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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠۶
  

   نگووين جياپ،جنرال
  . سالگی درگذشت١٠٢فاتح جنگ ويتنام و کمونيست مبارز در سن 

 

 
. 

 سالگی در بيمارستان ١٠٢ويتنام، روز جمعه، در سن  فرمانده کمونيست و فاتح جنگ ھای  نگوين جياپ ،جنرال

 .سن درگذشت  ھانوی در اثر کھولتنظامی

 نيروھای فرانسوی را ١٩۵۴در سال » دين بين فو « مشھور  در نبرد»  نظامی ويتنامۀنابغ«  جياپ، معروف به جنرال

 .شکستی که به پايان استعمار فرانسه بر ھندوچين منجر شد .داد در ھندوچين شکست

اين جنگ . ويتنام شمالی را برعھده داشت نيروھای کمونيستنيز وی فرماندھی  ويتنام ١٩٧۵ تا ١٩۶٠در زمان جنگ 

 .از ويتنام جنوبی منجر شد مريکا و فرارشابه شکست امپرياليسم 

 . ويتنام به ھم پيوستندۀدر اثر اين جنگ دو کشور جدا شد
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 . جياپ، وزير دفاع و وزير کشور ويتنام نيز بودجنرال

 . در منطقه ای نظامی به دنيا آمد١٩١١او در سال . نام است ونگوئن جياپ از جذاب ترين چھره ھای جنگ ويت

از تربيت و تعليمات  دور.  فرانسوی ثروتمند بزرگ شدۀفرزند يک مالک ورشکسته بود، در يک خانواد او

ھوئه تحصيل کرد و بعد در دانشگاه ھانوی در حقوق و  ، مثل يک بورژوای واقعی در کالج امپراتوریمارکسيستی

 سياه ۀروی تخت او عاشق ناپلئون بود،. سرانجام در کالجی فرانسوی استاد ادبيات و تاريخ شد  التحصيل شد وفلسفه فارغ

پرسيد و ھميشه خودش را اينگونه توصيف می   شاگردانش را میظرريزه کاری ھای نبردھا را ترسيم می کرد و ن

سالگی طعم  ١٨ب از مدرسه اخراج شد، در  سالگی انقالبی شد و به خاطر اعتصا١۴در   ساختهدی خوجنرال: کرد

پارتيزان ھا شد که برای او چندين پيروزی کوچک به   نفره از٣۴زندان را چشيد، او برای اولين بار فرمانده گروھی 

  .ارمغان آوردند

  که١٩٣٩در سال . کرد وارد حزب کمونيست شد و با يکی از رفقای حزبی اش به نام مين تای ازدواج ١٩٣۵ در سال

آنجا نماينده ھوشی مينه شد و فرماندھی پارتيزان ھای . گريخت  فرانسه کمونيست ھا را غيرقانونی اعالم کرد، به چين

 . به او سپرده شد)کنگ ويت(يوتی مينه 

شايد از . پر از موش درگذشت   در سلولی١٩۴۵زنش برای حمايت از فرار او خود را به بازداشت سپرد و در سال 

جنگ پارتيزانی بر اسلحه : استاد خرابکاری بود و ھميشه می گفت  او. ھمين جا بود که او کينه ورزيدن را آموخت 

 .خواھد کرد ھای مدرن غلبه

شھرت افسانه . نظامی سازمان داد در طول جنگ عليه فرانسه جياپ ارتش مردمی ويتنام را به شکل يک نيروی قوی

 . بود١٩۵۴می   نبرد دين بين فو در پيروزی درۀی او نتيجئ

در آن زمان صد توپ را قطعه قطعه کرده و بر شانه ،  در اين نبرد او تاکتيک محاصره را به کار گرفت ، ويت مين ھا

روز پيش از  روی ھای طوالنی و طاقت فرسا، بدون غذا تا دين بين فو آوردند، جياپ درست چند با دوچرخه و با پياده

پس از اين مذاکرات صلح از ويتنام عقب نشينی  نو توانست فرانسه را شکست دھد، فرانسه تسليم شد ومذاکرات صلح ژ

 .تقسيم شده بود کرد، اما حال ديگر ويتنام

حمله .  تت شکست خوردۀحمل . نظامی بزرگش بودۀ تت را طراحی کرد و اين آخرين حملۀ جياپ حمل١٩۶٧در سال 

 خه سان شکسته شد، جنگ در آن دوران بيشتر به نفع ۀمحاصر ياپ پس گرفتند وھوئه را از ج. ماه مه شکست خورد

 .جنوبی پيش می رفت مريکا و ويتناما

او کابوس . ی ھا بودئمريکااوحشت  اما به نفع ويت کنگ ھا، با اين حال نام او مثل يک سيلی تھديدآميز عامل ترس و

 )آيد االن جياپ می(: ی ئکافی بود بگو. آنھا بود

 جنگ ويتنام داشت ، او را ۀ با او دربار١٩٧٣ بروریی در مصاحبه ای که در فئانا فاالچی ، خبرنگار زن ايتاليارياو

 .چنين توصيف می کند

پاھا و . پنجاه و چھار نمی رسد می دانستم قدش به يک متر و. قبل از ھر چيز کوچکی جثه اش مرا متعجب کرد« 

 .بدنش پھن و چاق بود.  کتش فرو می رفت ۀ در يقبود که فوراً  ھمه گردنشبازوھای کوتاھی داشت و کوتاه تر از 

ی نداشت ، شايد به خاطر آن خطوط مبھم چھره اش بود که نظاره در آن ولو برای کشف چيزی کم اھميت ، ئ گيراۀچھر

 .زحمتی طاقت فرسا بود

اما چشم ھايش ، چشم ھايش شايد  رگ ،دھانی بزرگ پر از دندان ھای کوچک ، دماغی پھن و کوفته با دو سوراخ بز

 . دقيق، زيرک و خندان و بی رحم. م  باھوش ترين چشمانی باشند که در عمر خود ديده ا
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 تيز می بريدند و چه امنيت و اطمينانی از آن ساطع بود و چه صولت ۀمثل دو قطره نور می درخشيد و مثل دو تيغ

 ». ناباورانه ای

 از ١٩٨٠او در سال . گيری کرد  در نبرد استر شکست خورد، از فرماندھی کناره١٩٧٣که در سال  جياپ بعد از اين

  .از کرسی حزب کمونيست نيز کناره گيری کرد ١٩٨٢ويتنام و در سال » وزير دفاع«مقام سياسی 

نشان باالترين  .ی را کسب کردئ طالۀ مدال ستار١٩٩٢افتخاراتش در طول جنگ در جوالی سال  با اين وجود به خاطر

 .ويتنام   حماسهۀافتخار ويتنام ، جياپ ، ھنوز زنده است ، مثل خاطر

  

  

 


