâlâ biraz ulusal duygulara sahip 
bulunanlar, gerçek durum hakkında giderek daha fazla 
bilgi edinmeye başladılar, böylece halkın saflarına 
katılanların sayıları gittikçe artacaktır. Sonuç olarak, ABD 
askerlerinin ülkemize sokulması, kukla ordu ve kukla 
yönetimin içinde bulunduğu kötü durumu düzeltmekten 
uzak olup, halkımızın 
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direnişi karşısında, paralı ordunun yıkılışını ve 
parçalanışını arttırdı. ABD emperyalistlerinin mükemmel 
birlikleri halkımız tarafından yenilgiye uğratılınca, kukla 
ordu ve kukla yönetimin parçalanış ve çöküşü her 
zamankinden daha kaçınılmaz bir hâl alacaktır. 

Beşincisi, Güney Vietnam'da savaşı başlatan ABD 
emperyalistleri, dünyada barışsever insanlar tarafından 
şiddetle kınandılar. Şimdi, Güneye karşı doğrudan bir 
saldırı amacıyla askerlerini açıktan açığa gönderdiler ve 
bağımsız, egemen bir devlet olan Kuzey'e da'rbeler 
indirmek için hava kuvvetlerini kullandılar. Bu durum 
karşısında, sosyalist ülkelerin ve Amerikan halkının da 
içinde bulunduğu dünyadaki ilerici halkların gittikçe daha 
aktif muhalefeti ile karşılaştılar. Temel zayıflıkları olan 
ABD emperyalistlerinin güçlü yanları sınırlıdır. Bu 
zayıflıklar saldırgan savaş devam ettikçe, daha aşikar, 
daha ciddi bir hal alacak ve Amerikan emperyalistlerini 
kesinlikle, rezilcesine bir başarısızlığa götürecektir. 

Yukarıda belirtüen hususlar, Amerikan 
emperyalistlerinin bir kaç yüz bin düşman askerinin 
Güney Vietnam'a sokulmasından sonra ortaya çıkan 
güçlü ve zayıf yanlarıdır. Bize gelince, biz, geniş topraklı 
ve kalabalık nüfuslu bir ülkenin avantajlarına sahip 
değiliz ama, halkımız hayatını korumak ve 
bağımsızlığını, özgürlüğünü geri almak için, haklı, 
yurtsever savaşmı sürdürmeye kararlıdır. Amerikan 
emperyalizmi gibi zalim bir düşmana karşı verilen uzun 
ve şiddetli bir savaşta, kuvvetlerimiz durmaksızın gelişti 
ve ABD emperyalistlerini bir çok kez perişan bir hale 
soktu. Donatım, teknik ve ekonomik bakımdan zayıf ol- 
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makla beraber, mutlak bir siyasi üstünlüğe doğru bir 
önderliğe, tamamen birleştirilmiş bir halkın gücüne, karşı 
konulmaz bir savaşına ve dünyadaki bütün halkların, 
sempati ve güçlü desteğine sahip bulunmaktayız. Şurası 
kesindir ki; savaştıkça daha büyük zaferler kaydedeceğiz 
ve daha güçleneceğiz. Bunlar, ABD saldırısına karşı 
verilen kutsal ulusal kurtuluş savaşmda, halkımızın nihai 
zaferinin lehine olan temel etkenlerdir. Saldırganlar, 
savaşa sokabilecekleri işgal birliklerinin sayısı ne olursa 
olsun, kaçınılmaz olan sonuçtan kendilerini 
kurtaramıyacaklar, yenilgiye uğrayacaklardır ve de nihai 
zafer bizim olacaktır. 

Birincisi, Partimiz doğru bir devrimci çizgiye 
sahiptir. Bu çizgi, Marksizm - Leninizmin genel 
ilkelerinin, devrimimizin doğru pratiği ile akıllı ve yaratıcı 
bir şekilde birleştirilmesinin, özümlenerek ifade 
edilmesidir. Bu, eskiden sömürge ve yarı feodal olan bir 
ülkede, halkın sosyalizme doğru ilerleyen, ulusal 
demokratik devriminin çizgisidir. Partimizin çizgisi, 
halkımızın uzun ve kahramanca devrimci mücadelesinin 
içinde sınanmıştır ve halkımızı zaferden zafere 
götürmüştür. Bu çizginin ışığında, Vietnam bir sömürge 
iken, kendini kurtarmak için, ayaklanmış, emperyalist bir 
gücün— Fransa'nın — güçlü ordusunu yenilgiye 
uğratmıştır. Ülkemizin Kuzey'i de, Güneydoğu Asya'da 
sosyalizm yolunda ilerleyen ilk devlettir. Bugün halkımız, 
baş emperyalist ABD'ye karşı verilen savaşta ön cephede 
çarpışma şerefine sahiptir. Bu, kendisinden kat be kat 
güçlü olan bir düşmana karşı savaşmak için ayaklanan ve 
onu yenilgiye uğratan küçük bir ülkenin devrimci silahlı 
mücadelesinin çizgisi, yaratıcı ve özlü muh- 
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tevası ile yüksek bir düzeye çıkartılan halk savaşının 
çizgisidir. Doğru devrimci bir çizgi, Amerikan 
emperyalistlerine karşı haklı mücadelesinde, halkımızın 
nihai zaferinin garantisidir. 

İkincisi, bütün halkımız, anavatanımızı kurtarmak 
için saldırganlara karşı savaş içinde birleşmiştir. Kuzey ve 
Güney birlik içinde, Amerikan istilacılarını ve uşaklarını 
yenmeye kararlıdır. Bağımsızlığını yitirip 
köleleşmektense, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırdır. 
Bu güçlü arzu, halkımızın yabancı saldırganlara karşı 
boyun eğmez direnme geleneğini yansıtmaktadır. Bu, 
halkımızı, milyonlarca insanı; ülkesini savunmak için 
çarpışmaya; bağımsızlık, demokrasi ve barışı yeniden 
kazanmaya kararlı tek bir yumrukçasma birleştirmiştir. 

Güney'deki yurttaşlarımız, yirmi yıldır sayısız 
zorlukların üstesinden gelerek, ileriye doğru yürümek, 
savaşmak ve kazanmak için, zalim bir düşmana 
korkusuzca karşı koyarak, devrimci mücadelenin ateşi 
içinde, saflarını sıklaştırdılar. Bugün Güney'deki 
halkımız, ülkede ve ülke dışında büyük prestiji olan, 
doğru bir çizgi ve programla, geniş bir organizasyona, 
Ulusal Kurtuluş Cephesine sahip bulunmaktadır. Sivri 
sopalar ve nuhu nebiden kalma tüfeklerle savaşmaya 
başlıyarak. üç gruptan oluşan birlikler, yüksek bir savaşçı 
ruha sahip strateji ve taktik uygulamalarında usta, hem 
gerilla savaşında hem de geniş çaplı operasyonlarda 
tecrübe sahibi olan, kukla ordu ve Amerikan 
kuvvetlerinin büyük birliklerini yok ederek itibar 
kazanan, kahraman Silahlı Kurtuluş Kuvvetlerini inşa etti.    
Kahraman Silahlı    Kurtuluş 
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Kuvvetleri heryerde gelişme gösterdi ve Ben Hai 
Nehrinden Ca Mau burnuna, Batı yaylalarından delta 
bölgelerine ve hattâ büyük şehirlerin civarında bile bütün 
Güney Vietnam sahnesinde gittikçe güçlenen hareketler 
koydu. Bugün kurtarılmış bölge, Güney'in nüfusunun ve 
topraklarının çoğunluğunu elinde bulundurmaktadır. 
Buralarda tedrici olarak cephenin politikası 
uygulanmaktadır. Bağımsız ve demokratik bir rejim 
altında yeni bir hayat kurulmakta ve gerçekte, kurtarılmış 
bölgeler, geleceğin tamamen kurtarümış Güney 
Vietnam'ının bir görüntüsü haline gelmektedirler. 

Bu arada Kuzey'deki halk, ateşli bir sevgiyle, siyasi 
ve moral bakımından eşsiz bir birlikle, şaşmaz bir şekilde 
sosyalizme doğru ilerlemektedir. Kuzey, mükemmel siyasi 
sistemi ve güçlü ekonomik ve ulusal savunma potansiyeli 
ile, sadece bir ümit kaynağı olmayıp, aynı zamanda, ABD 
emperyalistlerine karşı, halkımızın ulusal kurtuluş 
mücadelesinde, sağlam bir ard bölgeyi teşkil etmektedir. 
Bu, bizim Fransız sömürgecilerine karşı vermiş 
olduğumuz eski direniş savaşında mevcut olmayan, 
elverişli bir durumdur. 

Savaşın Kuzey'e yayılmasından sonra, Vietnam 
Demokratik Cumhuriyeti'nin ordusu ve halli, azimle 
çarpışmakta ve düşmanın hava savaşı le sabotajlarını daha 
başından bozmuş bulunmaktadır. Parti Merkez 
Komitesinin, hükümetin ve Başkan Ho Chi Minh'in 
çağrısına cevap olarak, Kuzey'deki halkımız, ulusal 
kurtuluş için güçlü bir hareketi başlattı, Kuzey'i savunmak 
için, aynı -zamanda hem üretti hem savaşdı, Güney'deki 
kur- 
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tuluş devrimine tüm kalbiyle çok yönlü bir destek sağladı 
ve bütün ulusun ortak zaferine muazzam bir katkıda 
bulundu. 

Vietnam halkı, yabancı istilasına karşı birlik ve 
kararlı bir şekilde direnme geleneğine sahiptir, fakat son 
yıllardaki devrimci mücadele kadar bin yıllık tarihine de 
dönüp bakarsak, bugünkü kadar sağlam ve geniş bir 
birliğe hiçbir zaman ulaşamamış olduğunu ve 
saldırganlara karşı savaşma ve ülkeyi savunma arzusunun 
hiçbir zaman bu kadar yüksek olmadığını görürüz. 

Üçüncüsü, bizim silahımız yenilmez halk savaşıdır 
ve biz bu silahı kullanmada zengin deneyler edindik. 
Bugünlerde, askeri meselelerde, halk savaşının atom 
silahlarından daha büyük bir keşif olduğu söylenebilir. 
Vietnam halkı bu yeni silahın mükemmelleştirilmesine 
etkin bir şekilde katkıda bulunmuş olup, bu silahı sağlam 
bir şekilde elinde tutmaktadır. Bu silah, Vietnam'ın tarihi, 
siyasi ve sosyal koşullarında gelişmiş olup, orijinal ve son 
derece özlü bir muhetva ile, çok yüksek bir düzeye 
çıkartılmış bulunmaktadır. 

Ülkemizde halk savaşı, bütün devrimci savaşların 
genel, Vietnam toplumu ile hareket sahnesinin özel 
kanunlarına göre gelişmiş bulunmaktadır. Bundan dolayı, 
bu savaş, bütün bir halk tarafından her alanda verilen; geri 
bir ekonomisi olup, bütün halkın mücadele içinde 
birleşmesinden doğan güce dayanan, küçük ve az nüfuslu 
bir ulusun devrimci savaşıdır. Halk, bu savaşla aslında 
kendisinden kat kat güçlü olan bir düşmanı sonunda 
yenilgiye uğratacaktır. 

Genel olarak konuşursak, Vietnam'daki halk 
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savaşı, yüksek bir düzeye çıkartılmış siyasi mücadele 
temelinde, gelişen, silahlı devrimci bir mücadeledir.  
Devrimci  kitlelerin sınırsız gücü,  devrimci silahlı 
kuvvetlerin içini doldurmuş ve onlara olağanüstü bir 
savaşma ve kazanma kapasitesi vermiş bulunmaktadır. 
Ayrıca, içinde bulunduğumuz   aşamada, ülkemizdeki halk    
savaşının göze çarpan özelliği, silahlı ve siyasi 
mücadelenin birbirleriyle sıkıca koordine edilmiş olması 
ve birbirlerini destekleyip,     geliştirmeleridir. Bu 
nedenle, «bütün halkı seferber edelim, bütün halkı 
silahlandıralım  ve  bütün  cephelerde  çarpışalım»  
sloganı çok parlak ve kahramanca bir şekilde 
gerçekleşmiştir. Güney Vietnam'daki silahlı mücadele, 
siyasi mücadeleden doğdu, onu zirveye çıkardı, gerilla 
savaşında veya sınırlı düzenli savaştaki bütün hareketler,  
siyasi mücadeleyle yakın koordinasyon ilkesine göre 
gerçekleştirildi. Bu ilke, kırsal alanlardaki yaygın köylü    
ayaklanmalarında, daha sonraki «stratejik köycükleri» yok 
etme hareketinde,  milyonlarca     köylünün Nam Bo'da ve 
çok yakın zamandaki güney Truong Bo'daki 
ayaklanmasında  uygulandı.  Güney'deki  silahlı mücadele 
başka bir özelliğe daha sahiptir: Gerilla salaşında olsun, 
sınırlı düzenli savaşta olsun, ustaca yürütüldüğünde, ABD 
ordusu gibi modern bir ordudan    sakınabilmek tamamiyle    
mümkündür. Güney'de, sadece düzenli ordu değil, 
bölgesel birlikler,  halk milisi  ve  gerilla kuvvetleri de 
Amerikan ve kukla ordu birliklerini yok edebilmekte ve 
en modern taktiklerini başarısızlığa uğratabilmektedirler. 
Bu devrimci askeri sanatta yeni bir gelişmedir.  Esas  
olarak   insana,     onun devrimci yurtseverliliğine dayanır; 
ancak böylelikle en mo- 



•  297 • 

dem silahlara sahip bulunan, düşmanı yenilgiye 
Uğratabilmek için gerekli silah ve tekniğini kullanabilir. 

Kuzey'de halk savaşı da, Amerikan hava akınlarına 
karşı koyarak ve modern hava kuvvetlerine ağır darbeler 
vererek gelişmekteydi. ABD emperyalistleri daha da 
şiddetli bir şekilde saldırabilirler, ama ana muhabere 
hatlarımızı asla kesemiye-cekler veya halkımızın üretim 
faaliyetinin durdu-ramıyacaklar, Amerikan 
saldırganlarına karşı çıkma ve Kuzey'i savunma; 
Güney'de şartsız yardımda bulunma azmini 
sarsamıyacaklardır. 

Vietnam'daki halk savaşı, halkımızın kararlı ve 
boyun eğmez devrimci mücadelesi ile aynı zamanda 
günümüzde dünya halklarının devrimci mücadelesinin 
ürünüdür. Halk savaşı, Japon faşistlerine karşı devrimci 
mücadelede, Fransız sömürgecilerine karşı direniş 
savaşında, ulusumuzu zaferden zafere götürdü ve hem 
Güney'de hem de Kuzey'de son birkaç yıl içinde 
halkımıza büyük başarılar sağladı. Vietnam ulusunun 
büyük halk savaşı, ABD işgal kuvvetlerinin birkaç yüz 
bin kişiye çıkarılması ihtimaline karşın, mutlaka 
kazanacaktır. 

Dördüncüsü, kardeş sosyalist ülke halklarının ve 
Amerikan halkının da içinde bulunduğu dünyadaki ilerici 
halkların büyük sempati ve desteğine 
sahibiz. Halkımızın verdiği ulusal kurtuluş savaşı sadece, 
ülkemizin halen tahakküm altında bulunan yarısını değil, 
sosyalist Kuzey Vietnam'ın da savunulmasını 
amaçlamaktadır. Bu büyük mücadele, tüm dünya 
halklarının barış, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve 
sosyalizm için verdiği devrim- 
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ci mücadelelerine büyük bir katkıdır. Kardeş sosyalist 
ülkelerin, hükümetimizin ve Güney Vietnam Ulusal 
Kurtuluş Cephesinin mücadelesinin tutumuna ve çizgisine 
karşı sınırsız bir destek göstermesinin ve halkımıza; 
saldırgan ABD emperyalistlerini yenilgiye uğratmak için, 
çok yönlü yardım sağlamalarının nedeni budur. Kapitalist 
ülkelerin işçi sınıfı ile emekçi halkı ve henüz 
bağımsızlığına kavuşmuş bulunan ülkelerin halkları; 
sempatilerini belirterek ve destek sağlıyarak bizim 
yanımızda yer almaktadırlar. Bütün büyük uluslararası 
konferanslarda ve oldukça yakın bir süre önce Havanada 
toplanmış bulunan Üç - Kıta Konferansında, savaşan 
Vietnam halkına duyulan sıcak duygular ifade edildi ve 
cesaret verici sözler söylendi, ABD emperyalistlerinin 
saldırısı sert bir biçimde kınandı. ABD'de bile, Amerikan 
halkı kendini kurban ederek, kura kartlarını yakarak ve 
Vietnam'a asker gönderilmesini engellemek için sert 
çıkışlar yaparak Johnson yönetiminin saldırgan 
politikasını protesto etmektedir. Halkımız; devrimci 
mücadelesinin tarihinde, hiçbir zaman bugünkü kadar, 
dünyanın geniş ve güçlü sempati ve desteğine sahip 
olamamıştı. 

ABD emperyalistlerinin geniş çapta işgal kuvvetini 
Güney Vietnam'a sokmalarından ve aynı zamanda Kuzey 
Vietnam üzerinde hava saldırılarını 
yoğunlaştırmalarından sonra; Vietnam'da, savaşın 
gelişmesi ne durumdadır? 

Bütün ilerici insanlık gibi, halkımız da, ülkemizi 
apaçık işgal etmeleriyle, ABD emperyalistlerinin gerçek 
saldırgan yüzlerini ve dünya kamuoyu önünde 
tutuşturdukları savaşın saldırgan ve haksız karakterini 
açıkça gördü. Yurtsever müca- 
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delemizin haklılığı ve halkımızın mutlak siyasi üstünlüğü 
her zamankinden daha da belirginleşti. Ülkemizi kendi 
askerleri ile işgal etmenin, siyasi bir yenilgi olduğunu 
düşmanımız bile kabul etmektedir. Yine de, silahlı 
kuvvetlerindeki artış, donatım ve teknik üstünlüğü ile, 
dünya halklarının protestosuna meydan okuyabileceğini, 
bütün ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygı 
gösterilmesini isteyen uluslararası kanunun temel 
ilkelerini, ayaklar altında çiğneyebileceğim 
düşünmektedir. Yine o, ülkemizin Güney'ini zaptetmek 
şeklindeki nihai hedefine ulaşmada, bütün siyasi 
güçlüklerin üstesinden gelebileceğini düşünmek-tedir. 

Sorun şudur: haksız bir amaç güden saldırgan ABD 
emperyalistleri ile haklı bir amaç güden halkımız 
aarsındaki mücadeleyi kim kazanacaktır? Son on bir 
yılda, ABD emperyalistlerinin her yeni saldırgan tasarıyı 
başlattıklarında, aynı soru ortaya çıkmıştır. Güney 
Vietnam halkının kahramanca yürüttüğü kurtuluş 
mücadelesi bu soruya açık bir cevap vermiştir : Amerikan 
emperyalistleri hangi hileye başvururlarsa vursunlar, 
sonunda kaçınılmaz olarak başarısızlığa uğrayacaklardır. 
Güney'li hemşerilerimizin çeşitli aşamalarda büyük 
yurtsever mücadelelerinin temel kanunu şudur: ABD 
emperyalistleri ve uşakları, ülkemizin Güney'ini 
köleleştirme niyetlerine daha çok bağlandıkça, gittikçe 
daha çok batağa batacaklar ve daha büyük yenilgilere 
uğrayacaklar. Buna karşılık Vietnam halkı mücadelesinde 
daha da kararlı olacak ve daha büyük zaferler 
kazanacaktır. 

İçinde bulunduğumuz nazik    anda, yeni bir 
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etkenin ortaya çıkmasıyla Güney Vietnam'da kim 
kazanacak sorusu her zamankinden daha büyük bir 
önem kazanmaktadır. Ortaya çıkan yeni etken, 
Amerikan emperyalistlerinin birkaç yüz bin. 
askerinin Güney Vietnam'a sokulmasıdır. Bu 
muazzam takviye, durumu tersine çevirebilir mi? 
Haklı mücadelesinde birçok büyük başarılar 
kaydetmiş bulunan Vietnam halkı, ABD 
emperyalistlerinin modern bir ordusunun doğrudan 
saldırısı karşısında yeni zaferler kazanabilir mi? 
Amerikan işgal kuvvetlerini yenilgiye uğratabilir mi? 

Yukarıda bizim ve düşmanın güçlü ve zayıf 
noktalarını tahlil ettik, onun ve bizim yeteneklerimizi 
değerlendirdik, sonunda, düşmanın yenileceği ve 
bizim kesinlikle kazanacağımız sonucuna vardık. Bu 
meselenin teorik yanıdır. Öte yandan, büyük ABD 
işgal kuvvetinin Güney'e sokulmasından itibaren, 
halkımızın Güney Vietnam'daki mücadelesinin 
gerçekleri, sorunu daha da aydınlığa kavuşturmakta 
ve varmış olduğumuz teorik sonucun tamamen doğru 
olduğunu kanıtlamaktadır. 

Geçmişte Amerikan emperyalistleri, Ngo Dinh 
Diem'i iktidara getirip, Collins (1)  plânını uygu- 

(1) General J. La\vton Collins, 1954 Kasım'ında, Güney 
Vietnam'a özel elçi olarak geldi. (Elçi Donald Heath ile yer değiştirdi) 
18 Kasım'da, «ben Vietnam'a sadece ve sadece Ngo Dinh Diem 
hükümetine mümkün olan her türlü yardımı yapmak üzere geldim." 
Bu hükümet Vietnam'daki meşru hükümettir ve bu yardım ABD 
tarafından, hükümetin ülkeyi kurtarması şartıyla, ödünç olarak 
verilecektir" diye belirtti. (Bak Ellen Hammer, Hindiçini için 
mücadele, s. 357 - 358.) 
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lamaya çalışırken veya daha sonra Staley - Taylor 
plânını ve Johnson - Mc Namara plânını ortaya 
attıklarında, nasıl son derece iyimserseler ve karanlık 
plânlarının, kesinlikle gerçekleşeceğini 
umuyorlardıysa, son zamanlarda da geniş çaplı işgal 
kuvvetini Güney Vietnam'a göndermeye 
başladıklarında, durumu değiştirebileceklerine 
inandılar. Kısa bir zaman içinde, saldırgan savaşın 
çehresinin değişebileceğine, en iyi tugayı ve tümenleri, 
stratejik ve taktik hava kuvvetleri ile güçler arasındaki 
ilişkileri değiştirmeye pekala da muktedir olduklarına, 
sağlam savunma durumları inşa edebileceklerine, 
cüretkâr saldırıları başlatabileceklerine, pasifikasyonu 
belli başlı kesimlerde ilerletebileceklerine ve sadece 
kukla yönetimin çöküşünü engellemekle kalmayıp, aynı 
zamanda kukla kuvvetleri de sağlamlaştırabileceklerine 
güveniyorlardı. ABD'nin büyük savaş birliklerinin tam 
Güney'e girdikleri sırada, Pentegon generalleri, acele 
ile çabuk bir zafer için geniş ihtimallerin mevcut 
olduğunu açıkladılar. İlk askeri hareketleri, karşı 
darbelerle yüz yüze gelmeyince daha da iyimser 
oldular ve saldırıya geçtiklerini, Güney Vietnam 
kurtuluş birliklerini, geniş çaplı eylemlerden, küçük 
askeri hareketlere geçmek zorunda bıraktıklarını 
açıkladılar. İnisiyatifi geri almak ve sağlam bir şekilde 
elde tutmak, Güney Vietnam halkını gittikçe daha 
vahim bir savunma durumuna sokmak için, yağışsız 
mevsimde bütün cephelerde birden saldırıya geçmek 
üzere çılgınca hazırlık yaptılar. 

Bununla beraber, gerçekler ABD 
emperyalistlerinin bekledikleri ve istedikleri gibi 
çıkmadı. Güney'de harekat, detaylı stratejik bir bakış 
açısın- 
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dan ele alındığında düşmanın    stratejisi hücum 
stratejisi mi yoksa savunma stratejisi miydi? Yıldırım 
taarruzu ve yıldırım zaferi stratejisini mi yoksa uzun 
savaş stratejisini mi takip ediyordu? Çeşitli  çarpışma  
alanlarındaki  hareketlerle  ilgili olarak, enerjisini, 
tüm teknik silahlarının gücünü ortaya koyabileceği 
kıyı    bölgelerine mi    yoksa, yenilgiyle 
karşılaşmaktan en çok korktuğu iç bölgelere mi 
yöneltmektedir? Büyük siyasi ve ekonomik 
merkezlerin bulunduğu Nam Bo savaş alanı üzerine 
mi yoksa önemli bir stratejik durumu olduğunu kabul 
ettiği, yüksek yaylalar üzerinde mi toplanmaktadır? 
Kukla birliklerle koordine olmak bakımından, 
bağımsız hareketler üzerinde mi yoksa birleşik 
hareketler  üzerinde mi yoğunlaşmaktadır? Bunlar, 
bizzat düşmanın    kendisinin açık seçik 
cevaplandıramadığı ve stratejik olarak «çıkmaz bir 
tünelin» içine girmiş bulunan Amerikan işgal 
kuvvetleri için stratejik anlamı bulunan sorulardır. 
Son birkaç  aydır, askeri durumda göze çarpan, 
Güney Vietnam Silahlı Kurtuluş Kuvvetlerinin sadece 
gerüla savaşını hızlandırmakla kalmayıp, büyük - 
birlik eylemlerini de geliştirdiğidir. 1965 yılı boyunca 
ikiyüzbinden fazla düşman askeri ve son beş ay 
içinde yaklaşık    olarak elli müfreze tamamen yok 
edilmiştir. Geniş miktarda ABD askerinin Güney 
Vietnam'a ayak basmasından sonra,  özellikle Ekim'in     
başından itibaren, düşmanın kayıpları, beş Amerikan 
piyade müfrezesi ve birçok zırhlı birliği de dahil 
olmak üzere aralarında tamamen saf dışı edilen yirmi 
beş müfrezenin de dahil olduğu yüz binden fazla 
insana çıktı. Bu katı gerçek göstermektedir ki, ABD 
emperyalistleri birkaç yüz bin askerî    Güney Viet- 

1 
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nam'a sokmalarına rağmen durumu değiştiremediler. Bu 
durum, halk savaşının geniş bir alana yayılması ve güçlü 
bir şekilde gelişmesi karşısında, kuvvetlerini hareket 
sahnesine yaymak ve böylece savunma durumuna 
geçmekten başka bir alternatife sahip olmadıklarını ve 
inisiyatifi kolaylıkla geri alamıyacaklarını ve birliklerinin 
savaş gücünden istifade edemiyeceklerini göstermektedir. 
Güney Vietnam'daki askeri durum, Binh Gia zaferinden 
itibaren, kurtuluş birliklerinin sadece hücum durumunu 
başarılı bir şekilde kendi lehle-rine çevirmekle kalmayıp, 
büyük bir ABD işgal kuvvetinin Güney Vietnam'a 
girmesinden hemen sonra, Kurtuluş birliklerinin inisiyatifi 
elinde bulundurdu ve kendisine üstünlük sağlıyan 
mevzileri gittikçe daha fazla genişlettiğidir. Mc Namara 
ve Amerikan savaş erkanının İşgal kuvvetinin uğradığı 
ağır engellemeler karşısında, savaşın uzun sürebileceğini 
ve ABD birliklerinin şimdiki saldırılarının sadece 
savunma niteliğinde olduğunu açıklayarak, korkularını 
ifade ettikleri ve daha da yumuşadıkları kuşkusuzdur. 
Göğüs göğüse savaşmaktan korkan, ağır bir baskı 
karşısında yaralılarını savaş alanında bırakan, geri 
çekilirken silahlarını ve malzemesini fırlatıp atan, cangılın 
inmesinden, rüzgârdan, malaryadan ve özellikle Kurtuluş 
birliklerinden hattâ ihtiyar kadınlar ve çocuklar da dahil 
olmak üzere, sıradan Vietnamlı hırdan korkan- ABD işgal 
kuvvetinden bahseden bir Amerikan generalinin «bakımı 
pahalı savaşma yeteeneği fakirdi» diyebileceği kadar çok 
korkanAmerikan askerlerinin; içinde bulundukları moral 
çöküntüsünden henüz söz etmemiş bulunuyoruz. ABD bir 
kez daha arazide büyük bir savaş ver- 
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mekte ve bu savaşta çarpışmaya hazır olmaktan, çok 
sızaktır. Bu savaşta operasyonları engelleyen dar 
boğaz; lojistiktir» diye bir Amerikan gazetesinin de 
kabul ettiği gibi, içinde bulundukları hem lojistik 
hem de ikmal zorluklardan henüz söz etmiyoruz. Bu 
artan karışıklıklar, ABD'nin ekonomik ve mali 
zorluklarını ve «altın zayiatını» kesinlikle 
arttırmakta ve dünya pazarında rekabet kapasitesini 
düşürmektedir. 

Bugün şurası açıktır ki; askeri strateji 
bakımından, Amerikan emperyalistleri denizin 
ortasındadırlar. Bunun yanı sıra taktik durumları ne 
vaziyettedir? Son zamanlarda, ABD işgal birlikleri 
ile Silahlı Kurtuluş Kuvvetleri arasındaki kuvvet 
denemesinde, Silahlı Kurtuluş Kuvvetleri, bütün 
düşman hilelerini engellemeye hem de tamamen 
engellemeye muktedir olduklarını kanıtlamış 
bulunmaktadırlar. 

Van Tuong çarpışması, Amerikan işgal kuvveti 
için, başka bir Ap Bac olarak kabul edilebilir. ABD, 
zırhlı birliklerle, hava kuvvetiyle ve donanmayla 
desteklenmiş, seçme birlikler de dahil olmak üzere, 
Güney Vietnam Kurtuluş Ordusunun bir birliğine 
saldırmak için, çok üstün bir gücü sağa sola yaydı. 
Sonuç; imha edilmekten uzak olan Kurtuluş 
birliklerinin, kahramanca çarpışarak, birçok düşman 
askerini saf dışı etmeleriydi. Amerikan 
generallerinin, II. Dünya Savaşının en şiddetli 
mücadeleleriyle arasında bir bağlantı 
kurulabileceğini düşündükleri, Van Tuong 
çarpışması, Güney Vietnam ordusu ve halkının ABD 
işgal kuvvetinin taktik yenilgisini önceden haber 
veren büyük bir zaferiydi. 
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Van Tuong'un ortasından Chu Lai, Da Nang, 
Dat Cuoc, Bau Bang, Pleime, Dong Duong ve - 
birçok Amerikan ve kukla ordu askerinin yok edildi- 

diğer çarpışlar geldi. 
Bu çınlayan ve ard arda gelen zaferler 

kanıtlamıştır ki: 
1. En sağlam ABD üsleri bile saldırılardan 

korunmuş değildir. 
2. Birinci Piyade Tümenine mensup olanlar 

gibi, seçme Amerikan piyade birlikleri de yok 
edilebilirler (ve de tek bir çarpışmada bir veya birkaç 
müfreze oranında yok edildüer). 

3. Birinci Seyyar Hava Hücum Tümeninkiler 
gibi, (ABD savunma sekreterliği tarafından çok 
methedilen) seçme ABD hava hücum birlikleri, de 
saf dışı edilebilirler. 

4. Kukla birlikler, ABD işgal kuvveti tarafından 
desteklendiği halde, Pleime'de bir müfreze tarafından 
değü bir savaşçı grubu tarafından, tek bir çarpışmada 
bütün müfrezeler tarafından (mesela Dong Duong'da) 
veya Dautieng'de bir alay tarafından parçlanmaya 
devam ettiler. 

5. ABD birlikleri, savunmada olsun, hücum 
da olsun, sadece Kurtuluş Ordusu tarafından de 
ğil fakat bölgesel birlikler, milis ve gerillalar ta 
rafından da yok edilebilirler. 

Bütün bu olaylar, düşmanın birçok operasyonda 
bitkileri ve ekinleri yok etmek için zehir püskürterek 
ve vahşicesine zehirli gaza başvuracak, şimdiden 
yüzden fazla hava akınında kullandığı B-52 stratejik 
uçakları da dahil olmak üzere, teknik silahlarından 
en iyi bir şekilde yararlanmaya aktif bir çaba 
gösterdiği sırada, gerçekleştirildi. Bunlar aynı 
zamanda, düşmanm sabo- 
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taj savaşını yenilgiye uğratmak için gösterdiği 
sürekli çabaların içinde, Kuzey Vietnam'daki ordu ve 
halk tarafından gerçekleştirilmiş olan ve ABD Hava 
Kuvvetlerinin prestijine öldürücü darbeler indirmiş 
bulunan, büyük kahramanlıklardı. 

Amerikan kuvvetlerinin ve kukla kuvvetlerin 
yok edilmesinde kaybedilen bu başarıların önemi. 
Silahlı Kurtuluş Kuvvetlerinin ve kahraman Güney 
Vietnam halkının; gittikçe daha fazla inisiyatif 
kazanarak, saldırılarını bütün alanlarda hızlandırarak 
ve gittikçe daha büyük zaferler kazanarak, ABD işgal 
birliklerini tamamen saf dışı etmesinde yatar. Başka 
bir deyişle, halk savaşının strateji ve taktikleri, 
Amerikan ordusunun geçersiz burjuva askeri 
anlayışına dayanan strateji ve taktiklerini kesinlikle 
yenilgiye uğratacaktır; pratikte olduğu gibi teoride de 
halk savaşı ABD emperyalistlerinin yeni-sömürgeci 
saldırgan savaşını kesinlikle mağlup edecektir. 

Amerikan emperyalistlerinin ülkemizin Güyin'e 
açıkça bir saldırıyı başlatmalarından itibaren, 
ordumuzun ve halkımızın her iki bölgedeki büyük 
zaferleri, bütün halkımıza büyük bir cesaret verdi ve 
bütün kıtalardaki dostlarımızı sevince boğdu. Biz 
sübjektivizme karşı kesinlikle uyanık davrandık ve 
hasmımızı yani hatırı sayılır bir askeri potansiyele 
sahip bulunan ve sadece inatçı olmakla kalmayıp, 
daha şiddetli ve acımasız bir . savaşın yolunu bulup 
çıkarmada tecrübelerden çabuk dersler çıkarabilen, 
zalim ve hain bir düşman olan Amerikan 
emperyalizmini asla küçümsemedik. Bununla beraber, 
son on bir yüdaki ulusal kurtuluş mücadelemizin 
hayati gerçekleri,  halkı- 
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mızı ABD saldırganlarını derhal ve şart altında 
kesinlikle yenilgiye uğratabileceğimize dair güçlü 
bir şekilde ikna etti. 

İşgal birliklerinin Vietnam sahnesindeki ilk 
harekatında uğradığı ağır yenilgiler, ABD 
emperyalistleri ve kuklalarının sadece askeri değil, 
aynı zamanda gittikçe artan ekonomik ve siyasi 
çıkmazların da içine girmelerine yol açtı. 
Güçlenmekten uzak olan, kukla ordu ve kukla 
yönetim, patronlarının modern ordusuna karşı 
besledikleri güveni yitirdikçe daha da kötü bir 
durumun içine girmektedir. ABD'de, Washington 
yönetici çevrelerinin iç çelişkileri artarken, savaş 
aleyhtarı hareket de her geçen gün gelişmektedir. 
Bu durum karşısında, Amerikan emperyalistleri 
Güney Vietnam'a daha fazla savaş birliği 
göndermeyi, ABD işgal kuvvetlerini % 50, %100 
veya daha fazla bir oranda arttırmayı 
planlamaktadırlar. Savaşı Laos ve tarafsız 
Kamboçya'ya yaymak tehditinde bulunurken, 
Kuzey'e karşı hava sabotaj savaşmı hızlandırmayı 
planlamaktadırlar. Başkan Johnson Vietnam'da «zor 
adımlardan» söz etmektedir. Devlet Sekreteri Dean 
Rusk'da    «Viet-namdan çekilmeyeceğiz» ABD 
taahütlerine   sadık kalmalıdır dedi. Amerikan 
emperyalistlerinin alışılagelmiş hilesi, saldırgan 
savaşlarını hızlandırılmasını «barış arzularını» ifade 
eden propagandalarla birleştirmeleridir. Bu sefer de, 
yeni maceracı askeri hareketlerin hazırlığı sırasında, 
ABD yöne-timi geniş çaplı sahte bir  «barış 
kampanyasını» başlattı. Johnson yönetiminin «barış 
çabaları» yalnızca, Vietnam'daki saldırgan politikayı    
enerjik bir şekilde protesto eden ülke içi ve ülke 
dışındaki kamu oyunu teskin etmeyi amaçlamaktadır. 
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Fakat, Amerikan emperyalistleri, kullandıkları 
tatlı sözler ne olursa olsun, Vietnam halkını ve 
bütün dünyadaki barışa aşık halkları 
kandıramıyacaklardır.  Plânlarında esasında önemli 
hiç bir değişiklik yoktur. Vietnam'ın sürekli olarak 
parçalanmış bir halde kalması için Güney    
Vietnam'a yapışmaktadırlar. Askerlerini Güney'den 
çekmek ve Güney Vietnam    Ulusal Kurtuluş    
Cephesini Güney Vietnam halkının tek ve gerçek 
temsilcisi olarak tanımak istememektedirler. 
Haksız bir şekilde, bağımsız ve egemen bir 
sosyalist devlet olan Vietnam Demokratik 
Cumhuriyetinin   topraklarını bombalama ve harab 
etme hakkına sahip olduklarını iddia etmektedirler.    
Ayrıca,    Vietnam halkından her yola baş vurarak, 
Kuzey Vietnam'ın bombardımanını    
durdurmalarının   karşılığmı talep etmektedirler.  
«Şartsız görüşmeler»     aldatmacasının esası, 
halkımızı kendi ileri    sürdükleri şartları kabul 
etmek zorunda bırakmaktır. 

Düşmanın haince niyetleri karşısında 
uyanıklığımızı arttırmalıyız. ABD 
emperyalistlerini Güney Vietnam'a kaç yüz bin 
asker sokabüeceklerine, Kuzey'e karşı sabotaj 
savaşlarını nereye kadar tır-mandırabüeceklerine 
bakmazsızın, bütün halkımızın yurtsever savaşını 
hızlandırmalı ve zafere kadar azimle savaşmalıyız. 
Halkımız, nihai zafere kadar Amerikan 
saldırganlarına karşı büyük mücadelesini 
sürdürebilmek için hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmamaya azmetmiş bulunmaktadır. 
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Özel Savaşın Yenilgiye Uğratılması 

Binh Gia zaferinden sonra, 1965 Şubat'ı ile Haziran'ı 
arasında, Güney'in ordusu ve halkı; silahlı mücadele ile 
siyasi mücadelenin birleştirilmesine dayanan gerilla 
savaşını hızlandırdılar. Aynı zamanda da kukla birlikleri, 
Silahlı Kurtuluş Kuvvetlerine karşı koyamaz halde 
buldukları bir sırada, geniş çaplı saldırıları başlattılar. 

Bu dönemde, henüz gelmiş bulunan Amerikan 
birlikleri, An Tan'da, Nui Thanh'da, Pleiku'da, Da 
Nang'da ve özellikle Van Tuong'da ağır darbeler yediler. 
Üsleri sıkı bir şekilde gerilla bölgeleriyle kuşatılmıştı. 
Güneyli ordu ve halkın; muazzam,  sürekli  ve muzaffer     
saldırılarını ne ABD 
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kuvvetleri ne de kukla kuvvetler durdurabildiler. ABD 
emperyalistleri ve uşakları gittikçe artan bir şaşkınlık 
içindeydiler. 

ABD emperyalistleri Kuzey'e karşı saldırıda hava 
kuvvetlerini ilk kez kullandıklarında, ('7 Şubat 1965'de), 
ordumuz ve halkımız, ABD hava kuvvetlerine ağır 
darbeler indirdiler; emperyalistler ağır kayıplar verdiler ve 
gittikçe savunma durumuna girdiler. Yenilgi ve tehlike ile 
karşılaşan ve 1965'in sonuna doğru kukla kuvvetlerin, 
arka arkaya şiddetli hücumlara uğrayıp yıkıldığı gerçeği 
ile, yüz yüze gelen Başkan Johnson, General Taylor'u 
istifaya zorladı ve çok sayıda ABD işgal kuvvetini Güney 
Vietnam'a savaşmak üzere göndermeye karar verdi; 
Böylece saldırgan savaşı «sınırlandırılmış savaş» 
safhasına yeni bir stratejik safhaya, geçti. 

1965 Ekiminde, Güney Vietnam'daki Amerikan işgal 
kuvvetleri sayıca 180.000 kişiydi (Amerikan ve kukla 
ordu askerlerinin toplamı 700.00'i buluyordu. ABD 
emperyalistleri, hayalci bir umutla, Güney'in kurtuluş 
kuvvetlerinin düzenli birliklerini hızla tahrip etmek ve 
böylece 1966'da savaşı sona erdirmek için ilk stratejik 
karşı-saldırılarını başlattılar. Bu stratejik karşı-saldırı, 
1965-1966 yağışsız mevsiminde birbirlerini takip eden iki 
önemli operasyondan oluşmaktaydı. 

Birinci Seyyar Hava Tümeni, Birinci Piyade 
Tümeni, paraşütçü birlikleri vs gibi, Amerikan silahlı 
kuvvetlerinin en tecrübeli birliklerinin geniş çapta 
kullanıldığı birinci operasyon, 1965 kışı sırasında başladı. 
Saldırılar iki bölgede-Saygonun kuzeyinde ve ABD 
emperyalistlerinin Kurtuluş   bir- 
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İlklerinin başlıca toplanma yeri olarak düşündüğü 
yüksek yaylalarda-başladı. ABD emperyalistlerinin 
isteklerine karşın, her iki saldırı da başarısızlığa 
uğradı. 

Van Tuong'daki ağır kayıplardan sonra, 
Amerika'lılar ve kuklaları Bau Bang, Dau Tieng, 
Saygon'un kuzeyi, Pleime, yüksek yaylalar ve diğer 
bölgelerde birçok müfrezelerini yitirdiler. Böylece 
ABD birlikleri daha başlangıçta yenilgiye 
uğratıldılar. Mc Namara geri alındı. Washington 
şaşkınlık içindeydi. Amerikan savaş birliklerinin 
sayısı hızla arttırıldı ve ikinci saldırı dalgası, 1966 
ilkbaharında başladı. 
ABD askerlerinin sayısı, 250000'e ulaştı. Bütün 
hareketli kuvvetler, üç alanı-doğu Nam Bo, Trung 
Bo deltası ve yüksek yaylalan-amaçlayan beş uçlu 
saldırıya seferber edildi. Bazı durumlarda, düşman 
yirmi yedi müfrezelik bir kuvveti kullandı (mesela, 
Bong Son ve Binh Dinh de, olduğu gibi). Ama, 
Kurtuluş Ordusunun tek bir müfrezesini imha 
edemedi. Tersine, ABD birlikleri ve kukla birlikleri, 
Cu Chi'de, Nha Do'da, Bong Trang'da, doğu Nam 
Bo'da, Phu Yen*de, Quang Ngaide, Binh Dinh'de, 
Truong Bo deltasında ve yüksek yaylalarda ağır 
kayıplara uğradılar. Amerikan emperyalistlerinin ilk 
yağışsız mevsimde gerçekleştirdikleri stratejik karşı 
saldırı, trajedi-ile sonuçlandı. On dördü ABD ve 
peykelerinin piyade müfrezesi Olan otuzdan fazla 
müfreze imha edildi. Ve 40000'den fazlası ABD ve 
peyklerinin askerleri olan 110000'den fazla insan 
öldürüldü veya yaralandı. 1965-1966 kış-ilkbahar 
döneminde, ABD birlikleri ilk savaşta ağır bir 
yenilgiye uğramış bulu- 
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nuyorlardı. Kukla birlikler de sürekli olarak savunma 
durumundaydılar. Güney'li ordu ve halk, kuvvetlerini 
savaş alanında koruyup güçlendirdi; hem gerilla 
saldırılarını hem de geniş çaplı saldırıları 
yoğunlaştırdı. Bu operasyonlarda, karşı saldırıda 
bulunarak inisiyatifi ele aldılar, aynı zamanda da 
düşmanın ard bölgelerinin derinliklerine saldırıp, 
tahrip ettiler. Saygon'daki düşman kamplarına, 
kışlalarına ve ülke sathındaki düşman üslerine 
saldırdılar. 

Güney'li ordu ve halk, Amerikan ve kukla 
kuvvetlerin «sınırlandırümış savaşlarını» daha ilk 
raudunda yenilgiye uğrattı. 1965-1966 kış-ilkbahar 
zaferlerinden ötürü, Güney'li ordu ve halk hem askeri 
mücadeleyi, hem de silahlı mücadeleyi 
hızlandırabilmekteydi. Kukla otoritenin ve kukla 
ordunun her alanda çıkmazına yolaçan istikrarsız bir 
durum yaratarak, düşmana doğrudan doğruya 
hücuma geçti ve ABD emperyalistlerini sıkıntıya 
sokup savunma durumuna geçmeye zorladı. Bütün 
Güney'de, halk otuz şehirde birden ayaklandı; 
Amerikan saldırgan birliklerinin girmesine ve Tiyö-
Ki kliğine karşı, mücadele etti. Bu dönemde Da 
Nang ve Hue'de gelişen siyasi hareket en geniş çaplı 
ve en güçlü olanı idi.     

Açıkçası, ABD emperyalistleri ve uşakları ile 
Güney'li halk arasındaki çelişkiler daha 
şiddetlenmekteydi. Güneyli ordu ve halkın yoğun 
saldırıları, daha sonra ciddi siyasi bunalımların içine 
girecek olan Amerikalılara ve kuklalarına ağır askeri 
yenildiler getirdi. Sonuç, 1 Corps alanında kukla 
yöneticiler ve kukla ordu arasında tartışma, 
düşmanlık ve uyumsuzluktu. Bu, bunalım dönemi iki 
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aydan fazla sürdü ve kumandada beş kez değişikliğe 
yol açtı. Altı düşman müfrezesi birbirlerine ateş 
açtıklarından dağıtıldılar. Bu engeller, özellikle ABD 
birliklerinin uğra-dığı yenilgiler, kukla birliklerin 
gerilemesini hızlandırdı. Birkaç ay içinde 20.000 
kadar asker ordudan firar etti. Ayrıca, Thu Dau Mot 
Birinci Alayında ve diğer kukla birliklerde olduğu 
gibi, askeri ayaklanmalar patlak verdi. 

Amerikan emperyalistleri; ilk yağışsız 
mevsimdeki istratejik karşı saldırılarının yenilgiye 
uğratılmasından sonra, 1966 yazında Kurtuluş 
birliklerinin saldırılarından korunabilmek, 
birliklerinin sayısını çoğaltıp ikmalini sağlamak ve 
1966-1967 yağışsız mevsimi için yeni bir stratejik 
karşı saldırıyı hazırlamak için savunma durumuna 
geçtiler. Yaz boyunca, Tri Tien'den, yüksek 
yaylalara ve merkezi Trung Bo'ya, doğu ve batı Nam 
Bo'ya kadar bütün savaş alanlarında güneyli ordu ve 
halk tarafından şiddetli hücumlara maruz kaldılar. 
Amerikan emperyalistleri,    işgal    birliklerini 
güçlendirip, sayıca 400.000 kişiye çıkarttıkları zaman   
(Amerikan  askerlerinin  ve  kukla  ordunun toplamı 
bir milyonu aşıyordu) ikinci stratejik karşı saldırıyı 
başlattılar. Bu önemli karşı saldırının amacı: 1) 
Araştırma ve tahrip etme görevi ile pasifleştirme 
girişiminin iki yönlü stratejisini uygulamak. 2) Birinci 
karşı saldırıdaki yenilgiden ders çıkarmak ve esas 
çalışmayı, yeni karşı saldırının başarılması üzerinde 
toplamak. 3) İki kuvvet arasında iş bölümü yapmak, 
bu iş   bölümüne   göre; ABD birlikleri araştırma ve 
tahrip etme görevin- 
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den, kukla birlikler de,   pasifleştirmeden sorumlu 
olacaklardır. 

ABD emperyalistleri karşı saldırılarını geniş bir 
askeri kuvvetle başlattılar. Amaç, düzenli Kurtuluş 
birliklerini yok etmek için, direniş örgütlerinin yoğun bir 
şekilde toplandığını düşündükleri alanları tahrip etmekti. 
Çabuk bir stratejik zafer kazanmak ve «Vietnam 
problemini» kısa bir zaman içinde sonuçlandırmak için, 
pasifleştirme kampanyasına hız verdiler. Fakat gene ağır 
yenilgilere uğradılar ve kendilerini daha da ciddi bir 
savunma durumu içinde buldular. 

17 Ekim 1966'da Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş 
Cephesi Merkez Komitesi, kararlı bir şekilde çarpışılması, 
kış-ilkbahar mevsimi içinde ABD saldırganlarının 
yenilgiye uğratılması için bir çağrı yayınlandı. 1966'nın 
başında Güney'li ordu ve halk karşı saldırıya hazırlandı ve 
her savaş alanında aynı anda birden yeni saldırılar başladı. 
Yazın sonunda, Güney'li ordu ve halk Tri Thien'de yeni 
bir cephe açtı. Amerikan birliklerini ve kukla birliklere 
arka arkaya saldırdılar ve onları başka bölgelerden ABD 
takviyesi almak ve bu cephedeki diğer bütün 
çarpışmalarda başa çıkabilmek için, güçlerini yaymak 
zorunda bıraktılar. 

ABD emperyalistleri şaşırmış olarak, ikinci yağışsız 
mevsim karşı saldırısı için çok sayıda askeri ortaya 
dökmezden önce, geçici olarak pasif bir durumda 
bulunuyorlardı. Silahlı Kurtuluş Kuvvetleri, yüksek 
yaylalardaki ABD birliklerini Plei Djerenge doğru 
çektiler ve daha sonra da Sa Thay Irmağının kıyısmda 
kanlı çarpışmalarla yok ettiler. Güney'li ordu ve halk, 
Nam Bo cephesin- 
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de özellikle deltada yeni bir saldırı durumu 
yarattılar. Silahlı Kurtuluş Kuvvetlerinin zaferleri, 
28 Ekİm'de Long Binh'deki bomba deposuna karşı 
yapılan saldırı ile ve ABD-kukla ordu askeri resmi 
geçitinin 1 Kasım günü Saygon'un göbeğinde 
bombalanmasıyla başladı. Bunlar düşman için ciddi 
yenilgilerdi. 

Doğu Nam Bo, 1966-1967 kış-ilkbahar 
döneminde, ABD saldırıları için ana hedefdi ve bu 
bölgede birçok operasyona giriştiler. En önemlileri, 
Attleboro, Cedar Falls ve Junction City 
Operasyonlarıydı. Bütün savunma operasyonları, 
güneyli birliklerin ve halkın saldırılarını önlemek 
amacıyla plânlanmıştı. Düşman Attleboro 
operasyonu için 30.000'den fazla askerini seferber 
etmişti ama, 196. Alayda, 25. Tümenin 
birliklerindeki, Tropik Yıldırım Birliğindeki, Birinci 
Tümendeki Büyük Kızıl Birlikteki, 173. Alaydaki ve 
diğer birliklerdeki askerleri ağır kayıplara uğradılar. 

Amerika'lılar en geniş miktarda askeri, Junction 
City Operasyonunda kullandılar. Bu operasyon 1967 
Şubat'ında başladı. 45.000 kişilik geniş bir kuvvet, 
çok sayıda uçak, top ve zırhlı araç, tayin edici bir 
zafer kazanılması umuduyla, 150 mil kareden daha 
dar bir savaş alanına seferber edildi. Fakat, en geniş 
çaplı operasyon en büyük yenilgiyi getirdi. İkinci 
yağışsız mevsim stratejik karşı saldırısı, utanç verici 
bir şekilde sonuçlandı. Araştırma ve tahrip etme 
operasyonu başarısızlığa uğradı, pasifleştirme tahmin 
edilebileceği gibi, bir sonuç vermedi. 

Güney'li ordu ve halk şiddetle savaşmaya 
devam etmekle birlikte, aynı zamanda askeri ve si- 
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yasi mücadeleler arasındaki koordinasyonu da arttırdılar. 
Güney'deki şehir halkının siyasi çalışması ilerlemeye 
devam etti ve bu çalışmanın anti-Amerikan karakteri 
gelişme gösterdi. Güney'deki kurtarılmış bölgeler 
genişledi. Pasifleştirmenin başarısızlığa uğraması, Lodge 
ve Lansdale'in geri çağırıl-malarına yol açtı. Böylece 
Amerikan emperyalistlerinin ikinci stratejik karşı 
saldırıları birincisinden daha büyük bir başarısızlıkla 
sonuçlandı. Yaklaşık 175.000 asker yok edildi ve bunların 
70.000'den fazlası Amerikan askeri idi. Yirmi sekiz ABD 
müfrezesi de dahil olmak üzere, doksan dokuz müfreze ve 
müfreze büyüklüğündeki birlik saf dışı edildi. Yüzlerce 
parça, top ve diğer malzeme gibi, yaklaşık olarak 3000 
uçak tahrip edildi. 

ABD emperyalistleri ve uşakları gitgide daha fazla 
batağa battılar ve pasif "bir durumun içine girdiler. Çok 
sayıda insan ve malzeme kaybettikleri halde, Silahlı 
Kurtuluş Kuvvetlerinin ana gücünden bir tek küçük birliği 
bile yok edemediler. Saldırı durumunu ele geçiremeyip, 
her cephede savunma durumunda, çarpışmak zorunda 
bıraküdı-lar. En büyük yenilgileri, kuvvetlerinin bir araya 
geldiği sırada oldu. Mekong Nehri deltasına asker 
göndermeyi planladıkları sırada, diğer bütün cephelerdeki 
durumları nedeniyle, bunu ertelemek zorunda bırakıldılar. 
Kukla birlikleri, kurtarmaya kararlıydılar ama, bu 
birlikleri yavaş yavaş yitirmişler ve savaşma 
kabiliyetlerini, hatta pasifleştirme çalışmasını uygulama 
imkanlarını dahi kaybetmişlerdi. Bu yaz, ikinci yağışsız 
mevsim stratejik karşı saldırısının iflasından sonra, ABD 
yönetici kliğine ve Saygon'daki Vietnam'lı vatan 
hainlerine kötümser duygular hakim oldu. ABD saldır- 
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ganlar ve uşakları, artan, çözümü olanaksız hale 
gelen siyasi ve askeri sorunlar ile bunların kaçınıl- 
maz olarak bir çıkmaza girmiş olmasından ötürü 
alt üst, olmuşlardı. Güney'li ordu ve halkın gücü- 
nün arttmasmdan ve Vietnam halkının ulusal kur- 
tuluşu gerçekleştirme kararlılığından şaşkınlık ve 
sıkıntı içindeydiler. Hattâ Amerikan halkı da da- 
hil olmak üzere, dünyadaki ilerici halkların artan 
muhalefeti ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

Beyaz Saray'da ve Pentagon'da yönetici klik, 
Vietnam'daki durumla ilgili olarak kendi aralarında 
şiddetli bir kavgaya tutuşmuş bulunmaktadır. ABD'ye bir 
konferans vermesi için çağrılan Westmoreland, 
Johnson'dan Güney'e daha fazla insan gönderilmesini 
talep ederken, bir    hareketsizliğin söz konusu olmadığını 
sahtekarcasma iddia    etti. Savaşı yakından izlemek üzere 
Saygon'a dokuz defa gidip gelmiş bir insan olan Mc 
Namara, Westmoreland'ı insan gücünü boşuna 
harcamakla eleştirdi ve kendisine Vietnam'da    şimdiki   
birlikleri daha etkin bir şekilde kullanması için talimat 
verdi.  Daha sonra, Maxvell Taylor ve Clark Clifford 
ABD' nin Güneydoğu Asya'daki uydularında, daha fazla  
paralı asker toplamak için turlara    çıktılar ama   
başaramadılar. 

Şurası açıktır ki; ikinci stratejik karşı saldırı- 
dan sonra, ABD emperyalistleri bir   hareketsezlik 
durumundan     muzdaripdirler.     «Sınırlandırılmış 
savasları» feci bir yenilgiye uğratıldı. Öte yandan, 
1966-1967 kış-ilkbahar zaferlerim takiben, Güney'li 
ordu ve halk daha da   ilerledi ve her çarpışma 
alanında hakim olan eylem ve güven atmosferinin 
yardımı  ile, gittikçe daha büyük zaferler kazandı. 
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Silahlı Kurtuluş Kuvvetleri hızla olgunlaştı, 
savaş deneyi edindi ve iyi bir durumda olduğunu 
gösterdi. Zaferleriyle hayat kazanan güneyli ordu ve 
halk, inisiyatifini geliştirmeye devam etti, ABD, 
kukla ve uydu ülkelerin birliklerine Gioc Mieu, Con 
Tien, Gio An, Nong Son, Mo Duc, Tan Uyen, Can, 
My Tho ve Quoi Son'da olduğu gibi Da Nang ve Chu 
Lai hava üslerinde de öldürücü darbeler indirerek, 
askeri ve siyasi saldırıyı her yerde hızlandırdılar. Bu 
Güney'deki savaşın son iki yıllık tarihidir. 

Aynı zamanda, ABD emperyalistleri, Yedinci 
Filoda, Güney'de ve Tayland'da üslenmiş bulunan 
hava kuvvetlerinin önemli bir kısmını Kuzey'e 
hücum etmeye gönderdiler. Bu girişim; kendilerini 
Güney'de içinde bulundukları çıkmazdan kurtarmak, 
ülkemizin her iki bölgesinde halkımızın moralini 
yıkmak ve sınırlandırılmış savaş stratejisinin önemli 
bir bölümünü temsil eden, Kuzeyli halkın, 
Güney'deki kurtuluş mücadelesine yaptığı desteği 
engelleme hareketini gerçekleştirmek için yapılan ve 
de cinnet getirmiş olmaktan ileri gelen bir hareketti. 

Daha sonra, Dördüncü Bölgenin güney kısımlarına 
saldırmakla birlikte, savaşı Kuzey Vietnam'ın  kuzey 
bölgelerine de tedricen tırmandırdılar. Kendi 
halklarını barış hileleri ile kandırmak ve kuvvetlerini 
yeniden düzenleyebilmek için, Kuzey'e karşı 
saldırılarını çeşitli vesilelerle durdurdular ve daha 
sonra 17.ci parelelin yukarısında savaşa tırmanma 
harekatına devam ettiler. 21, 22 ve 28 Haziran 
1966'da Kuzey'in başkenti Hanoi'ye karşı yıkım 
savaşının en ciddi bir şekilde tırmandırılması demek 
olan aptalca bir saldırıyı başlat- 



•  321 • 

tılar. DMZ'nin kıyı bölgelerinde ve Vinh Linh'in 
güneyinde hava  kuvvetlerinin saldırısını  
tamamlamak için, Yedinci Filonun gemilerini ve 
DMZ'nin güneyinde üslenmiş bulunan topçu 
birlikleriri de kullandılar. Bu saldırıdaki hedefler; 
haberleşme merkezleri, sanayi siteleri, barajlar, su 
kanalları, okullar, hastaneler, pazarlar ve benzerleri 
gibi halkın bulunduğu yerlerdi. 

Buna rağmen, ABD'nin Kuzey'deki yıkım sa- 
savaş yenilgiye uğratıldı. Amerikan 

emperyalistleri, hem artan anti-Amerikan duygularla 
hem de Ku- 

zey'li ordu ve halkın mutlak bir ulusal kurtuluş 
ruhu ile karşılaştılar. Kuzeydeki bu saldırılarda 
hemen hemen 2300 kadar savaş uçağı düşürüldü 

binlerce Amerikan pilotu ya öldürüldüler ya da 
esir   edildiler.   (Bu rakkamlar 14 Eylül     
1967'nin 

rakkamlarıdır). ABD hava kuvvetlerinin prestiji 
muazzam bir şekilde azaldı. 
Savaş yolunda, Kuzey'deki     sosyalist     rejim 
güçlcndi, Kuzey hem iyi savaştı hem de iyi üretti, 
Haberleşme ve ulaşım korundu; ekonomi ve kültür 
düzenli bir şekilde gelişti. Düşman tarafından 
yarat ı l an  birçok engele rağmen halkın yaşama 
şartları istikrarlı idi. Amerikalılara karşı    muhalefet 
ve ulusal kurtuluş mücadelesi güçlü bir şekilde 
gelişmekteydi. 
Güney'de,  «Kuzey'in    çağrısına  Güney'in cevap 
vermesi» ruhu içinde, Güney'li ordu ve halk; ABD, 
kukla ve uydu birliklerine heryerde saldırmaya devam 
etti. Düşmana ağır kayıplar verdirerirek onu gittikçe 
savunma durumuna sokmak için, hava üslerine ve 
lojistik depolarına     saldırmaya gayrett ettiler. 
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Sınırlandırılmış Savaş Dönemi: Emperyalistleri İçin 
Ağır Yenilgiler 

ABD emperyalistleri 11. Dünya Savaşını takiben ve 
özellikle Çin, Kore, Hindicini ve Küba'daki 
yenilgilerinden sonra, kendilerinin ve emperyalist 
kampın, global güçler dengesinde, kötü bir durumda 
olduğunu hissetmeye başladılar. Amerikalıların önderliği 
altındaki emperyalist kamp, sosyalist kampın, ulusal 
kurtuluş hareketlerinin gelişmesi ve dünya çapındaki 
devrimci hareketin sürekli olarak saldırı durumunda 
bulunması karşısında, pasif ve savunma durumuna girmek 
zorunluluğunu duydu. 

ABD emperyalistleri, «esnek» sorumluluğu tercih 
ederek büyük misilleme stratejisini terk etmek zorunda 
kaldüar. Özel, sınıflandırılmış ve topyekün olmak üzere, 
üç tip savaştan oluşan (nükleer bir savaşı 
üstlenemiyecekleri şu sırada mevcut savunma 
durumlarına bir çözüm bulmada en uygun strateji olan) 
esnek savunmayı muhafaza ettiler. Ayrıca bu stratejiyi, 
saldırgan politikalarını uygulamada ve bütün dünyada 
yükselen ulusal kurtuluş hareketleri ile başa çıkmaya 
çalışan uluslararası polis rolünü oynamada ve sosyalist 
ülkelere saldırı hazırlığında bulunmada, en uygun strateji 
olarak kabul ettiler. Bu özel savaş ve mahalli savaş 
taktiklerinin, ulusal kurtuluş hareketlerini ikiye 
bölebilecek ve bir dünya savaşı için uygun şartlan 
yaratabilecek olan keskin kılıçlar olduğuna inandılar. 

ABD emperyalistleri, özel savaş stratejisini 
ülkemizin güney'inde uygulamaya çalıştılar ve başa- 
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rısızlığa uğradılar. Savunma durumunda iken, 
tehlikeli askeri durumlarından kurtulmak için, hızla 
sınırlandırılmış savaş stratejisine geçmek 
zorundaydılar. Bu geçiş yalnızca başarısızlıklarını 
yansıtmakla kalmadı fakat, aynı zamanda gerçekçi 
olmayan, saldırgan ve kavgacı tabiatlarını da ortaya 
koydu. 

ABD emperyalistlerinin sınırlandırılmış savaş 
stratejisi nedir? Kendi görüşlerine göre, üç tip 
saldırgan savaştan birisidir. Gerçekte ise, 
Amerika'lıların savaştığı ama, boyutlarının 
sınırlandırıldığı bir savaştır. Özel savaş, esas olarak 
mahalli uşakların askerleri tarafından verilirken, 
sınırlandırılmış savaş ABD askerlerinin kendileri 
tarafından verilir. 
Genel olarak,  ABD emperyalistlerinin saldırgan 
politikası, yeni sömürgeciliği başarıya ulaştırmaya 
çalışmaktır. Ulusal kurtuluş hareketini bastırmak için 
sınırlandırılmış savaşı verirken, Amerikan birlikleri 
kadar, mahalli ve kukla yöneticileri de açıkça 
kullanmak zorundadırlar. Kukla birlik ve kukla 
yöneticileri önemli bir   siper   olarak görektedirler.     
Yeni-sömürgeciliğin    gerçekleştirilmesinin amaçlandığı 
bu sınırlandırılmış savaşlarda, nihai hedef, kukla ordu 
ve hükümetin sağlamlaştırılması  ve  bunların  etkin  
araçlar  haline dönüştürülmesidir.   Sınırlandırılmış-
savaş  stratejisinin önde gelen amacı; düşmanın askeri 
kuvvetlerinin yok edilmesi ve de savaşı çabucak 
bitirebilmek için, saldırı üstüne saldırıda bulunmaktır. 
Birçok ABD askerinin sınırlandırılmış bir   saiçin 
ayrüması demek, ABD  piyadesinin, hava kuvvetlerinin 
ve donanmasının yalnızca bir kısmının kullanılması 
demektir. Kuvvetlerinin kullanıl- 



• 324  • 
1 

ması sınırlı olmalıdır. Yoksa, global stratejileri 
zorluklarla karşılaşacak, dünyadaki etkinlikleri zarar 
görecektir. Kuvvetlerini sınırlandırmak 
zorundadırlar, aksi halde; kendi ülkelerinin siyasi, 
ekonomik ve sosyal yaşantısını altüst edeceklerdir. 
Sınırlandırılmış savaş; bütün kuvvetlerini seferber 
etmemiş olmaları nedeniyle, ellerindeki ekonomik ve 
sosyal programlarını sürdürebilmeleri demektir. 
Savaşlarını sınırlandırmak istemektedirler. Çünkü, 
Asya, Afrika, Latin Amerika ve herhangi bir 
ülkedeki ulusal kurtuluş hareketlerini, sadece sınırlı 
sayıda askerlerinin katılmasıyla bastırabileceklerine 
inanmaktadırlar. 

Amerikan emperyalistleri, askerlerinin sayısını 
sınırlandırmaları zorunluluğu doğduğundan beri, 
özellikle mahalli uşakların kuvvetlerini 
kullanılmasına dikkat göstermektedirler. Modern 
silahlarla donatılmış olan az sayıda ABD askerinin 
mahalli uşakların birliklerinin çekirdeği olarak 
kullanılmasının; yüksek ateş gücü ve güçlü askeri 
kuvvetleri sayesinde ekonomisi geri olan veya henüz 
gelişmekte olan bir ülkedeki muhaliflerinin 
bastırılmasını sağlıyabileceğini böylece kısa bir 
zaman içinde muzaffer olabileceklerini 
sanmaktadırlar. Stratejik hedeflerin sınırlandırılması 
demek, aynı zamanda siyasi amaçlarının 
sınırlandırılması ve askeri alanda düşmanın askeri 
kuvvetlerinin, özellikle düzenli ordusunun imhasının, 
hızla yoğunlaştırılması demektir. Bu, kendi 
kuvvetlerinin değişik cephelere dağılması önlenerek 
yapılması gereken bir iştir. 

Düşmanlarının savaş gücünün, onların 
belkemiğini oluşturduğuna ve bu gücün yenilgiye 
uğratılması halinde    savaşın   sona   
erdirilebileceğine 
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manmaktadırlar: gene1, bunu gerçekleştirmede 
başarısızlığa uğradıklarında savaşın devam   edeceği 
ve  ileride yenilgiyle karşılaşabilecekleri 
inancındadırlar. Zaferi takiben uşaklarının 
kuvvetlerinin siyasi görevleri yerine 
getirebilmelerine,    böylelikle yeni-sömürgeciliğin 
korunması için gereken siyasi koşulların garanti 
altına alınmasıyla birlikte, askerlerinin ülkesine 
dönmesine imkan    verebilecek elverişli şartların 
yaratılması için savaşı    kazanmak zorundadırlar. 

Savaşın boyutlarının sınırlandırılması demek, 
sadece belli alanlarda çarpışılması; böylece, savaşın 
diğer uluslara ve bölgelere sıçramasmm önüne 
geçilmesi demektir. Savaşın sınirlandınlmaması 
halinde, büyük ülkelerin katılmak zorunda kalma-
larıyla, daha da fazla savunma durumunda 
kalacaklarına ve daha büyük yenilgilerle 
karşılaşabileceklerine innmaktadırlar. Bu sırada yeni 
bir dünya savaşına da hazırlıklı bulunmamaktadırlar. 

Sınırlandırılmış savaşla ilgili bu noktaları akılda 
tutarak, Güney Vietnam'da ABD emperyalistleri 
tarafından yürütülen sınırlandırılmış savaşın, orijinal 
sınırlandırmalarının gerisine düştüğünü görebiliriz, 
sayıları sınırlandırılmış savaşın kısıtlanmasını çoktan 
aşmış bulunan birliklerin sadece üç veya altı tümen 
arasındaki bir miktarını seferber edilebilirdi. ABD ve 
uydularının ise şu anda Güney Vietnam'da dokuzu 
Amerikan ve ikisi Güney Kore olmak üzere on bir 
tane tümeni bulunmaktadır. 

Ayrıca, Amerikan birliklerinin Güney'deki 
hedefi Silahlı Kurtuluş Kuvvetlerinin imhası ile 
sınırlı olmayıp, pasifleştirme  görevini de içermek- 
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tedir. ABD emperyalistleri savaşı Güneyle 
sınırlandırmamış olup, hava kuvvetlerini ve 
donanmalarını Kuzey'e karşı yıkım savaşında da 
kullanmaktadırlar. Artan bir kuvvetle Laos Krallığına 
müdahale etmekte ve Kamboçyalüarı proveke etmeye 
devam etmektedirler. Hattâ Güney Vietnam'daki 
durumdan kendüerini kurtarmak için savaşı bütün 
Hindicini yarımadasına yaymayı planlamaktadırlar. 

ABD emperyalistleri ülkemizin Güney'inde sı-
nılandırılmış savaş stratejisine yöneldikleri zaman, 
yeni-sömürgeci bir rejim kurmak istedikleri açıktı. 
Bu bakımdan, Güney'de yüz binlerce askerlerinin 
bulunmasına rağmen, kukla ordu ve kukla yönetimi, 
yeni-sömürgeci saldırgan savaşları için, gerekli bir 
destek olarak iktidarda tutmak için çaba sarfetmek 
zorundaydılar. Halen kukla yönetimin adını 
kullanmakla birlikte, kukla orduyu da elde tutmaya 
çalışmaktadırlar. 

Çılgıncasına, saldırgan bir savaşın askeri 
oyunları ile birlikte, yeni-sömürgecüiğin siyasi 
oyunlarını da oynamaktadırlar. Sonuç olarak, şimdiki 
sınırlandırümış savaş, yeni-sömürgecüiğin siyasi 
hedeflerine ulaşmayı amaçlayan saldırgan bir savaş 
olarak devam etmektedir. Esnek sorumluluğun genel 
stratejisinde olduğu gibi, sınırlandırılmış savaşın özel 
stratejisi de, dünyadaki güçler dengesinin elverişsiz 
olduğu bir durumda; emperyalizmin gittikçe artan bir 
şekilde zayıfladığım, yenilgiye uğradığını ve 
savunma durumuna geçtiğini düşünen ABD 
emperyalistlerinin, burjuva askeri düşüncelerinin bir 
ürünüdür. 
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politiikasını sürdürürken, doğrudan saldırıyı 
gerçekleştirmeleri için Güney Vietnam'a asker 
göndermek zorundaydılar. Bu, yeni-sömürgeciliği be: 
nimsettirme şeklindeki siyasi hedefleriyle, ABD 
birliklerini savaşı sürdürmede kullanmak    şeklin- 

deki askeri  oyun arasındaki çelişkiyi arttırdı. ABD 
emperyalistleri, Güney'e doğrudan saldırıda bulunması 

için birliklerini göndermekle hayasız ve saldırgan 
yüzlerini, gizlenemeyen bir açıklıkla ortaya koymuş 
bulunmaktadırlar. Bu çelişkiler, yeni  sömürgeciliğin 
birçok temel siyasi    meselesini 

daha a da arttırdı ve ABD emperyalistlerini birçok 
yenilgi ve zorluğun içine soktu. 

ABD emperyalistlerinin birliklerini Güney'e 
sokmaktaki amaçları, kukla ordu ile kukla yönetimin 
çöküşünü engellemek ve kukla güçlerin sağlamlaşıp güç 
kazanmaları için elverişli şartları yaratmaktı. Ama, 
saldırgan savaş ne kadar çok Ame-rikanlaştıysa, kukla 
ordu ve Saygon'daki kukla yönetim de o kadar çok 
dağıldı. Kukla ordu yöne-timinin liderlerinin hain ve 
yurtsever olmayan yüzleri ortaya çıktı. Bütün halkımız 
tarafından lanetlendiler. 

Buna ek olarak, ABD emperyalistleri ile kukla ordu ve 
kukla yönetim arasındaki çelişkiler ve ahenksizlikler arttı. 
ABD saldırganları ve vatan hainlerinin ezici suçları, 
Güney'li halkın artan nefretini ve Ulusal Kurtuluş 
Cephesinin dayanışmasını güçlendirerek anti-Amerikan 
ulusal kurtulup bayrağının altında, cesur ve azimli bir 
şekilde çarpışması karşısında kukla ordu ve kukla yöne-
timde hâlâ biraz ulusal ruha sahip olanlar; tedricen 
halktan yana döndüler. 
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ABD emperyalistleri Güney'deki askerlerinin 
sayısını arttırdıkça, savaşı genişlettikçe, 
sınırlandırılmış savaş stratejileri ile global stratejileri 
arasındaki çelişki de derinleşti. 

Güney'deki sınırlandırılmış savaş hızlandırıl-
dıkça, bu ABD emperyalistlerinin bütün dünyadaki 
durumunu, özellikle, sınırlandırılmış bir savaş için 
yaptıkları hesabı, çok aşan bir miktarda, asker 
seferber etmelerinden sonraki durumlarını ters 
yönden etkileyecektir. Sonuç olarak, sınırlandırılmış 
savaş stratejileriyle, global stratejileri arasındaki 
çelişkileri daha da büyüyecektir. 

Dünyadaki tüm devrimciler, ABD 
emperyalistlerine karşı saldırılarını arttırmak, onları 
adım adım geriletmek ve varlıklarını azar azar tasfiye 
etmek için, bu durumdan yararlanabilirler. ABD 
emperyalistlerinin müttefikleri de, kendi talepleri 
doğrultusunda baskı yapmak ve böylece ABD 
emperyalistlerine zorluk çıkarmak için bu durumdan 
yararlanabilirler. 

ABD emperyalistleri hücuma geçmek istedikleri 
halde, savunma durumuna düştüler. Saldırgan bir 
ordu için, kuvvetleri dağılmış bir halde kalmak, çok 
tehlikelidir. Bundan daha da tehlikeli olanı, savunma 
durumunda kalmaktır. Şu anda, ABD askerlerinin 
yaklaşık olarak % 70'i Güney Vietnam'da savunma 
görevlerini yüklenmiş durumdadırlar. Pentagon'un 
hesaplarına göre, ABD emperyalistlerinin Güney'deki 
çeşitli büyüklüklerdeki üslerini koruyabilmek için 
asgari 200.000 asker gerekmektedir. ABD 
emperyalistleri bir tümeni seferber edip onu tek 
başına Da Nang hava üssünü koruması için on beş 
millik bir arazi- 
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YE yaydılar. ABD emperyalistleri son zamanlarda, 
sekiz ABD askerinden yalnızca bir tanesinin gerçek 
bir çarpışmaya katıldığım teslim ettiler. Mc 
Namara'nın bizzat kendisi de, ABD birliklerinin 
muharebe etkinliğinin çok düşük olduğunu ve Güney 
Vietnam'daki 500.000 askerden sadece 70.000'inin 
doğrudan doğruya muharebeye katıldığını kabul etti. 

Araştırma ve imha etme, operasyonları 
pasifleştirme yöntemleri, kurtarma operasyonları, 
polis ve güvenlik çalışmaları, ateş gücüyle saldırı, 
zehirli kimyevi maddelerin sıkılması ve benzeri 
bütün emperyalist taktiklerin, etkisiz olduğu 
kanıtlanmıştır. Van tuong, Cu Chi ve Pleim'e 
çarpışmaları, (Fire Arrows, Cedar Falls, Attleboro, 
Highway 9, Junction City ve diğer) önemli seferlerde 
gerçekleştirilen araştırma ve imha operasyonları gibi 
taktiklerin hem etkisizliğini hem de düpe düz 
başarısız olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Da 
Nang ve Chu Lai gibi modern askeri üsler ve Long 
Hinh, Bien Hoa ve diğerleri gibi lojistik üsler sürekli 
tehdit altındaydılar, arka arkaya saldırıya uğradılar 
ve ağır kayıplar verdiler. 

Ayrıca, ABD silahlı kuvvetlerinin her sınıfına 
özgü taktikleri de yenilgiye uğratıldı. Zırhlı araçların, 
top ve uçakların desteğine dayanan Birinci Tümenin 
motorize piyadelerinin etkisizliği görüldü. Kurtuluş 
birlikleri tarafından akıllıca karşı konulduğu zaman 
zayıftılar, planlarını uygulama serbestisine sahip 
değillerdi ama şartlara ve düşmanın taktiklerine 
bağımlı olmak zorundaydılar. Birinci Tümen, Bau 
Bang, Nha Do, Cam Xe, Hong Trang ve diğer 
muharebelerde ağır bir şekil- 
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de yenilgiye uğratıldı. Hava Hücum Tümeninin 
süpriz hücumlar sahneye koymayı ve düşmanı çabuk 
bir şekilde yok etmeyi amaçlayan, muazzam 
helikopter taktikleri, Silahlı Kurtuluş Kuvvetlerinin 
hiçbir bölüğünü ne şaşırtabildi ne de imha edebildi. 
Hava Hücum Tümeninin birlikleri, meka-nize 
olmadıkları ve de topçu destek birliklerine sahip 
olmadıklarından, diğer ABD piyade birliklerinden 
bile daha zayıftüar. Birlikleri Pleime, Binh Dinh ve 
diğer yerlerde Silahlı Kurtuluş Kuvvetlerinden 
peşpeşe darbeler yedi. 

Marin'lerin, askeri üslerin etrafındaki alanları 
pasifleştirmeyi planlayan ve imha operasyonlarıyla 
birleşen blok-savunma taktiklerinin zayıflığı ortaya 
kondu. Da Nang ve Chu Lai'deki Marine üsleri, halk 
savaşının açık denizinde tecrit edilmiş adalara 
benzetmektedirler. ABD emperyalistleri tarafından 
silahlı kuvvetlerin en kullanışlı sınıfı olarak kabul 
edilen Marine'ler sık sık ciddi yenilgilere uğratıldüar 
ve Tri Thien bölgesi ile 9. Karayolu boyunca yüzlerce 
millik bir yay çizmek zorunda kaldılar. Zayıf bir 
istihbarat ve hedeflerin doğru olarak saptanmasındaki 
başarısızlıktan ötürü, Silahlı Kurtuluş Birliklerini, 
direniş üslerini ve halkı yok etmeyi amaçlayan, 
bombardıman ve bombalama yoluyla yıkım 
taktiklerinin de etkisizliği kanıtlandı. B-52 stratejik 
bombardıman uçaklarının da içinde bulunduğu ABD 
Hava Kuvvetlerinin bombardımanı, Silahlı Kurtuluş 
Kuvvetlerinin tek bir birliğini dahi yok edemeyip; 
emperyalistlerin kendilerinin de kabul ettiği gibi, 
sadece ağaçları ve boş tünelleri yıkmakla kaldı. 

Bütün bu taktikler neden etkisizdi? Herkesin 
bildiği gibi,  taktikler stratejiden ayrı tutulamaz- 
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lar. Eğer strateji savunma durumundaysa ve bir çıkmazın  
içine gimişse, bu, taktikleri de olumsuz olarak derin bir 
şekilde etkileyecektir. Buna    ek olarak,  ABD 
emperyalistlerinin  kullandığı  çeşitli taktiklerin 
başarısızlığı ve bir çıkmazın içine girmiş bulunmaları, 
hatalı bir taktik anlayıştan da kaynaklanmaktadır. 
Amerikalılar operasyonlarını silahların gücüne 
dayandırabileceklerine   inanmış ve ateş gücünü 
kendilerine hayat veren bir öz olarak kabul etmişlerdir. 
Üslerin, silahların ve  ateş gücünün kullanımı 
sınırlandığında veya    etkisiz bir   hale geldiğinde, 
taktiklerin kendisi de etkisizleşip, başarısızlığa 
uğramaktadır. 

Halk Büyük Zaferler Kazanmıştır 

Kukla silahlı kuvvetler hayatını sürdürebilmek için 
ABD kuvvetlerine ve saflarını güçlendirip 
sağlamlaştırabilmek için de, ABD yardımına 
dayanmaktadır. Fakat saldırgan yeni-sömürgeci 
savaşlarında Amerikalılara yardım etmede hiçbir zaman 
önemli bir rol oynamamaktadırlar. Savaş alanında, işgal 
birlikleri ve hareketli birlikler olarak işe yaramaktadırlar. 
Esas olarak, halkı kontrol etmekten, ezmekten ve 
pasifleştirme işlemini gerçekleştirmekten sorumludurlar. 
Gerçekte, ABD kuvvetlerinin desteklerinden birisi olan 
kukla kuvvetlerin, morallerindeki çöküntü ve yıkım; ABD 
kuvvetlerini saldırgan yeni-sömürgeci savaşlarına devam 
etmekten alıkoyacaktır. 

Kukla yönetim, siyasi bir çatı,ABD emperyalistleri 
için, yeni-sömürgeciliği etkileyen gerekli bir   araçtır. 
Halkımız bunu bilmekte olup, şimdi- 
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den yapmış olduğu gibi kukla yönetimi yalnızca 
temelden değil fakat, her düzeyde yıkmak için silahlı 
mücadele ile siyasî mücadeleyi birbiriyle birleştirmiş 
bulunmaktadır. Kendi amaçlarım açık bir şekilde 
görebilen Güney'deki halkımız, doğru ve başarılı bir 
şekilde halk savaşının taktik ve stratejik amaçlarını 
belirlemiştir. Bütün halkı kullanarak, hücum 
inisiyatifini daima elde tutarak, (başlıca güçler olarak 
kabul ettiği) kendi güçlerine dayanarak ve kardeş 
sosyalist ülkelerle, ilerici dünya halklarının 
desteğinin kadrini bilerek, etraflı ve uzayan bir 
direniş savaşı vermişlerdir. Bütün fedakarlık ve 
sıkıntılara rağmen, halkımızın direniş savaşı zafere 
ulaşacaktır. 

Siyasi mücadelenin başlıca amaçları; halkı 
seferber edip örgütlemek, düşmana karşı 
mücadelesinde ona yol göstermek, askeri mücadele 
ile yakın koordinasyonu korumak, direnişte en büyük 
zaferlerin kazanılmasına yardımcı olmaktır. Savaş 
şiddetlendikçe özellikle halkımız ve ABD em-
peryalistleriyle, uşakları arasında, hatta, ABD 
emperyalistleri arasında birçok çelişkinin mevcut 
bulunduğu Güney Vietnam'ın şehir merkezlerinde, 
siyasi mücadele daha güçlü ve etkin bir hal alacaktır. 
Ulusal kurtuluş için, anti-Amerikan mücadele, 
devam ettikçe, Güney'deki şehirli yurttaşlarımızın 
siyasi mücadelesi gittikçe daha önemli bir rol 
oynayacak ve düşmanın en derinlerdeki inlerine 
doğrudan doğruya darbeler indirecektir. 

Askeri mücadele, savaş alanında düşmanı 
yenilgiye uğratmada, gittikçe Önem kazanmakta ve 
belirleyici bir rol oynamaktadır. ABD 
emperyalistleri kuvvetlerini yoğunlaştırmakta;  
Güney'i işgal 
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etmek ve halkımızı köleleştirmek için silah ve asker 
kullanmak politikasmda diretmektedirler. Bu 
bakımdan, Güney'deki halkımız, bu karşı-devrimci 
şiddete karşı koyabilmek için devrimci şiddete 
başvurmalı ve düşmanın silahlı saldırısına   karşı 
askeri mücadeleyi kullanmalıdır. ABD 
emperyalistleri Güney'e karşı saldırılarını 
gerçekleştirmek için, muazzam bir askeri kuvvete 
sahip bulunmaktadırlar. Halkımızın askeri 
mücadelesi bu bakımdan gittikçe artan bir önem 
kazanmaktadır. 

Gerilla faaliyetleri ve geniş çaplı çarpışmalar, 
koordine edilmiş olup, birbirlerine yardımcı 
olmaktadırlar; gelişmeleri için birbirlerini teşvik 
etmektedirler. Bunlar, hem askeri hem de siyasi 
alanda zafer kazanmak ve böylece direnişi nihai 
zafere ulaştırmak için, siyasi mücadele ile de sıkı bir 
şekilde koordine edilmiş bulunmaktadırlar. Uzayan 
direniş; ne büyük ne de kalabalık olan, sınırlı 
ekonomik ve askeri bir potansiyele sahip bulunan, 
ama çok sayıda iyi silahlanmış askeri bulunan 
saldırgan bir düşmanı, yenmeyi kararlı bir ülkenin 
halkı için, temel stratejidir. 

Halkımız, Amerikan halkı tarafından Johnson 
yönetiminin Vietnam'daki sadırgan savaşına karrşı 
verilen mücadeleyi doğru olarak değerlendirmiştir ve 
biz bunu, halkımızın haklı direnişine karşı olan 
sempati ve desteğin hakiki bir işareti Olarak kabul 
ediyoruz. Saldırganlarla saldırganların kurbanları 
arasında verüen mücadelede, aske- 
ri durumun gittikçe kahraman Güney Vietnam 
halkının lehine döndüğü, Vietnam savaş alanın 
da, güçler dengesini lehimize çevirme çabasının 
Ulusal kurtuluş için verilen anti-Amerikan  dire- 
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niş mücadelesinin başarısında, tayin edici   faktör 
olduğunu halkımız gayet iyi bilmektedir. 

Halkımız, ABD'deki yaklaşan Başkanlık 
seçimlerinden sonra-Başkanlıkta bir değişiklik dahi 
olsa-ABD emperyalistlerinin saldırgan siyasetinin 
değişmeyeceğine inanmaktadır. ABD'deki Başkanlık 
seçimleri sadece, yönetici kapitalist sınıfın önder kişi 
ve partileri arasındaki hiyerarşik dağılımı 
belirlemektedir. Yaklaşan seçimler Amerikan halkını, 
Vietnam'daki saldırgan savaşta Johnson yönetiminin 
yaptığı hataları ve yenilgilerini anlamaya götürecek; 
böylece Amerikan halkının bu saldırgan savaşa karşı 
olan mücadelesi güçlenmiş olacaktır. 

ABD'nin ekonomik ve askeri potansiyeli geniş 
olmakla birlikte, sınırsız değildir. Vietnam'daki savaş 
gerçeği göstermiştir ki, çok sayıda askere, iyi 
silahlara ve bir sürü paraya rağmen, Amerikalılar 
kendilerini başarısızlık ve hareketsizlikten 
kurtaramamışlar; bu yüzden de yenileceklerdir. 

Sosyalist bloktan ve dünyanın ilerici 
halklarından yardım alırken, kendi güçlerimizi 
kullanmak, stratejimizin önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Bu, yenilmez bir geleneğin içine 
işlemiş olduğu ve saldırgan bir düşmanı hatta,. ABD 
emperyalistlerini bile yenilgiye uğratacak yeterli 
yetenek ve fırsatlara sahip olan ulusumuzun ve 
halkımızın, mutlak güven sağlayan yanlarından birisi 
olan, kitle görüşünün, sağlam bir şekilde 
kavranmasının somut bir ifadesidir. 

Silahlı Kurtuluş Kuvvetlerinin şehirlere saldırıda 
bulunma metodu sadece Güney'deki çarpışma 
alanlarında kullanıldı. Halkın siyasi kuvvetlerinin 
desteği altında, küçük    Silahlı    Kurtuluş 
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Kuvvetleri birlikleri, muazzam zaferler kazandılar ve 
düşmanın hareket yeteneğinin önemli bir kısmını yok 
ettiler. Özellikle, Silahlı Kurtuluş Kuvvetleri tarafından 
Saygon'un göbeğinde,    Hue'de Ve diğer    şehirlerde 
başlatılan    saldırılar, şehirli yurttaşlarımızın yüreğini 
sevince boğdu. Şehirlere yapılan saldırılar, Silâhlı 
Kurtuluş Kuvvetlerinin muazzam cesaret, maharet ve 
esnekliliğini göstermiş bulunmaktadır. Silahlı Kurtuluş    
Kuvvetlerinin Güney'deki savaş alanlarında askeri 
muhabere hatlarına, özellikle önemli muhabere 
merkezlerine saldırıda bulunma taktiklerinin, son, derece 
etkin taktikler olduğu kanıtlanmıştır. Silahlı Kurtuluş 
Kuvvetleri, düşmanın lojistik ikmal hareketini bölmüş ve 
sakatlamış olup, savaş alanlarında hareket yeteneğini zayıf 
düşürmüştür. Muhaberatını korumak ve açmak için, ABD 
birlikleri ve kukla birlikler, askerlerinin büyük bir kısmını 
harekete geçirmek zorunda kaldılar. Fakat bugün   bile, 
düşmanın askeri muhaberat sistemi zorluklar içindedir ve 
ana stratejik yolları sürekli olarak tehdit altında bulunup 
güçlü saldırılara uğramaktadır. 

Emperyalistlerin Yaklaşan Entrikaları 

Johnson ve Mc Namara'dan, Westmoreland'a kadar 
emperyalistler,. Vietnam'daki durumlarının çıkmazda 
olduğunu farketmişlerdir ama, buna bir çözüm de 
bulamamışlardır. Son olarak asker takviyesine 
başvurmuşlarsa da, büyük problemlerle karşılaşmışlardır. 
Bütün- savaş alanlarında tehdit altında bulunduklarından 
küçük çapta takviyelerle durumlarını 
düzeltemiyeceklerdir.   Geniş   mik- 
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tarda takviye gönderseler bile, Amerikan halkının 
siyasi ve ekonomik yaşantısını ve ABD'nin global 
stratejisini büyük ölçüde etkileyecek ve de üstelik 
ABD emperyalizmini yenilgiden kurtaramıyacaktır. 

Siyasi cephede, pasifleştirme çabaları artan bir 
başarısızlıkla karşılaşmakta ve olumlu hiç bir sonuç 
vermemektedir. Kukla birlikler gittikçe daha fazla 
zayıflamakta ve etkinliklerini yitirmektedirler. Sahte 
seçimlerinde (1) sonra kukla yönetim hâlâ 
çelişkilerinin, düzensizliğinin ve umutsuz 
durumunun üstesinden gelebilecek durumda değildir. 
Amerikan uşakları ile kukla generaller arasındaki ve 
asker— sivil klikler arasındaki çelişkiler, giderek 
daha keskinleşmektedir ABD emperyalistleri, Tiyö-
Ki kliğini sahte seçimlerle yeniden boyayıp süslemek 
istediler ama, bu, sadece Tiyö-Ki kliğinin Vietnam'a 
ihanet eden ve ABD uşağı olan yüzünün, daha da 
açığa çıkmasma yaradı. Kahraman Güney'li ordu ve 
halkın güçlü bir şekilde gelişen mücadelesi 
karşısında, Saygon yönetiminin gittikçe tecrit olması, 
ABD kamu oyunda da yansımaktadır. 

Amerikan emperyalistleri, uluslarası alanda da 
yeni sorunlarla karşı karşıyadırlar. Vietnam'da 
saldırgan bir savaşa katılmalarından ve arka arkaya 
başarısızlığa uğramalarından beri, sakatlıklarını ve 
güçsüzlüklerini tekrar tekrar ortaya koydular. 
Dünyadaki bütün devrimci halklar, ABD 
emperyalistlerinin zengin fakat zayıf, ekono- 

(1) Seçimler 3 Eylül 1967'de yapıldı ve Tiyö-Ki listesinin  
tartışma götürür zaferi ile sonuçlandı. 
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mik ve askeri potansiyelinin büyük olmasına 
rağmen sınırlı olduğunu, öğrenmişlerdir. Amerikan 
emperyalistleri, küçük fakat kahraman bir halk 
tarafından yenilgiye uğratılmışlardır. Vietnam'daki 
saldırgan savaşlarını uzattıkça, uluslararası 
politikada daha fazla yalnız kalacaklardır. 

ABD emperyalistleri, Orta ve Yakın Doğuda 
yeni bir cepheyle uğraşmak zorundadırlar. Amerikan 
uşağı olan paralı İsrail askerlerinin geçici zaferleri, 
Arap ülkelerindeki ulusal kurtuluş hareketinin 
kaynaşmasını sona erdirememiş; bunlar sadece, bu 
hareketlerdeki yeni bir aşamanın habercisidirler. 
Arap ülkelerindeki halklar, mücadelelerini 
sürdürmekte ve bunu kurtuluşa kadar devam 
ettireceklerdir. Amerikan emperyalistleri ve paralı 
İsrail askerleri tarafından kazanılan bu geçici 
zaferler, büyük stratejik hatalara dönüşmüş olup, her 
alanda gittikçe daha büyük zorluklara yol 
açmaktadır. 

ABD emperyalistlerinin daima arka avluları 
olarak kabul ettikleri Latin Amerika'da, devrimci 
hareketler hızla gelişmekte; Latin Amerika halkı 
kendisini ABD emperyalistlerinin saldırgan 
müdahaleci politikasına ve bölgedeki gerici 
hükümetlere karşı savunmaktadır. 

ABD'nin kendisi de, Johnson yönetimi yönetici 
kliği ile Amerikan halkının büyüyen protestosu 
arasındaki çelişki ile karşı karşıyadır. Amerikan 
Zencilerinin geniş çaplı ayaklanmaları, Johnson 
kliğinin iç ve dış politikasına indirilmiş şiddetli bir 
saldırı darbesidir. Johnson hiçbir zaman şimdiki gibi 
bir çıkmazın içine girmemişti. 14 Ağustos 1967 
tarihli ABD Haberleri ve Dünya Raporu, Vietnam 
savaşının, ırksal çelişkilerin, artan 
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bütçe açığının, kongre ve müttefiklerle olan 
anlaşmazlıkların, yönetimi her yönden bunalttığını kabul 
etmektedir. Beyaz Saray, çatısı içeri göçmüş bir binaya 
benzemektedir. 

ABD emperyalistlerinin plânlan nelerdir? 

1. Güney'deki askerlerinin sayısını arttırarak ve 
Kuzey'e şiddetle saldırarak, sınırlandırılmış savaşı 
genişleteceklerdir. Karışık hesaplardan sonra, Johnson 
50000 insanı daha, Güney Vietnam'a göndererek I 
Temmuz 1968'de ABD kuvvetlerinin toplam insan 
sayısını 500000'e çıkartmaya karar verdi. 

2. ABD emperyalistleri sınırlandırılmış savaşı 
bütün ülkemize yayabilirler. Biz bu olasalığa karşı 
hazırlıklıyız. Eğer Amerikan emperyalistleri 
sınırlandırılmış savaşı Kuzey'e doğru genişletirlerse, hızla 
topyekün yenilgiye uğrayacaklardır. Güney'de 
Denetimleri altında bir milyon insan olduğu halde 
başarısızlığa uğradılar. Eğer piyadelerini Kuzey'e 
gönderirlerse, daha ne kadar fazla asker gerekecektir. 
Kuzey'e saldırmak demek, yeni bir cephenin açılması 
demektir. Kuvvetleri daha fazla dağılmış olacak ve daha 
büyük bir kolaylıkla imha edilecektir . 

Silahlı kuvvetlerimiz ve halkımız savaşın 
tırmandırılması için atılan her .adıma karşı uygun bir 
ceza bulmak zorundadırlar. Sosyalist Kuzey'in, moral, 
maddi, siyasi ve askeri gücünü canlı bir şekilde 
yükseltmeli ve aynı zamanda Amerikan saldırısını 
yenilgiye  uğratmak  için sosyalist 
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ülkelerin yardımını etkin bir şekilde kullanmalıyız. ABD 
emperyalistlerinin imha savaşma karşı çarpışma 
görevimizin sürekli, uzayan ve kararlı niteliğine daha 
uyanık ve kararlı bir görünüm kazandırmalıyız. Amerikan 
emperyalistlerinin barış istediğine dair hiçbir zaman 
hayale kapılmadık. Hava kuvvetlerine, donanmalarına ve 
topçularına karşı güçlü ve sürekli bir şekilde saldırıda 
bulunmak, kahraman Güney'li silahlı kuvvetler ve 
halkıyla koordinasyonun ve bütün ülkedeki silahlı 
kuvvetlerle halkı cesaretlendirmenin, en etkin ve gerçekçi 
yoludur. 

Mümkün olduğu kadar çok Amerikan kuvvetini yok 
etmek, sosyalist Kuzey'i mümkün olduğu kadar etkin bir 
biçimde koruyabilmek için, silahlı kuvvetlerimizin ve 
halk ordusunun çeşitli sınıflarının ateş gücünü arttırmaya 
çalışmalı ve ABD hava hücumlarına, donanmasına ve 
topçu birliklerine karşı ateş şebekemizi daha etkin bir 
hale getirmeliyiz. 

Biz şu anda, Amerikan emperyalistlerinin yeni 
entrikaları ve sabotaj eylemleriyle karşı karşıyayız. Bu 
bizim için, düşmanı sürekli olarak şaşırtacak ve onu ağır 
yenilgilere uğratacak daha cüretli ve becerikli taktikleri 
geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Biz, ABD donanma 
kuvvetine ve topçu birliklerine karşı kullanmak üzere, 
savaş metotlarını yatkinleştirmeye ve yaratmaya hız 
vermeliyiz.  

Yiğitlik, militanlık, azim, kahramanlık, ceret ve zeka 
ile bu silahları bizim üstünlüğümüz haline  getirebilir ve     
Amerikan donanmasını  ve 

topçu birliklerini layık olduğu biçimde 
cezalandırmak için, son derece etkin taktikleri bulup çı- 

çıkartabiliriz. 
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Başkan Ho'nun «ABD saldırganlarını yenilgiye 
uğratmak için azimli olmaya» çağıran bayrağının 
altında, bütün ordumuzun ve halkımızın; zaferlerin 
sağladığı avantajları daha da ileriye götürmesini 
sağlıyalım. Vietnam halkı, bir milyondan fazla ABD, 
kukla ve uydu askerini yenilgiye uğratmaya karar 
vermiştir. Amerikan emperyalistlerinin saldırgan 
yeni-sömürgeci savaşları, kesinlikle yenilgiye 
uğratılacaktır. Kahraman Vietnam halkının halk 
savaşı, kesinlikle topyekûn bir zafere ulaşacaktır. 



Bu metin, 21 Aralık 1968'de Hanoi'de Ordu 
Seferberlik Gününde yapılan bir konuşmanın 
kısaltılmış halidir. Londra tenv silcisi Cuu Quoc'un 
bize sağladığı resmi bir tercümedir. 

SAVAŞIN SON SAFHASI 

Vietnam halkı, ulusal tarihinin en büyük direniş 
savaşını vermekte ve tarihinin son derece şanlı sayfalarını 
yazmaktadır. ABD emperyalistlerini, II. Dünya 
Savaşından bu yana en büyük mahalli savaşta ve bir med 
dalgası gibi yükselen ulusal kurtuluş hareketine karşı 
verilen en büyük saldırgan yeni sömürgeci savaşta, 
yenilgiye uğratmaktayız. ABD emperyalistlerinin Hava 
ve deniz kuvvetleri tarafından Kuzey Vietnam'a karşı 
yürüttükleri imha savaşını, ülkemize karşı saldırgan 
savaşlarını hızlandırmaya niyetlenmek gibi önemli bir 
stratejik politikalarını yenilgiye uğrattık. ABD 
emperyalistleri saldırgan tabiatlarının verdiği körlükle, 
ülkesini kurup     savunmak için 
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çağlar boyu şanlı bir mücadeleye sahip olan 
kahraman ve boyun eğmez bir halka, pervasızcasına 
saldırmışlardır. 

Aptalca hesapların sonucu, ABD saldırganları 
Güney'den Kuzey'e büyük bir halk savaşı vermek için 
birleşen otuz bir milyon yurttaşımızın boyun eğmez 
gücü ile karşılaştılar ve uğradıkları rezilce yenilgileri 
kendileri aradılar. 

Ülkelerinin büyük cephesinde, ABD 
saldırganlarıyla doğrudan yüz yüze gelen, kahraman 
Güney Vietnam halkı ve silahlı kuvvetleri, Güney 
Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesinin bayrağı altında, 
bütün sıkıntı ve fedakarlıkları cesaretle göğüsledi; 
yabancı saldırganlara karşı yiğit ve sebatkar bir 
şekilde çarpıştı. ABD emperyalistlerinin; ABD, kukla 
ve peyk ordularının sayısını I200000'e çıkararak, 
mahalli savaşlarını yüksek bir düzeye çıkartmış 
olmalarına rağmen, yurttaşlarımız ve Silahlı Kurtuluş 
Kuvvetleri hücum inisiyatifini koruyup geliştirdiler ve 
düşmanın bütün karşı saldırılarını arka arkaya ezdiler. 
Özellikle bu yılın ilkbaharının başından itibaren, Gü-
ney'deki yurttaşlarımız ve savaşçılarımız, devrimci bir 
coşkuyla saldırıya geçmek üzere ileri atıldılar; büyük 
saldırıları geniş çaplı ayaklanmaları başlattılar ve 
eşsiz derecede büyük ve çok yönlü zaferler 
kaydettiler. Güney'deki devrim, yeni durumda bizim 
büyük avantajlarımızı ve düşmanın büyük 
dezavantajlarını ortaya koyarak, kısa bir zaman içinde 
büyük bir sıçrama yaptı. ABD ve kuklaları zinde 
kuvvetlerinde olduğu kadar savaş yöntemlerinde de 
ağır kayıplara uğrarlarken, bizim askeri ve siyasi 
gücümüz durmaksızın gelişme gösterdi. Saldırı ve 
düşmanı kuşatma posizyo- 
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numuzu canlı bir şekilde geliştirdik. Buna karşın, 
düşmanın savaş düzeni alt-üst oldu, bütün savaş 
alanlarında gittikçe pasif bir savunma ve saldırı ile, 
kuşatma altında bulunduğu stratejik bir orunun içine 
girdi. Bizim şevk ve azmimiz yükselirken, 
düşmanınki gözle görülebilir bir şekilde 
sarsılmaktadır. 

Yarım milyondan fazla ABD askerinin 
çekirdeğini oluşturduğu mahalli bir savaşı, dört yıl 
sürdürdükten sonra, ABD emperyalistleri savaşı 
«Amerikansızlaştırmayı» düşünmeye başladılar. 
Böylece, kukla ordu ve kukla yöntimi çöküşten 
kurtarmak için ABD askerlerini Güney Vietnam'a 
getirme kararlarının, hatalı olduğunu kabul etmiş 
oldular. 

Bu ABD emperyalistleri için, kısır bir döngü, 
çıkmaz bir durumdur. Ngo Dinh Diem kliğinin 
düşmesine ve «özel savaşlarının» tam olarak iflasına 
yol açan yenilgi dolu yola girmek zorunda kaldılar. 

Şuna güveniyoruz ki; Güney Vietnam'ın silahlı 
kuvvetleri ve halkı, şimdiden kaydetmiş 
bulundukları büyük zaferlerle, kesinlikle daha ile-
riye gidecekler, ABD saldırganları ve uşaklarının 
bütün planlarını ve manevralarını tamamen 
yenilgiye uğratacaklar ve nihai zafere doğru 
ilerlerken daha  büyük zaferler  kaybedeceklerdir 

Kuzey'de, Partimizin basiretli önderliği altında, 
silahlı kuvvetlerimiz ve halkımız, imha savaşlarını 
ezerek, bütün aptalca hırs ve stratejik amaçlarını 
boşa çıkartarak, ABD saldırganları karşısında çok 
büyük bir zafer kazanmış bulunmaktadırlar. 
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ABD saldırganları muazzam miktarda bomba 
kullanarak ve bombardımana başvurarak halkımızın 
savaşma azmini sarsmak istediler. Buna rağmen, 
halkımızın onları yenilgiye uğratma azmi her 
zamankinden daha yüksek ve sağlamdır. Onlar, imha 
ve katliam yoluyla, Kuzey ve Güney Vietnam 
arasındaki kan bağını koparmak istediler ama, şu 
anda otuz bir milyon yurttaşımız çok daha sıkı bir 
şekilde omuz omuza çarpışmaktadır. 

ABD emperyalistleri, Kuzey Vietnam'a 
saldırarak, ekonomimizi ve savunma potansiyelimizi 
zayıf düşürebileceklerini umdular. Fakat savaş 
tecrübesi içinde ulusal savunma gücümüz, büyük 
sıçramalar göstererek gelişme gösterdi ve savaş 
süresince durmaksızın gelişme gösteren sosyalist 
ekonomimiz üstünlüğünü kanıtladı. Haberleşme ve 
ulaşım bütün şartlar altında devam etti; halkımızın 
hayatı istikrarlı bir hal aldı; kültür, eğitim ve halk 
sağlığı sürekli olarak gelişmeye devam etti. 
Düşmanın imha savaşma karşı, dört yıllık son derece 
yiğitçe bir mücadeleden sonra, Kuzey Vietnam, 
bugün bütün alanlarda herzaman-kinden daha güçlü, 
bütün ülkenin sağlam bir kalesi olmaya devam 
etmektedir.    

Kuzey Vietnam'daki ordu ve halk, çoğu son 
model 3200'den fazla ABD uçağını düşürdüler, çok 
sayıda Amerikan baş pilotu öldürüldü veya esir 
edildi. Yine, birçok düşman gemisi ya batırıldı ya da 
alevler içinde bırakıldı. Zenginliği ve silahlarıyla 
övünmeyi alışkanlık haline getirmiş olan ve 
zalimliği dillere destan olan baş emperyalist, ABD 
emperyalizminin sözde hava üstünlüğü, 
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Vietnam halkının sersemletici darbelerine hedef 
oldu. Vietnam Demokratik Cumhuriyetinin 
bombalanmasına şartsız olarak son vermek zorunda 
kaldılar. Sadece, Kuzey Vietnam'ın bombalanması 
politikasının hatalı ve başarısız bir politika olduğunu 
kabul etmekle kaldılar, aynı zamanda, ülkemize karşı 
saldırı politikalarını da çok yönlü bir şekilde gözden 
geçirmek zorunda kaldılar. Bu bizim hesabımıza çok 
büyük bir zafer, düşman İçin ise çok acı bir 
yenilgidir. Birçok insan için hemen hemen inanılmaz 
birşey olan bu durum, çağımızda açık bir gerçek 
halini almıştır. Halkımız ve ordumuz, Partimizin ve 
saygıdeğer Başkanımız Ho Chi Minh'in değerli 
önderliği altında, sosyalist Kuzey Vietnam'ın 
gerçekten çelikten bir duvar ve kahraman Vietnam 
toprağının da, hakiki bir kale haline gelmiş olması 
gerçeği ile övünebilirler. Bu gerçeği reddeden ve 
hâlâ ülkemizi istila etme hayalleri kuran herhangi bir 
düşman, kesinlikle rezilcesine bir yenilgiyle 
karşılaşacaktır. 

Vietnam savaş alanında bizim zafer kazanmış 
ve ABD emperyalistlerinin yenilmiş olması gerçeği 
ispatlamıştırki; çağımızda doğru bir çizgiyi 
izleyerek, bağımsızlık ve özgürlük için direniş 
savaşı vermek üzere silahlı bir şekilde ayaklanan, 
savaşmaya kararlı, nasıl savaşılacağını da bilen bir 
ulus, bir saldırganı hatta ABD emperyalizmini bile 
yenilgiye uğratabilir. 

ABD emperyalizminin fiyaskosu, askeri, siyasi, 
stratejik ve taktik olmak üzere bütün alanlarda ciddi 
bir fiyasko; yeni-sömürgeciliğin bütün biçimlerinin  
fiyaskosu, yüksek  bir düzeye     çıkartılan 
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«mahalli savaşın» fiyaskosu, ABD emperyalistlerinin 
dümeni altında birbirleriyle yer değiştiren bütün 
kapitalist tekellerin fiyaskosudur. Bu ABD 
emperyalist saldırgan savaşlarının tarihindeki en 
büyük fiyaskodur. 

Başarısızlık, ABD emperyalistlerini; siyasi, 
askeri, ekonomik, mali ve sosyal alanlarda büyük 
güçlükler çıkarmış ve ABD emperyalizminin global 
stratejisine ağır bir darbe indirmiştir. 

Halkımızın zaferi; büyük ve çok yönlü bir 
devrimci çizginin zaferi, haklılığın zaferi, emperyalist 
kampın başını çektiği ABD'nin zorla kabul ettirdiği 
gaddar ve haksız bir savaşa direnen kahraman bir 
halkın zaferi, Kuzey'le Güney Vietnam arasında kanla 
çizilen bir dayanışmanın zaferi, yeni-sömürgeci niyet 
ve manevralara, burjuvazinin modası geçmiş askeri 
bakış açısına karşı yeni . bir düzeye çıkartılan halk 
savaşının stratejik ve taktiklerinin zaferidir. Halkımızın 
zaferi, sosyalist kampın, kardeş Hindicini halklarının, 
ulusal kurtuluş hareketlerinin ve bütün dünyadaki 
devrimci halkların da zaferidir. Bu zafer, beş kıtadaki 
kardeşlerimiz ve dostlarımıza coşku vermekte, 
düşmana korku salmakta, bütün ülkede silahlı 
kuvvetlerin ve halkın güvenini ve nihai zafere kadar 
çarpışma azmini arttırmaktadır. 

Bu vesileyle, son derece değerli büyük destek ve 
yardımlarından ötürü kardeş sosyalist ülkelere, Laos 
ve Kamboçya halklarına, Vietnam halkının ABD 
saldırısına karşı ulusal kurtuluş için verdiği kutsal 
direniş savaşına göstermiş oldukları sempati ve canlı 
destekten ötürü, ABD'deki ilerici insanlar da dahil 
olmak üzere bütün dünyadaki ilerici insanlara candan 
teşekkür ederiz. 
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Ulusumuzun tarihi, yabancı saldırısına karşı ülkesini 
bağımsız bir ülke ve bağımsız bir ulus olarak inşa etmek 
için, direnen bir ulusun tarihidir. Yok olma tehlikesinin 
üstesinden gelebilmek İçin verilen mücadele; güçlü bir 
bağımsızlık ve kendi gücüne dayanma, ulusal birlik için 
büyük istekler taşıma şeklindeki son derece güçlü ulusal 
duyguların doğmasına sebeb oldu. 

Bugün, bağımsızlık ve özgürlük için, Partimizin 
önderliği altında otuz bir milyon yurttaşımız; ülkelerini 
kaybetmeye razı olmaktan ve köleliği kabullenmektense; 
ülkelerini ve ailelerini kurtarmak için, emperyalizmin 
bütün planlarını ezmek azmiyle, her türlü fedakarlığı 
gösterme ruhu ile, bütün moral, fizik güçleri ve canları, 
mallarıyla çarpışarak, saflarını sıklaştırıp, iki direniş 
savaşı içinde ayaklanmış bulunmaktadırlar. 

Bizim gücümüz kahraman bir ulusun gücü, savaşıp 
kazanmaya azmetme geleneğinin gücü, binlerce yıllık 
tarihin yenilmez gücü, bugün ve de yarının gücüdür. 

Halkımızın büyük zaferi, aynı zamanda partimizin 
tamemen doğru ve son derece yaratıcı devrimci bir askeri 
çizgiye sahip olmasından da ileri gelmektedir. Gerçekte, 
bu çizgi Vietnam'ın gerçeklerine Marksist-Leninist 
teorinin ustaca uygulanmasıdır. Bu çizgi, Vietnam işçi 
sınıfının mükemmel devrimci ruhunu, Vietnam halkının 
yabancı saldırısına karşı direnme geleneğini, yurtsever 
Vietnam'ın zeka ve cesaretini yansıtmaktadır. Aynı 
zamanda bu çizgi, ilerici insanlığın saf devrimci ruhunu 
da kristalize etmektedir. Partimiz     Marksizm-Leninizmi     
Vietnam'ın  özel 
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şartlarına ve zamanımızın gerçeklerine uygulamıştır 
.Bu çizgi ulusal kurtuluş için ABD saldırısına karşı, 
halkımızın direniş savaşının karakterini, ABD 
emperyalistleri tarafından yürütülen yeni-somürgeci 
saldırgan savaşa karşı, devrimci bir savaş, bir ulusal 
kurtuluş savaşı olarak açıklığa kavuşturmuş 
bulunmaktadır. Bu savaş, Vietnam anavatanının 
bağımsızlık, özgürlük ve birliği için bir mücadele, 
aynı zamanda sosyalit kampın savunulması, Asya ve 
dünyada barışın korunması ile birlikte ABD 
emperyalizminin karşı-devrimci global stratejisinin 
bir kısmının yenilgiye uğratılması için verilen bir 
mücadeledir. Bu, bir üst düzeye çıkartılmış bulunan 
ve işçi sınıfı tarafından yönetilen bir halk savaşı, 
bütün halk tarafından yürütülen ve bütün yönleriyle 
halkın kendi gücüne dayanan ve mutlaka zaferle 
taçlanacak olan uzun süreli bir savaştır. 

Partimiz, çağımızın özelliğini derin bir şekilde 
tahlil etti ve emperyalizmi, eski ve yeni 
sömürgeciliği adım adım geriletmeyi, parça parça 
yıkmayı, nihai olarak bütünüyle ve tamamen yok 
etmeyi amaçlayan dünya devriminin saldırı 
stratejinin, ortaya çıkartılmasına önemli bir katkıda 
bulundu. 

Partimiz, fazla geniş olmayan, nüfusu da fazla 
kalabalık bulunmayan bir ülkenin bu stratejisinden 
yola çıkarak, devrimci şiddeti kullanarak, bu şiddeti 
aktif, kararlı, sürekli ve çok yönlü saldırıları her türlü 
yönüyle başlatmak için silahlı ve siyasi mücadeleyle 
birleştirerek, çok büyük bir ekonomik ve askeri 
potansiyele sahip bulunan vahşi bir düşmanı 
yenilgiye uğratmak için mut- 
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lak moral ve siyasi üstünlüğümüzden yararlanarak, 
halkımızın devrimci savaşının stratejisinin bir hücum 
stratejisi olduğunu açıklığa kavuşturdu. 

Partimiz, Vietnam halkının kahramanca geleneğini ve 
güçlü ulusal duygularını yükseltti; halkımızın gerçekten 
yurtsever ve ulusal olan bu duygularını Marksizm-
Leninizm ve proletarya entarnasyonalizmi ile 
zenginleştirdi; yüksek bir düzeye çıkardı ve bunu Vietnam 
halkının devrimci kahramanlığı, şimdiki ulusal ve sınıfsal 
kurtuluş mücadelesinin büyük bir güç kaynağı haline 
getirdi. 

Bu siyasi ve ideolojik temelin üzerinde, halkımız, 
Vietnam'ın askeri bilim ve sanatını yarattı; düşmana karşı 
savaşmak için gerekli direktifleri, savaşın yönetilmesinde 
yol gösterici çizgiyi ortaya çıkardı; devrimci kitlelerin 
kollektif zekasını geliştirdi ve bütün halkın saldırganlara 
karşı savaşması parolasını bir gerçek haline getirdi. 
Halkımızın otuz bir milyonu da; büyük bir kuvvete karşı 
savaşmada küçük bir kuvveti kullanan, büyük, orta ve 
küçük çaplı çarpışmaları birbirleriyle birleştiren, büyük-
birlik çarpışmalarını hızlandıran ve aynı zamanda geniş 
çaplı bir gerilla savaşı veren, düşmana güçlü bir 
durumdan sürekli olarak darbeler indiren, gittikçe yüksek 
bir savaşma etkinliği kazanan, gittikçe daha kuvvetli bir 
hale gelen ve savaş sırasmda gittikçe daha büyük zaferler 
kazanan yiğit savaşçılardır. 

ABD emperyalistlerinin Kuzey'e karşı imha savaşını 
başlatmalarından sonra, Partimiz yeni tipte bir saldırgan 
savaşla başa çıkmak üzere, halk savaşını yaratıcı bir 
tarzda uyguladı. Parti- 
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miz; düşmanla bütün alanlarda mücadele ederekr düşmana 
karşı savaşmayla, sivil hava savunmasının 
güçlendirilmesini birleştirerek, sosyalizmi inşa ederken 
direnme savaşını uygulayarak, düşmanla savaşırken 
üretimi de geliştirerek, kamu düzeni ve güvenliğini 
koruyarak, kuvvetlerimizi besleyip geliştirerek, sosyalist 
Kuzey'i kararlı bir şekilde koruyarak ve büyük cepheye 
karşı olan görevimizi yerine getirerek sağlam bir çekirdek 
olan silahlı kuvvetlerle birlikte, savaşa katılması için 
bütün halkı, örgütledi. Bu bizi şanlı zaferlere götürdü. 

Partimiz, Vietnam halkını düzenli ordu, bölgesel 
silahlı kuvvetler ve milisle, gerilladan oluşan kahraman 
silahlı kuvvetlerini örgütledi. Bunlar, sadece birkaç yıl 
içinde küçük gerilla takımlarından büyük bir ordu haline 
gelen, böylece bütün bir halkla birlikte Japon faşizmini, 
Fransız emperyalizmini ve bugün de ABD 
emperyalizmini yenilgiye uğratan ulusumuzun harikulade 
ordusunu oluşturmaktadır. 

Vietnam emekçi halkının, kahraman Vietnam 
halkının evlâtları olmak, Vietnam halkının 'silahlı 
kuvvetleri için ne büyük bir şan ve şereftir! 

Halktan doğan, işçi sınıfının Partisi tarafından 
yönetilen, kahraman bir halkın kanını taşıyan ve Marksist 
- Leninist bir çizgide inşa edilen, Vietnam halkının 
kahraman silahlı kuvvetleri; ABD saldırganlarını yenmek, 
Güney'i kurtarmak, Kuzey'i savunmak ve ülkenin barışçı 
bir şekilde yeniden birleştirilmesine doğru ilerlemek için 
bütün halkla birleşmek şeklindeki tarihi görevini hakkıyla 
yerine getirmeye and içmiştir. 
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Bu ilkbaharın başından itibaren ülkemizin her iki 
bölgesinde de kaydedilen parlak başarılarla birlikte, 
halkımızın ABD saldırısına karşı ulu  

sal kurtuluş için direniş savaşı yeni bir aşamaya 
girmiş bulunmaktadır. ABD'nin başarısızlığı aşikar bir 
hal almıştır ve şurası kesindir ki, bu başarısızlık giderek 
daha kötü bir hal alacaktır. Halkımız büyük zaferler 
kazanmış olarak, nihai zafere doğru ilerlemektedir. 
Bununla beraber ABD emperyalistleri inat etmekte 
devam edip ülkemize karşı saldırgan niyetlerinden 
vazgeçmemişlerdir. 

Bizi askeri olarak yenilgiye uğratma umutlarını 
tamamen yitirdikleri halde, Güney Vietnam'da yeni - 
sömürgeci düzenlerini sürdürebilecekleri hayalinden hâlâ 
vazgeçmemektedirler. Öldürücü bir yara almış olan bir 
canavar gibi, vahşicesine debelenmektedirler. Şehirleri ve 
kırları harabeye çevirmek için, B - 52 bombardıman 
uçaklarını, bombaları, zehirli kimyasal maddeleri 
kullanarak sözde hızlandırılmış pasifleştirme programını 
başlatarak, ulusal bağımsızlık ve barış özlemi çeken 
kontrolleri altındaki bölgelerde baskı ve terörü arttırarak, 
barbarca manevralarından hiç birisine son 
vermemişlerdir. 

Kuzey Vietnam'la ilgili olarak, daha fazla suç 
işleyerek Vietnam Demokratik Cumhuriyet'inin 
egemenlik ve güvenliğine tecavüz ederek, casusluk ve 
provakasyon faaliyetlerine inatla devam etmektedirler. 

ABD emperyalistlerinin askeri ve siyasi niyet ve 
manevraları, savaş alanında baskıya devam, kendilerine 
elverişli şartlarda savaşa bir çözüm bulmak  gibi  
karanlık  plânlarının     delilidir.  Öte 
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yandan, çelişkilerle dolu olan bu plân ve manevralar, 
saldırganların güçsüzlüklerini ve yenik durumlarını 
olduğu kadar içinde bulundukları çıkmazın karışık 
durumlarını da düe getirmektedir. Şurası kesindir ki, 
ABD emperyalistleri ve uşakları savaşı uzattıkça, 
yenilgileri de ağırlaşacaktır. 

Bugün, bütün ülkede yurttaşlarımız ve 
savaşçılarımız her zamankinden daha elverişli bir 
askeri ve siyasi durumla karşı karşıyadırlar. 
Önlerinde büyük imkânlar açılmış bulunmaktadır. 
Anavatanın her iki bölgesindeki büyük basanlar, 
halkımızın devrimci saldırı arzusunu arttırmakta, 
bize fevkalâde bir güç sağlamakta ve ABD 
emperyalistleriyle kuklalarının gerileme ve dağılma 
sürecini hızlandırmaktadır. 

Ulusal kurtuluş için ABD saldırısına karşı 
yükselen direnişte, otuz bir milyon Vietnam'lı 
düşmanı, savaşı uzatıp genişletse bile yenmeye 
herzaman için hazır bir durumda .bulunarak, nihaî 
zaferi kazanmaya kararlı bir şekilde, yiğitçe 
ilerlemektedirler. Bütün ülkede milyonlarca insan, 
yekvücut bir halde, Başkan Ho Chi Minh'in 3 Kasım 
1968 tarihlî kutsal çağrısını yerine getirmeye 
çalışmaktadır : «Bugün, bütün halkımızın en kutsal 
görevi, anavatanın barışçı bir şekilde yeniden 
birleşmesine doğru ilerleyebilmek için, savaşıp 
kazanma, Güneyi kurtarma ve Kuzeyi savunma 
azmini yükseltmektir. Bir saldırgan, ülkemizde ne 
kadar uzun süre kalırsa, biz de onu süpürüp atmak 
için savaşa o kadar devam etmeliyiz. 

Partimizin şanlı bayrağı altında, Kuzey'deki 
silahlı kuvvetlerimizin ve halkımızın, devrimci 
şevkini ve Güneyce beslediği derin hisleri ortaya 
koymasını, coşkun bir şekilde ilerlemesini, bütün 
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alanlarda — üretim, savaş, muhabere ve ulaşım — 
çabasını iki katına çıkarmasını, aktif bir şekilde 
.sosyalist Kuzey Vietnam'ı inşa etmesini, ABD 
saldırganlarının her türlü savaş faaliyetini ezmeye 
azimli olmasını sağlıyalım ve «Herşey ABD 
saldırganlarını yenilgiye uğratmak için, herşey 
Güney için» sloganını maddi bir güç haline 
getirelim. 

Güney'deki yurttaşlarımızın ve savaşçılarımızın, 
bu aşamada, çarpışmanın ne kadar muazzam bir 
öneme haiz olduğunu anlamalarını sağlıyalım. 
Devrimci saldırı ruhunu bütünüyle ortaya koyalım, 
Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi Merkez 
Komitesi Prezidyum'unun 4 Aralık 1968 tarihli 
konferansında : «Tam bir zaferin yolunda, daha 
büyük başarılar kazanmak için çok yönlü çaba 
göstermek ve bu yolda ileri atılmak, böylece 
bağımsız, demokratik, barışçı, tarafsız ve müreffeh 
Güney Vietnam'ı kurma hedefine ulaşmak ve 
sonunda anavatanın barışçı bir şekilde yeniden 
birleşmesini temin etmek» şeklinde açıklanan acil 
görevleri yerine getirmek için gayret göstermeliyiz. 

ABD saldırısına karşı ulusal kurtuluş için 
direniş savaşında, bütün halkın hücum kuvveti olan, 
halkımızın silahlı kuvvetleri şanlı sorumluluklarını 
yerine getirmeye, sürekli olarak uyanıklığını 
arttırmaya ve savaş kapasitesini yükseltmeye and 
içmiş ve halkın geri kalan kısmını da ABD 
emperyalistlerinin tam olarak yenilgiye uğratılması 
mücadelesine katmaya ve nihai zaferi elde etmeye 
azmetmiştir. 

Zafer yolundaki bir ulusun bütün moral ve 
maddi gücüyle, halkımız ve silahlı kuvvetlerimiz 
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bütün ülkede ABD emperyalistlerine aşağıdaki uyarıyı 
yapar : güzel Vietnam toprağı Vietnam'lılara aittir. ABD 
saldırganlarına burada kesinlikle hiçbir yer yoktur. 
Vietnam'a pervasızcasına asker göndermekle, ABD 
emperyalistleri ağır yenilgileri aranmış oldular. Eğer 
pervasızlık ve inatçılıklarında israr ederlerse, daha da ağır 
yenilgilerle karşılaşacaklardır. 

Güney Vietnam kurtarılmadıkça, ülkemiz gerçek bir 
bağımsızlık ve özgürlük içinde yeniden birleştirilmedikçe, 
halkımız ve silahlı kuvvetlerimiz : bir saldırgan 
ülkemizde ne kadar kalırsa biz de onu süpürüp atmak için 
savaşa o kadar devam etmeliyiz şeklindeki çelikten 
azimlerini sürdüreceklerdir. 

ABD saldırganları ne kadar inatçı ve hain olurlarsa 
olsunlar, hangi manevra ve hilelere başvururlarsa 
vursunlar, tarihin kanununu değiştiremezler. ABD 
emperyalistleri kesinlikle yenilecekler ve Vietnam halkı 
kesinlikle muzaffer olacaktır. 

Bizim kuşağımız, yabancı istilasına karşı direniş 
tarihinin en yurtseverce savaşını yürütme şerefine nail 
olmuştur. 

Bizim ulusumuz, ilerici insanlığın bir numaralı 
düşmanı olan ABD emperyalizmine karşı dünya 
halklarının devrimci mücadelesinin en ilerici cephesinde 
yer alma şerefine sahiptir. 

Nihai zafere doğru ilerlerken hâlâ, birçok sıkıntı ve 
zorluğun üstesinden gelmek, birçok fedakârlıklarda 
bulunmak zorundayız. Asil enternasyonalist görevleri 
adına, anavatanın    bağımsızlık 
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ve özgürlüğü için halkımız, dayanışmayı 
güçlendirmeye, savaşıp kazanma azmini 
yükseltmeye, ABD emperyalistlerinin saldırgan 
emellerini ezmeye ve tam bir zafere ulaşmaya 
azmetmiş bulunmaktadır. 

Vietnam ulusunun ulusal kurtuluş için ABD 
saldırganlarıına karşı kutsal direniş savaşı nihai 
zafere ulaşmak üzeredir. 

Yaşasın barışçı, birleşmiş, bağımsız, demokra 
tik ve müreffeh Vietnam!  

Yaşasın Vietnam İşçi Partisi! 
Yaşasın Başkan Ho Chi Minh! 



Bu mülakat, Madeleine Riffaud tarafından General 
Giap'la 1968 Mayıs'ında yapılmış olup, 4 Haziran 
1968'de FHumanite'de yayınlanmıştır. 

BİR MÜLAKAT : 

ABD SAVAŞI KAYBETMİŞ 
BULUNMAKTADIR 

Soru : Bir aydan daha fazla bir süredir Vietnam'ı 
ziyaret ederken, sadece Hanoi Kasyosunda değil, 
sokaktaki adamla yaptığım görüşmelerde de Başkan Ho 
Chi Minh'in 25 Aralık 1967 tarihli mesajından alınan şu 
sözü sık sık duydum : «Şu anda Amerikalıların  savaşı 
kaybettikleri açıktır...» 

Cevap : Gerçekten de, Başkanımız mesajında halka; 
«Şu anda Amerikalıların savaşı kaybettikleri açıktır» 
şeklinde doğru bir açıklamada bulunmuştur. Bu sözlerin 
anlamı sadece Vietnamlılar için değil bütün dünya 
kamuoyu için de açıklığa kavuşmaktadır. Bu sözler, 
Amerikan saldırısına karşı mücadelemizin büyük 
gerçeğini yansıtmaktadır. 
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Bu saldırının daha ilk günlerinden itibaren, halkımız 
başında Ho Chi Minh'in bulunduğu Partimizin önderliği 
altında kararlı bir şekilde savaşmak üzere ayaklanmıştır. 
O günden bugüne, zafarin bizim olacağına dair sarsılmaz 
bir inanca sahip bulunmaktayız, öyle ki, bütün maddi, 
ekonomik ve askeri gücüne rağmen ABD sonunda savaşı 
kaybedecektir. 

Bizzat kendiniz, art bölgelerde, cephede, ülkemizin 
Güney ve Kuzey'inde birçok yeri gezdiniz. Siz kendiniz, 
zafere karşı olan değişmez inancı ve ülkenin bağımsızlığı 
için savaşma azmini görmüş bulunmaktasınız. Sosyalizm 
ve barış davası uğruna mücadele azminin ne kadar 
sarsılmaz olduğunu da görmüş bulunuyorsunuz. 

ABD saldırısına karşı ayaklandığımızda, halkımızın 
bu değişmez inancı kardeş halklar, kardeş ülkeler ve 
sosyalist ülkeler tarafından da paylaşıldı. Onlar da 
zaferimize inandılar. Fakat ilerici dünyada bazıları endişe 
içindeydiler. Haklı davamızı desteklediler; Azimkar ve 
kahraman halkımıza hayranlık duydular. Fakat, ABD'nin 
bize yöneltmiş olduğu muazzam savaş makinesi 
karşısında cesaretlerini yitirdiler. Bununla beraber ilerici 
kamuoyunun bu kesimi, aylar ve yıllar süren uzun bir 
yolda bizimle beraber yürüdü. Gerçek karşısında 
tereddütleri kalmadı. ABD savaşı kaybetmektedir ve nihai 
zafer Vietnam halkının olacaktır. 

Amerika'da, halkın gittikçe artan bir bölümü, 
Amerika'nın savaşı kaybettiğini düşünmektedir. Bu 
yönetici çevreler tarafından da kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Saldırının başında, Beyaz Sa- 
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ray ve Pentagonda, ABD'nin korkunç askeri gücünün 
durumu bir gecede değiştirebileceği düşünüldü. 
Bunlar resmi iyimserliğin hüküm sürdüğü parlak 
günlerdi. Bu vakitsiz bir iyimserlikti. 

1967 sıralarında, ülkemizin Güney'ine ve 
Kuzey'e karşı sürdürülen geniş çaplı saldırıdan iki yıl 
sonra, ABD liderleri Vietnam sorununu kuvvet 
kullanarak çözüme kavuşturabilecekleri hususunda 
şüpheye düştüler. Askeri olarak kazanamı-yacaklarını 
görmeye başladılar. Fakat, herhangi bir durumda 
savaşı kaybetmiyeceklerine inanmaya devam ettiler. 
Bu çevrelerin görüşleri, olayların sonucunda yalnız 
kaldı. Şimdi sorun, bu durumdan naslı kurtulunacağı, 
yani savaşın nasıl kaybedileceği sorunu haline 
gelmiştir. Onun için «şerefimizi kaybetmeden» diye 
çağrıda bulunmaktadırlar tabii, saldırganların 
çıkarlarını korumak demek olan, emperyalistlerin 
seferini kaybetmeden.— 

Ulusal bir dava uğruna çarpışan halkımız, 
sosyalizm için ve dünyada kurtuluşu için mücadele 
eden diğer halklar için de mücadele etmektedir. 
ABD'nin karşı konulmazlığı miti, güçsüz bir şekilde 
Atom bombasma dayanan bu büyük mit, telafi 
edilemez bir şekilde çökmektedir. Askeri ve 
ekonomik potansiyeli ne kadar muazzam olursa olsun 
bu mit bir halkın bağımsızlığı için mücadele etme 
azmini hiçbir zaman kıramamıştır. Bu şimdi bütün 
dünyada kabul edilen bir gerçektir. 

ABD muzaffer olacağını neden düşündü? 
Muazzam bir savaş makinasını ülkemizin içine 
yaydılar. General Westmoreland, ABD işgal 
kuvvetlerini, Waşhington'a tünelin    sonunda bir 
ışıktan 
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başka bir şey sunmadan, yirmi binden beş yüz bine 
çıkarmıştır. Amerikalılarm savaşı kazanacaklarına dair 
güvenleri, sayıca üstünlüklerine, ezici silahlarına, dolar 
zenginliklerine ve attıkları ton-larca bombaya 
dayanıyordu. 

Kendilerini gittikçe daha zor bir durumun içinde 
bularak, şimdi generallerini; Vietnamlıların 
«trigonometrik» stratejileri varken meseleleri aritmetiksel 
yollarla çözmeye çalışmakla (güçler dengesi meselesi 
gibi) suçlamaktadırlar. Bu doğru değildir. Bizim 
stratejimiz ne aritmetik ne de trigonometrikdir. Bu sadece 
haklı bir savaşın, halk savaşının stratejisidir. Onlar bunu 
asla anlayamıyacaklardır. 

Tet saldırısından bile önce, ABD kuvvetlerini bir 
mahalli savaş için ön görülen düzeyin üstüne çıkardılar. 
Bundan başka da, bu düzeyi birkaç kez yükselttiler. 
Amerika için Güney'deki savaş alanı, askerlerinin ölüm 
çukurudur. Pentagon'un Güney'e ilişkin olarak tesbit ettiği 
beş hedefin hiçbirine ulaşılamadı. Durum oldukça tersine 
bir hal göstermektedir. Bu hedefler, Kurtuluş Ordusu 
birliklerinin yok edilmesi (Yok edilen Amerikan 
birlikleridir), kırsal alanları pasifleştirmek, Güney'i 
abluka altına almak, Kuzey'in ekonomik ve askeri 
potansiyelini yok etmek ve kukla hükümeti 
sağlamlaştırmaktır. 

Kukla orduyu takviye etmek ve kukla hükümeti 
ayakta tutmak, ülkemizde saldırgan bir savaş veren 
Amerikan emperyalizmi için hayati bir görevdir. 

Saygon «hükümetinin» boğulmaya başlamasından 
beri, ABD müdahalesi kurtarma operasyo- 
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nu halini almıştır. Pentagon Güney Vietnam'daki 
kuvvetlerini arttırdıkça, hükümetin kurucuları da 
daha çok batıp boğulmakta ve beraberlerinde 
kurtarıcılarını da sürüklemektedirler. 

Bu Amerikalılar için trajik bir yenilgidir. Tet 
saldırısı, başkanımızın söylediği gibi, bu savaşta bir 
dönüm noktası olmuştur. Pentagon'un suni 
iyimserliğini bir sabun köpüğü gibi söndürmüştür. 
ABD liderleri 1968'i, Lyndon Johnson'unun iç 
politika hırslarına hizmet edebilecek bir seçim yılı, 
Vietnam'da başarı yılı haline getirmek istediler. 

Bununla beraber, 1968 ilkbahar saldırısı, ABD 
saldırısının biçimi ve zalimliği ne olursa olsun, 
Vietnam halkının öyle kolay kolay teslim olmadığını 
ve askeri gücünün de bu saldırı ile harap olmadığını 
acı bir şekilde gösterdi. Kurtuluş kuvvetlerini yok 
etme umudu ortadan kalkmıştır. «Pasifleştirme» 
projeleri de suya düşmüştür. Her-şeye yeniden 
başlamak ve kendilerini savunma ve kuşatılma 
durumundan kurtarmak zorundaydılar. «Mc Namara 
çizgisi» tamamen etkisiz olduğunu göstermiş 
bulunmaktadır. 

Batan hükümeti yeniden yüzdürme umutları da 
suya düştü. Saygon hükümeti hiçbir sosyal temele 
sahip bulunmayan bir kukla hükümet olduğunu 
gittikçe daha açık bir şekilde gösterdi. Bu 
«müttefikin» desteklenmesi için yapılan ABD 
taahhütlerinin, sadece saldırıyı örtbast etmeyi 
amaçlayan sahtekârlığı, her geçen gün daha çok 
ortaya çıktı. 

Hava savaşının Kuzey Vietnam'a 
tırmandırılmasının üç yılı içinde, ABD askeri, 
ekonomik veya 
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siyasi amaçlarından bir tanesini dahi gerçekleştiremedi. 
Bu üç yıl içinde, Amerika modern hava kuvvetlerinin 
önemli bir kısmını ve seçme pilotlarını kaybetti. 
Görüyorsunuzki, ne kadar modern Olursa olsun, bir hava 
kuvvetinin savaşın sonucunu tayin edemiyeceğini kabul 
edebiliriz. Gördüğünüz gibi arabalar ve trenler 
çalışmaktadırlar. Amerikan basının da kabul ettiği gibi, 
ulaşım hatları açık bulunmaktadır. 

Amerika, bu deneylerden ve telafisi zor kayıplardan 
sonra, şurası açıktır ki, savaşın Kuzey Vietnam'a 
genişletilmesine son vermeye niyetlenecektir. 
Liderlerinin birçoğu, siyasi bir hata olan re kendilerine 
hiç bir yarar sağlamamış bulunan bombardımana son 
verme zamanının geldiğini anlamış bulunmaktadırlar. 

Başkan Johnson 31 Mart tarihli konuşmasını bu 
şartlarda yaptı. Bu konuşma, siyasi amaçlarla ülkemizin 
Güney'inin ve Kuzey'in bombalanmasının 
yoğunlaştırılmaması gereğini istismar etti. Biz Amerikan 
emperyalistlerinin iyi niyetine hiçbir zaman inanmadık. 

Tet saldırısından sonra, Pentagon çevreleri savaşı 
askeri anlamda kazanmaları şansının artık söz konusu 
olmadığını farkettiler. Bu durum onlar için «şerefli bir 
barış» sorununu ortaya çıkardı. Bu ifade eskiden Fransız 
sömürgecileri tarafından Dien Bien Phu'dan önce 
kullanılmıştı. Dünyanın en büyük emperyalist, gücünün 
saldırgan bir savaşta böyle bir sonuç elde etmek zorunda 
kalması emperyalistler için çok acı, biz ve ilerici insanlık 
için ise çok yüreklendirici bir şeydir. Fakat biliyoruz ki, 
başarısızlıklarına    rağmen, düş- 
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manimiz saldırgan emellerinden vazgeçmemiştir. 
Eğer halkımız onları bu yenilgilere uğratmayı 

başarabildiyse, bu mücadelemizin haklılığındandır. 
Biz, Vietnamlıların kutsal görevi, bütün halkımızın 
kutsal bir görevi olan, bağımsızlık, özgürlük ve 
ülkemizin yeniden birleştirilmesi için savaşmaktır. 

Soru : «Bütün halkımız» dediniz, müsaadenizle 
sözünüzü keseceğim. General Giap adı halk savaşı 
ile birleşmiş bulunmakta. Bu kavram Avrupa 
kamuoyunun büyük bir bölümü için yeni birşey. 

Cevap : Gerçekten, bu savaşı yürüten bütün 
halkımızdır. Fakat halk savaşı fikri yeni bir şey 
değildir. Bu halkların oluşup, şekillenmesinden 
temel haklarının farkında olmalarından ve yabancı 
istilacılarına karşı ayaklanmalarından beri var olan 
birşeydir. 

En eski tarihimizde bile, atalarımız; «Bütün ülke 
istilacılarına karşı ayaklanmakta» derlerdi. Eski 
edebiyatımızdan meselâ Güney Vietnam'lı kör bir 
şair ve şarkıcı olan Nguyen Dinh Chieu, «vatan 
aşkından ötürü orduya gönüllü yazılan basit 
köylülerin» mücadelesini anlatmış düşmanın 
üzerimize girmesiyle ince, narin kadınları «şaha 
kalkmış kısraklar, dalgalanan bayraklar, dolu 
tüfekler, yıkılmaz kaleler, aşılmaz surlar» diye 
övmüştür. 

Ekim devrimi ile yeni bir çağ açıldı, 
proletaryanın kanatları altında halkın yükselen 
bilinciyle birlikte, halk savaşları gelişti, yeni bir öz 
kazandı ve böylece yenilmez bir güç haline geldi. 

Vietnam'daki    halk savaşı; köylüler,    işçiler, 
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aydınlar, ulusal burjuvazi —her bölgeden bütün 
sınıflar— olmak üzere bütün yurtsever sınıfları geniş 
bir cephenin içinde seferber etmiş bulunmaktadır. 
Ulusal Kurtuluş Cephesinin himayesi altında 
Güney'de son zamanlarda sağlanan Ulusal ve 
Demokratik Kuvvetler İttifakı bir kez daha 
kanıtlamıştır ki; aydınlar ve şehirlerdeki hali vakti 
yerinde tabakalar da dahil olmak üzere, bütün 
Vietnam halkı Amerikalılara karşıdır. ABD sadece 
Güney'de Kurtuluş Ordusuna, Kuzey'de de Halk 
Ordusuna karşı savaşmamaktadır. Onlar, Güney'de 
sağlam bir önderlik altında, Ulusal Kurtuluş 
Cephesinin önderliği altında çarpışan kahraman bir 
halkın tamamına karşı savaşmaktadırlar. Amerikan 
yenilgilerinin nedeni de budur. 

Bizim nelimizin bir süre, Japon faşizmine, bir 
süre Fransız sömürgeciliğine ve şimdi de ABD 
emperyalizmine karşı mücadele etmek gibi bir görevi 
olmuştur ve bunun bize şeref verdiği açıktır. 
Bizimkisi daima haklı bir savaş, bütün halkın savaşı, 
bir kurtuluş savaşı olmuştur. 

Fakat bu savaş, ABD yeni - sömürgeciliğine ve 
kapitalist dünyanın en güçlü emperyalist devletinin 
saldırısına karşı bütün halkımızın savaşıdır. Şimdiki 
halk savaşının, bütün yurtsever sınıf ların 
kahramanlığını zirveye çıkartarak, böyle bir güç 
kazanmasının nedeni budur. Tarihimizde hiç bir 
zaman böylesine kahramanca bir ulusal savaşımız 
olmamıştı. 

Son zamanlarda, bu savaş yeni mücadele 
biçimlerini ortaya koydu : Dağlık bölgelerde, kırsal 
bölgelerde ve şehirlerde siyasi ve silahlı mücadelenin 
birleştirilmiş şeklini yeni bir mücadele biçi- 
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mi olarak ortaya koydu. Bu mücadele biçimleri, 
halkımızın gittikçe daha geniş kesimini saldırganlara 
karşı seferber etmektedir. 

Güney'de, yurttaşlarımız ve Kurtuluş Ordusu, 
yeni ulusal ve uluslararası şartlarda mücadele 
etmektedir. Bizim halkımız, Ağustos devrimini 
yapan bir halktır. Halk savaşına ve emperyalizme 
karşı uzun ve zor bir savaşa aşinadır. Güney 
Vietnam, yarısı kurtarümış olan bir ülkedir. 
Bağımsız, sosyalist Kuzey, Güney'deki 
yurttaşlarımız için daima bir cesaret ve destek 
kaynağı olmuştur. Kuzey'de biz kendimizi, büyük bir 
cephenin ard bölgesi olarak görmekteyiz. Kuzey, 
cephe gerisi olarak üzerine düşen görevi yerine 
getirmek için elinden geleni yapmaktadır. 

Biz eğer Kuzey'de, dünyadaki en güçlü ve en 
modern hava kuvveti olan ABD hava kuvvetlerinin 
saldırılarını yenilgiye uğratmayı başarabilmiş-sek, bu 
on yıllık sosyalizmden sonra, halkımızın bağımsızlık 
azminin her zamankinden daha sağlam olmasından 
da ötürüdür. Biz sosyalizmin zaferini korumak için 
mücadele ediyoruz. Bütün teknik yöntemlerine ve 
barbarlığına rağmen düşman ekonomimizi felce 
uğratmamış bulunmaktadır. Tersine, gördüğünüz gibi 
cephe gerisinde Kuzey, askeri, ekonomik ve doğal 
olarak siyasi bakımdan her zamankinden daha 
güçlüdür. 

Uluslararası bakımdan, sosyalist sistemin ve 
ulusal kurtuluş hareketlerinin her zamankinden daha 
güçlü olduğu bir dünyada mücadele etmekteyiz. 
Kardeş sosyalist ülkelerin, ABD'ninki bile dahil 
olmak üzere, ilerici kamuoyunun sağlam bir 
desteğine sahibiz. 

Amerikan hükümeti bu savaştan kurtulmak 
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mı istiyor? Güzel, ülkemizde her gün ölüm ve felâket 
tohumları saçan ve topraklarımızı işgal eden beş yüz bin 
askerini geri çeksin ve barış istiyorsa saldırısına son 
versin. Bundan daha basit bir şey olamaz. Yirmi yıllık bir 
savaştan sonra biz de Vietnam'da barış isteriz. Kanımca, 
halkımız dünyada barışa en aşık olan halklardan birisidir. 
Fakat bundan, saldırgan çizmeleri altında Amerikan tipi 
bir barış değil, gerçek bir barıştan söz ettiğimiz 
anlaşılmalıdır. 

Soru : Dördüncü Bölgeden (1), gece gündüz 
bombalanan bir bölgeden dönmüş bulunuyorum. Bana bu 
bölgedeki bombardıman eski seyahatime kıyasla çok 
daha fazlaydı gibi geldi. Haklı mıyım? 

Cevap : Tamamen haklısınız. Vietnam Demokratik 
Cumhuriyetinin çok önemli bir kısmında yenilgiye 
uğramasından ötürü, Amerika'lılar bombardımana kasıtlı 
bir şekilde devam etmektedirler. Onlar bu bombardımanı 
Dördüncü Bölgede yoğunlaştırdılar ve hızlandırdılar. 
ABD'nin «barışçı çabalarından» ne anlaşıldığını ortaya 
koyan Johnson'un konuşmasından bu yana, yirminci 
paralelin güneyinde barbarlıklarını iki katma çıkardılar. 

Ayrıca, Amerika'Ular — faziletin ne olduğunu — 
herkese gösterdiler. Toprağımızın bu geniş alanı 
üzerindeki saldırılarını arttırdılar. Hergün bu bölgedeki 
sivil halka karşı daha çok suç işlemek-teler. Her gün daha 
fazla askeri Güney'e sokuyor- 

fi) Kuzey Vietnam'ın askerden arınmış olan bölgeye yakın olan 
kısmı (Thanh Hoa ve Nghe An eyaletlerini de içine alır.) 
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lar. Yeni askeri operasyonları başlatıyorlar. Saygon 
Kolonu'ndaki halkı, B - 52'lerle bombardıman 
ediyorlar. Saygon son sığınaklarıdır. Kukla 
askerlerinin silah donatımını geliştirmeye 
çalışıyorlar. Tayland ve Güney Kore hükümetlerine 
paralı askerlerinin payını arttırmaları için baskı 
yapıyorlar. Bunlar ABD'nin barış isteklerinin açık 
birer kanıtı değil mi? 

Kaçınılmaz yenilgileri dramatik bir şekilde 
kendini göstermektedir. Onlar hâlâ Güney Vietnam'ı 
yeni-sömürge haline getirmeye uğraşıyorlar. Güzel; 
Güney'in halkı hiçbirini istemiyor. Mücadeleye 
devam etmelerinin ve Ulusal Kurtuluş Cephesinin 
arka arkaya yayınladığı deklarasyonlarla, halkı nihai 
zafere kadar savaşmaya çağırmasının nedeni budur. 

Başkan Ho'nun, Nguyen Huu Tho ve Ulusal 
Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi üyelerine yazdığı 
mektupta dediği gibi: «ABD barış görüşmelerinden 
bahsettiği zaman, savaşı hızlandırmaktadır, bu 
nedenle yurttaşlarımız savaşçılarımız, kararlı bir 
şekilde el ele vermeli, uyanıklıklarını iki. katına 
çıkarılmalı ve savaşıp kazanma azimlerini 
kuvvetlendirmedirler.» 

Biz, Amerikalüarsız bir barış ve bağımsızlık 
istiyoruz. Eğer saldırılarını sürdürürken, barıştan söz 
ederek, Güney Vietnam'ı yeni-sömürge haline 
getirebileceklerini sanıyorlarsa, bu onlara çok 
pahalıya mal olacaktır. Daha şimdiden yenilgi üstüne 
yenilgiyi tatmış bulunmaktadırlar. Daha da acılara 
maruz kalacaklardır. Vietnam halkı, ABD'nin 
ülkemiz üzerindeki emperyalist tasarılarından 
vazgeçeceği güne kadar mücadele etmeye her 
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zamankinden daha fazla kararlıdır. Halkımızın temel 
haklarına saygı temeline dayanan bir barışın dışında 
başka hiç bir barış gerçekleşemez. Bizim için sadece 
tek bir barış söz konusudur : bağımsızlık ve 
özgürlükle birlikte, Vietnam'ın kendi kaderini tayin 
hakkını tanıyan gerçek bir barış. 

Halkımız zaferden zafere koşmaktadır. Biz, 
Japon faşistlerinden ve Fransız emperyalistlerinden 
sonra, halkımızın ABD saldırısının da hakkından 
geleceğine dair şaşmaz bir inanç beslemekteyiz. 
Vietnam'ın hem yakın hem de uzak geçmişinde, 
zafere susamış bir çok yabancı generalin şan ve 
şöhreti sönmüş, işgalcilerin bir çok askeri stratejik 
umutları mezara gömülmüştür. 

Zafere kadar mücadeleyi sürdürmek 
kararındayız. Bunu ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve 
gelecek kuşaklar için istiyoruz. Sosyalizm davasına, 
halkların ulusal özgürlük davasma ve dünya barışı 
davasma katkıda bulunmuş olmaktan şeref 
duyuyoruz. 

Nihai zafer bizim olacaktır. Bu, kardeş sosyalist 
ülkelerin, kendini barış ve özgürlüğe adamış olan 
dünyadaki bütün insanların, bütün ilerici insanlığın 
da zaferi olacaktır. 



I 

Kurtuluş Haberleri Servisinin, Giap'la  1969 
İlkbaharında yaptığı bu  mülakattır. 

BİR MÜLAKAT : 

ONLARIN DA DÎEN BİEN PHU'SUNUN 
SIRASI GELECEK 

Kurtuluş Haberleri Servisi: General Giap, birçok 
yazınızda, Vietnam'daki savaşta kesin zaferi kim 
kazanacak diye soruyorsunuz. Şu anda size bir soru 
sormak istiyorum, içinde bulunduğumuz 1969 yılının 
başında, Amerikalıların savaşı kaybettiklerini ve askeri 
bakımdan yenildiklerini söyliyebilirmisiniz? Giap: Bunu 
kendileri de kabul ediyorlar. Askeri yenilgilerini 
kanıtlamak için, herşeyin temelini teşkil eden siyasi 
yenilgilerine geri döneceğim. 

Amerikalılar, Güney Vietnam'ı savaş alanı olarak 
seçmekle büyük bir hata yaptılar. Saygon gericileri çok 
zayıftır. Taylor da, Mc Namara da, Westmoreland da, 
hepsi bunu biliyorlar. Onların bilemedikleri,  Saygon  
liderlerinin Amerikan yar- 
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diminin avantajlarından yararlanamıyacaklarıydı. Çünkü, 
Vietnam'da Amerikan saldırısının amacı; Kukla bir 
hükümetle, yeni tip bir sömürge kurmak. Fakat böyle bir 
sömürge kurabilmek için, istikrarlı bir hükümet gerekir, 
oysa Saygon hükümeti son derece istikrarsızdır. Halk 
üzerinde hiç bir etkinliği yoktur, halk kendisine 
inanmamaktadır. 

Böylece Amerikalıların kendilerini ne biçim bir 
çıkmazın içine soktuklarına bir bakalım. Onlar 
Vietnam'dan şu anda isteselerde geri çekilemezler, çünkü 
geri çekilebilmek için arkalarında istikrarlı bir siyasi 
durum bırakmaları gerekir. Bu, yerlerini alacak olan 
uşaklar takımı demektir. Fakat sağlam ve güçlü bir 
uşaklar takımı. Kukla Saygon hükümeti ise, ne sağlamdır 
ne de güçlü. Hatta iyi bir uşak bile değildir. Tankların 
desteği ile bile ilerliyememektedir. Öyleyse, Amerikalılar 
nasıl geri çekilebilirler? Öte yandan bu durumdan da 
kurtulmaları gerekmektedir. Başka bir on onbeş sene için, 
Vietnam'da altı yüz bin adamı tutamazlar. Bu onların 
siyasi yenilgileridir, bütün askeri mekanizmalarına 
rağmen, siyasi olarak kazanamazlar. 

Waşhington'da Westmoreland'a kahraman muamelesi 
yapıldı, ama o savaşın çok pahalıya mal olduğunun 
anlaşılmasına yardımcı olmadı. Sadece Taylor biraz 
anladı. Kore savaşı Amerikalılara 20 milyar dolara, 
Vietnam'a ise 100 milyar dolara mal oldu. Korede kırk 
beş bin Amerikalı öldü,. Vietnam'da ölenlerin sayısı daha 
da fazladır. 

KHS : Amerikalılar kırk dört bin diyorlar, General. 
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Gaip : Ben bu miktarın iki misli diyeceğim. 
Amerikalılar daima doğrudan doğruya daha azını 
söylerler. En dürüst davrandıkları zaman bile, beş 
yerine üç derler. Sadece kırk dört bin ölüleri olamaz. 
3200 uçak düşürdük Düşen her beş uçaktan sadece 
birini kabul ediyorlar. Savaşın bu beş yılı içinde ben 
60000 belki daha da fazla diyeceğim. 

Biz daha henüz kazanmadık ve Amerikalılar da 
yenilmiştir denilemez. Sayıca hâlâ güçlüdürler, 
kimse bunu inkar edemez. Onları kesin bir yenilgiye 
uğratmak için bizim daha epey çaba göstermemiz 
gerekiyor. Şimdi bir asker olarak konuşuyorum, 
askeri mesele onların çok miktarda silaha sahip 
olmalarıdır, ama bu silahların kendilerine hiç bir 
faydası yoktur çünkü, Vietnam yalnızca bir askeri 
mesele değildir. Askeri bakımdan güçlülük ve askeri 
strateji sadece kazanmaya yardımcı olur. Ama kesin 
zafere değil. 

ABD'nin aritmetiğe dayanan bir stratejisi vardır. 
Elektronik beyinlere danışırlar, toplayıp çıkartırlar, 
kare köklerini bulurlar ve harekete geçerler. Fakat 
burada aritmetiksel strateji işlemez. Eğer işleseydi 
bizi şimdiden, yok etmiş olmaları gerekirdi. Meselâ 
uçaklarıyla. Tabii üzerimize milyarlarca ton patlayıcı 
madde yağdırarak bizi perişan bir hale 
sokabileceklerini düşündüler. Onlar, neyin doğru 
olduğunu bilen, ülkelerini işğalcilerden kurtarmak 
için savaşan, bir halkın ruhunu hesaba katmadılar. 

Vietnam savaşının halk savaşı stratejisine göre 
anlaşılabileceğini, bunun bir insan ve malzeme 
meselesi olmadığını, bunların meselenin dışında 
olduğunu kafalarma sokamadılar. 
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Zafer daha başka birşeyi ister o da halkın 
ruhudur. 

Halk bir kez ayaklandı mı hiçbir şey yapılamaz. 
Paranın faydası yoktur. 

Strateji ve taktiklerimizin temeli budur. 
Amerikalılar bunu anlıyamamaktadırlar. 

KHS; General, kesinlikle yenileceklerinden 
eminseniz, bize bu yenilginin ne zaman olacağı 
hakkında bir fikir verebilirmisiniz?  

Giap : Oh, bu birkaç yılda kazanılabilecek 
cinsten bir savaş değildir. ABD'ye karşı bir zafer 
zaman alır. Zamanla yenileceklerdir. İşleri bitecektir. 
Bunun için gayret göstermeye devam edeceğiz. 
Şimdiye kadar yaptığımız da budur. Biz sadece otuz 
milyonluk küçük bir ülkeyiz. Hristiyanlığın 
başlangıcında, Moğollar üzerimize çullandıklarında 
sadece bir milyon kadardık. Fakat bir milyonumuz 
onları yenmeye yetti. Üç defa saldırdılar, üçünde de 
yendik. Onlar gibi pek güçlü silahlarımız yoktu. 
Fakat sonuna kadar dayandık. Daha o zaman bütün 
halkın savaşa katıldığını söyliyebiliriz. 1200 yılı için 
doğru olan şey bugün de doğrudur. Mesele aynıdır. 
Bizler iyi askerizdir çünkü Vietnamlıyız. 

KHS : Fakat General, Amerikalıların yanında 
çarpışan Güney Vietnamlılar da Vietnamlı, Onları 
asker olarak nasıl buluyorsunuz? 

Giap : Onlar iyi bir asker olamazlar ve nitekim 
değildirler de. Yaptıkları işe inanmamaktadırlar, 
böylece savaşma ruhundan yoksundurlar. 
Amerikalılar bunu bilmektedirler (tesadüfen 
onlardan daha iyi savaşcılardır). Eğer, bu kuklaların 
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savaşamıyacaklarını    bilmeselerdi,    kendilerinden 
bir sürü askeri Güney Vietnam'a sokmazlardı. 

KHS : General biraz da Paris Konferansından 
söz edelim. Sizce, barış Pariste mi yoksa kazanmış 
olduğunuz Dien Bien Phu gibi bir zaferle mi 
sağlanacaktır? 

Giap : Dien Bien Phu... Dien Bien Phu... gerçek 
şudur ki, bizim Paris'e gitmemiz, iyi niyet sahibi 
olduğumuzu gösterir. Kurtuluş Cephesinden 
kişilerinde orada bulunmasından anlaşılacağı gibi, 
kimse Paris'in yararsız olduğunu söyliyemez. 

Paris'te, Vietnam'da olanları, diplomatik bir 
düzeyde elde etmeye çalışıyorlar. Madam, Paris 
diplomatlar içindir. 

KHS : Savaş Paris'te çözümlenemez bunu demek 
istiyorsunuz değil mi General? Diplomatik bir 
çözümden ziyade askeri bir çözümü mü gerektiriyor? 
Amerikalıların Dien Bien Phu'suna da sıra gelecek mi 
demek istiyorsunuz? 

Giap : Dien Bien Phu madam... Dien Bien Phu... 
tarih kendini her zaman tekrarlamaz, ama bu sefer 
tekrarlıyacaktır. Biz, Fransız'lara karşı askeri bir zafer 
kazandık ve Amerikalılara karşı da kazanacağız. 
Evet, madam; Dien Bien Phu sıradadır. Amerikalılar, 
askeri güçlerinin zirvede olduğu ve bu büyük 
makinayı artık hiçbir yere hareket ettiremez halde 
oldukları bir gün, savaşı kaybedeceklerdir. Yani, biz 
onlan, en fazla adama, en çok silaha, en fazla 
kazanma umuduna sahip oldukları bir sırada 
yenilgiye uğratacağız. Çünkü: bütün paraları ve 
güçleri boyunlarına bağlanmış bir taşa benziyecektir. 
Bu kaçınılmazdır. 
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Eğer yenildiklerini hissetmeselerdi, Beyaz Saray 
bir barıştan söz etmezdi. Fakat isterseniz, Cenevre ve 
Eisenhower hükümetinin geçmiş günlerine dönüp 
bakalım. Amerikalılar Vietnam'da - yola nasıl 
koyuldular? Her zamanki gibi, kukla bir hükümete 
ekonomik ve askeri yardımla. Kısacası, dolarla. 
Çünkü dolarla herşeyi halledebileceklerini sandılar. 
Özgür ve bağımsız bir hükümeti, dolarlarla 
besledikleri kukla bir ordu ve otuz bin «askeri 
danışmanla» aynı zamanda dolarla kurulan «stratejik 
köycüklerle», ortadan kaldırabileceklerini sandılar. 
Fakat; sahneye halk çıktı ve Amerikalıların planı 
altüst oldu. «Stratejik köycükler», «askeri 
danışmanlar» ve kukla ordu bütün bunlar paramparça 
oldular ve Amerikalılar Elçi Taylor'un Önceden 
tavsiye etmiş olduğu gibi, askeri müdahalede 
bulunmak zorunda kaldılar. Bu savaşın birinci 
aşamasıydı. 

Daha sonra, saldırının ikinci aşaması olan «özel 
savaşa» sıra geldi. Yüz elli bin asker ve 18 milyar 
dolarla, savaşı en geç 1965'in sonunda veya 1966 da 
bitirebileceklerini düşündüler. Fakat 1966'da savaş 
bitmedi; üçüncü aşama olan «sınırlandırılmış 
savaştan» söz ederlerken daha iki yüz binden fazla 
asker getirdiler. VVestmoreland'ın kıskanç programı; 
bir yandan halkı kazanırken, öte yandan kurtuluş 
hareketini yok etmekti. Fakat kıskaçın pençeleri 
geçmedi ve Westmoreland savaşı kaybetti. 
Washington'dan daha fazla adam talep eden ve 1968 
yılının Vietnam' savaşı için iyi bir yıl olacağını hattâ 
o kadar iyi ki, Johnson'un yeniden seçilebileceği 
kadar iyi bir yıl olacağını anlatan, toz pembe bir 
raporun sahibi bir general olarak savaşı 1967'de 
kaybetti. 



Wilfred Burchett ve Roger Pic tarafından. General 
Giap'la 13 Ocak 1967'de yapılan bir mülakattır. 

BÎR MÜLAKAT : 
AMERİKA'NIN YENİLGİLERİ 

1966 yılına, esas olarak yenilgiler... Güney 
Vietnam'da Amerikan işgal birliklerinin ağır yenilgileri 
damgasını vurdu. Bu mahalli savaşta, yeni sömürgeci 
cüretkarlıklarını yenilgiden kurtarabilmek için savaşma 
zorunda kalan ABD, ilk raundu kaybetti. Bu, Amerikalılar 
için stratejik bakımdan gerçek bir sürpriz idi. Hedeflerinin 
hiçbirisine ulaşamadılar. 

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin büyük bir bölümünü 
yok edebilmek, kontrolleri altından çıkan önemli bir alanı 
yeniden zaptedebilmek, huysuz Saygon rejimini ve bu 
rejimin ordusunu sağlamlaştırıp canlandırmak için, 
Amerikalılar halk kuvvetlerinin  bel kemiğini  kırmaya 
çalıştılar. Ama, 
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bu amaçların hiçbirine kesinlikle hiçbirine 
ulaşılamadı. Tersine, Ulusal Kurtuluş Cephesinin 
düzenli kuvvetleri güçlendi, kurtarılmış bölgeler 
genişledi ve Saygon rejiminin krizleri durmaksızın 
daha da kötüleşti. 

Soru :   Kuzey'e  karşı yapılan  bombardımanların 
etkisi ne olmuştur? 

Cevap : Tam bir fiyasko. Hiçbir şey saldırıya 
karşı savaşma ve Güney'deki kardeşlerimize 
mümkün olan en etkin bir şekilde yardım etme 
azmimizi sarsamaz. Amerikan Hava Kuvvetleri 
akınlarını ne kadar fazlalaştırırsa, o kadar da kayba 
uğrayacaktır. Şu anda (13 Ocak 1967), bin altı 
yüzden fazla Yanki uçağı düşürülmüş 
bulunmaktadır. Bizim ulaşım kanallarımız 
kesilmemiş olup, savunma kapasitemiz de 
azalmamıştır. Durum oldukça tersine bir hal 
göstermekte. 

Soru : Amerikan birliklerinin, 17'ci paralelin 
çevresindeki bölgedeki eylemlerinin Kuzey 
Vietnam'ın işgali demek olduğunu düşünüyormusu-
nuz? 

Cevap : Bu hareket, Amerikan stratejisinin ne 
kadar pasif bir durumun içine girdiğini 
ispatlamaktadır. Amerikan birlikleri kukla bir tümeni 
kurtarmak için gelip 17'ci paralelin civarındaki 
eyaletlerde üslendiler ve ağır kayıplara uğradılar. 
Amerikan askeri adamları, bu operasyonu Kuzey'in 
işgaline ve savaşın genişletilmesine çevirebilmek 
için, maceracı plânlara giriştiler. Bence bunun 
üzerine düşünmeleri gerekir. Bize gelince, biz onlara 
arzuladıkları cinsten bir karşılamayı hazırlamaktayız. 
İstilacılar yok edileceklerdir. 

Soru : ABD kumandanlığı, Saygon askerlerini 
pasifleştirme görevi için elde tutmak ve bütün 
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savaşma harekatını, Amerikan birliklerine bırakmak 
istemektedir. Bu hususda ne düşünüyorsunuz? 

Cevap : Bu, kukla birlikleri kesin yenilgilerden 
kurtaramadan, Amerikan kayıplarının artması 
demektir. Pasifleştirme dedikleri kolay bir görev 
değildir.  Saygon ordusu son on iki yıldır Güney 
Vietnam'ı pasifleştirmeye çalıştıysa da başaramadı. 
Bugün ise, moralini yitirmiş bir durumda (sizinde 
gayet iyi bildiğiniz gibi) savaşın zorluklarına 
tamamen alışmış bir halkın karşısında, sadece 
felaketle karşılaşabilir. 

Soru : Mekong Delta'sındaki Amerikan harekâtı 
ile ilgili ne söyliyebilirsiniz? 

Cevap : Bu, stratejik Amerikan çabaları 
arasındaki en şiddetli çelişkilerden birisini ortaya 
koymuştur. Heryerde olan ama darbe indirilebilecek 
en ufak bir parçasının bile bulunamadığı bir 
düşmanın içine, askerleri gönderip yaymak gerek-
limidir? Düşmana geniş bir alanı bırakmak için, 
kuvvetleri bir araya toplamak gerekir mi? Şimdi 
Güney Vietnam'da olduğu gibi, halk savaşı 
genişleyince, saldırganların stratejisi doğru bir yol 
bulamadan bir noktadan diğerine gidip 
gelebilmektedir. Mekong Delta'sındaki insanların 
uzun bir silahlı ve siyasi mücadele tecrübesi vardır. 
Düşmana kesinlikle ağır darbeler indireceklerdir. 
Kelime oyunu yapmak istemeyen birisi, 
Amerikalıların Mekong Deltası bataklığı tarafından 
tamamiy-le yutulacağını söyliyebilir. 

Soru : 1967'nin askeri perspektivleri ne olabilir? 
Cevap : Washington, tabiatıyla barıştan söz 

ederken, savaşı    hızlandırmada ve    genişletmede 
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İsrar edecektir. Jonhson'un bugünlerde yaptığı 
konuşma bunu ispatlamaktadır. Amerikan 
generalleri daima, ilave tümenlerin, ilave gemi, 
napalm bombası ve zehirli gaz bombalarının 
Vietnam halkını teslim olmak zorunda 
bırakabileceğini düşünmektedirler. Daha fazla 
bombardıman, daha fazla gaddarlık, Amerikalıların 
suçlarını çoğaltmakta. Fakat ABD'nin kesin 
yenilgisini de o nispette daha yakınlaştırmaktadır. 

Vietnam halkı, Kuzey'den Güney'e hiç 
böylesine birleşmemiş, nihai zafere kadar savaşmaya 
böylesine azmetmişti. Savunma kapasitemiz, hiç bu 
kadar yüksek olmamıştı. Ulusal Kurtuluş Cephesinin 
itibarı gerek ülke içinde gerekse uluslararası alanda 
böylesine yüksek olmamıştı. Sosyalist ülkeler bütün 
ilerici insanlık bize yararlı ve etkin yardımlarda 
bulundu. Amerikan emperyalizmi bugün dünyada 
her zamankinden daha çok tecrit olmuş bir 
durumdadır. Biz, ülkemizin özgürlüğü, bağımsızlığı, 
halkın kurtuluşu, sosyalizm ve barış için 
savaşıyoruz. Davamız haklı bir davadır; biz 
kazanacağız. 



Bu mülakat, 21 Nisan 1966'da YVilfred Burchet ve 
Roger Pic tarafından General Giap'la   yapılmıştır. 

BİR MÜLAKAT : 

TIRMANMA SAVAŞI 

Soru : Vietnam Demokratik Cumhuriyetine karşı on 
beş aydır süren Amerikan hava saldırılarını ve 
bombardımanını, askeri açıdan nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : Bildiğiniz gibi, Vietnam Demokratik 
Cumhuriyet'ine karşı yapılan hava saldırısı ve 
bombardıman, Güney Vietnam'daki saldırının yo 
ğunlaştırılmasına paralel teşkil etmiştir. Amerikan 
emperyalistleri, halkımızın moralini sarmaya, askeri ve 
ekonomik potansiyelimizi yok etmeye, böylelikle Güney 
Vietnam'da durumu lehlerine çevirmeye çalışmaktadırlar. 

Kore'deki yenilgilerinden ve Gl'lann Güney 
Vietnam'daki ilk başarısızlıklarından sonra, Amerikan 
emperyalistleri; Asya toprağında Amerikan 
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piyadesi tarafından yürütülecek bir savaşı öngördüler, 
(Bu savaşa devam ettikçe, bedelini de ödeyeceklerdir.) 
Vietnam Demokratik Cumhuriyet'ine karşı, hava kuvveti 
desteğinde bir savaş, başlangıçta onlara şansı olan bir 
keşif gibi geldi. Bunu gerçekleştirmek için, Yedinci 
Filonun uçakları ile, Güney Vietnam ve Tayland'da 
üslenmiş bulunan hava filolarını birlikte seferber ettiler. 
Fark gözetmeksizin ulaştırma kanallarına, endüstri 
merkezlerine, Kuzey Vietnam'daki kalabalık bölgelere, 
hatta sağlık yurtlarına, okullara, hastanelere, mabetlere 
ve kiliselere saldırdılar. 

Amerikan emperyalistleri bu saldırılarla hedeflerine 
ulaşamadılar. Sosyalist kampın bir üyesi, bağımsız ve 
egemen bir ülke olan, Vietnam Demokratik 
Cumhuriyet'ine karşı olan bu açık ve insanlık dışı 
saldırıları, sadece nefreti arttırmaya, Vietnam halkının 
yanında mücadele etme arzusunu güçlendirmeye ve 
bütün dünyada hattâ bizzat ABD'de bile geniş bir 
protesto hareketinin doğmasına yaradı. Pentagon bile, 
bunun hiç bir zayıflık belirtisi göstermeksizin artan bir 
düşmanlıkla gelişmekte olduğunu kabul etmiştir. 

Ordumuz ve halkımız, düşmana ağır kayıplar 
verdirdi. Bugün için 967 düşman uçağı düşürülmüş 
bulunmaktadır. Sosyalizmin inşası devam etmektedir. 
Tahıl rekoltesi mükemmeldir. Sizin de tesbit 
edebileceğiniz gibi, trenler çalışmakta, fiyatlar 
yükselmemektedir. Ekonomik ve askeri potansiyelimiz,  
azalacağına bir artış göstermiştir. 

Güney Vietnam'da işler nasıl gidiyor? Güney 
Vietnam'daki yurttaşlarımız, D. Bölgesindeki, Saygon'un 
kuzeyindeki, Pleiku'daki, La* Drang'da- 
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ki ve Orta Vietnam'ın ovalarındaki en seçme 
Amerikan birliklerini yok etmiş bulunmaktadırlar. 
Sağlam bir şekilde savunulan üslere, ard arda 
saldırılarda bulundular: bunlar, Da Nang, Chu Lai ve 
son zamanlardaki Tan Son Nhut üslerine yapılan 
saldırılardır. Güney Vietnam'ın paralı ordusu, bir seri 
yenilgiye uğratılmış bulunmaktadır. Honolu'luda 
Başkan Johnson'un durumunu kurtarmaya çalıştığı, 
kukla Saygon hükümeti neye hükmedebilmektedir? 
Hue, Da Nang, Saygon ve diğer Güney Vietnam 
şehirlerinde gözler önüne serilen son siyasi olaylar, 
bu hükümetin şehir merkezlerine bile hakim 
olamadığını göstermiştir. Tersine, Güney Vietnam 
Kurtuluş Ordusu, ne kadar iyi silahlandırılmış 
olurlarsa olsunlar, Amerikan askerlerini ve diğer 
kukla askerleri yenilgiye uğratabileceğini ispatlamış 
bulunmaktadır. Ulusal Kurtuluş Cephesi gittikçe 
artan bir güvene nail olmakta ve halkın biricik 
temsilcisi haline gelmektedir. 

Olaylar açıkça göstermiştir ki; Vietnam 
Demokratik Cumhuriyetine on beş ay boyunca 
yapılan hava bombardımanı Amerikan 
emperyalistlerine, Güney'de olduğu kadar Kuzey'de 
yeni ve ağır yenilgiler getirmiş, onların siyasi 
bakımdan son derece tecrit olmalarına yol açmıştır. 
Her zamankinden daha büyük bir çıkmazın 
içindedirler.     

Soru : Son günlerde Amerikalılar, Kuzey'e karşı 
B-52'leri kullandılar. Bu uçaklarla, Kuzey'in en 
büyük üç şehri olan, Nam Dinh'i ve Hanoi ile 
Haipong'un banliyölerini bombaladılar. Buna karşı 
sizin tepkiniz ne olmuştur? 

Cevap; Güney Vietnam'da insanlık dışı bu 
bombardıman sizin için bir  sürpriz teşkil etme- 
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melidir. Amerikan emperyalistlerinin yeni askeri 
başarısızlıklar karşısında, gösterdikleri isterik 
tepkileri yansıtmaktadır. Güney Vietnam'daki 
durumlarının kötüleşmesini durdurmaktan ve halkın 
hakir gördüğü sadık uşaklarının moralini 
düzeltmekten uzak bir durumda olan Amerikan 
emperyalistleri, Johnson yönetiminin sözde şartsız 
görüşmelere başlanması şeklinde öneride 
bulunmasıyla, hayasızca hilelerine yeniden 
başvurmuş olmaktadırlar. 

Amerikan hükümeti, Vietnam Demokratik 
Cumhuriyetine karşı giriştiği her akılsızca 
teşebbüsün ağır sonuçlarını çekecektir. 

Soru : Amerikalıların, Haipong limanını felce 
uğratarak ve ülkenizin ekonomik potansiyelini yok 
ederek, Güney Vietnam'daki savaşı 
kazanabilecekleri şeklindeki tezleri hakkında, sizin 
görüşünüz nedir? 

Cevap : Bu bir tez değildir. Zaten Amerikan 
stratejisinde de bir tez yoktur. Siz buna tez 
diyorsunuz, fakat Güney Vietnam'ın, savaşın sonunu 
tayin edeceğini kabul eden, çok daha mantıki başka 
tezler de vardır. Bir savaşın sonucu, düşman ne 
yaparsa yapsın, belirli limanlara ve ulaşım yollarına 
bağlı değildir. 

Biricik doğru tez şudur : ABD. hükümetinin 
Güney Vietnam'da yürüttüğü şimdiki savaş, 
saldırgan ve yeni - sömürgeci bir savaştır. Bizim 
Güney Vietnam'daki halkımıza gelince, onlar tabii 
haklarını korumak, Asya ve bütün dünyada barışın 
muhafaza edilmesine bir katkıda bulunmak için, 
meşru savunma durumundadırlar. İyi sonuçlardan 
cesaret kazanmış olarak, yek vücut bir halde, 
yenilmez bir silah olan halk savaşını nasıl kul- 
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lanacağını bilerek, sosyalist ülkeler barış ve adalet 
isteyen halklar tarafından desteklenerek, Vietnam 
Demokratik Cumhuriyetine karşı başlatılan hava 
saldırısından sonra bile halkımız başarıdan başarıya 
koşmaktadır. 

Amerikalılar hangi yola başvururlarsa vursunlar, 
içinde yaşadığımız çağın, sosyalizm ve ulusal 
kurtuluş hareketleri çağı olduğu şeklindeki değişmez 
gerçeği nasıl tersine döndürebileceklerini 
bilememektedirler. Bizim kurtuluş savaşımızhaklı bir 
savaştır ve biz kazanacağız. 

Soru : Sizin kanaatinize göre, Kuzey ve Güney 
Vietnam'a karşı bir saldırıyı bir kez daha provoke 
etmelerinin ne gibi yankıları olmuştur? 

 Cevap : Bir kere, Vietnam bölünmez bir bütündür. 
1,954 Cenevre antlaşması, bu yeniden birleşmenin, 
barışçı yollarla olmasını ön görmüştür. Amerikan 
emperyalistlerinin Güney'e müdahaiesive bunun 
arkasından gelen silahlı saldırıları, ülkemizin 
egemenliğine karşı çok ağır bir saldırı teşkil 
etmektedir. Vietnam Demokratik Cumhuriyetine 
karşı hava saldırıları yoluyla savaşı bütün Vietnamda 
sürdürmüş oluyorlar. Bu şartlar altında, elde silah, 
ulusal kurtuluş için, Amerikan saldırısına karşı 
direnmek, her Vietnamlı yurtseverin, bütün Vietnam 
halkının en kutsal görevi olmaktadır. Halkımız, 
Kuzey'i savunmak, Güney'i kurtarmak ve anavatanın 
barışçı bir şekilde yeniden birleşmesini sağlamak 
için, savaşmayı tercih etmiştir. 

Soru : Güney ve Kuzey Vietnam'da savaşın 
gelişimini nasıl görüyorsunuz? 

Cevap : Amerikan emperyalistlerinin saldırgan 
savaşı şimdiye kadar, nasıl geliştiyse bundan 
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sonra da gene öyle gelişecektir. Onlar bu savaşta, 
başarısızlıktan başarısızlığa uğrayacaklar ve 
sonunda da topyekün bir yenilgiyle bu savaş 
bitecektir. Halkımızın kurtuluş savaşı ise, başarıdan 
başarıya koşacak ve nihai zafer bizim olacaktır. 

Herkesin bildiği gibi, ABD yeni - sömürgeci 
politikasını kanlı Ngo Dinh Diem rejimini dona 
tarak denemiştir. ABD emperyalistleri, Diem reji 
mini donatırken, yüz elli bin.Diem askeri Was 
hington tarafından donatılmış ve bu askerlerin 
ikmali gene aynı yerden sağlanmıştır. Ama acına 
cak bir şekilde başarısızlığa uğradılar.  

Bunun arkasından, Kenedy'nin başlattığı ve 
Johnson'un yarım milyon Güney Vietnam'lı paralı 
asker ve takriben otuz bin Amerikan danışmanı ile 
sürdürdüğü, meşhur «özel savaş» geldi. Kahraman 
Güney Vietnam halkının gittikçe daha büyük 
başarılar kazanmasıyla, «özel savaş» da 
başarısızlığa uğradı. 

Şimdi de yeni bir aşamanın içine girilmiştir. 
Washington şimdi, Kuzey Vietnam'a karşı 
«tırmanma savaşında» kullanılmak üzere, en seçme 
birliklerden oluşan muazzam bir Amerikan işgal 
kuvvetini göndermektedir. Bu aşamadan sonra, 
Güney Vietnam'da ABD'nin askeri ve siyasi durumu 
düzelmiş midir? Kesinlikle hayır! Tersine, hızla 
daha da kötüleşmektedir. Amerikan emperyalistleri, 
kendi deyişleriyle, «yağışsız mevsim taarruz »unda, 
başarısızlığa uğradılar ve gene de uğrayacaklardır. 
Saygon'daki kukla hükümete cesaret verme 
çabalarında başarısızlığa uğradılar. Bu sırada, 
Güney Vietnam halkının silahlı kurtuluş kuvvetleri, 
her zamankinden daha parlak zaferler kazandılar ve 
Vietnam Demokratik Cum- 
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huriyeti de, her zamankinden daha sağlam ve güçlü bir 
şekilde ayakta durmaktadır. 

Amerikan emperyalistleri, Güney Vietnam’daki işgal 
kuvvetlerini takviye edebilir, Kuzey Vietnam’ın havadan 
bombardımanını yoğunlaştırabilir hatta, daha da maverası 
yollara başvurabilirler. Fakat savaşı ne kadar genişletirlerse o 
kadar da, ağır yenilgilerin içine gireceklerdir. 

Ülkemiz, yirmi yıldan fazla bir zamandır savaşın 
içindedir. Ülkemiz çok derin bir şekilde barış özlemi 
içindedir. Fakat Başkanımız, Ho Chi Minh’in dediği gibi, 
gerçek bir bağımsızlık olmadan, gerçek bir barış da olamaz. 

Ülkemizin bağımsızlığını korumak, halkımızın özgürlük 
ve yeniden birleşme şeklindeki en derin özlemlerini 
gerçekleştirmek, Asya’da ve bütün dünyada barışa katkıda 
bulunmak için, nihai zafere kadar Amerikan saldırganlarına 
karşı savaşacağız. Kazanacak olan biziz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... Zafer yolundaki bir ulusun bütün moral ve maddi 

gücüyle, halkımız ve silahlı kuvvetlerimiz bütün ülkede ABD 
emperyalistlerine aşağıdaki uyarıyı yapar : Güzel Vietnam 
toprağı Vietnamlılara aittir. ABD saldırganlarına burada 
kesinlikle hiç bir yer yoktur... 

... Zafere kadar mücadeleyi sürdürmek kararındayız. 
Bunu, ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve gelecek kuşaklar için 
istiyoruz. Sosyalizm davasına, halkların ulusal özgürlük 
davasına ve dünya barışı davasına katkıda bulunmuş 
olmaktan şeref duyuyoruz. 

... Nihai zafer bizim olacaktır. Bu, kardeş sosyalist 
ülkelerin, kendini barış ve özgürlüğe, adamış olan dünyadaki 
bütün insanların, bütün ilerici insanlığın da zaferi olacaktır... 

Vo Nguyen Giap 
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