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GÝRÝÞ

Son kýrk yýl boyunca, Vietnam halký, Vietnam Emekçiler
Partisinin ve onun büyük önderi Baþkan Ho Chi Minhin þanlý bayraðý altýnda, tarihimizde yeni bir çaðý, baðýmsýzlýk ve anayurdun
özgürlüðü çaðýný, sosyalizm çaðýný açarken ve dünya devrimine
lâyýk bir katkýyý yerine getirirken, milli kurtuluþ yolunda nefes almaksýzýn mücadele etti ve gerçekten büyük zaferler kazandý. Vietnam Halk Silahlý Kuvvetleri, Partinin uzak görüþlü yönetiminde,
halkýn ve Ho Amcanýn sevgi özeniyle donanarak doðdu ve geliþti.
Vietnam Halk Silahlý Kuvvetleri sýfýrdan baþlayarak yavaþ yavaþ
savaþa alýþmýþ, güçlü ve þanlý bir geleneðe sahip devrimci bir ordu
oldu. Halkýmýz [sayfa 9] ve ordumuz bunu herþeyden önce Partimizin
siyasi ve askeri çizgisi gibi yenilmez bir silaha borçludur.
Partimizin askeri çizgisi, onun siyasi çizgisinin organik bir
parçasýdýr. Bu çizgi, savaþ ve ordu üzerine Marksist-Leninist tezle-

Vo Nguyen Giap
Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý

7

rin ülkemizin somut þartlarýna yaratýcý bir biçimde uygulanarak,
Vietnam devriminde bütün halkýn silahlý ayaklanmasýnýn ve halk
savaþýnýn zengin pratik deneylerinin bir sentezinden oluþmuþtur.
Dünya devriminin askeri mücadelesindeki deneylerin öncülüðünde, partimizin askeri çizgisi bunu tamamen kendi gücüyle
gerçekleþtirirken, halkýmýzýn savaþ sanatýndaki binlerce geleneðini
yeni bir nitelik geliþmesine ulaþtýrýyor ve bunu devam ettiriyor.
Partimizin askeri çizgisi, Silahlý Kuvvetlerimizin ve halkýmýzýn bayraðý oldu ve daima öyle kalacaktýr. [sayfa 10]
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I
VÝETNAM HALK AYAKLANMASI
VE HALK SAVAÞI

Ulusal Kurtuluþ, baðýmsýzlýk ve özgürlük uðruna Vietnam
ulusunu sosyalizm amacýna ulaþtýrmak için Vietnam Emekçiler
Partisinin yönetimi altýnda halkýmýzýn sürdürdüðü devrimci mücadele, bu ülkeyi korumak ve inþa etmek için binlerce yýldýr verilen
þanlý mücadelenin bir devamýdýr. Ve bu devrimci mücadelede Partimizin askeri çizgisi ulusun askeri geleneðini sürdürmekten baþka
birþey deðildir.
Güney-Doðu Asyadaki coðrafik durumdan ötürü, ülkemiz
kuruluþundan bu yana aþaðý yukarý hiç ara vermeden yabancý saldýrganlara karþý yaþamak için þanlý ve uzun bir destan yaratan bir
mücadele verdi. Sadece [sayfa 11] ulusal plandaki, çatýþmalar hesaba
katýlýrsa, halkýmýz ulusal egemenliði korumak için Milattan 18. yü-
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zyýla kadar yirmiden fazla savaþ verdi. On asýr süren yabancý derebeylerin egemenliði sýrasýnda halkýmýz baðýmsýzlýðýný yeniden kazanmak için ayaklanmayý hiç durdurmadý.
Ýlk ayaklanma, Trung1 kardeþlerin ülkenin her yanýnda zafere ulaþan ayaklanmasýdýr. Bunu diðerleri (Dame Trieu2, Ly Bon3,
Mai Thuc Loan, vb.) tarafýndan yönetilen kurtuluþ savaþlarý izledi.
Baðýmsýzlýk ve ulusal egemenlik çaðýný açmak için 938de, bin yýllýk yabancý egemenliðine son veren Ngo Quyen4 tarafýndan parlak
bir zafer kazanýldý. Halkýmýz bu baðýmsýzlýk ve egemenliði korumak için 19. yüzyýla kadar yabancý müdahalelere karþý bir dizi
ulusal kurtuluþ savaþýna giriþmek zorunda kaldý.
Bu savaþlardan olmak üzere, Song istilasýna karþý XI. yüzyýlda da5 Ly Thuong Kiet tarafýndan yönetilen dehþetli bir saldýrý ve
bunu izleyen, saldýrgan orduyu yok eden, karþý saldýrýyla zafere
ulaþan Ly hanedanýnýn direnme savaþý yapýldý.
XIII. yüzyýlda, Moðol saldýrýsýna karþý, Tran hanedanýndan
Tran Hung Daonun komutanlýðýnda tarihimizin en tipik direnme
savaþlarýndan biri olan ve otuz yýl boyunca, Asyadan Avrupaya,
gaddarlýðý ve savaþ gücüyle ve zaferleriyle tanýnan, eski kýtanýn
büyük bir bölümünü fetheden böylesine ünlü bir orduya baþkent
Thang [sayfa 12] Longu6 üç kez yeniden ele geçirmekle7 meydan okuyan direnme savaþý oldu.
Daha XV. yüzyýlda Le Loi ve Nguyen Trainin yönetiminde
20 yýllýk Ming egemenliðinden sonra tüm iþgal ordularýný yok ederek
ulusu baðýmsýzlýðýna tekrar kavuþturan on yýllýk bir milli kurtuluþ
savaþý olan Lam Son Ayaklanmasý8 yapýldý. XVIII. yüzyýlda iç feodalizme karþý yeni bir güç olan geniþ bir devrimci köylü hareketine
dayanarak 200.000 kiþilik Tsing ordusunu mucizevi bir yýldýrým hareketi sonunda birkaç gün içinde ezen ve ülkemize yapýlan son
yabancý feodal saldýrýyý da bozguna uðratan Nguyen Hue Direnme
M.S. 40 yýllarýnda Doðu Hanlarý feodal alaylarýna karþý yapýlan ayaklanma.
Woo ordularýna karþý 448deki ayaklanma.
3
542de Leang derebeyi ordularýna karþý giriþilen ayaklanma.
4
Güneyli Derebey Han ordularýna karþý Bach Dang irmaðý üzerinde.
5
1075den 1077ye kadar.
6
Hanoinin eski adý.
7
1251, 1285 ve 1287de.
8
Lam Son: Thanh Hoa eyaletinin daðlýk bölgesi, 1417den 1427ye kadar ulusal direniþ
üssü.
1
2

10

Vo Nguyen Giap
Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý

Savaþý oldu.9
Ulusal baðýmsýzlýk veya vatanýn savunulmasý için halkýmýz, gerçekleþtirdiði bu ayaklanma ve savaþlarý ayný zamanda feodal sýnýfla beraber yönetti. Fakat, bu ayaklanma ve savaþlar tartýþmasýz tamamen halkçý bir nitelik taþýyorlardý. Tüm halk, vatanýn
kurtuluþu için yabancý saldýrganlara karþý bilinçli bir þekilde, kendikendine, yekvücut ayaklandýðýndan, bunlar halkçý nitelikte ayaklanma ve savaþlardýr. Bu sürekli mücadeleler ulusumuzun tamamen
zeka ve kahramanlýk dolu askeri gelenekleridir. Ve bunlar özellikle
atalarýmýzýn zengin askeri bilgilerinin derinliðinde geliþmiþlerdir.
XIX. yüzyýlýn ortalarýnda, sömürgeci Fransýz saldýrýsýnýn
baþlarýnda, Nguyenin sarayý alçakça teslim anlaþmalarý imzalarken, halkýmýz, güneyde Truong Cong Dinh10, Nguyen Trung Truc11,
kuzeyde Phan Dinh [sayfa 13] Phung12, Nguyen Thien Thuat13, Hoang
Hoa Than14 gibi büyük yurtseverlerin yönetiminde heryerde kahramanca baþkaldýrýyordu. Sömürgeciler, otuz yýl boyunca ülkenin
istilasýný tamamlayamadýklarý gibi, her an egemenliklerinin sarsýlmasýna da engel olamadýlar. Bugüne kadar halkýmýz, kendisinden
daha büyük, fakat ayný þekilde feodal bir rejim altýnda kendisiyle
pek fazla ekonomik, teknik ve kültürel fark bulunmayan yabancý
ülkelere karþý aralýksýz mücadele emiþti. Oysa ki, bu kez daha kalabalýk bir nüfusa, iyi donatýlmýþ bir ekonomi ve tekniðe, daha üstün silahlara sahip güçlü bir kapitalist ülke baþý çekiyordu.
Büyük Ekim Devrimiyle açýlan, ulusal planda kapitalizmden
sosyalizme geçiþ çaðýnda, insanlýk tarihinin yeni bir aþamasýnda
partimiz, Vietnam devrimini yönetmekten ibaret olan tarihsel görevini yerine getirsin diye kuruldu. Bu tarihi durumda, Vietnamlý ilk
komünist olan Baþkan Ho Chi Minhin baþkanlýðýnda Parti, Marksizm-Leninizmi ülkemizin somut þartlarýna yaratýcý bir biçimde uy9
Nguyen Hue: 1789da ülkeyi yeniden birleþtirdi; ülkeyi Quang Trung adý altýnda
yönetti.
10
Truong Cong Dinh 1867ye kadar ayaklanmayý yönetti.
11
Nguyen Tung Truc 1861den 1868e kadar direniþi yürüttü.
12
Phan Dinh Phung 18850den 1896ya kadar Ha Tinh-Nghe An bölgesindeki isyanlarý
yönetti.
13
Nguyen Thien Thuat 1855den 1859a kadar Bai Say (Göller Ovasý - Hai Hungun
bugünkü eyaleti) direniþi yönetti.
14
Hoang Hoa Tham: 1887den 1931e kadar Yen The bölgesinde (Ha Bacýn bugünkü
eyaleti) gerilla savaþýný yönetti.
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guladý; doðru devrimci bir çizgi çizdi  kapitalist aþamadan geçmek- sizin sosyalist devrime doðrudan baðlanmak zorunda olan
milli demokratik halk devrimi çizgisi. Tamamen yeni olan bu yolda Partimiz milli kurtuluþ mücadelesini yükümlendi. 1930daki Siyasi Tezlerde baþýndan beri belirli olan doðru siyasi çizgiye göre,
Parti yönetici rolü sorumluluðu altýna alýrken, iþçi sýnýfýnýn ve emekçi
köylülerin milli demokratik devrimin temel güçleri tüm devrimci
gücünü seferber etmesini, [sayfa 14] iþçi sýnýfýnýn yönetiminde saðlam
bir iþçi-köylü ittifaký gerçekleþtirmesini ve bunun temelinde geniþ
bir birleþik cepheyi oluþturmasýný bildi. Bu doðru siyasi çizginin
temeli üzerinde Partinin askeri çizgisi, halkýmýzýn uzun devrimci
mücadelesinin pratiðiyle yavaþ yavaþ belirlendi ve uygulandý.
1930-31 yýllarýnda, Partinin kuruluþundan o tarihe kadar devam eden devrimci fýrtýnanýn doruðu tüm ülkeyi fetheden Nghe
Tinh Sovyetleri (Nghe An ve Ha Tinh eyaletleri) hareketi oldu. Tarihimizde ilk defa, iþçiler ve köylüler arasýnda saðlam bir ittifaký gerçekleþtiren, olaylarla da doðrulanan iþçi sýnýfý hegemonyasý ve iþçiköylü hareketi birarada pek sýký biçimde düzenlendi. Sömürgecilerin, mandarinlerin15 ve eþrafýn bölgesel yönetimlerini devrimci
þiddetle devirmek ve belirli bazý kýrsal bölgelerde iþçi-köylü iktidarýný kurmak için Nghe An ve Ha Tinh iþçi ve köylüleri ayaklandýlar.
1936-39 yýllarýnýn demokratik hareketler aþamasý sýrasýnda,
Parti gizli ve illegal hareketle legal ve yarý-legal hareketleri akýllýca
birleþtiriyor, sömürge gericiliðine, saraya ve mandarinlere karþý özgürlük, demokrasi ve sosyal ilerlemeler için, saldýrgan faþizme karþý
dünya barýþýný savunmak için kýrda olduðu gibi þehirde de güçlü
bir siyasi mücadele hareketi seferber edebiliyordu. Bu aþamada,
bu büyük demokratik itiþ ve siyasi güçlerin yaratýlmasý ortaya çýkmakta gecikmeyecek olan yeni bir devrimci aþamanýn ilk müjdelerini veriyordu.
II. Dünya savaþý yeni bir durum yarattý. Parti birinci amacý
olarak ulusal kurtuluþu, merkezi görev olarak da ihtilâlin hazýrlanmasýný ön plana aldý. Olanaklarýn [sayfa 15] elverdiði en geniþ biçimde anti-emperyalist güçleri bir araya getirmek için Ulusal Birleþik
15
Mandarin: Eskiden Avrupalýlar tarafýndan Çinli yüksek memurlara verilen ad. Burada
iþbirlikçi anlamýnda kullanýlmýþtýr. -ç.
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Cepheyi kurdu. Partinin yönetiminde devrimci mücadele, siyasi
mücadeleden silahlý mücadeleye, siyasi kitle örgütlerinden silahlý
devrimci örgütlere dönüþtü; parti siyasi mücadeleyle silahlý mücadeleyi ustaca birleþtirdi ve ülkede devrimci bir atýlýmý, iktidarýn ele
geçirilmesi için genel ayaklanmanýn ilk müjdecilerini amacýna ulaþtýran bölgesel planda gerillayý ve kýsmi ayaklanmalarý harekete
geçirdi.
1945 Aðustos Devrimi tamamen halk tarafýndan yürütülen
bir genel ayaklanma oldu. Partinin yönetimi altýnda, çok kýsa bir
zaman içinde kentsel ve kýrsal kitleler kuzeyden güneye sonsuz bir
devrimci hamleyle ayaklanacaklar, Japon faþistleriyle kukla yönetimin boyunduruðunu kýrarak tüm ülkede iktidarý ele geçirecekler
ve Güney-Doðu Asyanýn ilk demokratik halk devletini, Vietnam
Demokratik Cumhuriyetini kuracaklardý.
Aðustos Devrimi, sömürge ve yarý-feodal bir ülkede marksizm-leninizmin ilk zaferidir. Halkýmýz silahlý bir ayaklanmaya
giriþmek ve tüm ülkede zaferi saðlamak için en uygun tarihi
aný yakalamasýný bilmiþtir.
1930-31 devrimci atýlýmýndan 1945 Aðustos devrimine kadar
olan 15 yýllýk kahramanca mücadele dönemi boyunca Partimizin
askeri çizgisi özünde yavaþ yavaþ ve uzun uzadýya bir çalýþmayla
iþlenerek ortaya çýktý.
Aðustos devriminin zaferinden sonra halkýmýz Amerikan
müdahalecileri tarafýndan desteklenen Fransýz sömürgecilerinin boyunduruklarýný yeniden tamlaya çalýþmalarýna karþý direnmek zorunda kaldý. Dokuz yýl kadar süren bu Birinci Direnme Savaþý 1953-54
kýþ-ilkbaharýnýn büyük askeri baþarýlarýyla þerefle sona erdi. Dien
Bien Phudaki tarihi zaferimizden sonra Fransýz sömürgecileri Cenevre anlaþmasýný imzalamak [sayfa 16] zorunda kaldýlar. Vietnam, Laos
ve Kamboçyanýn baðýmsýzlýk, egemenlik, birlik ve toprak bütünlüðünün uluslararasý planda tanýnmasý temeli üzerinde Hindiçinide
barýþ yeniden kuruldu. Ülkemizin kuzeyi tamamen kurtarýldý. Aðustos devriminin devamý olan bu muzaffer direniþ bir ulusal kurtuluþ
ve ulusal özgürlük savaþýdýr. Bu savaþ, gerçekten çok üstün donatým ve tekniðe sahip olan ve ABDnin önemli mali yardýmýndan
(1953-54de savaþ harcamalarýnýn % 80i) yararlanan güçlü bir emperyalist devletin saldýrganlýðý meslek haline getirmiþ yarým milyonluk ordusuna karþý, emperyalizm tarafýndan baþýndan beri her
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tarafý kuþatýlmýþ, zayýf bir silahlý kuvvetlere sahip, genel bir ayaklanmayla iktidarý ele geçiren fakat onu pekiþtirmeye bile zamaný
olmayan, geri bir tarým ekonomisine sahip, ancak savaþmaya ve
yenmeye azimli küçük bir ulusun savaþýdýr. Bunun yanýnda halkýmýz kendisinin de bir parçasý olduðu dünya sosyalist sisteminde
aþýrý bir önemi bulunan uluslararasý destek buldu. Fransýz sömürgecilerine karþý zaferimiz, sömürgelerdeki ulusal kurtuluþ
savaþlarý tarihinde ilk büyük zaferdir.
Bu direnme savaþý boyunca Partimizin askeri çizgisi geliþtirildi ve her yönden uygulandý.
Sona eren birinci direnmeden sonra ülkemizin güneyini ayýrmak, onu bir yeni-sömürge yapmak, kuzeye ve sosyalist kampa
karþý saldýrýlar düzenlemek amacýyla bir üs haline getirmek ve Güney-Doðu Asyadaki devrimci hareketi durdurmak için Fransýz
sömürgecilerinden nöbeti devralan Amerikan emperyalistlerine
karþý halkýmýz yeniden savaþa giriþmek zorunda kaldý. Bu kez, saldýrgan çok büyük bir ekonomik ve askeri potansiyele, modern ve
muazzam bir savaþ makinasýna sahip olan emperyalist kampýn en
güçlü ülkesi Amerikan emperyalizmiydi ve üstelik o, bütün insanlýðýn bir [sayfa 17] numaralý düþmaný, uluslararasý jandarmasýydý.
Güney Vietnam Ulusal Kurtuluþ Cephesinin bayraðý altýnda
mücadeleyi ön saflarda sebatla sürdüren güneyli yurttaþlarýmýz,
büyük devrimci kahramanlýklar göstererek ülkemizin tarihine hergün yeni zafer sayfalarý ekliyorlar.
1959 ve 1960ta etkili ve çetin politik mücadele yýllarýný takiben, güneyin geniþ kýrlýk alanlarýnda zincirleme ayaklanmalar patlak verdi. Bunlar milyonlarca yurttaþýmýzýn sürdürdüðü yaratýcý ve
çok yiðitçe hareketlerdi. Çok küçük silahlý birliklerce desteklenip,
esas olarak yýðýnlarýn politik gücüne dayanarak büyük engelleyici
araçlarýna ve ikiyüzbinin üzerindeki güçlü ordusuna raðmen kýrlýk
alanlarda düþmanýn kolunu kýrdýlar ve ülkenin önemli ölçüde büyük
bir kýsmýnda kontrolü ele aldýlar. Bu ayaklanmalar Ngo Dinh Diem
faþist rejiminin çökmesini saðladý ve ABD özel savaþýna karþý
bir devrimci savaþa, ulusal kurtuluþ savaþýna dönüþtü. Washington ulusal kurtuluþ hareketlerine karþý uluslararasý emperyalizmin
kazandýðý en yeni deneyimleri de kullanarak, yarým milyondan
fazla kukla ordu ve 30.000 ABD danýþmanla birlikte Güneydeki
devrimi boðmak için karþý saldýrýya kalktý. Böylece halkýmýz ABD
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emperyalist saldýrganlarýna karþý Ýkinci Direnme Savaþýný baþlattý.
Dört yýl içinde, güneyli yurttaþlarýmýz, kukla ordu ve yönetiminin
önemli bir kýsmýný safdýþý býraktýlar ve ABD özel savaþ ve stratejik hamle (stratejik köycükler politikasý) politikasýný bozdular.
Ve Amerikan emperyalistleri kendilerinin ve uydu ülkelerinin birliklerini toptan Güneyde savaþa soktular ve Güneydeki baþarýsýzlýklarýný telafi etmek ümidiyle Kuzeyde bir imha savaþý baþlattýlar. Baþkan Ho Þi Minhin yüce çaðrýsýna cevap veren halkýmýz
Güneyi kurtarmak, Kuzeyi [sayfa 18] savunmak ve nihayetinde tüm
ülkeyi birleþtirmek için saldýrganlara karþý tüm ülkede savaþmaya
karar verdiler. Bu, ABD emperyalizmi tarihindeki en büyük ve en
vahþi sýnýrlý savaþýna karþý verilen bir kurtuluþ savaþý, bir
devrimci savaþtýr. Bu savaþ, ABD tarafýndan nükleer silahlar hariç
her çeþit modern silahýn kullanýldýðý, yüzmilyon dolardan fazla harcamanýn yapýldýðý, bir milyondan fazla GJ, kukla ve uydu askerin
kullanýldýðý, Hanoi ve Haiphongun bombalanmasýna kadar benzeri görülmemiþ barbarlýðýn yapýldýðý, bizzat Washington tarafýndan
týrmandýrýlan bir savaþtý. Olaðanüstü kahramanlýklar gösteren halkýmýz sebatla her alanda karþý koydu, sürekli zaferler kazandý ve
kazandýðý her zafer onu daha da güçlendirdi. Ancak üç yýl sonra,
1968in ilkbaharýnda Güneyin halký ve silahlý güçleri isyanlarý birleþtirerek genel saldýrýyý baþlattý. Bu savaþýn tarihsel bir dönüm
noktasý olarak düþmaný bütün muharebe alanlarýnda savunma stratejisine dönmeye zorladý ve ona sýnýrlý savaþýn iflasýný kabul etme
ve kör bir yola, savaþýn Vietnamlýlaþtýrýlmasýna ve amerikansýzlaþtýrýlmasýna girmeye zorladý. Güneydeki devrimci savaþ yeni bir
þekil alýyor, bütün alanlarda büyük zaferler kazanýyor ve son zafere
doðru ilerliyor.
Güneydeki devrim ve devrimci savaþ, Vietnam devriminin
tüm deneylerinin ve Fransýz sömürgecilerine karþý verilen direniþte,
Aðustos Devriminde kazanýlan deneyimin uygulanmasý ve
geliþtirilmesidir. [sayfa 19]
Kuzey Vietnamda halkýmýz ve silahlý güçler Amerikan emperyalistlerinin modern hava güçleriyle yürüttükleri imha savaþýný,
ülkemizde benzeri görülmemiþ bir karadan havaya halk savaþýnda
bozguna uðrattýlar. Ýlk olarak, sosyalist Kuzeyde kapsamlý bir devlet yapýsýyla bir kendini savunma savaþý yürüttük. Biz tüm ülkenin
büyük geri üssü olarak üzerimize düþen görevi yaptýk ve sosyalist
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Kuzeyi savunarak yabancý saldýrganý bozguna uðrattýk.
Sosyalist inþa ile birlikte direnme savaþýný sürdürerek, sivil
savunmayý aktif bir þekilde örgütlerken hücum operasyonlarý düzenleyip tüm halkýmýzýn gücünü birleþtirerek düþmanla dövüþtük.
ABDnin savaþý týrmandýrmak için tüm tertiplerini boþa çýkararak
düzen ve güvenliði koruduk, iyi haberleþme ve ulaþtýrmayý saðladýk, üretim faaliyetlerini sürdürürken savaþtýk. Dört yýllýk kahramanca mücadeleden sonra ABDnin imha savaþýný tamamiyle bozguna uðrattýk.
Bizim ulusal çaptaki anti-ABD direniþ savaþýmýz tarihimizdeki yabancý saldýrganlara karþý verilen en büyük ve en
parlak savaþtýr. O, þimdi, dünya halklarý tarafýndan ABD emperyalizmine karþý verilen mücadelenin doruðunda ve en önündedir. Bu
savaþta, partimizin askeri çizgisi bütün yönlerden zengin deneyimlerle zenginleþtirilmiþ ve yeni bir geliþme kazanmýþtýr.
Böylece dýþ saldýrýlara karþý boyun eðmez mücadele geleneðine sadýk kalan halkýmýz, partimizin önderliði altýnda onyýllardýr yorulmaksýzýn savaþarak, üç emperyalist gücün saldýrgan
ordularýný baþarýyla yendi; eski sömürgeciliðin daðýlýp parçalanmasýna etkin katkýda bulundu ve þimdi bütün dünyada yenisömürgeciliðin iflasýný ve çöküþünü gayretli bir þekilde hýzlandýrýyor. [sayfa 20]
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II
TÜM HALKIN DÜÞMANLA SAVAÞI

Partinin önderliði altýndaki uzun mücadelesinde halkýmýz
birçok alanlarda zengin deneyimler edindi.
Saldýrý savaþlarýnýn deðiþik biçimleri ve düþman konusunda, halkýmýz, üç kýtadan üç büyük emperyalist gücü, acýmasýz
Japon faþistlerini, Avrupanýn en eski emperyalist gücü Fransýz
sömürgecilerini ve uluslararasý jandarma, uluslararasý emperyalizmin elebaþýsý ABD emperyalizmini baþarýyla bozguna uðratmak
için devrimci savaþlar ve silahlý ayaklanmalar yaptý. Biz, Fransýz
sömürgecileri ve Japon faþistlerinin saldýrýlarýndan ABD emperyalizminin yeni sömürgeci savaþýna; faþist araçlar ve kuk-la yöneticilerle yürütülen yeni-sömürgeci hükümranlýktan özel harpe, sýnýrlý
savaþa ve ABDnin hava ve deniz imha savaþýna kadar bütün
saldýrý biçimlerine karþý koyduk.
Devrimci þiddetin kullanýlmasý ve mücadele biçimi konusunda; halkýmýz ülkeyi savunmak ve kurtarmak ve iktidarý ele
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geçirip onu korumada zengin deneyimler kazandý. Halkýmýz genel
ve kýsmi olarak, kentleþmiþ merkezlerde ve kýrlarda tüm halkýn
isyanlarýný baþlattýlar. Eski tip sömürge saldýrý savaþýna karþý koymak için esas olarak, silahlý mücadeleyi uygulayarak uzun süreli
halk savaþý verdiler. Yeni-sömürgeci savaþýn deðiþik [sayfa 26] biçimlerine karþý ise, silahlý ayaklanmalar ve askeri saldýrýlarla, siyasi faaliyet ve silahlý mücadeleyi birlikte yürüttüler. ABD imha savaþýný
bozguna uðratmak için bir karadan havaya halk savaþý verdiler.
Ýç ve dýþ tarihsel koþullara gelince, halkýmýz en deðiþik
tarihsel koþullarda devrimci savaþ ve halk savaþý deneyimi kazandý: iktidar henüz ellerinde olmadýðý zaman; sonra onu birkaç bölgede kazandýklarýnda; mücadelemiz, daha henüz olgunlaþmamýþ,
halkýn demokratik rejimine dayandýðýnda; ve sonra inþa sýrasýnda
sosyalist sistemin üstünlüðüne dayandýðýnda; tüm ülkede birleþik
bir devrimci strateji ulusal demokratik halk devrimi stratejisi uygulandýðýnda; sonra geçici olarak ikiye ayrýldýðýnda iki ayrý strateji uygulandýðýnda; bir dünya savaþý çýkýp emperyalistler birbirleri ile
savaþýrken ve bir dünya savaþý olmadan ayaklanma ve direniþ savaþýnýn yapýlmasýnda; güçlerimizin hâlâ mütevazý ölçülerde olduðu
ve emperyalizm tarafýndan tamamen kuþatýldýðý koþullarda direnme savaþýnýn sürdürülmesinde; ve sonra sosyalist kampýn geniþ
desteðinin alýndýðý zaman v.s....
Halkýmýz uzun süreli, güç, kompleks ve amansýz bir savaþý
sürdürmek zorunda kaldý. Vietnamýn Güneydoðu Asyadaki son
derece önemli stratejik konumu nedeniyle son onyýllardýr uluslararasý emperyalizm Fransýz, Japon, tekrar Fransýz ve sonra Amerikan ve onun uþaklarý halkýmýza karþý-devrimci þiddeti defalarca
uyguladýlar. Böyle güçlü ve vahþi düþmanlar karþýsýnda halkýmýz,
Partimizin parlak bayraðý altýnda, [sayfa 27] tam bir devrimci ruh ve
yýlmaz direniþ iradesi göstererek devrimin ilerleyen durumunu
sebatla korudu ve geliþtirdi. Baþarý arkasýna baþarý kazanýp, tarihimizde benzeri görülmemiþ kazanýmlar kaydederek bu yolla dünya
devrimine deðerli katkýda bulundular. Bu, teorik temelleri Marksizm-Leninizmde olan ve ayný zamanda devrimci mücadele pratiðinde derin kökler bulan partimizin genel ve askeri çizgisinin
doðruluðunu kanýtladý. Onlar bizden kendi öz deneyimlerimizden
çýkan ve baþka ülkelerin deneyimlerini basitçe kopye etmemizi
önleyecek yüksek derecede baðýmsýzlýk ve yaratýcýlýk istiyorlar.
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Yukarýda deðinilen noktalardan hareketle, Partimizin önderliðinde halkýmýzýn verdiði savaþlarýn temel karakteristiklerini þöyle
özetleyebiliriz:
1- Bizim savaþýmýz ulusal kurtuluþ ve ulusal savunma
için, emperyalizmin haksýz ve saldýrgan savaþýna karþý Vietnam
halkýnýn ve ulusun çýkarýna devrimin hedeflerine varmak ve
partinin siyasi çizgisini yerine getirmek için ve dünya devrimi
uðruna verilmiþ bir haklý savaþtýr.
Savaþ politikanýn devamýdýr. Partinin devrimci çizgisi devrimci savaþýn siyasi hedefini ve halkýmýzýn sürdürdüðü savaþýn haklý karakterini belirler. Tam tersine, emperyalistlerin sömürgeci ve
saldýrgan politikasý onlarýn savaþýnýn haksýz ve karþý-devrimci karakterini belirler.
Atalarýmýzýn bize miras býraktýðý askeri gelenekler, ülkeyi
kurtarmak ya da savunmak için verilen bütün haklý savaþlarýn gelenekleridir. [sayfa 28] Ulusal kurtuluþ için ayaklanma ve savaþlarýmýzý
yöneten feodal sýnýf daima haklý bir dava için ülkeyi ve halký
kurtarmak için ayaklandýlar ve ulusal birliði saðlamak için bazý
demokratik tedbirler aldýlar. Her ne kadar feodal yapý ile sýnýrlanmýþ
olsalar da bu askeri gelenekler; ülkenin nehirlerini ve daðlarýný
savunmak (Ly Thuong Kiet), ülkeyi savunmak için en iyi yol olduðu için, sürekli bir temel saðlamak ve derin köklere ulaþmak
için halkýn gücünü takviye etmek ve mücadele için tüm halký
birleþtirmek (Tran Hung Dao), barbarlýða adaletle karþý koymak
ve zalimliðe insanlýkla savaþmak (Nguyen Trai) için hak savaþlarýnýn en yüce ruhu haline geldiler. Bu kesinlikle böyleydi, çünkü
onlarýn amaçlarý ülkeyi korumaktý ve bizim hak savaþlarýmýz bu
yenilmez gücü yurtseverlik ve ulusal birliði her zaman harekete
geçirebildi.
Bizim çaðýmýzda ulusal kurtuluþ devrimi uluslararasý proleter devriminin önemli bir parçasýdýr. Partimiz devrimin hedeflerini
açýkça tarif etti ulusal baðýmsýzlýk, halk demokrasisi ve sosyalizm.
Bunlar devrimin deðiþik aþamalarýnda halkýmýzýn verdiði ulusal savunma ve ulusal kurtuluþ için tüm ayaklanma ve savaþlarýn
siyasi hedefleridir. Devrimimiz ve devrimci savaþýmýz þimdi ulusal
kurtuluþu halkýn demokratik haklarýnýn kazanýlmasýna ve sosyalizme; Vietnam devrimini dünya devrimine baðlýyor. Baþkan Ho Chi
Minh ülkeyi korumak ve halký kurtarmak için tek yolun proletarya
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devrimi olduðunu söylüyor.
Bugün, partimizin önderlik ettiði ulusal [sayfa 29] mücadele
ulus ile sýnýfý, yurtseverlik ile enternasyonalizmi çok yakýndan
birleþtirmiþtir. Bu, dünya devriminin istekleri ile uygunluk gösteren
sýnýfýmýzýn, emekçi halkýn, tüm ulusumuzun temel istekleri ve derin arzularýný Vietnam toplumunun geliþmesinin nesnel yasasýna
baðlar. Bu yüzden, Partinin önderliðinde halkýmýzýn verdiði ulusal
kurtuluþ savaþýnýn haklýlýðý þimdi yeni bir nitel içerik ve tamamen
yeni bir güce sahiptir. Davamýzýn haklýlýðý tüm halkýmýzý ülkeyi
savunmak ve kurtarmak için kararlýlýkla harekete geçirdi; davamýzýn haklýlýðý ve kaydettiðimiz baþarýlar bize tüm dünyadaki ilerici
insanlarýn desteðini kazandýrdý. Bu, bizim için, temeli partimizin
askeri çizgisinde yatan düþmanýn asla anlayamadýðý tükenmez bir
güç kaynaðýdýr.
2 - Bizim savaþýmýz, geri bir ekonomi ve fazla büyük olmayan yüzölçüme ve nüfusa sahip eski sömürge ve yarý-feodal
bir ülkenin halkýnýn, fakat bunun yanýnda yabancý saldýrýlara
karþý yüzyýllardýr mücadele deneyimi olan ve yeni bir sistemi 
halk demokrasisini ve sosyalizmi inþa eden ve geniþ topraklara ve nüfusa sahip, büyük ekonomik ve askeri potansiyeli,
modern silah ve teknolojisi olan, sayý ve teçhizat bakýmýndan
üstün, saldýrgan emperyalist ordulara karþý savaþmayý ve bozguna uðratmayý bilen yiðit, zeki, dirençli ve becerikli bir halkýn
ulusal kurtuluþ savaþýdýr.
Geçmiþte ve bugün yabancý askeri saldýrýlara karþý verdiðimiz savaþlarý, daima bizden çok kuvvetli askeri üstünlükleriyle
nüfus ve geniþlik [sayfa 30] bakýmýndan kesinlikle bizden büyük ülkelerin istilacý ordularýna karþý verildi. Geçmiþte istilacý ülkeler bizimle ayný feodal düzene sahip iken bugün saldýrganlar yalnýz bizden
toprak ve nüfus bakýmýndan çok üstün olmayýp ayný zamanda
geliþmiþ endüstrileri, büyük ekonomik ve askeri potansiyeli ve modern silahlarý olan emperyalist güçlerdir ve ülkemiz çok geniþ olmayan toprak ve nüfusa sahip ve üstelik ekonomik bakýmdan
geliþmemiþ eski sömürge ve yarý-feodal bir ülkedir. Diðer taraftan,
atalarýmýzdan farklý olarak biz þimdi saldýrganlarýn çürümüþ, gerici
düzenlerinden kesinlikle daha iyi olan yeni bir sosyal düzeni, halk
demokrasisi ve sosyalizmi kurmaya çalýþýyoruz. Ve biz, ileri bir
sosyal düzenin ve bu düzenin sahibi olan Vietnamlý yeni insan
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türünün büyük gücüne sahibiz.
Zamanýmýzdaki ulusal kurtuluþ ve ulusal savunma savaþýný
kazanmak için düþmanla bizim güçlerimiz arasýndaki iliþkiyi doðru
deðerlendiren halkýmýz, uygun nüfus, arazi ve iklim þartlarýnýn tüm
avantajýný kullandý ve ileri bir sosyal düzenden ve yeni dönemin
Vietnamlý insanýndan aldýðý gücü tamamiyle ortaya koydu. Bu temelde ulusun askeri geleneðini cesaret ve akýllýca devam ettirdi ve
geliþtirdi ve yeni koþullarda çok sayýda ve daha güçlü düþmaný
bozguna uðratmakla kalmadý ve ayný zamanda mükemmel siyasi
ve moral üstünlüðüyle düþmanýn üstün askeri gücünü altetmeyi
ve zorbalýk üzerinde uygarlýk zaferi kazanmayý baþardý. Zeka ve
beceriklilikleri ile savaþmak ve kazanmak kararlarý sayesinde halkýmýz temel avantajlarýný ve önemli güçlerini [sayfa 31] kullandý,
düþmanýn görece güçlü yanlarýný altetti, temel zayýflýklarýný artýrdý
ve düþmana saldýrmak ve onu ezmek için yeni dönemde halk
savaþýnýn birleþik gücünü bütünüyle ortaya koydu.
3- Bu savaþ, dünya devriminin emperyalizm karþýsýnda
devamlý üstünlüðünün olduðu, dünya çapýnda devrimci güçlerin gerici güçlere karþý üstünlüklerini artýrdýklarý, ulusal kurtuluþ
devriminin ve sosyalist devrimin zaferi çaðýnda verilen bir ulusal kurtuluþ ve ulusal savunma savaþýdýr.
Feodal dönemde, atalarýmýz dýþarýdan herhangi bir destek
ve yardým almaksýzýn, sadece kendi güçlerine dayanmak zorunda
kaldýlar. Bugün biz ulusal kurtuluþ ve ulusal savunma savaþýný oldukça farklý uluslararasý koþullarda sürdürüyoruz.
Ekim Devriminin zaferi insanlýk tarihinde yeni bir dönem,
dünya çapýnda sosyalizmin zaferi ve kapitalizmin çöküþü dönemini açtý. Geliþmiþ kapitalist ülkelerdeki iþçi sýnýfýnýn sosyalist devrimci hareketini ezilen halklarýn ulusal-kurtuluþ devrimine baðladý.
Partimizin önderliðindeki Vietnam devrimi dünya devriminin ayrýlmaz bir parçasýdýr. O, deðiþik ülkelerdeki devrimci hareketlerin
iþbirliðinden ve geniþ desteðinden yararlanýr. Özellikle, Ýkinci Dünya
Savaþýnda, Sovyetlerin faþizme karþý kazandýðý zafer Avrupa ve Asyada birçok ülkede devrimin zaferini hazýrladý. Bir dünya sosyalist
sistemi doðdu ve dünya devriminin geliþmesinde tayin edici bir
faktör haline geldi. Sosyalist kamp bu dönemde [sayfa 32] ulusal-kurtuluþ mücadelesinin siperi ve baþlýca dayanaðýdýr. Çin devriminin
zaferi ve Çin Halk Cumhuriyetinin kurulmasýyla, dünya devrimci
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güçleri v e onun nüvesi olarak sosyalist kamp, emperyalizmin ve
karþý-devrimci güçlerin karþýsýnda daha güçlenmiþtir. Kesilmeyen
bir ilerleme durumunda olan dünya devrimi her yandan emperyalizme amansýzca saldýrmakta ve büyük zaferler kazanmaktadýr.
Bunlar, Vietnamda, devrim ve devrimci savaþ için þimdi mevcut
olan en elveriþli dünya koþullarýdýr.
Bugün halkýmýz Kuzeyde sosyalizmi inþa ve savunmasýný
sürdürürken ayný zamanda Güneyi kurtarmak ve sonunda ülkeyi
yeniden birleþtirmek için ABD saldýrýsýna karþý direniþ savaþýný sürdürüyor. Zamanýmýzda ülkemizdeki devrim iki devrimci aþamayý
buluþturuyor: Sosyalist devrim ve ulusal-kurtuluþ devrimi. Bu dünya
devrimci hareketinde, bizim devrimimizin yerini güçlendiren temel
bir avantajdýr. Marksizm-Leninizm ve uluslararasý enternasyonalizm temelinde uluslararasý dayanýþma doðru çizgisi ve partimizin
kusursuz devrimci çizgisi rehberliðinde, güçlü emperyalist saldýrganlara karþý verdiði uzun ve çetin mücadelesinde halkýmýz, dünya
devrimine aktif bir katkýda bulunmaktadýr. Ayný zamanda, Sovyetler Birliði ve Çinden ve diðer kardeþ sosyalist ülkelerden ve Amerikan halký dahil olmak üzere dünyanýn diðer ilerici halklarýndan
destek ve büyük yardýmlar alýyorlar. Ýþte bu zaferimizin çok önemli
bir faktörüdür.
Emperyalist saldýrganlara gelince; onlar tarihin mahküm ettiði gerici bir sosyal sistemi [sayfa 33] temsil ediyorlar. Onlar dünya
devriminin þiddetli saldýrýsýný geçiþtirmek için çýlgýnca çaba sarfediyorlar ve mevcut tüm güçlerini toparlamaya uðraþýyorlar. Fakat,
diðer gerici güçlerle birlikte savunma durumunda kalarak yenilgi
arkasýna yenilgi alýyorlar, hergün daha zayýflýyorlar. Kendi halklarý
artan bir þekilde açýkça onlara karþý koyuyor, dünyada giderek yalnýzlaþýyor, iç çeliþkileri hergün daha keskinleþiyor. Bu, þimdiki durumda onlarýn temel zayýflýklarýndan biri ve keza bizim mücadelemiz için büyük bir avantajdýr. Bizim eski saldýrganlarýmýz, sonunda
Sovyetler ve müttefiklerinin maðlup ettiði Japon faþistleri ve Ýkinci
Dünya Savaþýnda ülkeleri Naziler tarafýndan istila edilen ve sonra
kurtarýlan Fransýz sömürgecileriydi. Bugün, emperyalist kampýn
elebaþýsý ABD emperyalistleri her bakýmdan büyük zorluklar ve
çeliþkilerle karþý karþýyadýrlar; iþleri sürekli kötüye gitmekte ve giderek daha zayýflamaktalar.
Ülkemizdeki devrimci savaþýn bu karakteristikleri partimi-
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zin askeri çizgisine tamamen yansýmaktadýr.
Partimizin askeri çizgisi halk savaþýnýn askeri çizgisi
onun siyasi çizgisinden gelir ve ona tabi olmalýdýr; bu, sosyalizm, halk demokrasisi ve ulusal baðýmsýzlýðý kazanmak için
halkýmýzýn verdiði halk savaþýnýn çizgisidir. Devrimci þiddetin
Marksist-Leninist kavranýþýnýn uygulanmasýyla Partimizin askeri çizgisi þöyle ifade edilebilir: tüm ulusun iþçi sýnýfýnýn önderliðinde düþmana karþý savaþmasý, savaþan güçlerinin sonuna
kadar geliþtirilmesi, emperyalizmin büyük saldýrgan [sayfa 34] ordularýna üstün gelmek için halk savaþýný ve halk ayaklanmalarýný sürdürmek.
Marksizm-Leninizmin ustalarý halk savaþýndan söz etmiþlerdir. Engels 1793de burjuva devriminde Fransýz halkýnýn verdiði
mücadeleyi deðerlendirmiþ ve ona yýðýnlarýn, tüm halkýn isyaný
ve halk savaþý demiþtir. Keza 19. yüzyýlda Ýngiliz sömürgecilerine
karþý Çin halkýnýn mücadelesini Çin ulusunun korunmasý için halk
savaþý, bir savaþ, son tahlilde gerçek bir halk savaþý olarak kabul etmiþ ve nitelemiþtir.
Halkýmýz ülkeyi kurtarmak ve savunmak için verilmiþ uzun
bir ayaklanmalar ve halk savaþlarý geçmiþine sahiptir.
Tarihimizdeki halk savaþlarý yabancý saldýrganlara karþý feodal sýnýfýn yönettiði ve Tay Son devrimci köylü hareketiyle baþlayan
hem dýþ saldýrganlara hem de ülkedeki çürümüþ feodal yöneticilere karþý sürdürülen halk savaþlarýdýr. Bugün ise halk savaþýna iþçi
sýnýfý önderlik etmektedir.
Geçmiþte, bütün halk savaþlarý devindirici güç, önderlik ve
hedeflerinde tarihsel sýnýrlamalar göstermiþtir. Þimdi ise bizim,
iþçi sýnýfý önderliðindeki halk savaþýmýz, bu çaðýn þartlarý ve
çev-resi içinde bütün anlam ve önemi ile halk için halkýn
verdiði bir savaþtýr. Hedefleri olan ulusal baðýmsýzlýk, halk demokrasisi ve sosyalizm nedeniyle, partimizin, Vietnam iþçi sýnýfýnýn
partisinin devrimci çizgisi, halk savaþýmýzýn ülkenin kurtuluþunu,
halkýn kurtuluþunu, ulusal kurtuluþ ve savunmayý çalýþan halkýn
özgürleþtirilmesine baðlamasýný saðlar. Ýþte bu partimizin [sayfa 35]
politik çizgisini izleyen halkýn savaþan güçlerinin neden þimdiki
durumda en güçlü ve en geniþ temelde güçler olduðunu açýklar.
Partimiz, tüm halký iþçi sýnýfýnýn önderliðindeki iþçi-köylü ittifaký
temelinde geniþ bir ulusal birleþik cephede harekete geçirdi, to-
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parladý ve dünya halklarý ve iþçi sýnýfý ile birleþtirdi. Bu halk savaþýmýzýn yeni ve yenilmez gücüdür. Devrimci görevlerinin ve savaþýn
hedeflerinin derinden farkýnda olan savaþçýlarýmýz, büyük güçlerini ulusal bilinçten ve þimdi yeni bir içerik taþýyan geleneksel yurtseverlikten alýyorlar. Bu, demokrasi, sosyalizm aþký ve proletarya
enternasyonalizmi ile birleþmiþ bir yurtseverliktir. Bu, iþçi sýnýfýnýn
devrimci ruhu ile birleþmiþ halkýmýzýn ateþli yurtseverliðidir.
Zamanýmýzda, savaþmak için ayaklanan tüm ulusun gücü
ile biz temel olarak kendi güçlerimize dayanýyoruz. Biz, ileri bir
sosyal düzenin ve Vietnam insanýnýn ortak gücüyle kendi topraðýmýzda savaþýyoruz. Ayný zamanda dünya devriminin ve onun nüvesi olan sosyalist kampýn büyük desteði ve yardýmýna sahibiz.
Partimizin askeri çizgisi, devrimci þiddeti yýðýnlarýn þiddeti,
devrimi yýðýnlarýn eseri olarak anlayan devrimci þiddetin Marksist-Leninist kavranýþýnýn yaratýcý bir uygulamasýdýr. Devrimci
þiddet, kitlelerin politik güçleriyle halkýn silahlý güçlerini, silahlý mücadeleyle siyasi çalýþmayý genel ayaklanma ve halk savaþýnda
son bulacak þekilde birbirine baðlamalýdýr. Þiddet anlayýþýnýn böyle
derinden ve doðru kavranýþý tüm halkýn ve ulusun güçlerini harekete geçirmeyi ve örgütlemeyi mümkün kýlar. Düþmanla sadece
silahlý [sayfa 36] güçlerle deðil mevcut her araç kullanýlarak tüm toplumca savaþýlýr. Ýnsan yalnýz üretimi artýrýp savaþa destek görevini
yerine getirmezler, ayný zamanda bizzat dövüþe katýlýrlar. Biz
düþmanla yalnýz silahlý mücadele yoluyla deðil, yýðýnlarýn siyasi eylemleriyle, kukla, Amerikan ve diðer birlikler arasýnda ikna edici
çalýþma ile de dövüþüyoruz; biz sadece askeri saldýrýlar deðil, deðiþik
biçim ve alanlarda yýðýn ayaklanmalarý baþlatýyoruz. Vietnam halk
savaþýnýn þimdi yeni karakteri, kitlelerin yüksek sýnýfsal ve ulusal bilinçleri ve tüm ülkede mücadelenin sýký ve bilimsel örgütlenmesi, ve mücadelenin esnek yöntemleri sayesinde 30
milyondan fazla Vietnamlýnýn ulusal kurtuluþun cesur savaþçýlarý
haline gelmesidir.
Tüm halký düþmanla savaþtýralým þiarýyla ifade edilen çizgimiz þu sorunlarda somutlaþýr:
- Tüm halkýn savaþ için harekete geçirilmesi ve örgütlenmesi, halkýn politik ve silahlý güçlerinin yaratýlmasý ve bunun üç kategorisi ile savaþan halkýn nüvesinin oluþturulmasý,
- Yýðýnlarýn politik güçlerine dayanma, halk savaþýnýn direniþ
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üslerinin ve geri üslerinin kurulmasý; uluslararasý geri cepheden 
sosyalist kamptan yardým alýrken bölgesel cephe gerisi ile ulusal
cephe gerisi arasýndaki koordinasyonun saðlanmasý,
- Halk savaþýnýn askeri sanatýnýn ve yönetim tarzýnýn yaratýcý
uygulamasý, bizden sayýca daha fazla ve daha iyi teçhizatlandýrýlmýþ
düþman birliklerine baþarýyla karþý koyma, kýrda ve kentteki bütün
stratejik bölgelerde politik [sayfa 37] çalýþma ve silahlý mücadelenin
birleþik gücü ile düþmana saldýrý, nihai zaferi kazanana kadar adým
adým düþmanýn bozguna uðratýlmasý,
- Zaferin tayin edici faktörü olarak savaþýn sevk-idaresinde
partinin önderliðinin güçlendirilmesi.
Özet olarak, bizim deneyimlerimiz esas olarak emperyalist
yönetimi kovmak ve iktidarý almak için silahlý ayaklanma, devrimci savaþ ve ulusal-kurtuluþ savaþý deneyimleri, keza, uygun
politik ve ekonomik yapýda bir devlete sahip iken ulusal bir bölgemizi savunmak için verdiðimiz savaþýn deneyimleridir.
Partimizin askeri çizgisi, onun doðru politik çizgisinden, savaþ
ve ordu üzerine Marksist-Leninist teoriden, atalarýmýzýn askeri yeteneðinden ve dünya devrimci mücadelesinin ileri deneylerinden
çýkmýþtýr. Ayný zamanda, son kýrk yýldýr partimizin önderliðinde
verilen devrimci mücadele pratiðinde halkýmýzýn kazandýðý deðerli
deneyimlerin zenginliðinin yansýmasýdýr.
Baþlangýcýndan itibaren geliþme süreci boyunca bu askeri
çizgi daima doðruluðunu kanýtladý ve halkýn geniþ yýðýnlarýnýn tükenmez yaratýcý ruhu ve büyük güçleri ile desteklenerek, partinin
politik çizgisinin devamlý rehberliðinde yenilmez bir güç gösterdi.
Devrimci savaþýn kudreti devrimin gücünü temsil eder. Doðru devrimci görevden halk savaþýnýn doðru politik hedefine geliþ,
devrimci þiddetin doðru tespitinden halk ayaklanmasý ve halk
savaþý tespitlerine geliþ partinin askeri çizgisi ile politik çizgisi
arasýndaki diyalektik iliþkidir. Askeri çizgimizin ve [sayfa 38] halkýn
devrimci savaþýnýn gücünün kaynaðý burada yatar.
Sürekli savaþ koþullarýnda partimizin askeri çizgisi devamlý
olarak savaþ içerisinde sýnandý, tamamlandý, geliþtirildi ve mükemmelleþtirildi. Teoride sürekli geliþme yaparak savaþta yeni baþarýlar
elde etti. O, emperyalist saldýrganlara ve onlarýn geri ve yozlaþmýþ
burjuva askeri teorilerine karþý halkýmýzýn yenilmez silahýdýr. [sayfa
39]
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III
YIÐIN AYAKLANMASI VE
HALK SAVAÞINDA POLÝTÝK VE ASKERÝ GÜÇLER

Bir halk savaþý güçlerini yaratmada doðru çizgiyi, bütün halký
harekete geçirmeyi ve silahlandýrmayý, onlarý bütün biçimlerinde savaþa ve ayaklanmaya sokmayý, yýðýnlarýn geniþ politik
güçlerini ve halk savaþýnýn nüvesi olarak üç kategori birliði ile
halkýn silahlý güçlerini örgütlemeyi kapsayan bir çizgiyi gerektirir.
Bu çizgi, halkýn seferber edilerek silahlandýrýlmasý ve yeni
tip bir devrimci ordu kurulmasý üzerine Marksist-Leninist düþüncenin ülkemizin somut koþullarýna yaratýcý bir uygulamasýdýr. Devrimci savaþ için güçlerin oluþturulmasýnda, bu çizgi devrimci þiddetin yýðýnlarýn þiddeti olduðu önermesinin hayata geçirilmesidir. Bu
çizgi ulusumuzun özgürlük ve ulusal kurtuluþ savaþlarý geleneðini,
her yurttaþ bir askerdir ve haydutlar geldiðinde kadýnlar bile dövüþmelidir halk deyiþleri ile ifade edilen geleneði devam ettirir ve
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geliþtirir.
Bir halk savaþý için tüm ulus seferber edilmelidir. Bu halk
savaþýnýn güçlerinin kurulmasýna dair partimizin çizgisinin temel
noktasýdýr.
Lenin, Ülkedeki her güç, bu savaþa çaðrýlmalýdýr. Tüm ülke,
bir devrimci kampýna döndürülmelidir. Herkes yardýma koþmalýdýr.16, Tüm [sayfa 42] ülkenin insangücü ve kaynaklarý tümüyle
devrimci savunma hizmetinde yer almalýdýr.17 diyor.
Tüm ulusun savaþ ve ayaklanma için harekete geçirilmesi
ve örgütlenmesi, partimizin sürdürdüðü ve doðru bir devrimci çizgiye uygun þekilde aþaðý biçimlerden yukarý biçimlere geçerek
devam eden yýðýn eðitimi ve örgütlenme sürecidir.
Kuruluþundan beri partimiz, devrimci þiddetle iktidarýn ele
geçirilmesi amacýyla büyük ölçüde propaganda, örgütlenme ve
yýðýnlara önderlik çalýþmasý yaptý. Geniþ yýðýnlarýn, 1930-31deki devrimci yükseliþ sýrasýnda, 1936-39 demokratik hareket döneminde,
1940-45deki ulusal kurtuluþ hareketinde seferber edilmesi ve örgütlenmesi, Aðustos Devriminde büyük isyancý kitlelerin ortaya
çýkýþýnýn, Fransýz sömürgecilerine karþý geçen direniþ savaþýnda ve
bugün Amerikan emperyalistlerine karþý olan direniþte tüm ulusun
seferber olmasýnýn sebebini izah eder.
Kýsmý ayaklanmalar döneminde, yeraltý politik üslere ve
silahlý örgütlenmelere dayanan partimiz düþman yönetimini kovmak ve yerine devrimci iktidarý getirmek için halk yýðýnlarýný ayaklandýrdý. Ve sonra tüm ülkede devrimci bir yükseliþe neden olan
ve genel ayaklanma için hazýrlýklarý artýran mahalli bir gerilla savaþýný
baþlattý, politik ve silahlý mücadeleyi þiddetlendirdi, yýðýnlarýn politik güçlerini ve devrimci silahlý güçleri geliþtirdi. [sayfa 43]
Genel ayaklanma için, tüm halk partinin önderliðinde seferber oldu ve bir geniþ ulusal birleþik cephede birleþerek emperyalistlerin ve feodallerin boyunduruðunu kýrmak ve ulusal çapta
iktidarý almak için kýrda ve kentte ülkenin her yerinde ayaklandý.
Devrimci savaþ boyunca cephe gerimizde bir devlet örgütlenmesine ve bir halk iktidarýna sahiptik. Bu koþullarda mücadele için halkýn harekete geçirilmesi ve örgütlenmesi tüm alanlarda büyük ge16
17

V.Ý. Lenin, Collected Work, vol. 28. p. 365.
V.Ý. Lenin, Collected Work, vol. 27.p. 30.
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niþlik ve derinlikle, yüksek örgütlenme seviyesinde icra edildi. Heryerde tüm halkýn direniþi, Her þey zafer için özdeyiþleri ile uygun bir þekilde ulusun çok sayýda ve deðiþik güçleri en yüksek
noktasýna kadar harekete geçirildi. Savaþ sýrasýnda, partimiz halk
güçlerinin örgütlenmesi, ajitasyonu ve propagandasýna büyük önem
verdi; nihai zafer için halkýn gücünün daha çok seferber edilmesi
için durmaksýzýn politik güçleri geniþletti, silahlý güçleri geliþtirdi.
Savaþ ve ayaklanma için ulusun seferber edilmesi, geniþ yýðýn politik güçlerinin ve halk savaþýnýn nüvesi olarak halkýn silahlý
güçlerinin yaratýlmasýný gerektirir.
Politik güçler, öncü partinin önderliðinde örgütlü olarak
savaþa, ve ayaklanmaya sokulan ulusun yurtsever güçleridir.
Bunlar, iþçi sýnýfýnýn önderliðindeki iþçi-köylü ittifaký temelinde bir
geniþ ulusal birleþik cephede toplanan devrimci sýnýflar, yurtsever
sosyal katmanlar, deðiþik etnik gruplardýr. Onlar cephede ve geride, maddi ve manevi, politik ve askeri, ekonomik ve kültürel tüm
alanlarda devrimci savaþýn güçlerinin [sayfa 44] yaratýlmasý ve geliþtirilmesi için saðlam bir temel oluþtururlar.
Politik güçler halkýn devrimci silahlý güçlerinin yaratýlmasý
ve geliþtirilmesinin temelini oluþtururlar. Devrimci bir halk olmaksýzýn, onlarýn geniþ politik güçleri olmaksýzýn, yýðýnlarýn politik ordusu (büyük kýsmý partinin örgütlediði ve önderlik ettiði iþçi ve
köylülerin teþkil ettiði) olmaksýzýn, asla güçlü silahlý halk güçleri
olamaz. 1930-31deki Nghe-Tinh Sovyetlerinin ilk kendini savunma
müfrezelerinden Ulusal Kurtuluþ Ordusunun müfrezelerine, Vietnam Kurtuluþ Ordusunun Propaganda Tugayýna, Ba To gerillalarýna, Aðustos Devrimi sýrasýnda heryerde oluþan þok timleri ve binlerce kendini-savunma müfrezelerine, halkýn silahlý güçleri gönüllü
ve özellikle zorunlu askerlik hizmeti sayesinde bugünkü ordunun
güçlü birliklerine süratle geliþti. Onlarýn büyümeleri devrimci yüksek politik bilince sahip örgütlü bir devrimci halkýn güçlü politik
güçlerine dayandýrýldý.
Tüm bunlar, silahlý güçlerimizin devrimci karakterini, devrimin büyük anlarýnda ve direniþ savaþýnýn tayin edici dönüþüm
noktalarýndaki ünlü geliþmelerini açýklar.
Ülkemizdeki devrimci pratik, keza yýðýnlarýn politik güçlerinin savaþta, özellikle ayaklanmada, silahlý güçlerle ortak hareket
ederek en deðiþik ve etkili biçimlerde devrimci þiddetle düþmana
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saldýrma kabiliyetlerinin olduðunu açýkça göstermiþtir. Aðustos
1945 genel ayaklanmasýnýn ve yeni tarihsel dönemdeki ilk direniþ
savaþýnýn deneyimlerini geliþtirerek, Ulusal Kurtuluþ Cephesinin bayraðý altýnda Güney Vietnam halkýnýn [sayfa 45] politik güçleri, Amerikan yeni-sömürgeciliðinin bütün saldýrgan savaþ biçimlerine ve egemenlik manevralarýna karþý verdikleri uzun süreli ve þiddetli mücadelede cesaretlerini kanýtladýlar. Þimdi daha da güçlü olarak, zincirleme ayaklanmalar dizisinde asli ve tayin edici bir roldeler. Onlar
özel savaþ stratejisini bozdular ve halkýn silahlý güçleri ile birlikte
Amerikan emperyalistlerinin sýnýrlandýrýlmýþ savaþýný bozguna uðratýyorlar.
Politik Ordu þimdi Güney Vietnamdaki devrimci savaþ
güçlerinin bir örgütlenme biçimi olarak müstesna bir buluþtur. O,
iþçilerin ve köylülerin nüvesini oluþturduðu yýðýnlarýn güçlü politik
güçleri temelinde örgütlenmiþ; kitle örgütlenmelerinin en iyi ve en
cesur unsurlarýndan oluþur; tüm yaþlardan insanlarý barýndýrýr; daðlarda ve ovalarda, kýrlarda ve kentlerde kendi kaynaklarý vardýr.
Hayranlýk verici bir biçimde örgütlenerek ve askerileþtirilerek, türlü
ve çeþitli biçimleri kullanarak mücadelesini ustaca sürdürüyor ve
Güney Vietnamdaki devrimci savaþta yýðýnlarýn politik mücadelesinin temel dayanaðýný oluþturur.
Silahlý ayaklanma ve devrimci savaþ iktidarý almayý ve tutmayý hedefleyen devrimci mücadelenin en yüksek biçimleridir.
Ve silahlý güçlerin eylemlerini gerekli kýlarlar. Ýþte bu, silahlý ayaklanma ve devrimci savaþý hazýrlamak ve sürdürmek maksadýyla
partimizin, siyasi güçleri yaratýrken halk savaþýnýn nüvesi olan
halkýn silahlý güçlerinin yaratýlmasýna özel bir önem vermesinin
nedenidir.
Partimizin þanlý bayraðý altýnda, silahlý güçlerimiz, ulusun
þiddetli devrimci mücadelesinde, [sayfa 46] halkýn politik güçleri temeli
üzerinde doðdu ve geliþiyor. Bizim ordumuz halktan çýkan ve
halk için savaþan bir halk ordusudur. Son on yýllardýr halkýmýzýn
silahlý güçleri, partizan gruplarý ve kendini savunma müfrezelerinden uzmanlaþmýþ askeri örgütlenmelere, küçük gerilla gruplarýndan sonunda düzenli ordu, bölgesel birlikler ve milisleri de kapsayan
daha büyük birliklere, zayýf teçhizatlý piyade askerlerinden kara,
hava ve deniz kuvvetlerini de içeren ve daha modern teçhizatlý bir
orduya doðru büyüdü, geniþledi. Bu süreçte partimizin halkýn silahlý
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güçlerinin yaratýlmasýyla ilgili çizgisi ve görüþleri aþama aþama hayata geçirildi.
Partimizin teorik düþüncesinde, silahlý güçlerin yaratýlmasýndaki anahtar sorun, onlara bir sýnýf karakteri, bir devrimci karakter verilmesidir. Ordumuz, iþçi sýnýfý partisinin önderlik
ettiði iþçilerin ve köylülerin ve esas olarak emekçi halkýn halk ordusudur. Devrimci sýnýflarýn en iyi unsurlarýný, Vietnamdaki bütün
milliyetlerden köylüleri ve iþçi sýnýfýný ihtiva eder partimizin görevlerinin yerine getirilmesini hedefleyen devrimci mücadelede, devrimci devlete ve partiye hizmet eden bir araçtýr. Ordumuz, baþlangýçta iþçi-köylü diktatörlüðü fonksiyonunu, bugün ise proletarya
diktatörlüðü tarihsel misyonunu icra eden demokratik halk devletinin silahlý güçlerini oluþturur. Ýç ve dýþ düþmanlara karþý devrimin
ve halk iktidarýnýn kazanýmlarýný korur. Ýþçi sýnýfýnýn karakterini taþýr,
ideolojisi Marksizm-Leninizmdir.
Ýlk partizan birlikleri günlerinde ve silahlý [sayfa 47] güçlerimiz
güçlü ve modern bir halk ordusu olduðunda, partimiz, savaþan
gücünün temel faktörü ve en emin garantisi olarak sýnýf desteðinin
güçlendirilmesi, köylülüðün ve küçük-burjuvazinin nüfusun büyük
çoðunluðunu oluþturduðu, önder sýnýfýn, iþçi sýnýfýnýn sayýca daha
az olduðu bir ülkede özel bir önem alýr.
Lenin, iþçi-köylü Kýzýl Ordusu kurulurken Sovyet silahlý
kuvvetlerinin devrimci vasfýnýn güçlendirilmesinde tek önemli ölçünün bileþiminde, iþçilerin oranýndaki artýþ olduðunu düþünüyordu.
Ülkemizde, partinin önderliðinin, silahlý güçler arasýnda proleter
ideolojik eðitim ve politik çalýþmanýn güçlendirilmesi ve özellikle
kadrolar arasýnda iþçi ve köylü unsurlarýn artmasýyla birlikte bu
güçlerin devrimci vasýflarýnýn yükseltilmesi için gerekli ölçülerdir.
Silahlý güçlerimizin yaratýlmasý ve güçlendirilmesi süreci
boyunca aþaðýdaki sorunlarý çözmek zorunda kaldýk.
- Partinin önderliðinin halkýn silahlý güçleri üzerinde münhasýran, doðrudan ve herþeyi kapsayan bir önderlik olarak durmaksýzýn güçlendirilmesi; bu en temel ilkedir.
- Silahlý güçlerin savaþma kudretinin kaynaðýný, siyasi çalýþmayý durmaksýzýn güçlendirmek; bu da temel bir ilkedir. Kadrolarýn ve savaþçýlarýn politik çizgi ve görevlere, askeri çizgi ve görevlere, partinin bütün direktifleri ve Devletin yasalarýna uyum saðlamalarý için politik eðitim ve ideolojik önderliðe özel önem verilmesi;
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silahlý güçlere Marksizm-Leninizmin aþýlanmasý; ulus bilinçleri ile
birlikte sýnýf bilinçlerinin [sayfa 48] yükseltilmesi; yurt sevgisi, sosyalizm ve proletarya enternasyonalizminin zihinlerine yerleþtirilmesi;
ve bu temelde savaþkanlýklarýnýn ve dövüþmek ve kazanmak kararlýlýklarýnýn artýrýlmasý.
- Yukarýdan aþaðýya parti örgütlenmesinin ve siyasi çalýþma
sisteminin durmaksýzýn pekiþtirilmesi.
- Partinin devrimci davasýna tamamiyle sadýk ve liderlik,
örgütlenme ve komutada yeterli bir kadrolar grubu yetiþtirmek.
- Demokratik merkeziyetçiliðin uygulanmasý. Yaygýn iç demokrasi temelinde, özgürce kabul edilen disiplinin, devrimci ordunun demirden disiplininin doðru uygulanmasý. Ordu içinde birliðin,
halk ile ordu arasýnda birliðin (su ve balýk gibi) güçlendirilmesi,
proletarya enternasyonalizmi temelinde kardeþçe uluslararasý
dayanýþmanýn ilerletilmesi.
Bütün bu eðitim ve örgütlenme çalýþmalarý sayesinde halkýmýzýn silahlý güçleri iyi bir devrimci nitelik kazandýlar ve daima
partiye sadýk olduklarýný, kendilerini halka adadýklarýný, ülkenin
baðýmsýzlýðý, özgürlük ve sosyalizm uðruna savaþmaya ve fedakarlýklara katlanmaya hazýr olduklarýný kanýtladýlar; ve onlar ulusal
demokratik halk devrimi aþamasýnda iþçi-köylü diktatörlüðünün,
sosyalist devrim aþamasýnda proletarya diktatörlüðünün etkili bir
aracý olduklarýný kanýtladýlar.
Partimiz, silahlý güçlerin örgütsel olarak yaratýlmasýnýn onlarýn politik olarak yaratýlmasý temelinde olduðu sorununu baþarýyla
çözdü.
Geçen yirmibeþ yýl boyunca halk savaþý [sayfa 49] deneyimimiz
tüm ulusun savaþ için harekete geçirilmesi ve örgütlenmesi
için en iyi yolun silahlý güçlerin üç kategoride düzenli birlikler, bölgesel birlikler ve halk milisler örgütlenmesi olduðunu;
bölgesel güçler ve halk milisleri kurulurken düzenli birliklerin
yaratýlmasýna büyük önem verilmesi gerektiðini; düzenli birlikler ile bölgesel birliklerin, mahalli yerinde güçler ile hareketli mobil güçlerin yaratýlmasý arasýnda yakýn bir iþbirliðinin
gerçekleþtirilmesinin gerekli olduðunu gösterdi. Bu ulusun
silahlý güçlerinin örgütlenmesinde atalarýmýzdan kalan geleneklerin yeni bir geliþmesidir.
Halk milisleri-gerillalar ve kendini koruma müfrezeleri
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kýrsal kesimdeki emekçi halkýn geniþ güçlerini oluþtururlar. Üretim
faaliyetinden ayrýlmaksýzýn halk iktidarý diktatörlüðünün aracýdýr.
Her yörenin özelliðine uygun ve savaþýn ihtiyaçlarýný karþýlamak
için mezralarda ve köylerde, fabrikalarda ve sokaklarda vs. kurulan bu güçler tüm ülkeyi kaplayan bir að oldular; onlar daima ilkel
ve modern bütün uygun silahlarla ve en etkili yöntemlerle savaþmaya hazýrdýrlar; bu yolla halkýn doðrudan savunmasýný saðlarlar. Politik üsleri korur ve geniþletirler, düzenli ve bölgesel birlikler
için kadro ve savaþçý temin ederler, üretimde þok grubu rollerini
yerine getirirler.
Yöresel birlikler belirli bir yöredeki silahlý mücadelenin nüvesini oluþtururlar. Her bölgenin ve her savaþ alanýnýn gerçek koþullarý ve ihtiyaçlarýna göre kurularak, gerekli silahlarla teçhizatlandýrýlmýþ, bir bölgede tek baþýna ya da gerilla, [sayfa 50] partizan ya da
düzenli birliklerle koordineli harekât yapma kabiliyetinde güçlü ve
üstün nitelikli birlikler olarak, düþmaný yok etmek, gerilla savaþýný
yükseltmek ve halk iktidarýný korumak görevlerini yerine getirirler.
Düzenli birlikler tüm ülkenin veya belirli bir stratejik bölgenin heryerinde görev yapan hareketli güçlerdir. Çeþitli ordularý
ve silahlý hizmetleri, özellikle uygun kuvvette bir kara ordusunu,
bir hava kuvvetini ve yeterli oranda bir deniz kuvvetini ihtiva ederler. Onlar yüksek savaþkanlýkla dolu olmalý ve gerçek bir demir
yumruk olmalýdýrlar; geniþ çaplý imha savaþlarýný sürdürecek kapasitede olmalýlar; düþmana daha zorlu darbeler indirmeli; muharebe zaferi kazanmalý, giderek daha önemli düþman birliklerini
tasfiye etmeli ve birçok harekât alanýnda önemli deðiþiklikler getirmelidirler.
Halkýn silahlý güçleri sadece düþmaný imha etme önemli
görevlerini yapmakla kalmamalý fakat ayný zamanda halký savunmalý, kitlelerin politik güçlerinin yaratýlmasý ve geliþtirilmesine katkýda bulunmalý ve halk savaþýnýn nüvesi olarak hizmet vermelidirler.
Ülkemizdeki devrimci mücadelenin niteliði ve savaþýn þiddeti nedeniyle ve özellikle yeni-sömürgeci saldýrý koþullarýnda, yüksek savaþçý
nitelikli düzenli birlikler örgütlerken güçlü bölgesel birlikler de kurmalýyýz. Yalnýzca bu üç kategori birlik savaþ kabiliyetlerini tamamiyle gösterebilir, hareketlerini yakýndan koordine ederek düþmaný
yýpratabilir ve halký etkili bir þekilde savunabilir, deðiþik seviyelerde halk iktidarýný koruyabilir ve kuvvetle ve tam olarak halk savaþýnýn
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gücünü artýrabilir. [sayfa 51]
Politik güçlerle güvenlik güçlerinin yakýn koordinasyonuyla, üç kategori birlik uygun oranlarda örgütlenir ve kurulur ve deðiþik stratejik kesimlere, savaþ alanlarýna ve bölgelere rasyonel bir
þekilde daðýtýlýr. Bu sayede önemli bölgesel kuvvetler ve güçlü hareketli kuvvetler hazýr tutulur ve bunlarýn faaliyetleri anahtar bölgelerde, deðiþik seviyelerde ve bütün ülkede yakýndan birleþtirilir.
Ýþte bu halkýn silahlý güçlerinin kuruluþunun tipik bir özelliði ve
halk savaþýnýn ezici üstünlüðüdür. Güçlü bölgesel kuvvetler düzenine sahip olarak, bölgeyi ve düþmaný nerede en iyi biçimde vuracaðýný bilen birliklerle her yerde saldýrabiliriz; her yerde tam zamanýnda karþý saldýrýda bulunup, düþman kuvvetlerinin büyük bir
kýsmýný safdýþý býrakabilir, daðýtabilir, yokedebilir ve olduðu yere
çakabilir; bu suretle düþman en çok nerede açýða çýktýysa orada
onu hareketli kuvvetlerimizle tahrip etmek mümkün hale gelir.
Geniþ topraklara sahip olmayan ve yüksek hareket kabiliyeti ve
sayýca üstün birlikleri olan bir düþmanla karþý karþýya olan bir ülkede ancak güçlerin böyle örgütlenmesi ve daðýlýmý, kendi güçlü
yanlarýmýzýn geliþmesini kolaylaþtýrýrken, düþmanýn güçlü noktalarýný kontrol altýnda tutabilir ve her þart altýnda inisyatifin korunmasýný mümkün kýlan güçlü bir stratejik dayanak yaratabilir. Bunlar
bize, düþmanýn stratejik hareketli kuvvetlerini bozguna uðratmak
için güçlü birliklerimizi bir yerde toplama kabiliyetini verirken heryerde düþmaný vurabilecek yeterlikte birliðimizin daima bulunmasýný saðlar. Böylece düþmanla eþit sayýda veya ondan çok sayýda
devamlý bir [sayfa 52] ordu tutmak zorunda kalmadan daha çok büyük
zaferler kazanma durumunda oluruz.
Ordumuz tedricen gönüllüler düzeninden zorunlu askerlik hizmetine geçiyor. Silahlý halk güçlerinin yaratýlmasý için
halkýn seferber edilmesi ve ulusal savunmanýn saðlamlaþtýrýlmasý
böylece yeni bir geliþme kaydediyor.
Kitlelerin politik bilinçlerine dayanarak, ilk direniþ savaþýnda,
orduyu kurmada gönüllülük sistemini uyguladýk. 1954 yýlýndan beri
tamamiyle kurtarýlan ve sosyalist inþanýn baþladýðý kuzey, baðýmsýz
bir ülkenin tüm yapýsýyla bir devlet oldu. Yeni devrimci görevler;
ulusal savunmanýn güçlendirilmesini, devamlý bir düzenli ordu ve
güçlü bir ihtiyat kuvveti kurulmasýný, ekonomi ile savunmanýn uygun iþbirliðini, halkýn silahlandýrýlmasýnýn artýrýlmasýný, askeri eðitim-
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lerinin yükseltilmesini, ülkenin sahipleri olmalarý için haklarýnýn
geliþtirilmesini, yurt savunmasýna bütün yurttaþlarýn katýlýmlarýnýn
saðlanmasýný gerektiriyor. Gönüllülük sistemindeki gecikmenin getirdiði güçlüklere bir son verdik ve zorunlu askerlik hizmetini getirdik.
Bu halk ordumuzun kuruluþunda ve ulusal savunmamýzýn
güçlendirilmesinde yeni bir ileri adým ve yeni bir baþarýdýr. Askerlik hizmeti boyunca, fiziksel eðitim ve spor kadar çok kýsa bir programla askerlik eðitimini yükselttik, özellikle gençler arasýnda askeri bilgiyi yaydýk ve bu suretle halký ülkeyi savunmak ve askeri görevlerini yerine getirmeleri için hazýr durumda tuttuk.
Silahlanma ve teçhizat silahlý güçlerin dövüþme kapasitesinin temel bir faktörünü ve maddi [sayfa 53] ve teknik temelini oluþturur.
Bunu arttýrmak için teçhizatlar (ekipman) geliþtirilmelidir. Ýnsan ve
silah iliþkisi üzerine Marksist-Leninist doktrin, insanýn tayin edici
ve silahlarýn ise önemli ve vazgeçilmez bir faktör olduðunu söyler.
Bu sorunu çözmek için biz ülkemizin somut koþullarýný ve devrimci savaþýmýzýn gerçeklerini gözönüne aldýk.
Teçhizatýmýzýn kaynaðý nerededir? Teçhizatýmýzý sürekli
geliþtirmek için halk yýðýnlarýna dayanmalý, neyimiz varsa onunla teçhizatlanmalý, kendimiz silah imal etmeye çalýþmalý, düþmana bozgun vererek ondan silah ele geçirmeli, ve eðer koþullar izin veriyorsa kardeþ ülkelerden yardým almalýyýz.
Baþlangýçta sayýsýz güçlüklerle karþýlaþtýk. Ülkemiz ekonomik bakýmdan geri, silah üretmek için endüstrisi olmayan ve her
taraftan emperyalistlerce kuþatýlmýþ bir ülkeydi. Neyimiz varsa
onunla savaþalým sloganý ile Parti, halký silahlý kuvvetleri gerekli
teçhizatla desteklemeye ve silah ve mühimmat üretiminin örgütlenmesinin önündeki bütün zorluklarý aþmaya çaðýrdý. Parti basiretle silahlý kuvvetlerin düþmanla savaþmak için gerekli teçhizatý,
bizzat kendisinin cephede düþmandan ele geçirmesi gerektiðini
söyledi. Birinci direniþ savaþýmýz boyunca silahlý güçlerimizin modern teçhizatý özellikle düþmandan ele geçirilmiþtir. Sadece 1950de
kardeþ sosyalist ülkelerden yardým almaya baþladýk.
1954den beri, modernizasyon yönünden teçhizatýmýzda
geniþ çapta bir geliþmeye neden olan hýzla ilerleyen sosyalist ekonomimize ve sosyalist [sayfa 54] kampýn kardeþ ülkelerinin önemli
yardýmlarýna dayanýyoruz. Amerikan saldýrganlarýna karþý mücadele-
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miz boyunca silahlý güçlerimizin teknik ve teçhizat geliþmesi
yönünden nitelikli atýlýmlar yapmayý baþardýk. Ayný zamanda
Amerikan saldýrganlarýný bozguna uðratmak için özellikle uçaksavar savunmasý ve havacýlýk alanýnda modern silahlar yaptýk.
Teçhizatlanma için bu kaynaklarý sevkederek, kendimizi ülkemizin somut koþullarýna uydurarak, halk savaþýmýzýn genel çizgisini, onun kendine has görevlerini ve askeri sanatýný izleyerek ve
kendi topraklarý üzerinde savaþýyor olma avantajýný tümüyle kullanarak, modern ya da göreceli modern ve ilkel silahlarýn kullanýmýný birleþtirdik ve teçhizatýmýzýn modernizasyonunu devamlý
geliþtirdik ve yükselttik.
Düzenli birlikler ve bölgesel birlikler esas olarak modern ve
göreceli modern silah ve araçlarla teçhizatlandýrýlýr, fakat bunlar
ayný zamanda hem eðitimde hem de savaþta ilkel malzemeyi en
iyi bir þekilde nasýl kullanacaklarýný bilmek zorundadýrlar. Halk milisleri derece derece ve parça parça modern ve kýsmen modern
silahlarla teçhizatlanýrken ilkel silahlara öncelik verdiler. Ülkemizdeki savaþ açýkça gösteriyorki düþmanýn imha edilmesinde modern silahlarýn çok önemi yanýnda ilkel silah ve araçlar çok etkili
ve tüm halkýn saldýrýya karþý direniþte yer almalarýný saðlayýcý olmuþtur. Teçhizatlanmamýzýn geliþtirilmesi yanýnda, partimizin çizgisi ve askeri görüþüne ve ülkemizdeki deðiþik savaþ alanlarýnýn
geçerli koþullarýna uygun olarak örgütlenme ve [sayfa 55] yönetim
düzeyinin yükseltilmesine, her türden silahýn kullanýlma bilgisi
ve kapasitesinin yükseltilmesine büyük çaba gösterdik.
Þimdi silahlý güçlerimiz savaþkan, partinin ve halkýn devrimci davasýna kesinlikle sadýk geniþ bir kadrolar gövdesine sahiptir.
Devrimci mücadelede, ulusun uzun süreli ve þiddetli silahlý mücadelesinde olgunlaþmýþ olarak, halkýn ve partinin onlara verdiði tüm
görevleri baþarýyla yerine getiriyorlar.
Parti tarafýndan beslenerek ve yýðýnlara dayanarak, daimi
ve yedek güçlerin ihtiyaçlarýný, hem nitelik hem nicelik olarak karþýlýyorlar ve savaþ ve barýþ koþullarýnda savaþma ve inþa etme karmaþýk görevlerini yerine getiriyorlar.
Kadrolarýn oluþturulmasýnda partimiz doðru bir çizgi tespit
etti: bir sýnýf çizgisi ve diðer ölçüleri tarif etti ve kadrolarla ilgili
somut ve akla uygun bir politika saptadý.
Partimiz bu sýnýf yönelmesine nüvesine iþçi ve köylü köken-
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li kadrolarý sokarak girdi. Ýþçi ve köylü unsurlar arasýndan ve iþçi
sýnýfý ve köylülük ile yakýn temasta olan ve devrimci davaya kesin
sadakatalarýný kanýtlamýþ en iyi aydýnlar arasýndan seçkin kadrolarýn seçilmesine, üretilmesine ve geliþtirilmesine büyük önem verdi. Partinin çizgisinin kadro politikasýna uygulanmasýnda, biz, bütün
sýnýfsal yapýlanmadan sapan, kadrolarýn iþçi ve köylülerden beslenmesinin küçümsenmesi ve sadece iþçi ve köylü kökenli kadrolarýn yüceltilmesi eðilimleriyle enerjik bir þekilde mücadele ettik.
Bu kadrolar devrimci ve yetenekli, saðlam bir [sayfa 56] sýnýf
dayanaðý olan, ateþli yurtsever, ülkenin baðýmsýzlýðý, özgürlüðü ve
sosyalizm için savaþmaya ve fedakarlýklara katlanmaya hazýr, devrime, partinin çizgisine ve politik ve askeri görevlerine kesinlikle
sadýk, bunlarý hayata geçirmeye azimli, kitlelere yakýn, hem teknik
hem profesyonel açýdan yüksek niteliklidirler. Her þart altýnda görevlerini yapabilme kabiliyetine sahiptirler. Partimiz, her zaman
onlarý devrimci kitle mücadelesinin, özellikle savaþýn pratiðinde
geliþtirmeye çalýþmaktadýr.
Silahlý halk güçlerinin yaratýlmasýnda nitelik ve nicelik sorunlarýný, niteliðe öncelik vererek doðru olarak çözdük. Bu bizim askeri geleneðimizin temel bir noktasýdýr. Bu yüksek nitelikli
birlikler sayesinde kendilerinden sayýca üstün ordularý birçok defalar bozguna uðratabilen Tron Hung Dao ve Nguyen Huenin izledikleri çizgidir.
Silahlý güçlerin niteliði: insan ve silahlar; askeri, politik ve lojistik faktörler; ideoloji, örgütlenme, teçhizat, savaþ yöntemleri gibi
birçok faktörden oluþur. En tayin edici faktörler ise; insan, politika ve ideolojidir.
En iyi birlikler yüksek savaþkanlýkla dolu ve büyük bir taarruz
azmine sahip olanlardýr. Onlar yüksek teknik ve taktik seviyeye, iyi
savaþ yöntemlerine, güçlü ve akýcý bir örgütlenmeye ve iyi silahlara
sahip olmalýdýrlar. Kadrolar ve komuta organlarý büyük örgütsel
kabiliyete ve iyi disipline sahip olmalýdýrlar. Birlikler bütün arazi ve
iklim koþullarýnda dayanýklýlýk ve büyük hareket kabiliyeti göstermek zorundadýr. Teknik ve malzeme bakýmýndan yeterli miktarda
[sayfa 57] teçhizatlandýrýlmalýdýrlar. Üç kategori birlik farklý ihtiyaçlara
sahiptir: Halk milisleri her yerde bulunmalý ve kuvvetli olmalýdýr,
bölgesel ve düzenli birlikler ise seçkin unsurlardan oluþmalý ve
yeterli sayýda olmalýdýr.
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Nüfusumuz fazla büyük deðil ve mevcut ordumuz düþmandan sayýca aþaðýdadýr. Ve bu yüzden onun niteliði kendisini ortaya
koymalýdýr. Stratejik olarak, sayýca üstün ve daha iyi techizatlandýrýlmýþ düþmaný bozguna uðratmalý; harekat ve taktik açýdan, düþmandan sayý ve silah bakýmýndan daha aþaðýda olan birliklerimizle
düþmanýn çok sayýda askerini yok etmeli ve büyük baþarýlar kaydetmeliyiz.
Büyük savaþ etkinliðine sahip yüksek nitelikli birliklerle, örgütlenme, komuta, takviye ve ihmal sorunlarýný hafifletirken, sýnýrlý
sayýdaki askerin savaþkanlýklarýný birçok misli artýrmak mümkün
olabilir. Bu bizim için stratejik önemi olan bir sorundur.
Uzun ve güç bir savaþta, birliklerimize daima artan bir savaþ
gücü ve daha büyük baþarýlar saðlamak için güçlerimizi savaþýrken
yaratýyor ve geliþtiriyoruz. Yaratmak ve geniþletmek için savaþmak; daha büyük savaþlar yapmak ve daha büyük baþarýlar kazanmak için yaratmak ve geniþlemek. Geliþim tedrici olmalý, fakat
uygun fýrsatlar kendini gösterdiðinde ve olasý büyük zaferlere doðru
yol açýldýðýnda ileri atýlýmlar yapýlmalýdýr.
Silahlý güçlerimizin inþasý üzerine partimizin akýlcý çizgisi
sayesinde onlar düzenli ve süratli olarak geliþip büyüyorlar ve þimdi
yenilmez [sayfa 58] savaþ kabiliyetlerine sahipler. Ýþte bu, onlarýn silahlarýyla gerçekleþtirdikleri prestijlerinin sýrrýdýr. Partimizin silahlý halk
güçlerinin inþasý üzerine tezinin doðruluðu halk savaþýnýn pratiðinde böylece kanýtlanmaktadýr.
Onun büyük gücü, tüm halkýn, tüm ulusun seferber edilmesi, kazanýlmasý ve örgütlenmesi; tamamýnýn rasyonel ve bilimsel
bir þekilde görevleri verilmiþ bükülmez bir demir haline
dönüþtürülmesi ve vahþi, kalabalýk ve iyi teçhizatlandýrýlmýþ olmalarýna raðmen bütün saldýrgan ordulara karþý taarruz etmede ve
bozguna uðratmada büyük savaþkanlýklar göstermeleri gerçeðinde yatar. Bu tez Baþkan Ho Chi Minhin tarihsel çaðrýsýnda parlak
ve canlý bir þekilde somutlaþýr: Her iki bölgeden 31 milyon yurttaþýmýz, genç, yaþlý, kadýn, erkek, Amerikan saldýrýsýna karþý verilen mücadele nihai zaferi kazanmaya kesin kararlý 31 milyon yiðit
savaþçý olmalýdýrlar. [sayfa 59]
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IV
ÜSLER VE CEPHE GERÝSÝ SORUNU

Savaþý ?E@@E bir þekilde sürdürmek için kuvvetli ve örgütlü
bir cephe gerisine ihtiyacýmýz var.18 Cephe gerisi, cepheyi, insan,
yiyecek ve malzeme ile destekleyen ve ona düzenli politik ve manevi olarak teþvik veren, zaferin daimi bir faktörüdür. Cephe, saðlam bir cephe gerisi olmadan savaþý kazanamaz: bu bütün savaþlarýn genel yasasýdýr.
Partimiz þu sorunla karþý karþýyaydý: Sýfýrdan baþlayarak, bir
inç bile özgür topraðý olmayan, mütevazý bir nüfus ve araziye sahip
ve geri tarýmsal ekonomisi olan bir ülkede, emperyalist saldýrganlarý bozguna uðratmak ve kurtuluþ için halk savaþmaya nasýl ikna
edilecek, üsler ve saðlam bir cephe gerisi nasýl kurulacak?
Partimiz bu sorunu yaratýcý bir yöntemle çözdü. Uzun devrimci mücadele boyunca, ülkemizin somut koþullarýnda halk sava18
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þýný ve kitle ayaklanmasýný desteklemek için politik temellerin, üslerin ve cephe gerisinin kurulmasýnda zengin ve deðerli deneyimler edindi.
1 - Tamamiyle halka dayanmak, politik kitle üsleri kurarak iþe baþlamak ve derece derece daha güçlü üsler ve bir geri
bölge kurarak ilerlemek. [sayfa 62]
Geçmiþte, halkýmýz her zaman ulusal baðýmsýzlýðýný korumak ya da zorla geri almak için ayaklandý ve atalarýmýz daima bir
destek üssü kurma gereðini gördüler. Onlar temel avantajlarýný
(halkýn yüksek morali ve bölgeyi bilmeleri) üsleri ya daðlarda veya
bataklýk bölgelerde ya da düzlüklerde kurabilmek için kullandýlar
ve silahlý güçleri örgütlemek ve geniþletmek için insan ve malzeme kaynaklarýný tümüyle harekete geçirdiler.
Kuruluþunun baþlangýcýnda, sýnýf ve ulus düþmanlarýný defetmek ve iktidarý almak için devrimci þiddet, silahlý ayaklanma ve
devrimci savaþ yolunu seçen partimiz bir destek üssü kurulmasý
sorunu ile karþýlaþtý. Devrimci mücadelenin ortaya koyduðu gibi,
politik üslerin kurulmasýndan destek üslere ve geri bölgeye ilerledik, baþlangýçta sadece küçük ölçülerde olan üsleri derece derece
geniþlettik, birbirleriyle irtibatsýz olanlarý birbirine baðladýk, sonunda þimdiki büyük cephe gerisine, komple bir genel ulusal savunmayla sosyalist Kuzeye vardýk.
Ýlk günlerde, silahlý mücadele ve ayaklanmanýn hazýrlanmasý günlerinde bizim tek bir inç baðýmsýz topraðýmýz yoktu. Biz desteðimizi sadece halkýn devrimci örgütlenmesinden, politik
bilinçli kitlelerin yurtseverliðinden ve devrime olan sýnýrsýz sadakatlerinden aldýk. Saðlam devrimci ajitasyon, eðitim ve örgütlenme çabalarýyla partimiz kitleleri çok çeþitli biçimlerdeki politik
mücadeleye soktu. Böyle yapmak suretiyle, kendi saflarýný geniþletti
ve kuvvetlendirdi, politik kitle örgütlenmelerini kurdu ve geliþtirdi
ve nerede [sayfa 63] kitleler varsa orada politik üsler ve devrimci örgütlenmeler kurulmalýdýr sloganýný hayata geçirdi. Bu politik üsler
ve Baþkan Ho Chi Minhin ilk gerilla birliklerine verdiði direktiflerin
silahlý propagandayý yürütmek ve silahlý eylemlerden daha fazla
politik eyleme önem vermek yerine getirilmesinden hareketle Partimiz gizli silahlý üsler örgütlemeye çalýþtý ve hep daha mükemmelleþen silahlý mücadelenin iþbirliðinde politik eylemi yükseltti.
Sonra tüm ülkede politik üsleri kuvvetle geniþletir ve yýðýnlarýn dev-
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rimci kabarýþýný saðlarken gerilla savaþý ve kýsmi silahlý ayaklanmalarý baþlattý, Viet Bac kurtarýlmýþ bölgesini ve diðer bölgelerdeki
gerilla üslerini kurdu. Bu suretle halkýmýz genel ayaklanmayý
baþlattý, tüm ülkede iktidarý aldý ve Vietnam Demokratik Cumhuriyetini kurdu.
Fransýz sömürgecilerine karþý uzun direniþ savaþýnda, biz
bir taraftan halk savaþýnýn þiddetlendirilmesine saðlam üsler olarak hizmet eden geniþ özgür topraklarýn korunmasý ve güçlendirilmesini hedef aldýk, diðer taraftan da düþman hatlarýnýn gerisindeki gerilla bölgeleri ve gerilla üslerinin durmaksýzýn geniþletilmesine çalýþtýk. Cephe gerisinin bütün bölgelerde güçlendirilmesi halkýn politik ve manevi cesaretinin ve cephenin artan ihtiyaçlarýnýn temin edilmesinin güçlü bir kaynaðý idi. Geçici olarak
düþman kontrolündeki bölgelerde kural, üslerin kuruluþunda olduðu gibi aynýydý: kitleler arasýnda gizli politik üslere dayanarak ve
basitten daha karmaþýk biçimlere, legal eylemden illegal eyleme,
ekonomik ve politik taleplerden silahlý eyleme doðru, geliþen [sayfa
64] yoðun bir mücadele sürdürerek iþgal altýndaki bölgeler yavaþ
yavaþ giderek geniþleyen gerilla bölgeleri ve üsleri haline dönüþüyordu.
Bugün kurtuluþ için savaþan Güney Vietnam halký büyük ve
saðlam bir cephe gerisine Sosyalist Kuzeye dayanýyor. Ayný zamanda onlar, yerel üsler ve kendi cephe gerilerini kurtarýlmýþ
bölgeleri kurmaya çalýþýyorlar. Bu giderek geniþleyen bölgeler
devrimci savaþýn bütün durumlarýnda giderek daha büyük bir rol
oynadýlar ve oynuyorlar. Bugünkü tarihsel koþullarda edindiði deneyimi yaratýcý bir þekilde uygulayan ve geliþtiren Güney Vietnam
halký, sadece daðlýk ve düzlük bölgelerde saðlam üsler kurmakla
kalmýyor, ayný zamanda kent merkezlerine, düþman askeri mevkilerine, hatta belirli þehirlere yakýn anahtar bölgelerde ileri üsler kuruyor. Düþman iþgali altýndaki bölgelerle kuþatýlmýþ kurtarýlmýþ
bölgeler büyük düþman askeri üslerinin çok yakýn cývarýnda görülmeye baþlandý. Bunlar, Amerikalýlarýn ve kuklalarýnýn çok sýký karakollar aðýna ve alçakça demagojik manevralarla aþýrý derecede
zalim askeri tedbirlerine raðmen zorlayýcý bir varlýk göstermeyi baþaramadýðý bölgelerdir. Oralarda, halk inatçý, cesaretli ve becerikli
bir mücadele sayesinde topraðýn sahibi olarak kaldý ve düþmanýn
askeri üsleri ve cephe gerisi üzerinde kuvvetli bir baský ve kuþatmayý
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sürdürmeyi bildi.
Fransýz sömürgeci saldýrýsýna karþý verdiði direniþ zaferle
bittiðinde, Kuzey, sosyalist devrime giriþti ve bütünüyle bir Devlet
yapýlanmasýyla baðýmsýz bir sosyalist Devlet haline geldi. Her [sayfa
65] alanda güçlerini kuvvetlendirmeye ve tüm halka dayanarak ulusal savunmasýný saðlamlaþtýrmaya çalýþtý ve tüm ülkede devrimci
mücadele için saðlam ve güçlü bir cephe gerisi oluþturdu. Güneyde büyük savaþlar veren bir cephe için bu büyük bir cephe gerisi,
Amerikan saldýrýsýna karþý ulusun mücadelesinde hayati önemde
bir rol oynuyor.
2 - Kýrsal ve kentleþmiþ bölgelerdeki devrimci güçlere
dayanmak, þehirlerde devrimci üsler kurarken kýrsal kesimde
saðlam üsler ve saðlam bir cephe gerisi kurmak, bölgesel geri
bölgeler ile genel ulusal geri bölgenin iþbirliðini saðlamak.
Halk savaþýmýz esas gücünü iþçilerden ve köylülerden alan
tüm halkýn gücüne dayanýr. Kendi topraðýmýzda düþmanla savaþarak ona her türden araçla, hem þehirde hem de kýrsal kesimde
saldýrýlar düzenliyoruz. Bu bizim kýrsal ve kentleþmiþ bölgelerde
devrimci güçlere dayanmak ve kýrsal kesimde saðlam geri üsler,
þehirlerde devrimci üsler kurmak zorunda ve imkanýnda oluþumuzun nedenini açýklar.
Kýrsal bölgelerde (daðlarda ve ovalarda) nüfusun %90ýný
oluþturan, kararlý bir devrimci ruhla dolu emekçi köylülerin oluþturduðu geniþ devrimci güçler vardýr. Ekonomi, malzeme ve teknik
açýdan üstün olan düþmana karþý halk savaþýný baþlatmak ve devam ettirmede bölgesel ihtiyaçlarý karþýlayabilecek durumdadýr.
Arazi silahlý güçlerin faaliyetine uygundur. Son olarak, düþmanýn
yönetim cihazý zayýf ya da göreceli zayýf ve çatlaklarla doludur. Engebeli yer þekli ile [sayfa 66] daðlýk bölgeler büyük stratejik öneme
sahiptirler. Burada yaþayan etnik azýnlýklar devrime derinden baðlýdýrlar. Diðer taraftan, buralarda düþmanýn genellikle diðer yerlerden daha zayýf ve yetersiz bir korumasý vardýr. Burada devrimin ve
devrimci savaþýn saðlam bir cephe gerisi mevcuttur. Buna dayanarak, halkýmýz, güçlerini kurup, koruyup geliþtirebilir; en kötü zorluklar karþýsýnda uzun süreli bir savaþý sürdürebilir, ovalara doðru
ilerlemek için baþlangýç noktalarý elde tutabilir. Ovalar, nüfusu çok
ve zengin kýrsal bölgeler, düþmanýn Vietnamlýyý Vietnamlýya kýrdýrmak ve savaþý savaþla beslemek yoluyla buralarýn insan ve
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malzeme kaynaklarýný gasbetmek için sürekli olarak iþgal etmeye
çalýþtýðý yerlerdir.
Devrim kýrsal bölgelerde denetimi eline aldýðýnda, saðlam
bir destek üssüne sahip olarak insan ve kaynaklarý harekete geçirebilecek, güçlerini geliþtirebilecek, uzun süreli bir savaþý sürdürebilecek, savaþ devam ederken gücünü artýrabilecek, düþmanýn bütün haince mekanizmalarýný daðýtabilecektir. Daðlardaki ve ovalardaki kýrsal bölgelerde yaratýlacak elveriþli bir durum, þehirlerde
düþmanýn kritik merkezlerine ve haydut inlerine vuran devrimci
harekete güçlü destek verebilir.
Açýkça, ülkemizde kýrsal bölgeler saðlam ve dayanýklý
destek üsleri ve savaþ yerleridir; onlara tam olarak dayanmak
ve oralarda saðlam geri üsler kurmak ülkemizdeki devrimci
savaþýn için stratejik önemde zorunlu bir ihtiyaçtýr.
Partimiz, kýrsal kesimde saðlam geri üsler [sayfa 67] kurarken
emekçi yoksul köylülükle birlikte devrimin savaþan gücünü oluþturan öncü sýnýfýn, en devrimci sýnýfýn, iþçilerin çoðunun yaþadýðý
kentleþmiþ merkezlerde devrimci üsler kurulmasý iþine büyük
önem verdi. Keza, þehirlerde, hepsi ateþli yurtseverlik ve anti-emperyalist duygularla canlanmýþ deðiþik tabakadan emekçiler, ortaöðretim ve yüksekokul öðrencileri, ilerici aydýnlar yaþamaktadýr.
Kentleþmiþ merkezler, özellikle þehirler ve büyük taþra kentleri
düþmanýn baský ve hükümranlýk araç ve organlarýný yoðunlaþtýrdýðý
politik, askeri, ekonomik ve kültürel merkezlerdir. Buralarda düþman kýrsal bölgelerdekinden görece daha kuvvetlidir, fakat bununla beraber askeri ve özellikle politik alanda zayýflýklar gösterir.
Düþmanýn hedefi, herþeyden önce, þehirleri kendi saldýrgan
savaþý için saðlam bir cephe gerisi haline dönüþtürmektir. Bizim
tarafýmýzdan ise, devrimci savaþýmýzý zafere götürmek için, þehirlerde etkin bir þekilde devrimci üsler kurmalý, bütün uygun araçlarla
düþmana saldýrmak için gerekli koþullarý yaratmalý ve düþmanýn
kendisi için saðlam üsler kurmasýný engellemeliyiz. Düþmaný inindi vurabilmek için kentli ve kýrsal devrimci güçlerimizi yakýndan
iþbirliðine sokmalý, düþmanýn silahlý ve politik güçlerini en büyük
miktarlarda tahrip etmeli, halkýn sürekli artan sayýda bölgelerde
iktidarý almasýný mümkün kýlmalý ve nihai zaferi elde etmeliyiz.
Kýrsal bölgelerde saðlam geri üslerin ve þehirlerde devrimci
üslerin eþgüdümlü örgütlenmesi, Aðustos Devrimindeki ayaklan-
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mamýzýn [sayfa 68] aldýðý biçime ve þehirlerdeki mücadeleyi þiddetlendirirken kýrsal üslere dayanan ilk direniþ savaþýmýzdaki uzun süreli
savaþ stratejimizin baþarýsýna katkýda bulunmuþtur. Ayni eþgüdüm,
bugün güneydeki üç stratejik bölgede devrimci savaþýný kaydettiði
önemli baþarýlara büyük katkýda bulunmaktadýr.
Devrimci savaþta cephe gerisinin geliþtirilmesi kuralý uyarýnca ve bütün alanlardaki ulusal kaynaklarýmýzý harekete geçirmek
ve onlardan en iyi þekilde yararlanmak maksadýyla yöresel geri
üsler ile genel ulusal cephe gerisinin koordinasyonuna çalýþýyoruz.
Deneyimimiz gösteriyor ki, bütün ülke için bir üs, bir cephe
gerisine ve keza her cephe, her bölge için bunlarýn yanýnda üslere
ve cephe gerilerine sahip olmak gerekir. En aþaðýdan baþlayarak
her cephe, her bölge, her kademe için yerinde üsler ve cephe gerileri kurulmasý, Partimizin tüm ulusun savaþ için seferber edilmesi genel çizgisi ve halk savaþýnýn sürdürülmesi için heryerde bölgesel
güçlerin örgütlenmesi politikasý ile yakýndan iliþkilidir. Bu, bizim
gibi fazla büyük olmayan bir ülke ile ve tek bir inç topraðýný terk
etmeden düþmana her yerde saldýrmak ve topraðýný tutmak olan
bizim halk savaþý yöntemimizle (yürütme biçimimizle) uyum halindedir. Bu, halk tarafýndan egemenliðin kazanýlmasýný ve korunmasýný kolaylaþtýrmakta ve savaþýn ihtiyaçlarýna zamanýnda ve
süratle cevap vermeyi saðlayan kurtarýlmýþ bölgelerde toplanan ve
þekillenen yeni sosyal düzenin gücünü tamamen ortaya koymayý
mümkün kýlmaktadýr. [sayfa 69]
Amerikan saldýrýsýna karþý direniþimiz Güneydeki bölgesel
üsler ve geri üslerle, büyük ulusal cephe gerisini, sosyalist kampla
doðrudan baðlanan sosyalist Kuzeyi birleþtirir. Bu iþbirliði, tüm Vietnam ulusunun, Kuzeydeki sosyalist rejimin ve Güneydeki kurtarýlmýþ bölgelerdeki yeni sosyal düzenin gücünün, emperyalistlerin
elebaþýsýna karþý onyýllardýr süren kesintisiz ve zaferle dolu devrimin kazandýðý baþarýlarýn tüm gücünün seferber edilmesini mümkün kýlar. Bu, halkýmýzýn güçlerinin ve bu güçlerin konumlarýnýn
bugünkü direniþ savaþýnda ilkinden çok daha güçlü olduðunu gösteren temel bir noktadýr.
3 - Saldýrý ruhumuzu en yüksek noktasýna çýkarmak, tüm
alanlarda üslerimizi ve cephe gerimizi güçlendirmek; düþmanýnkine durmaksýzýn saldýrýrken kendi cephe gerimizi etkin bir
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þekilde savunmak ve onunkini bir savaþ cephesi haline dönüþtürmek; durmaksýzýn üslerimizi ve cephe gerimizi geniþletmek.
Bir devrimci savaþta üslerin ve cephe gerisinin kuruluþuna
ilk üslerle baþlangýçta sýfýrdan baþlanýr. Bu baþlangýç baþarýsýný korumak ve geliþtirmek ve bu üslerin tüm sýnavlara dayanabilmesi
ve büyüyen bir rol oynamasýný mümkün kýlmak için onlarý her
bakýmdan düzenli olarak güçlendirmek gerekir.
Bir halk savaþýnda, üslerin ve cephe gerisinin saðlamlýðý politik, ekonomik, askeri ve coðrafi faktörlere, herþeyden önce politik
faktörlere, halkýn moraline ve sosyal rejime dayanýr. Cephe [sayfa 70]
gerisinin kuruluþu politik, ekonomik, askeri ve kültürel tüm
alanlarda sürdürülmeli, hepsinden önce politik alanda, halkýn
politik ve manevi birliðinin kuvvetlendirilmesi, yeni sosyal rejimin
üstünlüðünün her yönden artýrýlmasý, halkýn maddi ve manevi yaþam þartlarýnýn yükseltilmesini hedefleyen demokratik reformlarýn
yavaþ yavaþ etkin bir þekilde uygulanmasý ve cephe gerisinin potansiyelinin durmaksýzýn güçlendirilmesi suretiyle yapýlmalýdýr. Bu yolla cephe gerisi kendi savunmasýný kendisi saðlayabilir ve savaþta
önemli bar rol oynayabilir.
Halk savaþýnýn üsleri ve cephe gerisi, onlara durup dinlenmeden ve acýmasýzca saldýrmayý gözleyen düþman için devamlý
bir tehdit oluþtururlar. Onlarýn güçlendirilmesi, onlarý geniþletmek
ve savunmak için verilen mücadeleye ve onlarýn her alanda
görevlerini yerine getirmelerine baðlýdýr. Saldýrý ruhu yükseltilmeli, düþmanýn cephe gerisine durmaksýzýn saldýrýlýrken kendi cephe gerimiz etkin bir þekilde savunulmalý ve onun cephe gerisi bir
savaþ alanýna dönüþtürülmelidir. Saldýrý, aktif saldýrý, kendi cephe
gerimizi korumak ve geniþletmek, düþmanýnkini azaltmak için en
iyi yoldur. Bu, iktidarý almak, korumak ve geniþletmek için savaþan
bir halkýn üslerini ve cephe gerisini sýfýrdan baþlayarak kurmasýnýn
kaçýnýlmaz bir gereðidir.
Birinci direnme savaþý sýrasýnda, kurtarýlmýþ bölgemizin savunmasýnda hakim olan temel ilkemiz, her alanda kendi cephe
gerimizi kuvvetlendirirken ve tüm düþman saldýrýlarýný defederken
düþmanýn cephe gerisine yönelik saldýrý [sayfa 71] eylemlerimizin þiddetlendirilmesi, gerilla savaþýnýn geniþletilmesi idi. Bu yolla, kurtarýlmýþ bölgelerimizi korumayý ve güçlendirmeyi, düþmanýn cep-
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he gerisinde daha fazla üsler ve gerilla bölgeleri oluþturmayý, düþmanýnki azalýrken bizim cephe gerimizi geniþletmeyi baþardýk.
Bu deneyim Güneyin halký ve silahlý güçleri tarafýndan yaratýcý bir þekilde uygulanýyor ve zenginleþtiriliyor. Güçlü bir saldýrý ruhu ile dolu olarak bütün alanlarda kurtarýlmýþ bölgeleri güçlendirmeye çalýþýyorlar ve düþmanýn ona saldýrmak, kemirmek, baskýn
yapmak veya sabotaj yapmak için bütün kalkýþmalarýna karþý etkin ve dayanýklý bir mücadele veriyorlar. Onlar, iþgal edilmiþ bölgelerin halkýnýn deðiþik biçimlerde ve deðiþik derecelere kadar kontrolü kazanmalarýný saðlamak, düþmanýn cephe gerisine güvensizliði yaymak ve orayý derece derece bir savaþ alanýna ve halkýn kendi cephe gerisine dönüþtürmek için düþman cephe gerisine savaþý
kararlýlýkla sokuyorlar, politik mücadele ile askeri mücadeleyi ve
salt askeri saldýrýlarla kitle ayaklanmalarýný birleþtiriyorlar.
Geçen birkaç yýlda, büyük ulusal cephe gerisi, Kuzey, sebatla savunuldu ve Amerikan saldýrýsýna karþý verilen ulusal mücadelede önemli bir rol oynadý. Bu, saldýrganlara karþý koymasýný ve onlarýn imha savaþýný bozguna uðratmasýný mümkün kýlan Kuzeyin
her alanda düzenli olarak kuvvetlendirilmesine ve kendi saldýrý
stratejisi sayesinde zaferden zafere koþan güneyin devrimci güçlerinin durmaksýzýn geliþtirilmesine baðlýdýr. [sayfa 72]
4 - Büyük cephe gerisinin, Sosyalist Kuzeyin kurulmasý
ve güçlendirilmesi.
Dien Bien Phu zaferinden sonra, Kuzey tümüyle kurtarýlarak sosyalizm yoluna girdi ve tüm ülkedeki devrimci mücadele
için saðlam bir üs ve cephe gerisi haline geldi. Bu Vietnamdaki
halk savaþýnýn üssünün ve cephe gerisinin kuruluþu ve geniþletilmesinde büyük bir dönüm noktasý, büyük bir atýlýmdý. Özgürlük ve
baðýmsýzlýk mücadelesinde Partinin önderlik rolünü üstlenmesinden bu yana, ulusun devrimci mücadelesi yolunda saðlam ve tam
bir geri üs saðlamak için bin yýllýk tarihimizde en ileri sosyal rejim
olan sosyalizmi baþarýyla kurabilmemizi saðlayan bir yer, ülkemizin bir yarýsý tamamiyle kurtarýldý.
Ýlk direniþ savaþýnýn zaferle bitmesiyle birlikte, Parti, Kuzeyin
tüm yönlerden güçlendirilmesi gereðine iþaret etti. Partinin
1960daki Üçüncü Ulusal Kongresinde alýnan kararda: Kuzey, ne
kadar gayretle sosyalizme doðru ilerlerse, tüm alanlarda ne kadar
kuvvetlendirirse Güneydeki kurtuluþ devrimi için, tüm ülkedeki de-

Vo Nguyen Giap
Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý

45

vrimci görevlerimizin yerine getirilmesi için, Hindiçininde ve dünyada barýþýn korunmasý ve güçlendirilmesi için o kadar uygun koþullar
yaratýr. Kuzey, tüm ülkedeki devrimin genel üssüdür deniyordu.
Kuzeyin saðlamlaþtýrýlmasý ve güçlendirilmesi, hergeçen gün
daha da güçlenen savunmayý, halkýn kendisi tarafýndan
gerçekleþtirilen bir ulusal halk savunmasýný, tüm alanlarda halk
iktidarý temelindeki bir savunmayý, halkýn çýkarlarýnýn koruyucusu
[sayfa 73] olan bir savunmayý, devrimin ve sosyalist rejimin ürünleri
olan bir savunmayý saðladý. Ulusal halk savunmasý kavramý 1957de
Parti Merkez Komitesinin 12. Genel Toplantýsýnda alýnan kararda
ilk defa açýk bir þekilde ifade edildi. Bu, halk savaþý tezinin, tüm
emperyalist saldýrý giriþimlerini bozguna uðratmada tümüyle hazýr
olmasý için sosyalist Kuzeyin savunmasýna ve ayný zamanda tüm
ülkedeki devrimin cephe gerisi rolü oynamasýna uygulanmasýdýr.
Bu, yeni koþullarda cephe gerisi ve üslerin kurulmasý teorisinin
yeni bir geliþimi idi.
Kuzeyde ulusal halk savunmasýnýn kuruluþu tüm alanlarda
yerine getirilmelidir.
Güçlü bir ulusal halk savunmasýna sahip olmak için, politik
düzeyde, partinin önder rolü durmaksýzýn güçlendirilmeli ve takviye edilmeli, proletarya diktatörlüðü devleti kuvvetlendirilmeli, sosyalist rejim güçlendirilmeli, emekçi halkýn birliði: iþçilerin, köylülerin
ve sosyalist aydýnlarýn birliði, iþçi-köylü ittifaký temelinde kuvvetlendirilmelidir. Yýðýnlarýn sosyalist bilinci, yurtseverlikleri ve sosyalizm aþklarý, ülkeyi birleþtirme istek ve kolektif mülkiyet sahibi olma
bilinçleri durmaksýzýn yükseltilmelidir. Bu temelde, tüm halký üretimi artýrmaya, gerektiðinde Kuzeyi savunmak için kahramanca
dövüþmeye hazýr olurken sosyalizmi inþaya, Güneydeki devrimci
mücadele ile ilgili tüm görevlerini yerine getirmeye ve uluslararasý
görevlerimizin icrasýna katkýda bulunmaya çaðýrmak gerekir. Mecburi askerlik hizmeti, yaralý ve hasta askerlere ve asker ailelerine
verilen hizmetler dikkatle yerine getirilmelidir. [sayfa 74]
Kuzeydeki ulusal halk savunmasýnýn güçlü bir sosyalist
ekonomiye dayanmasý gerektiði için ekonomik yapýlanma büyük
önem taþýr. Bu yapýlanmada, ulusal savunma ile ekonomiyi, barýþ
zamaný ihtiyaçlarý ile savaþ zamaný ihtiyaçlarýný, kýsa vadeli ihtiyaçlarla uzun vadeli olanlarý birleþtirmeliyiz. Böyle bir koordinasyon yalnýz Devlet planýnda deðil, ayný zamanda her faaliyet alanýnýn
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(sanayi, tarým, ulaþtýrma ve haberleþme vb.) planlarýnda ulusal ve
bölgesel seviyede düzenlenmeli, ekonomik geliþmenin her
aþamasýnda savunma potansiyelinin güçlendirilmesi gözetilmeli ve
bir dýþ saldýrý durumunda ekonomi süratle savaþ konumuna geçebilmelidir. Üretim artýþýnýn devam ettirilebilmesi, ekonominin geniþlemesi, direniþin ihtiyaçlarýnýn yerine getirilmesi, halkýn savaþ
zamanýný ihtiyaçlarýný karþýlayabilmesi için, savaþ ve üretimin birlikteliði ilkesine uygun bir þekilde savaþ zamaný koþullarýna göre
ekonomik yapýnýn düzenlenmesi için doðru bir çizgi belirlenmelidir.
Güçlü bir ulusal savunma için, Kuzey askeri bakýmdan güçlendirilmelidir. Askeri güç, sadece sürekli orduya dayanmamalý,
nüvesi halkýn silahlý güçleri olan tüm halka dayanmalýdýr. O, yeni
sosyal rejimin büyük gücü üzerine temellendirilir. Askeri kuruluþ
görevleri, tüm halkýn silahlandýrýlmasýný ve askerileþtirilmesini, halkýn silahlý güçlerinin savaþkan düzenli birlikler ve güçlü yedek
kuvvetler ile güçlendirilmesini, köylerin ve kentleþmiþ bölgelerin
derece derece savaþ yerlerine dönüþtürülmesini, güvenliðin güçlendirilmesini kapsar. Tüm ülke her yönden hazýrlanmalýdýr. [sayfa
75] Silahlý güçler ve halk uyanýklýklarýný bir kat daha artýrmalý ve
emperyalist saldýrýnýn tüm tertiplerine darbe vurmayý ve dövüþmeye
hazýr olmalýdýr. Keza her stratejik bölgenin önemini belirtmek ve
daha önemli olanlarý her yönden güçlendirmek gereklidir. Ulusal
savunmanýn kuvvetlendirilmesinde ve silahlý güçlerin kuruluþunda
her seviyede partinin ve yönetimin önderliði güçlendirilmelidir.
Kültür, eðitim, bilim ve teknoloji, genel saðlýk çalýþmasý,
fiziksel eðitim, ve spor vb.deki geliþmenin ekonomik yapýlanmada, ulusal savunmanýn güçlendirilmesinde ve özellikle yüksek
devrimci bilince, iyi genel bilgi ve bilimsel ve teknik vasfa ve iyi
saðlýða sahip yeni insanlarýn, kadrolarýn ve savaþçýlarýn yaratýlmasýnda derin bir önemi vardýr.
Kýsaca, Kuzeyde halkýn ulusal savunmasý sosyalist rejimin
kendi bütünlüðündeki gücüne ve sosyalist devrimin ürünlerine dayanýyor. Kuzeyde ulusal halk savunmasý Amerikan hava imha
savaþýna karþý koymaktadýr. Halkýmýzýn manevi ve politik birlikteliði þimdiye kadar olduðundan daha saðlamdýr. Üretim korunuyor
ve geliþtiriliyor; iletiþim þebekesi açýk ve ulaþým saðlanýyor; kültürel
faaliyetler, eðitim ve saðlýk ilerlemeye devam ediyor; halkýn yaþamý
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gerekli ihtiyaçlarýn dengeli karþýlanmasýyla devam ediyor; ulusal
savunma güçleri kuvvetlendiriliyor ve hatýrý sayýlýr büyüme gösteriyorlar. Vietnam Demokratik Cumhuriyeti, topraðýný, onurunu, zaferini koruyor; sosyalist inþayý baþarýyla yerine getiriyor ve Güney için
görevlerini yapýyor. [sayfa 76] Sosyalizm üstünlüðünü kanýtlýyor. Kuzeyde tüm halkýn ulusal savunmasý gücünü politik, örgütsel, maddi ve teknik alanlarda savaþçýlarýn kararlýlýk, zeka ve manevi
niteliklerinde görülen insan alanýnda olduðu kadar iyi gösteriyor.
5 - Sosyalist kampa, geniþ cephe gerimize dayanmak.
Vietnam devrimi ilk günlerinden beri onun tamamlayýcý bir
parçasý olduðu dünya devriminden destek almakta ve bu destek
her geçen gün büyümektedir. Emperyalistlerin kuþatmasýnýn olduðu baþlangýçta sosyalist kampa saðlam bir þekilde dayanmayý baþardýk.
Þimdi, özellikle uygun þartlar altýnda Amerikan saldýrganlarýna karþý direniþ savaþýmýzý sürdürüyoruz: sosyalist kamp, bir milyar nüfusu, güçlü ekonomik potansiyeli, yenilmez silahlý güçleri ile
hatýrý sayýlýr bir þekilde güçlenmiþtir. Barýþ, ulusal baðýmsýzlýk, demokrasi ve sosyalizm için verdikleri mücadelelerinde halkýmýz ve
dünya halklarý için saðlam bir destek ve emin bir siper oluþturmaktadýr.
Halkýmýz, baþýný Amerikan emperyalizminin çektiði dünya
emperyalizmine karþý dövüþen dünya halklarýnýn öncü birliðindedir. Sosyalist kampýn bir üyesi olan Vietnam Demokratik Cumhuriyeti Güneydoðu Asyada ileri bir konumdadýr. Ve böylece, esas
olarak kendi özgüçlerimize güvenirken, tüm alanlarda sosyalist
kampýn sempati, destek ve yardýmýný almak durumunda ve zorundayýz. Bu halkýmýzýn savaþ kabiliyetinin güçlendirilmesi için çok
önemli bir faktördür. [sayfa 77]
Halkýmýz sürekli geniþleyen ve daha güçlü bir cephe gerisine, bir ulusal cephe gerisine ve bölgesel cephe gerilerine ve bunlarýn yanýsýra kardeþ sosyalist ülkelerden meydana gelen çok geniþ
bir cephe gerisinin geniþ potansiyeline dayanabilir. Bu suretle, direniþ savaþýmýzý nihai zafere ulaþtýrmak için zamanýmýzýn uygun koþullarýndan istifade ederken kendi ekonomik ve askeri potansiyelini
tamamiyle harekete geçirebilir. [sayfa 78]
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V
SAVAÞI YÜRÜTME TARZI

Partinin önderliði altýnda ve savaþ pratiði sayesinde, bir savaþ
yürütme tarzý ve yüksek etkinlik ve zengin içerik gösteren bir askeri sanat çýkarmayý baþardýk.
Bunlar, büyük emperyalist güçlerin saldýrgan ordularýna karþý fazla geniþ topraðý olmayan ve nüfus bakýmýndan çok
olmayan bir ulusun tüm alanlarda verdiði halk savaþýna uygulanan bir savaþ yürütme tarzý ve bir askeri sanattýr. Bu savaþ
tarzý ve askeri sanat, uzun dönemli silahlý ayaklanmalar yapýlmasý ve devrimci savaþ sürdürülmesi, kentlerde ve kýrlarda
silahlý ve politik güçlerle düþmana kararlýlýkla saldýrýlmasý;
potansiyelimizi koruyup artýrmak ve savaþýrken baþarýlar kaydetmek için halkýn egemenliðinin kazanýlmasý ve korunmasýna
çalýþýrken düþman güçlerinin imha edilmesi; düþmaný sonunda tamamiyle yenmek için onu adým adým geriye sürmek ve
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güçlerinin parça parça tahrip edilmesi; esas olarak kendi güçlerimize dayanýlmasý, haklý davamýzý ve kendi topraðýmýz üzerinde yaptýðýmýz bir ulusal savaþ gerçeðinden çýkan uygun koþullarý
tamamiyle ortaya koymak, diðer halklarýn sempati destek ve
yardýmlarýný kazanmaya çalýþmak ve zamanýmýzýn uygun faktörlerinden yararlanmaktýr. Halk savaþýnýn tüm bu birleþik
güçleri bize düþmaný yenmemizi ve topraðýmýzý kurtarmamýzý
ve savunmamýzý saðlar. [sayfa 80]
1 - Her alanda tüm halkýn savaþtýðý bir savaþý yürütmek;
silahlý güçlerle politik güçleri, silahlý mücadele ile politik mücadeleyi, silahlý ayaklanma ile devrimci savaþý birleþtirmek.
Emperyalizm ülkemizi istila etmek ve halkýmýzýn üzerinde
hükümranlýk kurmaya çalýþmak için ordularýna dayanýr. Onu bozguna uðratmak için tüm halký silahlandýrmalý, silahlý güçler örgütlemeli ve bir silahlý mücadele vermeliyiz. Düþmana, büyük ve iyi
teçhizatlandýrýlmýþ bir orduya, bir saldýrý, bir haksýz savaþ sürdüren
bir orduya; ve çeliþkilerle dolu ve birçok zayýflýklarla etkilenmiþ bir
orduya sahip bir düþmana karþý, tüm halkýn hudutsuz gücünü harekete geçirebilmek için tüm alanlarda, yalnýz askeri deðil, politik,
ekonomik, kültürel ve diplomatik tüm alanlarda savaþmalý, temel
biçimleri silahlý ve politik mücadele olan çeþitli mücadele biçimlerini kullanmalýyýz. Silahlý güçlerle politik güçleri, silahlý mücadele ile politik mücadeleyi, silahlý ayaklanma ile devrimci
savaþýn birleþtirilmesi, bizim savaþ tarzýmýzýn asli içeriðinde 
tüm alanlarda tüm halkýn verdiði bir savaþ yatar.
Uzun tarihimiz boyunca, atalarýmýz düzenli ordularý kurarken yýðýnlarý yabancý saldýrganlara karþý nasýl harekete geçireceklerini ve silahlý güçlerin faaliyetleri ile halkýn mücadelelerini ve
ayaklanmalarýný nasýl birleþtireceklerini biliyorlardý. Þimdi, partinin
önderliði altýnda halkýmýz bu çizgide önemli ilerleme yapmaktadýr.
Silahlý savaþ bir temel mücadele biçimidir. Tayin edici
bir rol oynar ve düþmanýn askeri gücünün imhasýyla doðrudan
iliþkisi vardýr. Bunun [sayfa 81] yanýsýra silahlý mücadele halký savunmalý ve halk yýðýnlarýnýn ayaklanmalarý ve politik mücadeleleri ile
birleþtirilmelidir. Savaþ þiddetlenerek büyürse, düþman silahlý güçlerinin kullanýmýný daha artýrýrsa silahlý savaþ daha önemli yer tutar.
Düþman güçleri yok etmeli ve onlarýn stratejik planlarýný bozmalýyýz. Askeri zafer, direniþin baþarýsý için vazgeçilmezdir.
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Politik eylem, mücadelenin bir diðer temel biçimi, silahlý
savaþýn geliþtirilmesinin temeli ve ayný zamanda düþmana karþý
bir saldýrý biçimidir. Politik eylem halký harekete geçirir, örgütler
ve onlarý aþaðý biçimlerden yukarý biçimlere doðru savaþýn içine
sokar. Düþmanýn gerçek yüzünü açýða çýkarýr, onun politik entrikalarýný bozar, silahlý güçlerini daðýtýr ve kuvvetten düþürür, onun
cephe gerisini bozar, halkýn yaþamýný ve iþini korur, devrimin politik üslerini savunur. Ayaklanmada ve savaþta, politik eylem silahlý
savaþ ile yakýndan ittifakýný ve onun geliþtirilmesini asla durdurmaz. Halkýn politik güçleri politik eylemin sýradan biçimlerinden
silahlý ayaklanmaya doðru derece derece geliþerek, silahlý güçlerle
birlikte savaþýn sonucunu tayin ederler.
Politik güçlerle silahlý güçlerin, politik eylemle silahlý savaþýn,
silahlý ayaklanma ile devrimci savaþýn kombinasyonu ülkemizde
devrimci þiddetin kullanýlmasýnýn genel biçimidir. Belirli zamanlarda, politik güçler silahlý güçlerin desteðine dayanarak ve
tüm ülkede genel ayaklanmayý baþlatmak için politik eylem ile
silahlý savaþý birleþtirerek temel bir rol oynarlar; diðer zamanlarda silahlý güçler tüm halkýn nüvesi olarak savaþýr [sayfa 82] ve
uzun süreli bir halk savaþýný sürdürmek için silahlý mücadele
ile politik mücadelenin birleþtirilmesini saðlayarak önemli bir
rol oynarlar; yine diðer zamanlarda, silahlý ve politik güçler
birbirine koþut ve eþzamanlý olarak kullanýlýr, silahlý hareket
politik mücadele ile ve silahlý ayaklanma,devrimci savaþ ile tek
ve karmaþýk bir süreçte birleþtirilir.
Aðustos 1945te, halkýn güçlü politik güçleri, silahlý kurtuluþ
kuvvetlerine dayanarak, kýrlarda ve kentlerde, tüm ülkede iktidarý
almak için genel ayaklanmayý baþlattý. Aðustos Devriminin baþarýsý
esas olarak halkýn politik güçlerinin ayaklanmayý baþlatmak ve
iktidarý almak için zamanýnda uygun fýrsatý yakalamasý gerçeðine
baðlýydý. Fakat eðer partimiz silahlý güçleri yaratmamýþ olsaydý ve
bu güçleri ve politik mücadeleyi desteklemek için saðlam üsler
kurmamýþ olsaydý ve koþullar olgunlaþmamýþ olsaydý, hýzlý bir silahlý
ayaklanma baþlatmamýþ olsaydý, devrimin bu kadar hýzlý zafere
gitmesi mümkün olmazdý.19
19
Vietnam Ýþçi Partisinin Merkez Komitesinin Üçüncü Ulusal Konredeki Politik Raporu
(5 Eylül 1960)
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Birinci direniþ savaþýnda, tüm halk silahlý savaþ gerekli olduðu için onun nüvesi olan halkýn silahlý güçleriyle birlikte ayaklandý.
Silahlý güçler hareketlerini politik mücadele ve düþmanýn cephe
gerisindeki yýðýn ayaklanmalarý ile giderek daha yakýndan birleþtirerek gerilladan düzenli ordu muharebelerine geçtiler. Kýrlarda
ve kentlerde devrimci yýðýnlar eski sömürgeciliðe [sayfa 83] deðiþik
mücadele biçimleri ile karþý koydular: terör ve katliama, bombardýman ve yaðmaya, iþçilerin ve askerlerin zorla toplanan oðullarý
ve kocalarýnýn geri dönmesi talebi için verdikleri mücadele; kukla
birlikler arasýnda onlarý devrimin saflarýna kazanmak için yapýlan
ajitasyon ve son olarak silahlý savaþ ve politik ajitasyonun birleþtirilmesi ve kýrlarda yerel düþman yönetiminin defedilmesi için kýsmi
ayaklanmalar.
Bugün Güneyde, silahlý mücadele ile politik mücadelenin,
silahlý ayaklanma ile devrimci savaþýn birlikteliði baþka bir düzeyde ve yeni tarihsel koþullarda sürdürülüyor. Hedef, yeni-sömürgeci
hakimiyeti devirmek ve Amerikan emperyalizminin sürdürdüðü
saldýrgan yeni-sömürgeci savaþý bozguna uðratmaktýr. Tüm halkýn
her alanda verdiði savaþ çok yüksek bir düzeye getirildi. Güneyin
tüm halký mücadelede yerini alýyor, Amerikalýlara, kukla yönetime
ve ordusuna askeri ve politik araçlarla saldýrýyor ve hem devrimci
savaþý hem de yýðýn ayaklanmasýný gerçekleþtiriyor.
Devrimci savaþ, yayýldýkça eþi görülmemiþ aþamalara varýyor ve Amerikan seferi kuvvetlerinin en iyi teçhizatlý birliklerini
giderek daha fazla bozguna uðratýyor. Silahlý güçlerin eylemi ile
koordineli politik mücadele sayesinde yýðýn ayaklanmalarý artan
bir þiddetle üst üste patlýyor. Ayaklanma devrimci savaþýn eylem
alanýný geniþletiyor, onu güçlendiriyor, onun durmaksýzýn geniþlemesine neden oluyor, bu sýrada da savaþ, ayaklanma için koþullarý
olgunlaþtýrýyor ve onun yayýlmasýný saðlýyor. Savaþ ve ayaklanma,
[sayfa 84] her ne kadar birbirinden farklý iselerde, birbirlerinden ayrýlmazlar. Lenin, Savaþ ve ayaklanmanýn birbirinden ayýrt edilmesi
güçtür demektedir.
Askeri ve politik mücadelenin yani sýra, biz düþman saflarýnda geniþ ve sabýrlý bir politik çalýþma yapýyoruz. Bu, kukla ordu
askerlerinin politik bilinçlerini uyandýrmayý ve onlarýn halkýn saflarýna kazanmayý, bu suretle baþka bir stratejik hamleyi, devrimci
eylemin önemli bir unsurunu baþlatmayý hedefleyen bir propagan-

52

Vo Nguyen Giap
Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý

da çalýþmasýdýr.
Ekonomik mücadele, özellikle üslerimizi ve cephe gerimizi
kurduðumuz zaman, kurtuluþ savaþý geniþlediði ve yayýldýðý zaman
veya anavatanýmýzý savunmak için dövüþtüðümüzde önemli bir rol
oynuyor. Kendi ekonomimizi savaþ için seferber ederken, düþmanýn
ekonomik üslerine saldýrmak ve tahrip etmek için askeri ve politik
mücadele ile baðlantýlý olarak ekonomik mücadele vermeli, kendi
ekonomimizi korur ve geliþtirir, halkýn mal ve canýný korur ve onlarýn çalýþma ve üretim koþullarýný saðlarken düþmanýn ekonomisini
bozmalý ve yýkmalýyýz.
2 - Kýrsal bölgelerde saðlam mevkiler kurmak, kýrsal ve
kentleþmiþ bölgelerde halk savaþýný sürdürmek, düþmana karþý
saldýrý hamlelerini uygun biçimlerde ve üç stratejik alanýn tümünde: daðlarda, ovalarda ve þehirlerde geliþtirmek ve yakýndan birleþtirmek.
Uygun biçimleri kullanarak üç stratejik bölgenin tümünde düþmanla savaþmak devrimci savaþ [sayfa 85] yürütme tarzýnýn
çok önemli bir yönüdür. Kentsel ve kýrsal bölgelerin stratejik durumunu doðru tayin etmeli, kýrsal bölgelerde dayanýklý mevkiler tutmalý, her iki bölgede düþmana ayný zamanda saldýrmalý, üç stratejik
bölgenin hepsindeki saldýrýlarý yakýndan koordine etmeli, her birindeki geçerli koþullara gereken dikkat gösterilmeli, silahlý mücadele ile politik mücadeleyi, ayaklanma ile savaþý uygun bir düzeyde
birleþtirmeli, önderliðin özel dikkat göstermesi gereken bir bölgenin alýnmasý için savaþ ve ayaklanmanýn her döneminin somut
koþullarýný hesaba katmalý.
Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda ve Aðustos Devrimi öncesinde, devrim, özellikle daðlýk bölgede yerel gerilla muharebesi ve
kýsmi ayaklanma þeklinde yayýldý. Bununla beraber, devrimci hareket geliþmesine ovalarda ve þehirlerde uygun biçimlerde devam
etti. Uygun an geldiðinde, halkýmýz þehirlerdeki hareketi kýrlardaki
ile ve politik güçleri silahlý güçlerle koordine etmek ve genel ayaklanmayý zafere götürmek için uygun fýrsatý yakalamak suretiyle
Aðustos Devriminde baþarýyý kazandý.
Birinci direniþ savaþý ilk defa þehirlerde patlak verdi. Sonra
uzun bir süre, özellikle silahlý mücadeleyi kullanarak Fransýz sömürgeci saldýrýsýna karþý verilen halk savaþý esas olarak kýrsal bölgelerde verildi. Düþman bölgelerindeki (kýrsal ve kentsel bölgelerde)
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politik mücadele ve silahlý eylem, delta ve daðlýk arazilerin kýrsal
bölgelerindeki askeri harekâtlarla yakýn iþbirliðinde içinde geliþti.
[sayfa 86]

Güneyde 1959-60da patlak veren zincirleme ayaklanmalar, ilk defa kýrsal kesimlerde meydana geldi; sonra þehirlerdeki
politik hareketle yakýn iliþki içinde geniþ bir gerilla hareketi haline
geldi. Özellikle 1963den 1965e kadar, stratejik köylerin imhasý
için silahlý eylemler ve köylü ayaklanmalarý, kenti yýðýnlarýn eylemleriyle birleþerek, Amerikan emperyalistlerinin özel savaþýný bozguna uðratan önemli bir birleþik güç meydana getirdi.
1965den 1967ye kadar, Güneyin silahlý güçleri ve halký, baþarýlý ilerlemesini sürdürerek düþmana üç stratejik bölgede silahlý ve
politik araçlarla þiddetle saldýrdýlar. Savaþ ve ayaklanma için asýl
alan, daðlýk arazinin kýrsal bölgeleri ve delta oldu, þehirlerde politik
eylem belirli bir alandaki savaþ faaliyetlerinin yanýsýra gerçekleþti.
1968 baþlarýndaki genel saldýrýyla, Güneyin silahlý güçleri ve halký,
kentlerde ve kýrda, her yerde saldýrdý ve ayaklandý ve büyük baþarýlar
elde etti.
Yukarýda açýklandýðý gibi, kýrsal bölgeler ve þehirlerin her
ikisi de önemlidir, ancak farklý konumlarý vardýr. Silahlý mücadeleyi politik mücadele ile savaþý ayaklanma ile stratejik bölgeye
göre uygun bir þekilde birleþtirerek, kýrsal kesimde saðlam mevkiler tutup onu en dayanýklý destek üssü olarak kabul etmek suretiyle, þehirlerdeki devrimci güçleri geliþtirir ve onlarý canalýcý kesim
olarak kabul ederek düþmaný kýrda ve þehirde alaþaðý edebiliriz.
Biz keza tüm bölgelerdeki eylemleri koordine ederken düþman
güçlerini daðýlmaya zorlayabilir, her yerde ve her zaman [sayfa 87] sürekli hücumlar baþlatabilir, onun geri bölgelerini bozabilir ve tehlikeli darbeler indirebiliriz. Biz uzun süreli bir savaþta kazanabiliriz,
düþmandan önce davranabilir, uygun anlarda ona yýkýcý darbeler
indirebilir ve daha büyük zaferler kazanabiliriz.
Biz tüm yapýsýyla, þehirleri ve kýrsal kesimi ve geliþen bir endüstrisi ile bir Devletin sahipleri olduðumuz zaman, savunmada ve
savaþta kentlerin ve kýrsal bölgelerin oynadýklarý rol artýk ayný olmayacaktýr. Bir ulusal-savunma savaþýnda kentlerin ve kýrsal kesimin
koordinasyonu bir kurtuluþ savaþýndaki ayný yöntemle yapýlmaz.
Bu, Amerikan imha savaþýna karþý verilen kahramanca halk savaþýmýz boyunca sosyalist Kuzeyde bu son birkaç yýlda görülebilir.
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Fakat kentlerin ve kýrsal kesimin rasyonel bir koordinasyonu, düþmaný bozguna uðratmak için rejimimizin ve ülkemizin potansiyelini tamamiyle seferber etmek için bir gereklilik olarak önemli bir
sorun olma özelliðini koruyor.
3 - Silahlý ayaklanma ve devrimci savaþta saldýrý stratejisi düþüncesi ile dolu olmak.
Tüm halký seferber ederek ve üç stratejik bölgenin tümünde silahlý mücadele ile politik mücadeleyi birleþtirerek, düþmana
saldýrmak için halk savaþýnýn sýnýrsýz gücünü yarattýk.
Devrim saldýrý demektir. Partimizin önderliði altýndaki kýrk
yýllýk mücadelede, halkýmýz düþmana sabýrla sürekli olarak ve baþarýyla saldýrmaktadýr. Halk, emperyalist boyunduruðu ve onlarýn
uþaklarýný defetmek ve egemenliklerini geri almak ve korumak
için ayaklanarak devrimin [sayfa 88] stratejik saldýrý düþüncesi ile
derinliðine doluyorlar.
Ayaklanma bir saldýrýdýr. Bir devrimci savaþ geliþiminin
tümüne bir saldýrý olarak bakar. Belirli yerlerde ve belirli anlarda savunma durumunu almak mümkündür, fakat bu saldýrýnýn sürmesi için gerekli koþullarý yaratmak içindir.
1940larda halkýmýz, politik mücadeleden silahý mücadeleye
geçerek yürekli saldýrýlar baþlattý. Özellikle Mart 1945ten sonra kýsmi ayaklanmalar geniþ kýrsal bölgelerde düþman gücünü sarstý.
Ayný zamanda düþmana uygun mücadele biçimleri ile heryerde
saldýrýldý. Sonra halkýmýz durmaksýzýn kýsmi ayaklanmalarý ve yerel
gerilla savaþýný geniþletti, ülkenin heryerinde politik mücadeleyi
þiddetlendirdi ve en uygun anda düþmanýn gücünü defetmek ve
tüm ülkede kontrolü ele geçirmek için çok yanlý, þiddetli ve kararlý
bir stratejik saldýrýnýn tetiðini çeken Aðustos genel ayaklanmasýný
baþlattý.
Aðustos Devriminin hemen sonrasýnda, partimiz Fransýz
sömürgelerine karþý ulusal direniþe önderlik etmek zorundaydý.
Saldýrganlarýn ordusu bizimkinden çok daha güçlü olduðu için,
kuvvetlerimizin büyük kýsmýný korumaya, dezavantajlý muharebelerden sakýnmaya, heryerde düþmana taktik saldýrýlar gözler ve onu
kýsmi saldýrýlarla tahrip ederken, belirli bir geri çekilme yapmaya
karar verdik. Sonra, düþmaný savunma durumuna zorlamaya karar
vererek, gerilla savaþýyla onun geri bölgelerine girdik ve oralarýný
savaþ alanlarýna çevirdik. Saldýrýmýzý derece [sayfa 89] derece gerilla
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ve düzenli ordu savaþý ile geliþtirdik, 1950deki Sýnýr Seferberliðinin
izindeki yerel karþý saldýrýlarý takiben Kýþ 1953-Bahar 1954de Dien
Bien Phu kahramanca seferi zirvesine ulaþan büyük bir karþý saldýrý baþlattýk. Direniþ savaþýmýzý muzaffer sonucu ulaþtýrdýk ve ülkemizin kuzey yarýsýný kurtardýk.
Güneyde, Amerikan yeni-sömürgeci hakimiyetine karþý verilen mücadelede, devrim 1959-60ýn zincirleme ayaklanmalarý ile
yükseliþine baþladý. Sonra ilerlemesini geniþleterek, kýsmi ayaklanmalarý, politik yýðýn mücadelesini ve gerilla savaþýný ve tedricen
düzenli savaþ hareketlerini geliþtirdi. Silahlý mücadele ile politik
mücadeleyi daima birleþtirerek Amerikan emperyalistlerinin özel
savaþýný bozdu. Yüzbinlerce iyi teçhizatlandýrýlmýþ birlikleri ile
doðrudan saldýrýya baþladýklarýnda, silahlý güçlerimiz ve halkýmýz
hiç tereddüt göstermeden sebatla inisyatifi elinde tutmaya devam
etti, düþmana durmaksýzýn saldýrdý, düþmanýn tüm tertiplerini bozarak, rezil sýnýrlý savaþa karþý bir saldýrý stratejisini hayata geçirdi. 1968 baharýnýn birlikte ayaklanmalarý ve genel saldýrýsý bizim
stratejik saldýrý durumumuzu daha güçlendirdi ve savaþta bir dönüm
noktasý oldu.
Silahlý güçlerimiz ve halkýmýz proletaryanýn devrimci ruhu
ile tam anlamýyla dolu; devrimi ve devrimci savaþý karakterize eden
stratejik saldýrý/taarruz düþüncesi ile aþýlýdýrlar.
Bu stratejik saldýrý düþüncesi halkýmýzýn geleneksel askeri
düþüncesinden ayrý düþünülemez.
Tarihimizde, Trung Kýzkardeþler, Ly Bon, Trieu çuang Phuc,
Le Loi, Nguyen Trainin önderlik ettiði muzaffer ayaklanmalar ve
ulusal savaþlar yabancý feodallerin boyunduruðuna karþý yapýlmýþ
sürekli saldýrýlardýr. Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao, Nguyen Huenin
önderliðindeki muzaffer ulusal-savunma, savaþlarý tabii ki savunma aþamalarý ve stratejik geri çekilmeleri içeriyordu, fakat saldýrý
stratejik düþüncesi Nhu Nguyet ýrmaðý, Van Kiep ve Chi Lang,
Bach Dan ýrmaðý ve Dang Do da verilen kahramanca savaþlarda
görüldüðü gibi tamamiyle hakim düþünce olarak kaldý.
Bizden ekonomik ve askeri potansiyeli çok üstün olan
düþmanlara karþý saðlam ve devamlý saldýrýlar nasýl baþlatýlýr, onlar
savunma ve edilgen duruma nasýl sokulur ve sonunda nasýl bozguna uðratýlýr ve mahvedilir?
Bu, giriþtiðimiz silahlý ayaklanmalar ve devrimci savaþlardaki
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kesin bir taarruz ruhu ile olur. Taarruz düþüncesi Vietnamdaki
savaþýn ve devrimci stratejinin ideolojik temelidir. O, partimizin
politik ve askeri çizgisinin tamamiyle devrimci, karakterinden ve
baðýmsýzlýk, özgürlük ve sosyalizm için dövüþen halkýmýzýn coþkulu
yurtseverliði ve sabýrlý ve kahramanca savaþkanlýðýndan gelir.
Bizim taarruz kabiliyetimiz düþmanla bizim aramýzdaki
güçler iliþkisinin özelliklerini ve eðilimini doðru deðerlendirmemizle yakýndan iliþkilidir. Düþman güçlü noktalara sahiptir faka
keza temel zayýflýklarý vardýr. Halkýmýzýn zayýf yanlarý vardýr, fakat
temel güçlü noktalara sahiptir. Bunlar tüm halkýn kendi ülkelerini
[sayfa 91] savunmak için ayaklanmasýnýn gücünde, zamanýmýzdaki
haklý savaþýn gücünde yatar. Güçlü noktalarýmýzý harekete geçirmek ve darbelerimizi düþmanýn zayýf yanlarýna hedeflemek tamamen mümkündür.
Bizim taarruz kabiliyetimiz keza, halk savaþýný yönetmekteki maharetimizle ve özgün ve zekice mücadele biçimlerimizle
ve savaþ yöntemlerimizle yakýndan iliþkilidir. Tüm alanlarda
düþmana nasýl saldýracaðýný bilerek ve ayni zamanda hem silahlý
hem politik mücadeleyi, askeri savaþý ve yýðýn ayaklanmasýný, gerilla ve düzenli ordu muharebesini kullanarak, silahlý güçlerimiz ve
halkýmýz yeteneklerini tamamen ortaya koymaktadýrlar. Uygun ve
yüksek etkinlikte savaþ yöntemleri yaratarak taarruz kapasitemizi
yüksek bir dereceye çýkartýyoruz.
4 - Uzun süreli savaþ stratejisi uygulamak ve ayný zamanda daha büyük zaferler kazanmak için en uygun aný yaratmaya
uðraþmak ve düþmandan önce davranmak.
Tarihimiz güçlü düþmanlara karþý muzaffer ayaklanmalar
ve savaþlarla doludur. Bu ayaklanmalar ve savaþlarýn süresi birçok
faktöre, hepsinden önce iki taraf arasýndaki güçler iliþkisine ve
bizim savaþ yönetme maharetimize baðlýdýr. Bulardan bazýlarý görece kýsa, diðerleri uzun süreli kurtuluþ savaþlarýdýr.
Tran otuz yýllýk sürede Yuan birliklerine karþý üç direniþ savaþý
verdi fakat bu savaþlarýn herbiri birkaç ay sürdü. Ching birliklerine
karþý Nguyeli Huenin yükselttiði þimþek gibi saldýrý [sayfa 92] çok kýsa
bir sürede büyük bir zafere ulaþtý. Diðer taraftan, Le Loi ve Nguyen
Trainin önderliðindeki kurtuluþ savaþý on yýl sürdü. Böylece, halkýmýz. görece kýsa bir zaman süresi içinde baþarý kazanmak için
uygun koþullarýn nasýl yaratýlacaðýný ve kullanýlacaðýný bilirken, se-
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batlý ve uzun süreli direniþ ve uzun süreli savaþ sanatý geleneklerine sahip olmuþtur.
Þimdi, ileri bir politik rejim, tüm halkýn birliði ve partinin
önderliði ile, halkýmýz ve ülkenin tüm maddi ve manevi güçlerini
harekete geçirme durumundayýz. Keza kardeþ sosyalist ülkelerin
deðerli yardýmýný ve tüm dünyadaki ilerici insanlarýn sempati ve
desteðini alýyoruz.
Fakat topraðýmýz çok geniþ, nüfusumuz fazla sayýda deðildir; eskiden geliþmemiþ bir ekonomiye sahip sömürge ve yarýfeodal bir ülkeydik. Güçlü, inatçý, sinsi ve maceracý emperyalist ülkelere karþý savaþýyoruz. Bu koþullarda, derece derece düþman
güçlerini zayýflatmak ve tahrip etmek, kuvveli noktalarýný zorlamak, zayýf yanlarýný daha da aðýrlaþtýrmak, kendi gücümüzü artýrmak, güçlü noktalarýmýzý yükseltmek, zayýflýklarýmýzýn üstesinden
gelmek dolayýsý ile savaþýn devamý sürecinde düþmanýn zayýflamasý bizim güçlenmemiz için zamana ihtiyacýmýz var. Halk savaþý
stratejisi bir uzun süreli savaþ stratejisidir. Halkýmýzýn son birkaç onyýldaki sürekli savaþlarý ve parlak zaferleri bu stratejinin doðruluðunu kanýtlýyor.
Bu uzun süreli savaþ; kendi bütünlüðü içinde görülen;
parça parça imha edilen, adým adým geriye sürülen, iri parçalar halinde yýkýlan, nihai [sayfa 93] zafere doðru biz baþarýdan baþarýya giderken kendi stratejik tasarýlarýnýn birbiri arkasýna
bozulduðunu gören bir düþmana karþý yapýlan devamlý saldýrýlar sürecidir.
Savaþýn süresi, geliþen güçler iliþkisindeki biçime ve her iki
tarafýn yürüttüðü savaþ tarzýna baðlýdýr. Bizim ulusal savaþlarýmýz
gösterir ki uzun bir savaþ süresince ne zaman bir yeni evre baþlarsa
ya bizim çabalarýmýz ya da düþmanýn hatalarý veya uygun maddi
koþullar nedeniyle orada sýk sýk ani deðiþiklikler meydana gelir.
Adým adým ilerleyen bir evrimden çok çabuk ilerleyen bir geliþmeye
geçiþ tüm hareketlere hakim olan genel bir yasadýr. Ayaklanma ve
savaþ bu yasanýn kendini çok açýkça ortaya koyduðu keskin karþý
koyuþlar, ölesiye mücadelelerdir.
Biz daha önemli atýlýmlara ve daha büyük zaferlere götüren
uygun koþullan yaratmaya uðraþýyoruz. En büyük etkinliði nasýl
göstereceðimizi, uygun maddi koþullarý nasýl kullanacaðýmýzý, düþmanýn hata yapmasýný nasýl saðlayacaðýmýzý ve onun zayýflýklarýný
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nasýl kullanacaðýmýzý, zeki ve etkin mücadele biçimlerini nasýl yaratacaðýmýzý, basiretli stratejik önderliði nasýl meydana çýkaracaðýmýzý, saldýrýlarýmýzý doðru yöne ve doðru hedefe nasýl yönelteceðimizi, uygun aný nasýl yakalayacaðýmýzý, kritik noktalara nasýl vuracaðýmýzý, silahlý mücadele ile politik mücadeleyi ve askeri savaþ ile
ayaklanmayý maharetle nasýl birleþtireceðimizi bilmek zorundayýz.
Ve, uzun süreli bir savaþý sürdürürken tüm alanlarda en yüksek
gayretleri göstermeli ve daha önemli zaferler kazanmak için süratli
davranmalýyýz. [sayfa 94]
5 - Düþman birliklerinin imhasý ile halk denetiminin kazanýlmasý ve korunmasýnýn birleþtirilmesi; savaþýrken güçlenmek için kendi birliklerimizi besler ve güçlendirirken hasým
güçlerin etkin bir þekilde yok edilmesi.
Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur ve her savaþýn
temel sorunu da düþman güçlerinin imha edilmesi sorunudur.
Savaþýmýz devrimci bir savaþtýr ve iktidarýn ele geçirilmesi için mücadele biçimi olarak devrimci savaþtan yararlanýyoruz. Bu savaþ,
düþman silahlý kuvvetlerinin yokedilmesi, düþman iktidarýnýn parçalanmasý ve halk iktidarýnýn kurulmasý sorununu çözümlemeyi
amaçlar.
Halk savaþýmýzda, iktidarý almak için, düþman birliklerinin imhasýný hedefleyen silahlý halk güçlerinin askeri eylemi
ile yýðýn ayaklanmalarýný birleþtiriyoruz. Düþman iktidarýnýn sarsýlmasý ve halk iktidarýnýn deðiþik seviyelerde ve farklý koþullarda
kazanýlmasý düþmana saldýrmak ve yoketmek için yeni imkanlar
yaratýlmasýný hedefler. Buna karþýlýk iktidarý almak için ayaklanan
yýðýnlarý desteklemek ve yeni üsler ve güçler yaratmak için düþman
güçlerini imha etmek gereklidir.
Aðustos 1945te, iktidarý almak için ana eylem yýðýn ayaklanmasý idi; fakat ona yardým etmek için silahlý güçlerin eylemine
ihtiyaç vardý.
Birinci direniþ savaþýnda düþman güçlerinin imhasýnda ana
faktör kendi silahlý güçlerimizdi; fakat yýðýnlar keza kukla köy yaþlýlar
konseylerini tasfiye etmek ve hainleri cezalandýrmak, düþman hatlarýnýn gerisindeki bölgelerde iktidarý zorla geri almak, düþman iþgali altýndaki [sayfa 95] bölgelerde gerilla üsleri ve alanlarý kurmak,
birleþtirmek ve geniþletmek için ayaklandýlar. Ayný zamanda halkýmýz ve silahlý güçlerimiz etkin bir þekilde her yönden özgür bölge-
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ler kurdu ve takviye etti; halk iktidarýný kurdu ve takviye etti ve
düþmanýn karþý saldýrýlarýný defetti.
Þimdi Güneyde, düþmanýn imhasý ile halk iktidarýnýn kazanýlmasý ve korunmasýnýn birleþtirilmesi yeni bir ileri adým atmaktadýr. Silahlý kurtuluþ kuvvetleri etkin bir þekilde düþmaný imha etmek
için taarruz ediyorlar ve yýðýn ayaklanmalarýna ve politik mücadelelere destek veriyorlar. Yýðýnlarýn politik güçleri düþmana uygun yollarla saldýrarak, kýsmi ayaklanmalarý baþlatarak, temelde
kukla iktidarý sarsarak, deðiþik seviyelerde egemenliði kazanarak,
bir veya baþka biçimde devrimci iktidarý kurarak silahlý güçlen için
uygun koþullarý yaratýyorlar. Kurtarýlmýþ bölgelerde, silahlý güçler
halký korumak ve politik ve ekonomik alanlarda egemenlik haklarýný ilan etmek ve güçlendirmek için etkin bir þekilde savaþýyorlar.
Tüm bunlar þu öncü ilkeye uygun olmayý gerektiriyor.
Düþmanýnkini imha ederken kendi güçlerimizi durmaksýzýn korumak ve artýrmak.
Düþmanýn güçlerini imha etmek demek, onun hem politik hem askeri güçlerini, hem yabancý. saldýrganlarýn güçlerini ve
hem de onlarýn uþaklarýnýnkileri yok etmek demektir.
Kendi güçlerimizi korumak ve artýrmak demek, hem silahlý
ordu güçlerinin hem halk güçlerinin, askeri, politik ve ekonomik
güçlerimizin korunmasý ve artýrýlmasý demektir. [sayfa 96]
Sadece bu kuralý özümleyerek ve doðru olarak uygulayarak, bu düþünceyle dolu olarak, bu önder ilkeyi hayata geçirebiliriz: Dövüþtükçe güçlenir, dövüþtükçe zaferler kazanýrýz. Dövüþtükçe, sonunda düþman güçlerini bozguna uðratmak ve askeri
stratejisini bozmak, deðiþik seviyelerde gücünü kýrmak ve halk
iktidarýný tamamiyle almak için güçlerimiz olgunlaþýr, faaliyet alanýmýz geniþler, devrimci savaþtaki çeþitli saldýrý kabiliyetlerimiz
geniþler.
6 - Uluslararasý yardým saðlamaya çalýþýrken esas olarak
kendi güçlerimize dayanmak.
Bu da genel bir kuraldýr. Önceki tarihi dönemlerle karþýlaþtýrýldýðýnda, partimizin savaþ yönetme sanatýnda yeni bir geliþmeye
iþaret eder. Devrimi yýðýnlarýn eseri olarak kabul ederek, halkýmýzýn ve ulusun iktidarýnda partimizin sarsýlmaz güvenini ifade eder.
Keza, o, Vietnam devriminin dünya devriminin önemli bir parçasý
olduðu ve dünya halklarýnýn devrimci hareketiyle yakýndan iliþkili
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olduðu fikrinden çýkar. Ülkemizdeki devrim ve devrimci savaþýn
zafer kazanmasý için zamanýmýzýn uygun koþullarýndan yararlanmanýn ve ayný zamanda dünya halklarýnýn devrimci davasýna katkýda bulunmamýzýn yolunu gösterir.
Ülkemizdeki devrimci savaþýn zaferi esas olarak iç nedenlere baðlýdýr: Partimizin mantýklý çizgisi, silahlý güçlerimizin ve halkýmýzýn savaþ alanlarýnda katlandýklarý fedakarlýklar, ulusumuzun
politik, manevi ve maddi yetenekleri, kendi topraðýmýzda verilen
bir ulusal savaþýn [sayfa 97] insani, coðrafi ve iklim faktörlerinin büyük
avantajlarý.
Ve böylece, ulusun kaderi ile ilgili sorumluluklarýný tümüyle
üzerine alarak ve esas olarak kendi güçlerine dayanmaya karar
vermiþ olarak, Partimiz Marksizm-Leninizmi ülkemizin koþullarýný
yaratýcý bir þekilde uyguladý, genel ve askeri çizgisini doðru ve baðýmsýz olarak çizdi, zaferi kazanmak için halkýmýzýn ve ülkemizin
tüm güçlerini harekete geçirdi ve örgütledi. Vietnam halký ulusal
baðýmsýzlýk ve özgürlüðü kazanmak için, onlar için bunu yapmayý
baþka hiç kimseden beklemeksizin, kendi baþlarýna ayaða kalkmalý ve direniþi gerçekleþtirmelidirler. Halkýmýzýn büyük zaferleri
öncelikle ve esas olarak silahlý güçlerimiz ve tüm Vietnam ulusunun verdiði feragat ve fedakarlýkla dolu kahramanca mücadeleye
baðlýdýr.
Ayný zamanda, bu zaferler dünya devrimci halklarý tarafýndan bize uzatýlan destek ve yardýmdan ayrý tutulamaz. Dünya devrimci hareketi Vietnam devrimine oldukça uygun maddi koþullar
getirdi. Partimizin önderliðindeki, ulusal kurtuluþ mücadelesinin
zor baþlangýçlarýndan beri, halkýmýz, sosyalist ülkelerin kardeþ halklarýnýn ve dünya devrimci halklarýnýn politik, maddi ve manevi
alandaki doðrudan veya dolaylý destek ve yardýmlarýndan yararlandý. Partimizin savunduðu uluslararasý düzlemde birlik politikasý bize
beþ kýtadaki kardeþlerimizin ve dostlarýmýzýn geniþ ve kuvvetli yardým, sempati ve desteðini getirdi.
Çaðýmýzda, sosyalist kamp insanlýðýn [sayfa 98] geliþmesinde
tayin edici bir faktör haline gelmektedir; dünyanýn her yerinde barýþ, ulusal baðýmsýzlýk, demokrasi ve sosyalizm için mücadele veriliyor. Amerikan güdümündeki emperyalizme her yerde soluk almadan saldýrýlýyor. Halkýmýz mevzilerini güçlendirmek ve tüm saldýrganlarý bozguna uðratmak için güçlerini artýrmada çaðýmýzýn
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uygun faktörlerini kullanabilir ve kullanmak zorundadýr.
Uluslararasý yardým, ülkemizin somut koþullarýnda halkýmýzýn ve partimizin çabalarýyla daha etkili bir þekilde kullanýlmalýdýr.
Bu nedenle, bu yardýma büyük önem baðlarken daima esas olarak kendi güçlerimize dayanýyor ve mücadelemizi zafere götürmek için bu iki faktörü birleþtiriyoruz. [sayfa 99]
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VI
ASKERÝ SANAT

Savaþýn idaresinin çok önemli bir parçasý olan askeri sanat
silahlý mücadeleye iliþkin tüm sorunlarý çözmek zorundadýr. Bizim
askeri sanatýmýz genelde devrimci silahlý mücadelenin ve özelde
bizim savaþýmýzýn yasalarýný ve silahlý mücadele ile politik mücadele, devrimci savaþ ile silahlý ayaklanma arasýndaki iliþkileri yansýtýr.
Askeri sanatýmýz, üç ana parçasýnýn: strateji, harekât sanatý ve taktik arasýndaki iliþki ve karþýlýklý etkileþimi ve bunlarýn herbirinin rolünü doðru olarak tayin eder. Strateji önderlik edici rol oynar. Doðru bir strateji harekâtýn ve taktiðin gereklerinin yerine getirilmesi için temel koþullarý yaratýr. Buna karþýlýk, sadece taktik ve
harekâta iliþkin sorunlarýn tatmin edici çözümüyle ve savaþ görevlerinin yerine getirilmesiyle stratejik hedeflere varýlabilir.
1 - Askeri sanatýmýz ilk olarak ve en önce tüm halkýn ver-
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diði bir savaþýn askeri sanatýdýr. 1946 Aralýðýndaki çaðrýsýnda
Baþkan Ho Chi Minh:
Erkekler ve kadýnlar, yaþlý ve genç, dini inançlara,
politik baðlara ve milliyetine bakmaksýzýn tüm Vietnamlýlar anayurdu korumak için Fransýz sömürgecilerine karþý
savaþmaya kalkmalýdýrlar! Tüfeði olanlar tüfeði ile, kýlýçlarý olanlar kýlýçlarý ile, kýlýçlarý olmayanlar bel, çapa,
sopalarý ile dövüþeceklerdir. [sayfa 102]
Askeri sanatýmýz halk ordusunun harekâtýný ve ayný zamanda silaha sarýlmýþ tüm halkýn askeri eylemini yönetir. Halkýmýzýn
sürdürdüðü ulusal savaþta silahlý güçlerin ve silahlý mücadelenin
görevini doðru olarak tayin etmelidir. Düþmanýn askeri güçlerinin
imhasýna paralel olarak, silahlý mücadele düzenli olarak politik
üslerin kurulmasý ve geliþtirilmesi için uygun koþullarý yaratmalý,
yýðýnlarýn politik mücadelesini ve düþman birlikleri arasýndaki ajitasyon çalýþmasýný yükseltmeli ve yýðýn ayaklanmalarýnýn yolunu
açmalýdýr. Bu yolla, silahlý mücadele, politik mücadelenin ve ajitasyon çalýþmasýnýn baþarýlarýnýn en yüksek avantajýný kullanmalýdýr. Bu amaca varmak için silahlý güçler her yerde politik mücadelenin görevlerini ve gereksinmelerini sýký kavramalý ve onlarý etkin
bir þekilde desteklemelidir.
Bundan dolayý, vurguladýðýmýz gibi, askeri mücadele ile
politik mücadelenin, savaþ görevi ile ajitasyon çalýþmasýnýn,
düþmanýn askeri güçlerinin imhasý ile iktidarý almak için yýðýnlarýn harekete geçirilmesinin yakýndan birleþtirilmesi silahlý
güçlerimizin harekat doðrultusuna hakim olan bir prensip olarak
uzun süre kalacaktýr.
Halk savaþýmýzýn nüvesi üç kategori birliði ile halk ordusundan oluþur. Sadece düzenli birliklerin, bölgesel güçlerin ve
meþru-müdafaa milislerinin harekât faaliyetlerini yakýndan
birleþtirerek; gerilla savaþý ile düzenli ordu savaþýný ve küçük
çarpýþmalarla orta ve büyük çapta harekâtlarý birleþtirerek devrimci savaþý zafere kadar sürdürebilir ve þiddetlendirebiliriz.
2 - Eðer savaþ tarzýmýz saldýrý stratejisi ile [sayfa 103] dolu olursa, keza askeri sanatýmýz özellikle bir saldýrý sanatý olur. O, silahlý
güçlerin saldýrý sanatýdýr.
Silahlý mücadelede, düþmana elimizden geldiði kadar zorlu, kararlý, durmaksýzýn, her yönden, bütün güçlerle, bütün silah-
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larla, taktiðin ve harekâtýn bütün muharebe biçimlerinde, her çapta, her yerde ve her zaman saldýrmaya çalýþýyoruz. Askeri sanatýmýz, silahlý güçleri ve tüm halký savaþmak için harekete geçirerek,
düþmana saldýrmamýzý ve tüm savaþ sahnesinde saldýrý konumumuzu geliþtirmemizi saðlayan her sefer bizim lehimize bir güçler
iliþkisi yaratarak tüm güçlü yanlarýmýzý ve darbelerimizi düþmanýn
zayýf noktalarýna indirmemizi saðlýyor. Savaþ yöntemleri ise saldýrý
ve savunmayý kapsar ancak saldýrý baþlýca yoldur. Gerekli olduðunda, belirli yerlerde ve zamanlarda savunma saldýrýyý desteklemek
amacýyla icra edilir fakat yalnýz kýsmidir ve güçlerimizin büyük kýsmýnýn saldýrýnýn baþlamasýný saðlamayý hedefler; yalnýzca koþullarý
saldýrýya çevirmek için kullanýlan geçici bir araçtýr. Tüm savunma
görevleri devamlý olarak dinamik, saðlam ve sebatlý bir ruh ile düþmana saldýrmayý kollamak hedefi ile yerine getirilmelidir.
Bu saldýrý ruhu ile canlandýrýlmýþ olarak askeri sanatýmýz,
yüksek politik uyanýklýða sahip birleþmiþ ulusumuzun, halkýmýzýn
politik üstünlüðünü, moral faktörünü, cesaret ve becerikliliðini,
onun yýlmaz mücadele geleneklerini ve askeri hünerlerini tamamiyle kullanmayý hedefler. Sosyalist rejimin ve kendi vatanýmýzda
verilen bir haklý savaþýn güçlü noktalarýný geliþtirir, tüm modern
[sayfa 104] ve ilkel silahlarýn en iyi þekilde kullanýmýný saðlar, sayýca ve teknik bakýmdan üstün fakat politik, manevi ve hatta askeri
alanlarda temel zayýflýklarý olan bir saldýrgan orduyu bozguna
uðratmak için yüksek etkinlikte savaþ yöntemleri bulur. Askeri
sanatýmýz, insanlarýmýzýn devrimci bilinçlerini, cesaret ve zekalarýný yükselterek, silahlar ve insanlar arasýndaki iliþkiyi doðru ele
alarak, insaný, politik ve manevi faktöre esas önemi vererek, bununla beraber silahlara, maddi ve teknik faktöre büyük önem vererek, askeri sanatýmýz silahlý güçlerimizi ve halkýmýzý yüksek
dinamik ve büyük saldýrý kabiliyetleri ile aþýladý.
3 - Askeri sanatýmýz büyük bir gücü daha küçük bir güçle
bozguna uðratma sanatýdýr. Ulusal savaþlar ulusumuzu her zaman zorunlu bir stratejik hedefe yöneltti: büyük bir orduya sahip
ve ekonomik ve askeri potansiyeli bizden birçok defa fazla olan bir
düþmaný bozguna uðratmak. Bu ihtiyaçla karþý karþýya, atalarýmýz
zayýf bir gücü daha kuvvetli bir güçle boy ölçüþtürme sanatýný,
büyük bir gücü daha küçük bir güçle bozguna uðratma sanatýný,
küçük ordularla büyük savaþlar kazanma sanatýný, büyük saldýr-
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gan ordulara üstün gelmek veya bazen onlarý toptan silip süpürmek için kullandýlar. Bugünkü güçler eþitsizliðinde, özellikle insangücü ve teknik ekipmanda, biz, þimdi daha fazla küçük bir gücü
kullanarak büyük bir gücü yenmeye çalýþmalýyýz.
Bu ruhta, harekât ve taktik alanda, sayýca ve silah bakýmýndan üstün düþmaný nasýl bozguna [sayfa 105] uðratacaðýmýzý ve gerektiðinde onu yok etmek için güçlerimizi nasýl yoðunlaþtýracaðýmýzý
bilmek zorundayýz. Küçük bir güçle büyük bir gücü ezmek, orta
çapta ve büyük savaþlarý da dýþlamaksýzýn daha az güçle büyük
güç üzerinde önemli baþarýlar kazanmak demektir. Sadece küçük
bir güçle, atalarýmýz sýk sýk tek bir muharebede binlerce ve hatta
onbinlerce düþman birliklerini silip süpürdüler. Küçük fakat eðitimli
birliklerle Güney ordumuz ve halkýmýz bir tek savaþta bir alayý ve
hatta bir tugayý, veya on uþaðý, yüz zýrhlý aracý, binlerce veya onbinlerce ton yakýt ve levazýmatý yok etti veya safdýþý býraktý. Ayný þekilde,
Kuzeyde, bir çok muharebede düþmanýn önemli hava kuvveti birliklerine karþý küçük milis birlikleri, uçaksavar topçusu veya hava
kuvveti ile karþý koyuyoruz ve az sayýda cephane ile uçaklarýný
indiriyoruz.
Güçlerin yoðunlaþmasý ihtiyacý gösterdiðinde, biz saldýrýlarla
süpürerek düþmaný ezmede maksimum bir darbe gücü elde etmek için onlarý en rasyonel bir þekilde nasýl yayacaðýmýzý ve kullanacaðýmýzý bilmek zorundayýz. Bizim harekât yöntemimiz, her
savaþta güçlerimizi uygun bir þekilde örgütleyerek, beceriklilik ve
cesaretimizi tümüyle iþe sokarak, silahlarýmýzý en iyi bir þekilde
kullanarak, ustaca ve etkili savaþ yöntemleri seçerek, düþmanýn
gücüne ve üstün savaþ yöntemlerine karþýlýk vermek, önemli
düþman güçlerini pasifize etmek ve onlarý darbelerimize maruz býrakmak için gerekli koþullarý saðlayarak ve sürdürerek güçlü bir
konumdan savaþmamýzý, üstünlüðü saðlamamýzý, düþmaný silip süpürmek [sayfa 106] için düþmanýnkinden daha güçlü genel
bir toplu güç yaratmamýzý gerektiriyor.
4 - Askeri sanatýmýzýn baþta gelen prensiplerinden biri
düþmaný yok etmeye her araçla çalýþmaktýr. Yüksek saldýrý ruhu
ve küçük bir güçle savaþarak, tüm harekât faaliyetimizin hedefine:
düþman askeri güçlerinin silinip süpürülmesi hedefine eriþmek
zorundayýz.
Savaþ sahnesinin her kesiminde düþmanýn küçük birlikleri-
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nin gerilla savaþýyla imhasý ve yýpratýlmasýna paralel olarak, düzenli ordu güçlerimiz daha önemli düþman güçlerine kararlýlýkla ezici
darbeler vurmalýdýrlar. Onlar düþmanýn her sefer daha büyük
birliklerini parçalamak, hapsetmek, silahlara el koymak ve az
kayýplarla zayiat verirken savaþ alanlarýnda denetimi ele geçirmekle görevlendirilmelidirler.
Düþman askeri güçleri insangücünü, savaþ araçlarýný ve
geri üsleri içerir. Ýnsan gücü gerekli bir unsurken, savaþ araçlarý
ve geri üsler keza emperyalist ordularýn önemli ana parçalarýný
oluþtururlar. Düþmanýn insan gücünü imha ederken, özellikle daha
önemlileri olmak üzere, onun savaþ araçlarýný ve geri üslerini tahrip etmeliyiz.
Silahlý güçlerimiz, düþman yönetimini her seviyede ezmek,
bölgesel baský araçlarýna darbe vurmak ve silahlý sivil örgütlenmelerini daðýtmak için faaliyetlerini politik güçlerimizle koordine etmelidirler.
Düþmanýn askeri ve politik güçlerini (düzenli birliklerini ve
bölgesel birliklerini), insan gücünü, savaþ araçlarýný ve geri üslerini
tahrip [sayfa 107] ederek ve parçalayarak, normal ve seçkin birliklerini
yok ederek onu, her yönden zayýflatabiliriz. Küçük bir güçle düþmana çok zorlu darbeler indirebilir, onu aðýr kayýplara uðratabilir
ve onun üstün savaþ yöntemlerini bozabilir bu suretle direniþ savaþýmýzý bütün kuvvetiyle ileriye götürebiliriz. Bu yine dev gibi insan
gücüne ve zengin modern teçhizata sahip bir düþmaný bozguna
uðratmak için en rasyonel ve etkili yoldur.
5 - Askeri sanatýmýz dinamizm ve inisyatifle, kararlýlýk ve
esneklikle, ustalýk ve yaratýcýlýkla dövüþülmesinin, gizlilik ve
baskýnýn en iyi þekilde kullanýlmasýnýn sanatýdýr.
Yüksek saldýrý ruhu ile dolu silahlý güçlerimiz ve halkýmýz
sürekli olarak gayret ve inisyatif gösteriyor, daima güçlü bir durumdan baþlayarak kararlýlýkla onunla uðraþmak ve savaþmak için
düþmaný arayýp buluyor.
Silahlý güçlerimizin ve halkýmýzýn her saldýrý eylemi askeri
sanatýmýzýn genel ilkeleri ile donanmýþtýr. Bununla beraber savaþ,
birlik sayýlarý, nüfus, bölge ve iklim gibi her harekât alanýnýn somut
koþullarý ve her aþamasýna göre farklý ve deðiþen bir þekilde meydana gelir. Bu nedenle askeri sanatýmýz çok ustalýk ve yaratýcýlýk
ister. Sadece, bunlarýn, proletaryanýn tam devrimci ruhu, ateþli vat-
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an ve sosyalizm aþký temellerinde iþe sokulmasýyla saldýrý ruhunu
ve her þart altýnda küçük bir güçte büyük bir gücün bozguna uðratýlmasý prensibini hayata geçirebiliriz.
Askeri sanatýmýzda, geçmiþte olduðu gibi þimdi de, gizlilik
ve baskýn çarpýcý bir özellik [sayfa 108] oluþtururlar. Düþmaný yoketmek için kesin kararlýlýða sahip, halka nasýl dayanacaðýný bilen ve
yüksek disiplin duygusuna sahip askeri güçlerimiz, saldýrýnýn yönü,
hedefler, zaman, birliklerin daðýlýmý, muharebenin çapý, saldýrý yöntemleri vb. konusunda daima beklenilmedik bir þekilde hareket
ediyorlar. Emperyalistlerin baskýn savaþýn sonucunu tayin eder
tezini yalanlarken, biz bununla beraber düþmanýn imhasýnda baskýn
unsuruna büyük önem veriyoruz. Stratejide ve taktikte baskýn, silahlý
güçlerimizin ve halkýmýzýn büyük zaferler kazanmasýný saðlýyor.
Tüm bu kavramlar temelinde, halk savaþý sanatý, kurtuluþ
ya da ulusal savunma savaþlarýmýzýn her birinin özgül koþullarýna
uyarlanarak stratejinin, harekâtýn ve taktiðin birçok sorununu
baþarýyla çözdü.
1 - Birincisi, biz üç kategori birliðin eylemini halk savaþýnýn
nüvesi olarak idare etmeli ve gerilla savaþý ve düzenli ordu
savaþýný birbirleriyle en etkin bir þekilde yakýndan birleþtirerek
sürdürmeliyiz.
Silahlý güçlerle politik güçlerin, silahlý mücadele ile politik
mücadelenin, devrimci savaþ ile silahlý ayaklanmanýn koordinasyonu silahlý mücadelede savaþý sürdürme yönteminin temel özüyken, gerilla ve düzenli ordu savaþý arasýndaki koordinasyon tüm
halkýn savaþ için seferber edilmesi sanatýnýn temel özüdür.
Gerilla savaþý halkýn geniþ yýðýnlarýnýn silahla mücadele biçimidir. Tüm halkýn ayaklanmasý: [sayfa 109] halk savaþýmýzýn bu karakteristiði gerilla savaþýný yoðun, derinliðine, þiddetle ve çeþitli
biçimlerde geliþtirir.
Gerilla savaþý vererek, çeþitli halk tabakalarý ve etnik gruplar
düþmanla kendi yörelerinde, mevcut tüm silah ve araçlarla, her
yerde ve her zaman savaþýrlar. Bu nedenle, gerilla savaþý bizim için
avantajlý bir stratejik durum yaratýr ve devrimci yýðýnlarý korur ve
olgunlaþtýrýrken, düþman güçlerini zayýflatmak ve tahrip etmek,
mümkün olduðu kadar çok daðýtmak, stratejik muharebe nizamlarýný bozmak suretiyle büyük bir stratejik hareket geliþtirir. Gerilla
savaþý sadece büyük stratejik öneme sahip deðil keza büyük bir

68

Vo Nguyen Giap
Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý

devrimci anlama da sahiptir: devrimci yýðýnlarýn kýsmi ayaklanmalarý baþlatmalarýný ve temelde iktidarý zorla almalarýný mümkün kýlar.
Baþlangýçta, devrimci halk kýsmi ayaklanmalarý baþlattýðýnda,
sadece küçük silahlý güçleri vardýr ve sadece gerilla savaþý sürdürebilirler. Saldýrý durumumuzu korumak ve düþmanýn karþý saldýrýlarýný bozmak için, gerilla savaþýný ve kýsmi ayaklanmalarý
geniþletmeli, bölgesel güçlerden daha güçlü düzenli ordular kurmalý ve gerilla savaþýndan düzenli ordu savaþýna geçmeliyiz. Sadece düzenli ordu savaþý düzenli birliklerin, büyük savaþlarda de-ðiþik
silahlarýn hareketini koordine ederek, bölgesel birlikler, milisler ve
gerilla birlikleri ve tüm halkýn politik güçleriyle ortak hareket ettiði
savaþ düþmanýn büyük miktarda güçlerini silip süpürebilir, geniþ
alanlarý kurtarabilir ve giderek daha büyük [sayfa 110] baþarýlar kazanabilir bu suretle savaþýn çok çabuk ilerleyerek geliþmesi için
koþullarý yaratabilir.
Devrimci savaþýmýzda, gerilla savaþý düzenli ordu savaþýnýn
temellerini oluþturur. Düzenli ordu savaþý daima gerilla savaþý ile
yakýndan koordine edilmeli ve gerilla savaþýnýn korunmasý ve geliþmesi için tüm düþman etkilerini bozmalýdýr. Sadece gerilla savaþýnýn
geniþlemesiyle düzenli ordu savaþý tamamiyle geliþir ve ilerler. Üç
kategori birliðin yakýn koordinasyonu, iki biçim savaþ arasýnda
karþýlýklý destek ve bunlarýn politik mücadele ve mücadelenin diðer yönleri ile koordinasyonu halk savaþýnýn gücünün geniþlemesine
kuvvetli katkýda bulunurlar.
Gerilla savaþý düzenli ordu savaþýna doðru ilerlemeli ve
bu ikisi yakýndan koordine edilmelidir. Bu bizim uzun süreli
devrimci savaþýmýzýn genel bir yasasýdýr. Savaþýn yönetimindeki
sorun, gerilla savaþýnýn düzenli ordu savaþýna ne zaman ve nerede
döneceðini bilmek, durmaksýzýn geliþmelerini ve stratejik etkilerini
artýrmalarýný saðlamak için her aþamada ve her savaþ alanýnda
yakýndan ve uygun koordinasyonlarýný saðlamaktýr.
Eðer düþman, herhangi bir anda kara kuvvetleriyle ülkemizin kuzeyini istila macerasýna giriþirse, üç grup birliðimiz her zaman hazýr olduklarý gibi, düzenli ordu savaþý ile gerilla savaþý
baþlangýçtan itibaren en sýký koordinasyon içinde eþ zamanlý olarak harekete geçeceklerdir.
2 - Savaþ güçlerimizin savaþma yeteneklerini en yüksek de-
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receye kadar geliþtirmelerini saðlamak avantajlý bir stratejik konum yaratmak için gereklidir. Gerilla ve düzenli ordu savaþýnýn
[sayfa 111] geliþimi politik mücadele ve silahlý ayaklanma ile birlikte
avantajlý bir stratejik durum kurulmasý için uygun koþullarý yaratýr.
Bizim için elveriþli bir stratejik konum yaratýlmasý ve düþmanýn
dezavantajlý stratejik bir konuma sürülmesi askeri sanatýn en
önemli problemidir.
Hasýmlardan herbirinin stratejik güçleri kudretlerini geliþtirmek için uygun bir þekilde yayýlma ihtiyacý gösterir. Emperyalizm saldýrý savaþlarýný geniþ çapta modern silahlar ve teknik araçlarla zengin bir þekilde desteklenen düzenli ordularla sürdürür. Bu
güçler belirli bir cephe hattýna daðýtýlmalýdýr. Bizim devrimci savaþýmýzda, saldýrganla kendi topraklarýmýzda savaþmak için, nüvesini
halkýn silahlý güçlerinin oluþturduðu tüm ülkenin gücüne dayanýrýz. Tüm halkýmýzý harekete geçirerek, düþman tarafýndan iþgal
edilmiþ bölgelerde bir politik ve askeri kuþatma ve saldýrý yaratýyoruz. Politik mücadele ile silahlý mücadelenin, silahlý ayaklanma
ile devrimci savaþýn, gerilla savaþý ile düzenli ordu savaþýnýn ve üç
stratejik bölgedeki: daðlýk, ovalýk ve þehirlerdeki eylemlerimizin
koordinasyonu ile biz iki tarafýn güçlerinin bir taraðýn diþlerinin
saçlara kenetlendiði gibi birbirine kenetlendiði bir durum yaratýyoruz.
Düþmanýn modern ordusu parçalara ayrýldý, kuþatýldý ve her
taraftan ve her yerde saldýrýldý. Düþman, savaþta emin bir yer, bir
cephe hattý, bir geri bölge, belirli bir ateþ hattý bulamaz fakat her
yer onun için bir savaþ alanýdýr. Halk savaþý okyanusunda girdap
gibi yutulan düþman, kulaklarýnýn iþitmez olduðunu, gözlerinin baðlandýðýný [sayfa 112] bulur, sadece boþluðu döver ve en iyi savaþ yöntemlerini uygulayamaz. Güçleri daðýlýyor ve zayýflýyor. Çok sayýda
birlikleri ve zengin malzemesi beklenen sonuçlarý vermekte
baþarýsýz kalýyor. Buna karþýlýk, bizim silahlý ve politik güçlerimiz
her yerde düþmaný kuþatabilir, ona saldýrabilir ve ayaklanabilir,
þiddetle eyleme girebilir, devamlý inisyatifi koruyabilir ve kendi
seçtikleri yerde ve zamanda baþarýyla saldýrabilir.
Bu nedenle, insangücü ve malzeme bakýmýndan üstünlüðüne raðmen düþman heryerde saðlam bir savunma koymaya muktedir deðildir. Düþmanýn daðýlmýþ ve pasif stratejik savaþ düzeni
birçok zayýf noktalar ve eksiklikler gösteriyor. Avantajlý stratejik
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konumuna dayanarak, silahlý güçlerimiz ve halkýmýz düþmana beklenmeyen ve zorlu darbeler vurmak için uygun güçlerini savaþa
sokabilirler.
Silahlý ve politik güçlerimizin geliþmesi süresince, üç kategori birlik tüm muharebe alanlarýnda þekillendi ve büyüdü. Yüksek hareket kabiliyetine sahip bir düþmaný bozguna uðratmak için,
düzenli birliklerimizi, bölgesel güçlerimizi ve politik güçlerimizi yaymak ve hayati stratejik bölgelerde bunlarýn eylemlerini
yakýndan koordine etmek zorundayýz. Böyle bir konumla, ayak
bastýðý her yerde þiddetle saldýrýya uðrayan düþmana önemli sahnelerde istediðimiz zaman sert darbeler indirebiliriz. Düþmanýn modern ulaþtýrma araçlarýna raðmen, kendi topraðý üzerinde faaliyet
gösteren bizim birliklerimiz düþmandan daha fazla hücuma hazýrdýr. Bu durum sayesinde, 1965de Amerikan birlikleri ülkemizi istila [sayfa 113] etmek için karaya çýktýklarýnda silahlý güçlerimiz ve
halkýmýz düþmanýn aðýr kayýplar vermesine neden olan bir saldýrý
stratejisini geliþtirerek ayak bastýðý her yerde ona derhal saldýrdýlar
ve iki karþý saldýrýsýný bozguna uðrattýlar.
3 - Saldýrýnýn yönünü ve zamanýný akýllýca tayin etmek.
Belirli bir güçle belirli bir yerden saldýrýrsak, belirli bir düþman
gücünü daðýtabiliriz, fakat bir bütün olarak duruma etkisi sadece
ikinci dereceden olabilir, baþarý en iyi taktik ve harekât baþarýsý
olur, diðer taraftan baþka bir yönden saldýrýrsak darbelerimizin etkisi büyük olabilir ve stratejik anlamý olan bir baþarý kazanabiliriz.
Halkýmýzýn silahlý mücadelesi ayaklanma ve savaþta saldýrýnýn yönünün akýllýca tayini nedeniyle zengin zafer örnekleri ile doludur.
Saldýrýnýn zamanýnýn seçimi yönünün seçilmesi ile birlikte
ayaklanmada tayin edici bir etkiye ve savaþta büyük öneme sahiptir. Düþmana, güçleri yayýldýðý, saldýrýya hazýr olmadýðý, veya güç
bir durumda olduðu zaman saldýrmalýyýz. Bu durumdan kurtulamadýðý gibi kolayca yok edilebilir.
4 - En uygun örgütlenme biçimleri ve güçlerimizi kullanma yöntemlerini tayin ederken en etkili saldýrý yöntemlerinin
seçilmesi.
Stratejik görevlerin belirlenmesi ile birlikte, her duruma,
güçler dengesine ve her dönemin diðer stratejik koþullarýna cevap
veren saldýrý yöntemleri ve güçlerimizin kullaným biçimlerini uygulamalýyýz. [sayfa 114]
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Aðustos Devriminin hazýrlanmasý esnasýnda, stratejik bir görev haline gelen gerilla savaþýný geliþtirmede, partimiz uygun saldýrý yöntemlerini (koþullara göre daðýlma ve yeniden toplama,
pusuya düþürme, baskýn tarzýnda saldýrý) ve uygun örgütlenme
biçimlerini (gizli silahlý gruplar, gerilla müfrezeleri) özenli bir
þekilde düzenledi.
Fransýz sömürgecilerine karþý direniþ savaþýnýn ilk yýllarýnda,
düþman hatlarýnýn gerisinde gerilla savaþýný ilerletmek ve yükseltmek için, silahlý propaganda ve deðiþik hedefli gerilla eylemlerini,
silahlý propaganda takýmlarý, otonom bölükler ve hareketli taburlar
þeklindeki örgütlenme biçimleriyle uyguladýk. Düþman gerisinde
gerilla eylemlerini baþlatýrken, bölgesel güçlerle koordineli olarak
düzenli alaylarla adým adým küçük operasyonlarý artýrdýk. Daha
sonra gerilla eylemleri ile koordinasyon halinde müstahkem mevkilerde hareketli savaþ ve saldýrýlarla daha geniþ çapta muharebelere girdik. Bu saldýrý yöntemlerini uygulamak için düzenli birlikler,
ihtisaslaþmýþ dallarda, birbirleri ile koordineli hareket eden (esas
olarak piyadeden oluþan) tümenler halinde örgütlendiler.
Güney Vietnamda, eylemleri ve ayaklanmalarý esnasýnda
silahlý güçlerimiz ve halkýmýz yüksek etkili ve harekat alanlarýnýn
ihtiyaçlarýna cevap veren çok çeþitli saldýrý yöntemleri uygulamaktadýrlar. Savaþ boyunca, bütün stratejik bölgelerde düþmana saldýran
bölgesel silahlý güçler ve yýðýnlarýn politik güçleri ile koordineli gerilla hareketleri ve düzenli birlikler hareketi, derece [sayfa 115] derece
sürekli yenilenen bir içerikle çok çeþitli hareketler gösterdi. Bu
saldýrý yöntemlerini uygulamak için uygun bir örgütlenme ve güçlerin kullanýmý vardýr.
Kuzey Vietnamda, üç kategori birliðe baðlý uçaksavar güçlerinin ustaca saldýrý yöntemleri ve bunlarýn uygun örgütlenmesi ve
kullanýlýþý Amerikan imha savaþýna karþý kazanýlan zafere büyük
katkýda bulundu.
Uygun saldýrý yöntemleri, güçlerin uygun örgütlenmesi
ve kullanýmý ile stratejik görevlerimizi baþarýyla icra edebiliriz.
Zamanýnda uygun saldýrý yöntemleri tayin etmek suretiyle,
düþmana saldýrmak ve onu tahrip etmek için güçlerimizin kapasitelerini artýrabilir, düþmanýn saldýrý yöntem ve taktiklerini bozabilir,
stratejik plan ve tasarýlarýný engelleyebiliriz. Deðiþik saldýrý yöntemlerinin akýllýca ve belirli yer, zaman ve savaþ aþamalarýnýn özel
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koþullarýna cevap verecek þekilde koordinasyonu önemlidir. Bu
yöntemlerin geliþtirilmesini ve gerektiðinde eskiyenlerin yerine yenilerinin konulmasýný saðlamalýyýz. Harekâtlarýn ve saldýrýlarýn örgütlenmesi ve icrasý durmaksýzýn geliþmelidir; tüm nihai deðiþiklikleri gözlerken ve stratejik, harekâta ait ve taktik yönümüzü geliþtirmek için düzenli olarak pratiðe dayanýrken kazanýlmýþ deneyimlerden yararlanmalýyýz. Ne geçmiþ deneyimleri mekanik bir þekilde
kullanmalý ne de eskimiþ saldýrý yöntemlerine sýký sýkýya baðlý kalmalýyýz.
Keza güçlerin örgütlenmesi ve kullanýmý sorununun tatmin edici bir çözümü önemlidir. [sayfa 116] Savaþ yöntemlerinin gereksinmelerine cevap verecek þekilde güçlerin örgütlenmesinin
düzenli olarak geliþtirilmesi suretiyle, bu yöntemlerin savaþ alanýnda uygulanmasý için iyi bir örgütsel temele sahip olduk. Þimdi,
silahlý güçlerimizin ve halkýmýzýn giderek büyüyen politik uyanýklýklarý ve teknik ekipmanlarýnýn geliþmesi ile savaþ yöntemlerimiz,
güçlerimizin örgütlenmesi ve kullanýmý kadar iyi olarak zenginleþiyor
ve günbegün daha verimli bir içerik alýyor. Deðiþik silahlarýn koordinasyonu çok daha fazla etkili biçimler meydana çýkarýyor. Giderek büyüyen savaþ ihtiyaçlarýný karþýlamak için her hizmetin,
her silahýn, her kategori birliðin rolünü tamamen ortaya koyacak
þekilde güçlerin örgütlenmesi ve kullanýmýný gerçekleþtirmeliyiz.
5 - Silahlý güçlerin saldýrý etkinliðini en yüksek dereceye
kadar durmaksýzýn yükseltmek.
Yaptýðýmýz savaþlarda, emperyalist saldýrganlar görkemli bir
savaþ makinesini harekete geçirdiler fakat stratejik görevlerini yerine getiremiyorlar ve sonunda yeniliyorlar. Savaþ alanýna devamlý
olarak büyük güçler yýðýyorlar fakat bizim güçlerimizi silip süpürmede ve harekât hedeflerine varmada baþarýsýz kalýyorlar. Bizim
açýmýzdan ise, deðiþik þartlar altýnda, sayýca daha fazla ve daha iyi
teçhizatlandýrýlmýþ güçlere karþý muzafferce dövüþüyor, onlarý imha
ediyor, planlarýný bozuyor ve onlarý aðýr kayýplara uðratýyoruz.
Düþman saldýrý etkinliðini, biz bizimkini geliþtirebilirken, ortaya koyamýyor.
Bunun nedeni ise, güçlerimizin rasyonel [sayfa 117] örgütlenmesi, sayýlarýnýn yeterli ve niteliklerinin yüksek oluþu, kazandýðýmýz avantajlý durum ve kudretimizi tamamiyle ortaya
koymamýzý ve düþmanýn zayýflýklarýndan istifade etmemizi sað-

Vo Nguyen Giap
Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý

73

layan ustaca ve etkili saldýrý yöntemlerine sahip oluþumuzdur.
Ýnisyatifli ve enerjik bir þekilde, kararlýlýk ve esneklikle, gizlilik ve
baskýnla savaþarak düþmanýn etkinliðini geliþtirmesini engelliyoruz.
Darbelerimiz hedefine vuruyor ve düþmanýn güçlerini
yok ediyor, düþman ise boþluða vuruyor ve bize zarar veremiyor. Birliklerinin etkinliði onlarýn sayýsý ile, doðru orantýlý deðildir.
Birliklerin savaþ etkinliklerinin deðerlendirmesinde, her
savaþýn sonuçlarýný yalnýzca kendimize dayandýrmamalýyýz. Tüm
mücadelenin zaferinin yolunu açan, ne kadar zorluklarla dolu olursa
olsun, neye mal olursa olsun düþmanýn silinip süpürülmesi gereken kritik savaþlar vardýr. Bu muzaffer muharebelerin büyük etkinliði vardýr.
Yukarýda belirtilen sorunlar ulusal tarihimizde yer almýþ ve
çözülmüþtür. Uzun süreli bir savaþta nihai zaferi kazanmak için
büyük muharebelere girmeden önce küçük çarpýþmalar yapmak,
bölgesel birliklerin yaptýðý küçük çarpýþmalarla ordunun yaptýðý
büyük muharebelerin koordinasyonu; daha güçlü bir düþmaný önce
zayýflatýp sonra yok etmek için savaþta avantajlý bir durum yaratmak için tüm araçlarý kullanmak; tayin edici darbeyi indirmek için
uygun yön ve aný seçmek; büyük parlak zaferler kazanmak için
düþmanýn sinir merkezlerine tayin edici darbeyi aniden indirmek
için orduyu süratle hareket ettirmek, atýlgan [sayfa 118] saldýrý yöntemleri uygulamak: bunlar Ly Thuong Kiet, Tron Hung Dao, Le Loi,
Nguyen Trai, Nguyen Huenin askeri sanatýnýn çarpýcý özellikleridir.
Bizim askeri sanatýmýz halkýmýzýn askeri birikiminin ve yeteneðinin
mirasçýsýdýr ve onlarý yüksek bir seviyeye çýkararak halk savaþýna
yenilmez bir kuvvet vermiþtir.
Bunlar, son onyýllarýn savaþ pratiðinden çýkan, savaþýn yönetiminin ve halkýmýzýn askeri sanatýnýn esas içeriði, yol gösterici
düþünce ve prensipleri, sorunlarý ve kurallarýdýr. Biri diðerine yakýn
iliþkili ve bir bütün olarak bölünemez biçimde olan bu sorunlar
özellikle ulusal kurtuluþ savaþýnýn deneyimleridir.
Savaþ, iki tarafýn güçlerinin somut maddi koþullarda vahþice
güç denemesidir. Partimiz savaþýn maddi koþullarýnýn doðru bir
analizini yaptý. Bizim ve düþmanýn güçlerini doðru olarak deðerlendirdi, savaþýn geliþme yasalarýný özenle hazýrladý, savaþ tarzýmýzý
ve askeri sanatýmýzý baþarýyla uyguladý, halkýmýzýn üç emperyalist
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gücün saldýrgan ordularýna muzaffer karþý koyuþunda tayin edici
bir rol oynadý.
Düþmanýn ve bizim sahip olduðumuz güçlerin doðru deðerlendirmesi temel bir problemdir. Partimizin büyük bir baþarýsý
düþmanla bizim aramýzdaki güçler iliþkisini bilimsel bir yolla
deðerlendirme yetisi ve bunu somut durumlarda ve özel koþullarda
yapmasýdýr.
Güçler iliþkisinin halihazýr deðerlendirmesi çoktaraflý olarak
yapýlmalý ve þeylerin özüne girmelidir. askeri ve politik alanlarda, nicelik ve nitelik olarak; sadece ordunun gücünü deðil fakat [sayfa 119] keza devrimci halkýn gücünü de hesaba katmalý; sadece düþmanýn güçlü yanlarýný ve bizim zayýflýklarýmýzý deðil,
fakat keza bizim güçlü yanlarýmýzý ve onun tüm zayýf noktalarýný ayýrt etmelidir.
Ýki tarafýn savaþ kapasitelerinin deðerlendirmesi sadece
halihazýr güçler üzerine dayandýrýlmamalý fakat keza onlarýn
kendi/ayrý ayrý stratejik durumlarýna göre yapýlmalý, sadece
her iki tarafýn güç ve konumlarýna göre deðil fakat onlarýn
savaþ etkinliklerine göre yapýlmalý; sadece harekât alanýnýn
bütünündeki halihazýr güçlere göre deðil her bölgesel alandaki güçlere göre yapýlmalýdýr. Bizim ve düþman arasýndaki güçler
iliþkisi sadece Vietnam için deðil fakat tüm dünyada deðerlendirilmelidir. Yalnýzca tüm yönlerden yapýlan bir deðerlendirme
bize her iki tarafýn kapasitesinin doðru deðerlendirilmesini ve tüm
potansiyelimizi savaþ alanýnda kullanmamýzý saðlar.
Güçler iliþkisinin deðerlendirilmesi diyalektik olmalý ve
savaþ boyunca vuku bulmasý muhtemel deðiþiklik ve atýlýmlarý önceden sezmeliyiz.
Bu deðerlendirme ile birlikte büyük öneme haiz olarak,
savaþan iki tarafýn savaþ tarzýný doðru olarak deðerlendiriyor,
doðru çizgimizin eþsiz etkileri ile düþmanýn yanlýþ çizgisinin
ileri, üstün sanatýmýzýn etkileri ile düþmanýn geri ve eskimiþ
askeri sanatýnýnkileri karþýlaþtýrýyoruz.
Doðru bir bakýþ açýsýna göre yapýlan düþmanýn ve kendimizin bu objektif deðerlendirmesi temelinde partimiz halkýmýzý saldýrgana karþý [sayfa 120] ayaklandýrmaya yöneltti ve zaferi kazanmak
için onun yeteneklerini tamamiyle ortaya koydu.
Ülkemizde verilen savaþlarda, iki taraf farklý güçlere daya-

Vo Nguyen Giap
Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý

75

nýyor, farklý güçlü yanlarý ve zayýflýklarý var, farklý mücadele
yöntemlerinde üstün geliyorlar ve farklý stratejik planlarý var.
Bizim savaþ tarzýmýzýn çarpýcý özelliði gücümüzü nasýl
geliþtireceðimizi ve mücadele yöntemlerini nasýl hayata geçireceðimizi bilmemiz düþmanýn gücünü geliþtirmesini ve gözde
mücadele yöntemlerini uygulamasýný nasýl önleyeceðimizi bilmek, güçlü noktalarýmýzla onun zayýf noktalarýna doðruca nasýl
vuracaðýmýzý, derece derece güçlerini nasýl sileceðimizi ve sonunda düþmaný tamamiyle bozguna uðratmak için giderek
geniþleyen çapta onun stratejik tertiplerini nasýl bozacaðýmýzý
bilmemizdir.
Partimizin üstün askeri çizgisi ve doðru savaþ sevk-i daresi,
halkýmýzýn yenilmez gücü ile karþý karþýya kalan düþman sonunda
iktidarsýzlýða sürükleniyor. Düþman yýldýrým savaþý istiyor fakat uzun
bir savaþ yapmak zorunda. Belirli cephe hatlarýndan saldýrmak istiyor fakat savaþan güçlerin birbiri üzerinde olduðu bir savaþý kabul
etmek zorunda kalýyor. Ýnisyatifi korumak, gücünü kabul ettirmek
ve kendi þartlarýnda savaþmak istiyor fakat bizim gücümüz ve savaþ
yöntemlerimizle pasif bir þekilde baþa çýkmak zorunda kalýyor.
Güçlerimizi yok etmek istiyor fakat kendi güçleri siliniyor. Güç kullanarak potansiyelimizi tahrip etmek istiyor fakat kendisininki ciddi olarak yýpranýyor. Stratejik hedefleri birbirinin peþisýra acýnacak
bir þekilde [sayfa 121] yýkýlýyor. Ne kadar çaba sarfetse o kadar geriliyor; ne kadar þiddetlense o kadar aðýr baþarýsýzlýðý uðruyor, ve
böylece nihai bozgununa doðru gidiyor.
Bu suretle, modern teçhizatlý, hatýrý sayýlýr bir saldýrý gücüne
sahip büyük bir ulus, ustaca ve etkili savaþ yöntemleri ile, küçük
fakat sebatlý, cesur ve zeki, dövüþmeye kararlý ve nasýl dövüþeceðini
bilen bir halk tarafýndan tamamiyle maðlup edilebilir.
Amerikan emperyalizmi þimdi sayýlar zaferi belirler, teçhizat ve silahlar zaferi yapar, hava kuvveti tayin edici faktördür
askeri tezlerinin çöktüðünü görüyor. Amerikan ordusunun fantastik kudreti miti ölmüþtür.
Uygun bir savaþ sevk-i idare biçimi ve askeri sanatý ile Vietnam halký 120 yýl önce Engelsin ifade ettiði þu güzel düþünceyi
parlak bir þekilde gerçekleþtirerek büyük zaferler kazandý:
Baðýmsýzlýðý geri almaya istekli bir halk savaþý sürdürmede
alýþýlagelmiþ biçimlerle yetinmemelidir. Yýðýn ayaklanmasý, devrimci
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savaþ, her yerde bulunan gerilla müfrezeleri küçük bir ulusun daha
büyük bir ulusu yenmesini, zayýf bir ordunun daha güçlü ve daha
iyi örgütlü bir orduya direnmesini mümkün kýlan tek yoldur.20 [sayfa
122]

20
F. Engels, Piémontaislerin Bozgunu (La Defaite des Piémontais), Neue Rheinish
Zeitung, 1849
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VII
PARTÝNÝN ÖNDERLÝÐÝ
ZAFERÝN ZORUNLU FAKTÖRÜ

Baþkan Ho Chi Minh:
Doðuþunun hemen ertesinde, partimiz Nghe-Tinh sovyetleri kahramanca hareketini örgütledi ve önderlik etti.
12 yaþýnda, Fransýz ve Japonlara karþý gerilla hareketini örgütledi.
15 yaþýnda, Aðustos Devrimini örgütledi ve önderlik etti ve
onu zafere götürdü.
16 yaþýnda, sekiz yýl sonra zaferle sonuçlanan Fransýz sömürgecilerine karþý direniþ savaþýna önderlik etti.
Bugün halkýmýz Amerikan emperyalistlerine karþý
oluþumuzun tarihindeki en büyük direniþ savaþýný veriyor.
Bir yüzyýldan fazladýr halkýmýzýn verdiði kurtuluþ mücadeleleri
tarihi gösteriyor ki dönemimizde sadece iþçi sýnýfýnýn partisinin
önderliði altýnda bir ulusal kurtuluþ savaþý, gerçekten halkçý karak-
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terli bir devrimci savaþ baþlatýlýp örgütlenebilir ve nihai zafere götürebilir. Partimizin önderliði, halk ayaklanmasýnýn, sosyalizm yolunu açmak ve onun kaza-nýmlarýný korumak için verilen halk
savaþýnýn zaferini saðlayan zorunlu bir faktördür.
Bunun nedeni, partimizin, Vietnam iþçi sýnýfýnýn yeni tip
bir partisi, tamamiyle devrimci ruha, bir bilimsel teoriye Marksizm-Leninizm, sýký örülmüþ bir örgütlenmeye, tam bir disipline
ve yýðýnlarla sýký baðlara sahip bir parti oluþudur.
Partimiz Vietnamda iþçilerin hareketi ve ulusal-kurtuluþ hareketi ile Marksizm-Leninizmin ittifakýndan doðdu. Doðuþundan
beri devrimin tek önderidir. Ýþçi sýnýfýnýn ve ulusun partisidir. Bugün sadece iþçi sýnýfýnýn partisi en devrimci sýnýfýn, sosyalist üretim tarzýna iþçi sýnýfýnýn ve köylülüðün geniþ yýðýnlarýnýn, emekçi
halkýn temel çýkarlarýný, ulusun temel ve uzun vadeli çýkarlarýný
temsil eden sýnýfýn ulusun gerçek önderi görevini yerine getirebilir, ulusal baðýmsýzlýk ve demokrasi bayraðýný tutabilir, ulusal ve
demokratik devrimi baþarýya, ülkemizi sosyalizme götürebilir: Sadece böyle bir parti halkýmýzý ayaklanmaya seferber edebilir ve devrimci bir savaþý zafere kadar sürdürebilir.
Vietnamda, partimiz ayaklanmak ve sömürgecilerin ve feodallerin boyunduruðunu kýrmak, tüm güçlüklerin ve eksikliklerin
üstesinden gelmek ve aralarýnda tüm emperyalistlerin elebaþýsý
ve dünya halklarýnýn bir numaralý düþmaný Amerikan emperyalizminin de olduðu güçlü ve azgýn emperyalist saldýrganlarý bozguna uðratmak ne pahasýna olursa olsun devrimin görevlerini yerine
getirmek için yýðýnlara azimle önderlik etmede tek baþýna devrimci cesaretle sahip oldu. Partimiz akla uygun ve yaratýcý bir devrimci
çizgiye, devrimin ve devrimci savaþýn yasalarýnýn saðlam bir bilgisine sahip ve politik ve askeri çizgisinin azimli, kendinden emin ve
bilimsel bir tarzda yerine getirilmesine rehberlik eden, tüm halkýn
ayaklanmasýnýn ve halk savaþýnýn bir partisi haline geldi.
Halk yýðýnlarýyla sýký iþbirliðine dayanan, tüm halkýn birleþik
mücadelesinin saðlam bir nüvesini oluþturur. Bu suretle ulusun
güçlerini giderek daha geniþ ölçüde harekete geçirebiliyor ve tüm
tecrübelerin üstesinden gelebilmek ve devrimci savaþý zafer götürebilmek için onlarý çevresinde sýký bir þekilde topluyor.
Tüm halkýn ayaklanmasý ve halk savaþýnda partimizin önderliði her þeyden önce iyi düþünülmüþ politik ve askeri çizginin,
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devrimin temel ve acil görev ve hedeflerinin tespitinde, eylem
yöntemlerinin örgütsel biçimlerin, mücadele yöntem ve araçlarýnýn ve en uygun, etkin ve devrimci taktiklerin geliþtirilmesi ve
uygulanmasýnda görülebilir.
Bu önderlik keza aþaðýdaki sorunlarda görülebilir:
1- Partinin, ordunun ve halkýn devamlý ve genel politik
seferberliðini gerçekleþtirmek, Vietnam devrimci kahramanlýðýný
beslemek ve yükseltmek, dövüþmek ve kazanmak kararlýlýðýný
arttýrmak, düþmanýn üzerinde zafer kazanmak için en büyük
politik-moral gücü yaratmak, her dönem için saptanan hedefleri ve devrimin nihai hedeflerini ne pahasýna olursa olsun yerine getirmek.
Lenin:
Son tahlilde, zafer, her savaþta yýðýnlara hayatiyet
veren kanlarýný savaþ alanýnda dökme ruhuna baðlýdýr...
Savaþýn nedenlerinin ve hedeflerinin yýðýnlar tarafýndan
gerçekleþtirilmesi çok büyük önemlidir ve zaferi saðlar.21
Bu önermeyi doðrulamak için, halk savaþýnýn idaresinde,
partimiz daima kendine þu zorunlu hedefi koydu: yýðýnlara,
genel çizgisini ve devrimci görevlerini, savaþýn politik hedefini
aþýlamak, sürekli olarak yýðýnlarýn politik seferberliðini sürdürmek ve devrimci savaþýn politik-moral faktörünü güçlendirmek.
Bir savaþta politik-moral güç devrimci çizginin belirlediði savaþýn birinci ve önde gelen politik hedefidir. Partimizin
devrimci çizgisi ve savaþýn politik hedefi tarihin geliþim yasasýnýn,
halkýmýzýn ve ilk önce iþçi-köylü yýðýnlarýnýn en derin özlemlerinin
sonucudur. Önce bu çizgi yýðýnlarý kararlýlýk ve kesin isteklerini
uyandýrmalarýna teþvik eder ve devrimci savaþýn kuvvetli motive
edici gücü haline gelir. Savaþ süresince, partimiz sabýrlý ve sistematik olarak devrimci çizgisini, görevlerini ve savaþýn hedefini üyelerine, orduya ve halka aþýladý ve halihazýr güçler iliþkisini doðru
deðerlendirmeyi, geliþimin eðilimini görmeyi ve devrimci savaþýn,
uzun süreli ve zahmetli fakat kesinlikle zaferle bitecek bir savaþýn
karakterini kavramayý öðretti. Ordu ve halk arasýnda politik eðitimi
ve ideolojik rehberliði durmaksýzýn yoðunlaþtýrdý, sýnýf ve ulus bilin21
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çlerini, yurtseverliklerini, yeni rejime halkýn demokratik rejimi ve
sosyalizm ve proletarya enternasyonalizmine olan sevgilerini artýrdý. Baþkan Ho Chi Minh tarafýndan ifade edilen büyük gerçeði,
hiç bir þeyin baðýmsýzlýk ve özgürlükten daha deðerli olamayacaðý gerçeðini ve dövüþmek için kararlýlýðýný Baðýmsýzlýðýmýzý
kaybetmek ve köleliðe geri dönmektense herþeyimizden feragat
ederiz halka kabul ettirdi. Vatana tamamen adanmayý yüceltti.
Daima sapmalara karþý herþeyden önce sað sapmalara özellikle
zahmetli ve uzun süreli bir savaþ karþýsýndaki her kararsýzlýða karþý
mücadele etti.
Parti tüm Vietnamlýlar arasýnda devrimci yiðitliðin geliþtirilmesi ve artýrýlmasýnda baþarýlý oldu. En yüksek noktasýna varan kolektif kahramanlýk, orduda veya halk arasýnda, cephede ve cephe gerisinde, tüm savaþ durumlarýnda, devrimci savaþýn tüm alanlarýnda
milyonlarca insan için yeni bir erdem oldu.
Vietnam devrimci kahramanlýðý iþçi sýnýfýnýn devrimci niteliðinin güzel ulusal geleneklerimizle birleþmesidir. O, cesaret ve tümüyle adanmýþlýktan oluþur; insaný her güce, tehlikeye veya zorluða
karþý koymaya teþvik eder; düþmaný her alanda yenmek için zeka
ve yetenekle dolu devrimci eylem yollarý, uygun mücadele biçimleri ve etkili saldýrý yöntemleri tasarlamayý saðlar. Halkýn silahlý güçlerine yaptýðý övgüde tüm halkýmýza verilebilecek bir övgü Baþkan
Ho Chi Minh devrimci kahramanlýðý: her görevi yerine getirmeye
çalýþmak, her zorluðun üstesinden gelmek ve her düþmaný yenmek
olarak tarif etti.
Vietnam devrimci kahramanlýðý halkýmýzýn baðýmsýzlýk ve
özgürlüðü kazanmak ve devrimin kazanýmlarýný korumak konusundaki kesin isteklerinin sonucudur. Halkýmýz, eski rejim altýnda
sayýsýz sefalete katlanan halkýmýz, yeni rejim tarafýndan onlara verilen baðýmsýzlýk ve özgürlüðü zorla almak ve savunmak için sonuna kadar savaþmaya kararlýdýr.
Vietnam devrimci kahramanlýðý, teoride ve ideolojide günlük çalýþma ile birleþmiþ derinliðine eðitimin, devrimci düþünce ve
duygularýn ürünüdür. O, devrimci görevlere ve savaþýn hedefine
mükemmel vakýf olmayý, coþkulu yurtseverliði, düþmana olan derin nefreti, dövüþmeye ve kazanmaya olan kararlýlýðý, partiye ve
Baþkan Ho Chi Minhe olan sarsýlmaz inancý, ulusun ve iþçi sýnýfýnýn kudreti ve kahramanca geleneklerine ve kolektif ve bireysel
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savaþ kapasitesine olan güvenin ifadesidir.
Vietnam devrimci kahramanlýðý halkýmýzýn, ulusumuzun,
yeni bir devirde ve yeni bir sosyal rejimde yaþayan, anayurtlarýný
savunmak için keskin bir savaþ veren Vietnamlýlarýn hudutsuz moral güçlerinin yansýmasýdýr.
Bizim cesaret ve zeka ile dolu savaþ yöntemlerimiz ve askeri sanatýmýz, devrimci ruh ile dolu milyonlarca yeni insanýn verdiði
çok önemli bir mücadelenin pratiðinde biçimlendi ve geliþti. Sadece devrimci kahramanlýða dayanmak ve ona tam fýrsat vermek suretiyle savaþ yöntemlerimiz ve askeri sanatýmýz yýðýnlarýn hareketine
dönüþebilir ve olumlu sonuçlar saðlar. Halkýmýzýn ve silahlý güçlerimizin cephede ve gerideki çarpýcý askeri kahramanlýklarý, Vietnam
devrimci kahramanlýðýndan, politik seferberliðin iyi bir sonucu olarak partimizin biçimlendirdiði yeni insandan, ideolojik eðitimden
gelir.
2 - Halk savaþýnýn tüm potansiyelini harekete geçirmek,
devrimin görevlerini aþama aþama yerine getirirken savaþý
yoðunlaþtýrmak, savaþý nihai zafere götürmek için zafer faktörlerini güçlendirmek.
Lenin:
Savaþta zaferi, halký, daha büyük yedeklere, daha
büyük güç kaynaklarýna ve daha büyük dayanýklýlýða
sahip olan tarafa gider.22
Kurtuluþ savaþlarýmýzda, biz daima küçük bir gücü daha
büyük bir güçle boy ölçüþtürerek ve insan gücünde daha üstün
bir düþmaný yendik. .Zaferi elde etmek için, düþmanýnkinden daha
üstün bir güç yaratmalý, tüm halkýn, tüm ulusun gücünü emperyalist saldýrganlarýn seferi kuvvetlerinin gücünün karþýsýna koymalý;
ulusun politik seferberliði temelinde partimiz halk savaþýnýn tüm
potansiyelinin harekete geçirilmesi ve zaferinin faktörlerinin büyütülmesine özel önem vermelidir.
Fransýz sömürgecilerine karþý verilen direniþ savaþýnda
Baþkan Ho Chi Minh: Zaferin anahtarýnýn ulusal birleþik cephenin beton gibi saðlamlaþtýrýlmasý ve geniþletilmesi, iþçi-köylü
ittifakýnýn ve halk iktidarýnýn kuvvetlendirilmesi, ordunun güçlendirilmesi ve takviye edilmesi, partinin ve önderliðinin tüm
22
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alanlarda güçlendirilmesi olduðunu belirtti. Amerikan saldýrýsýna
karþý bugünkü direniþ savaþýnda Ho Chi Minh tekrar: Partimizin
çizgisi ve politikasý iyi düþünülmüþtür. Halkýmýz birleþmiþ ve hem
fikirdir, ordumuzun kahramanlýðý emsalsizdir. Üstelik, kardeþ sosyalist ülkelerin sadýk yardýmlarýný ve tüm kýtalardan dostlarýmýzýn
samimi desteklerini alýyoruz. Biz kazanacaðýz, Amerikan saldýrganlarý yenilecek. dedi.23 Bu, bugünkü devrimci savaþýmýzýn zaferini
garantileyen faktörlerin ve koþullarýn mükemmel bir özetidir.
Partimiz, ulusumuza mümkün olan en büyük gücü vermek
ve dünya halklarýnýn geniþ ve aktif desteðini kazanmak için bu faktörleri sistematik bir þekilde güçlendirmeye ve geliþtirmeye çalýþýyor.
Bu hedefe ulaþmak maksadýyla, partimiz özellikle þu temel
soruna kendini yöneltiyor: Savaþýn devamý süresince devrimci
savaþýn þiddetlendirilmesi ile devrimci görevlerin aþama aþama
yerine getirilmesi arasýndaki iliþkiyi akýllýca tayin etmek.
Partimiz için devrimci savaþ, emperyalist saldýrý ve halkýn
devrimci davasýný sabote etmeyi amaçlayan karþý-devrimci savaþ
koþullarýnda devrimin stratejik ödevlerinin gerçekleþtirilmesini saðlamak için en tayin edici araçtýr. Bu suretle, sadece savaþýn politik
amaçlarýnýn tam kavranmasý, zafere kadar sebatla mücadele edilmesi ve emperyalistlerin ve uydularýnýn boyunduruðunun yýkýlmasýyla devrimin temel hedefleri yerine getirilebilir. Diðer taraftan, devrimci güçlerin takviye edilmesi ve artýrýlmasý, zafer faktörlerinin
büyütülmesi, tüm alanlarda savaþ güçlerinin geliþtirilmesi için partimiz, savaþ boyunca devrimin ödevlerini adým adým gerçekleþtirmeleri için her dönemin ihtiyaçlarýna uygun olarak halkýmýza önderlik
etti.
Fransýz sömürgecilerine karþý verilen direniþ savaþýnda, partimiz, Baþkan Ho Chi Minhin açlýða, okumamýþlýða ve yabancý saldýrýya karþý ayný zamanda savaþma talimatýný yerine getirerek savaþma ve ulusal yapýlanmayý birarada yürütme politikasýný tespit etti. Direniþ savaþýnda halkýmýzýn gücünü, özellikle güçlerimizin
büyük kýsmýný oluþturan köylülüðün gücünü beslemek ve geliþtirmek için demokratik reformlara giriþtik ve partimizin tarým politikasýný yýðýnlarý sistematik bir þekilde toprak kirasýnýn azaltýlmasý ve
23
Halk ordusunun kuruluþnun ve ulusal çapta direniþ savaþýnýn baþlamasýnýn
yýldönümündeki konuþma, 1967.
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toprak reformu için seferber etmeden önce adým adým gerçekleþtirdik. Bu doðru ve yaratýcý bir politikaydý.
Amerikan emperyalistleri savaþý ülkemizin kuzeyine
geniþlettikleri zaman, partimiz sosyalist inþayý gerçekleþtirirken
bir direniþ savaþý sürdürme politikasýný ileri sürdü. Ekonomik ve
askeri potansiyelimizi yoðunlaþtýrmak ve halkýn yaþam koþullarýný
istikrara kavuþturmak için ekonomimizi savaþ koþullarýna uyarlayarak, Amerikan imha savaþýný her alanda bozguna uðratmada
sosyalist rejimin üstünlüðünü kullandýk ve Güney cephesi için cephe gerisinin ödevlerini yerine getirdik. Bu bir diðer doðru ve yaratýcý politikaydý.
Güney Vietnamýn kurtarýlmýþ bölgelerinde, Ulusal Kurtuluþ
Cephesinin ve Geçici Devrimci Hükümetin önderliði altýnda, halkýmýz kahramanca mücadele ediyor, devrimin kazanýmlarýný zorla
geri alýyor ve koruyor, yeni bir yaþamý kurarken düþmanla savaþýyor ve halkýmýza politik, ekonomik ve kültürel tüm alanlarýn sahibi olma hakkýný saðlýyor.
Bu ölçüler, halkýn gücünü kuvvetlendiren, iþçi-köylü ittifakýný saðlamlaþtýran (iþçi sýnýfý ile emekçi köylüleri ulusal-demokratik devrimde, iþçi sýnýfý ile köylüleri co-operator peasants sosyalist
devrimde), halkýn iktidarýný güçlendiren, ulusal birleþik cepheyi
saðlamlaþtýran, halkýmýzýn silahlý güçlerinin savaþ yeteneðini yükselten, partimizin önderliðini saðlamlaþtýran ve güçlendiren güçlü
bir politik ve ekonomik temel yarattý.
Direniþ savaþýnýn þiddetlendirilmesi ile devrimci görevlerin aþama aþama gerçekleþtirilmesinin birleþtirilmesi demek,
ayný zamanda cephenin güçlendirilmesi ile cephe gerisinin
saðlamlaþtýrýlmasýnýn birleþtirilmesi, düþmana karþý mücadele
etmekle dövüþürken daha güçlenerek büyümek için kendi güçlerimizin yaratýlmasý ve geliþtirilmesinin birleþtirilmesi demektir.
Savaþ boyunca devrimci görevlerin aþama aþama gerçekleþtirilmesi, keza yýðýnlarýn politik-moral gücünün beslenmesi ve
tamamiyle ortaya konulmasý, Vietnam devrimci kahramanlýðýnýn
yükseltilmesi, ve onun yeni üretim biçimi ile, halkýmýzýn sahibi
olduðu yeni sosyal rejim ile bütünleþtirilmesi için temel bir ölçüdür.
3 - Parti önderliðinin örgütlenmesinin yukardan aþaðýya,
halkýn silahlý güçlerinde ve diðer kitle örgütlenmelerinde, silahlý
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mücadelede ve politik, ekonomik ve kültürel mücadelede kurulmasý ve güçlendirilmesi. Savaþta, çok yönlü, merkezileþmiþ
ve birleþmiþ bir parti önderliði saðlamak.
Partinin önderliði zaferin zorunlu bir faktörüdür; bu bir bütün
olarak savaþ için geçerli ve zorunlu olduðu kadar her bölge ve
mücadelenin her durumu için de geçerlidir. Devrimci savaþýmýzda,
mevcut tüm yöntemleri kullanarak, devrimci þiddetin genel gücü
ile düþmaný nerede bulursak orada savaþýyor, ve ayný zamanda
hem savaþmayý hem inþayý gerçekleþtiriyoruz. Bu, uzun süreli direniþ savaþýnýn, nerede kitle mücadelesi varsa orada kapsamlý, merkezileþmiþ ve birleþmiþ parti önderliði olmalýdýr ilkesini gerçekleþtirmek için neden partimizin önderliðini yukarýdan aþaðýya, halkýn
silahlý güçlerinde ve tüm diðer güçlerde, askeri cephede ve tüm
diðer cephelerde yaratmasý ve mükemmelen icra etmesi gerektiðini açýklar.
Partimiz, önderliðinin örgütlenmesini Merkez Komiteden
baþlayarak deðiþik harekât alanlarýnýn, bölgelerin, mevkilerin ve
köylerin komitelerine kadar kurdu ve saðlamlaþtýrdý. Düzenli orduda parti örgütlenmesi Merkezi Askeri Komiteden bölük hücrelerine kadar gider. Ayný zamanda, partimiz ordudaki parti örgütlenmesi
ile bölgelerdeki parti örgütlenmesi arasýndaki iliþkiyi, onun tüm
güçler, tüm alanlar, her bölge ve tüm ülke üzerindeki merkezileþmiþ
ve birleþmiþ önderliðini saðlayan iliþkiyi tespit etti.
Kýrsal kesimde, köy, parti örgütlenmesi ve onun kurmayý
olan parti komitesi ile halk savaþýnda temel birimdir. Amerikan
saldýrýsýna karþý bugünkü mücadelede Fransýz sömürgecilerine karþý
verilen direniþ savaþýnda olduðu gibi, her köyü bir kale ve her parti
hücresini halk savaþýnýn bir kurmayý yapmayý baþardýk. Bir taraftan,
köyde parti örgütlenmesi halký, savunma çalýþmalarýný kurmaya,
gerilla savaþýný ve politik mücadeleyi yoðunlaþtýrmaya, yöre sakinlerini korumaya, devrimci iktidarý kurmaya ve korumaya, bölgesel
askeri eylemlerle düzenli ordunun eylemlerini koordine etmeye
yöneltir; diðer taraftan halký üretimi geliþtirmeye, yeni bir yaþam
kurmaya, geri üsleri saðlamlaþtýrmaya, cepheyi insangücü ve malzeme kaynaklarýnda desteklemeye yöneltir. Partinin Merkez Komite tarafýndan tespit edilen politik çizgisi ve tüm somut önlemleri
köyde uygulamasýný bulur. Partinin saðlam ve dinamik temel örgütlenmesi olmaksýzýn, saldýrgana karþý güçlü ve sürekli bir direniþ
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hareketi mümkün deðildir.
Halk savaþýný muzaffer bir sonuca götürmek için partinin
her seviyedeki önderliði çok yönlü olmalýdýr.
Tüm olanlarý, özellikle askeri mücadele, politik mücadele
ve düþman askerleri arasýndaki ajitasyon çalýþmasýný, halkýn ülkenin hakimi olma hakkýnýn saðlamlaþtýrýlmasý ile askeri, politik ve
ekonomik güçlerimizin kurulmasýný kapsamalýdýr. Uzun süreli
savaþlar partimizin örgütsel kapasitesini artýrmaktadýr. Partinin her
seviyedeki örgütlenmesi, mücadelenin çok çeþitli görevleri ve ulusal inþada somut rehberlik yaparak ve halk savaþýnda çok yönlü,
merkezileþmiþ ve birleþmiþ bir parti önderliði gerçekleþtirerek bu
toprakta birçok deneyim kazandý. Tüm bunlar halk savaþýna her
bölgede en büyük etkinliði ve gücü verdi.
Aðustos Devriminden beri partimiz iktidarý elinde tutuyor.
Partimizin önderliði altýnda politik iktidar, kendisi ve halk için, halk
savaþýný örgütlemek ve sürdürmede en önemli araçtýr. Partimiz,
halkýn silahlý güçleri, halk iktidarý, ulusal birleþik cephe üzerinde
her seviyedeki önderliðini durmaksýzýn güçlendiriyor ve onlarýn rolünü ve eylemlerini tamamiyle ortaya koyuyor. Sadece böyle yapmak suretiyle, saldýrganla savaþmak için tüm halkýn güçlerinin genel
seferberliðini tüm ulusun seferberliðini saðlayabiliriz.
Savaþ sýrasýnda önderliðini güçlendirmek için parti, kadrolarýný ve üyelerini eðitmeli ve, geliþtirmeli, hücrelerini saðlamlaþtýrmalý ve çalýþmalarýný düzenli olarak ilerletmelidir.
Kadrolar ve üyeler partinin politik çizgisini ve partinin tespit ettiði somut ilkeleri yaymalý, ve yýðýnlarý bunlarý anlamalarý ve
uygulamalarý için eðitmeli ve örgütlemelidir. Bu nedenle onlarýn
eðitimleri ve takviyeleri savaþ esnasýnda partinin bölünmez önderliðini saðlamada anahtar bir sorun ve partinin inþasýnda temel bir
görevdir. Savaþ boyunca önderliðin gereksinmelerini karþýlayacak
kapasitede yeterli bir vasýflý kadrolar gövdesine sahip olmak zorundayýz. Partinin önderliðini heryerde güçlendirmek ve tüm cephelerde yýðýnlara rehberlik etmek için parti üyeliðini etkin bir þekilde
geniþletmeliyiz.
Parti kadrolarýnýn ve üyelerinin eðitiminde ve beslenmesinde zorunlu görev, onlarýn sýnýf ruhlarýný ve öncü karakterlerini
yükseltmektir. Herþeyden önce, onlar kesin olarak iþçi sýnýfýna
baðlý ve Marksizm-Leninizm, coþkulu yurtseverlik, tam bir de-
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vrimci ruh, dövüþmeye sarsýlmaz bir istek ile dolu ve ulusal
kurtuluþ ve komünist ideal için kendilerini feda etmeye hazýr
olmalýdýrlar; onlar daima sýnýf mücadelesinin ve ulusal kurtuluþ
mücadelesinin ön saflarýnda olmalýdýrlar.
Geçen onyýllarýn þiddetli mücadelesi kanýtlamýþtýr ki, parti
kadrolarý ve üyeleri her þart altýnda kahramanca mücadele ettiler
ve halkýn derin sevgisini ve büyük güvenini kazandýlar. Bir çoðu
baðýmsýzlýk ve vatanýn özgürlüðü, sosyalizm ve partinin ve halkýn
devrimci davasý için hayatlarýný feda ettiler. Bu partimiz için büyük
bir kývanç ve onurdur.
Görevlerini yerine getirmek için, parti kadrolarý ve üyeleri
yýðýnlara dövüþte ve halk savaþýnýn diðer alanlarýnda önderlik
etme yeteneðinde olmalýdýrlar. Askeri eðitim, ordudakiler ve diðer kesimlerdekiler de dahil parti kadrolarý ve üyeleri için acil bir
sorun haline geliyor. Silahlý ayaklanmanýn hazýrlanmasý döneminde, Merkez Komite Parti kadrolarýný ve üyelerini askeri eðitimini
izlemeye çaðýrdý. Fransýz sömürgecilerine karþý verilen direniþ savaþý
en zor ve en güç aþamasýna girdiðinde, 1951 de toplanan Ýkinci
Parti Kongresi tüm partide askeri eðitimi ilerletmeye ve tüm kollarý
direniþ savaþýna hizmet etmeleri için harekete geçirmeye karar
verdi. Amerikan saldýrýsýna karþý bugünkü savaþta, parti kadrolarý
ve üyeleri silahlý mücadelede, haberleþme ve ulaþýmda ve azgýn
bir savaþ koþullarýndaki ekonomik, kültürel ve saðlýk geliþmelerinin
deðiþik alanlarýnda hýzla olgunlaþtýlar ve birçok deneyim kazandýlar.
Uzun süreli bir savaþta eðitilen bu parti kadrolarý ve üyeleri
gövdesi partimiz için direniþi zafere ve devrimi daha ileriye götüren çok deðerli bir varlýðý oluþtururlar.
Partinin temel örgütlenmesi olan hücre yýðýnlarla sýkýca baðlýdýr. Ayný zamanda parti ile halk arasýndaki baðlantý ve sebatla devam edeli devrimci savaþta taban seviyesinde, amansýz bir savaþta
her zaman ve her cephede yýðýnlarýn önderidir. Hücrelerin etkinliklerini artýrmak, orduda ve bölgelerde, kýrsal kesimde ve kentlerde, cephede ve geri bölgelerde, en þiddetli mücadelelerin meydana
geldiði düþman iþgali altýndaki bölgelerde bile kuvvetli hücreler
kurmalýyýz. Parti hücresi taban seviyesinde direniþin önde gelen nüvesidir. Güçlü, sadýk ve yetkin parti hücreleri olmaksýzýn
tüm cephelerde halk savaþýnýn geniþ ve þiddetli bir yükseliþi
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olamaz. Her yörede, her ordu biriminde; hücre; çok yönlü, merkezileþmiþ ve birleþmiþ bir önderlik oluþturarak, devamlý olarak etkin
liderlik göstermeli, her koþulda kararlý olmalý, savaþa ve tüm diðer
etkinliklere rehberlik etmelidir.
Parti hücresini güçlendirmeli ve tüm alanlarda çalýþmasýný ilerletmeli, üyelerinin eðitimine ve üyeliðinin geniþlemesine,
komitesinin güçlenmesine ve önderliðinin mükemmelleþmesine
büyük önem vermeliyiz. Baþarýyla dövüþmek ve tüm diðer görevleri yerine getirmek için hücrenin saðlamlaþtýrýlmasý görevi ile her
yörede, her ordu biriminde önderliði almasý görevini birbirine baðlamalýyýz. Hücre savaþ zamanýnda önderlik görevini sürdürmeli ve
bu iþi yaparken kendini güçlendirmelidir. Geçen onyýllardýr partimiz tarafýndan sürdürülen uzun süreli mücadele esnasýnda, birçok
ordu biriminde, tüm yörelerde, cephede ve tüm diðer alanlarda,
birçok cesur ve dinamik hücreler, gerçek çelikten kaleler, taban
seviyesinde halk savaþýnýn deðerli öncü nüveleri ortaya çýktý.
Deneyimlerinin rehberliðiyle ve ateþli devrimci duygularla
canlanan halkýmýz partiye kesin güven duymaktadýr. Partimiz ve
onun büyük önderi Ho Chi Minhle çok gurur duymaktadýrlar. Parti, çevresinde yakýndan birleþen halk yýðýnlarýna samimi bir þekilde
baðlýdýr. Sadece partimiz sýnýf çýkarlarýný Vietnam ulusunun çýkarlarý ile mantýklýca birleþtirebilir, sýnýf faktörü ile ulus faktörünü, gerçek yurtseverlik ile yüksek proletarya enternasyonalizmini ittifaka
sokabilir, bin yýllýk parlak geleneklerimizi sürdürebilir ve halkýmýz
için parlak bir gelecek yolu açabilir. Sadece partimiz, emperyalist
saldýrganlarý yenmek için ulusumuzun güçlerini en yüksek biçimde harekete geçirebilir ve dünya devriminden en büyük desteði
saðlayabilir. Halk ayaklanmasýnýn ve halk savaþýnýn zaferini garantileyen zorunlu koþul partinin önderliðini durmaksýzýn güçlendirmektir.
Hiçbir þey baðýmsýzlýk ve özgürlükten daha deðerli olamaz...!
Baþkan Ho Chi Minhin þanlý bayraðýný yukarýda tutalým
ve Amerikan saldýrganlarýný tamamiyle yenmek için cesaretle
ileri atýlalým.
Birkaç onyýl içinde, halkýmýz, ulusumuz partinin önderliði
altýnda parlak zaferler kazandýlar. Baðýmsýzlýk ve özgürlük çaðý,
sosyalizm çaðý baþladý. Ho Chi Minh devri, ulusumuzun en

88

Vo Nguyen Giap
Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý

parlak ve þanlý dönemi doðdu.
Halkýmýzýn kazandýðý tüm zaferler partimizin kesin ve basiretli önderliðinden, mantýk ve muhakemeye dayanan politik ve
askeri çizgisinden gelir. Onlar, partinin kurucusu, öðretmeni ve
önderi, halkýmýzýn silahlý güçlerinin sevilen ve saygý duyulan babasý Ho Chi Minhin adý ile birleþir.
Baþkan Ho Chi Minh iþçi sýnýfýmýzýn ve ulusumuzun büyük
önderi, hayat verici bir stratejist, bir ulusal kahraman, çaðýmýzdaki
uluslararasý komünist hareketin ve ulusal-kurtuluþ hareketinin seçkin bir militanýdýr. O, proletarya enternasyonalizmi ile sýkýca birleþmiþ gerçek yurtseverliðin yüksek bir sembolüdür. MarksizmLeninizm, ülkemizin özel koþullarýna uygulayan ilk komünist olarak, soylu bir baðýmsýzlýk ruhu ile dolu cesur ve yaratýcý bir devrimci
çizgi tespit etti ve halkýmýza ilerleyen yolunda önderlik etti. Ulusaldemokratik devrim, sosyalist devrim, halk savaþý ve uluslararasý
iliþkilerimiz için partimiz ve Baþkanýmýz Ho Chi Minh tarafýndan
ortaya konulan devrimci çizgimizden iftihar ediyoruz. Bu çizgiyi
izleyerek devrimci görevimizi yapmaya nihai zafere kadar devam
edeceðiz.
Baþkan Ho Chi Minh, baþtanbaþa kahramanlýk ve yýlmazlýkla dolu dört bin yýllýk tarihinde Vietnam ulusunun en iyisinin
sembolüdür; o, keza, iþçi sýnýfýnýn tam devrimci ruhunun sembolüdür. Bize, baðýmsýzlýk ve özgürlükten daha deðerli hiçbir
þey olmadýðýný hatýrlattý, biz de baðýmsýzlýðýmýzý kaybetmekten
ve köleliðe düþmektense herþeyden fedakarlýk etmeliyiz.
Yine Ho Chi Minh:
Sadece sosyalizm ve komünizm dünyadaki ezilen halklarý ve emekçileri kurtarabilir24 dedi.
Bu ulusumuzun kurtuluþu için verdiði uzun süreli mücadeleden doðan bir gerçek, çaðýmýzýn gerçeði, iþçi sýnýfýnýn ulusal kurtuluþ mücadelesinin ve sosyalizme giden yolu açan mücadelenin
gerçek lideri olduðu çaðýn gerçeðidir. Bu ulusumuzun boyuneðmez ruhunu, halkýmýzýn sarsýlmaz kararlýlýðýný gösterir. Baþkan Ho
Chi Minh tarafýndan aþýlanan ideoloji halkýmýzý tüm deneylerin üstesinden gelmeye ve ne pahasýna olursa olsun baðýmsýzlýðýný ve özgürlüðünü zorla ele geçirmeye yüreklendiren kuvvetli bir motive
24

Ho Chi Minh, Beni Leninizme Götüren Yol.
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edici güçtür.
Baþkan Ho Chi Minh bize;
Halkýmýzýn Amerikan saldýrýsýna karþý mücadelesi daha fazla meþakkat ve fedakarlýklara katlanmak zorunda kalsa bile, biz
nihai zaferi kazanmaya mahkumuz. Bu bir kesinliktir. diyor.
Amerikan saldýrýsýna karþý verilen mücadele, ulusumuzun
en büyük direniþ savaþý, þimdiki, çaðda en devrimci güçlerle en
gerici güçler arasýndaki vahþi bir güç denemesidir. Halkýmýzýn zaferi
dünyanýn devrimci güçlerinin ve ilerici halklarýnýn genel zaferidir.
Nihai zafere kadar Amerikan saldýrganlarýna karþý savaþmak bizim
kutsal ulusal görevimiz ve yüce uluslararasý ödevimizdir.
Amerikan emperyalistleri aðýr çöküntülere katlanýyorlar ve
kaçýnýlmaz yenilgiye doðru sürükleniyorlar. Buna raðmen, Güney
Vietnamda hâlâ saldýrýlarýna ve uluslararasý jandarma rollerine devam ediyorlar. Nixonun ofisinde verdiði beyanlar ve politikasý bu
inatçýlýðý açýða çýkartýyor. Savaþý Vietnamlýlaþtýrmak suretiyle, Washington askeri çözümü ve güçlü pozisyonu, saðlamayý gözlemeye
devam ediyor. Johnsonun savaþý Nixonun savaþý haline geliyor. Nixon yönetimi Vietnamdaki askeri macerasýný daha derinleþtiriyor. Bu, halkýmýza, dünyanýn devrimci ve barýþçý güçlerine, ve
ayný zamanda Amerikanýn ilerici halkýna karþý bir meydan okumadýr.
Halkýmýz Amerikan emperyalistleri tarafýndan Güney
Vietnamda icra edilen Ngo Dinh Diem faþist rejimini destekleyen
yeni-sömürgeci politikayý engelledi. Onlarý özel harpte yendik.
Keza sýnýrlý savaþlarýný onlarýn en artýrýlmýþ yüksek noktalarýnda
bozduk, þimdi bir çökme ve baþarýsýzlýk aþamasýnda olan Amerikan emperyalistleri, nasýl birliklerini küçük miktarlarda geri çekerek ve yenilenmiþ bir özel harpi eskisi gibi sürdürerek, saldýrgan
savaþlarýný uzatmak suretiyle kazanmayý umut edebilirler.
Amerikan saldýrganlarý halkýmýza karþý çok büyük suçlar
iþliyorlar. Vahþi katliamlar, nice Ba Lang Ans ve Son Mysler, ülkemizin Güneyinde nice yeni Oradours ve Lidicesler!25 Onlar en barbar faþistler, 20. yy.ýn Hunlarýdýr.
25
Oradour, Avusturyanýn bir köyüdür. 1944 yýlýnda 634 kiþilik halkýnýn tümü Alman
faþistleri tarafýndan feci biçimde katledilmiþtir. Lidice de, Fransada ayný sonuca uðrayan
bir kasabadýr.
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Saldýrganlara ve hainlere amansýz bir kin besleyen Güneyli
yurttaþlarýmýz ve Güney Vietnam Cumhuriyeti Geçici Devrimci Hükümeti ve Ulusal Kurtuluþ Cephesinin önderliðindeki Kurtuluþ Ordusu baðýmsýzlýk ve özgürlüðü kazanmak ve ülkemizin barýþçý
yeniden birleþmesine doðru ilerlemek için onlarýn tüm savaþçý tasarýlarýný bozmaya her zamankinden daha kararlýdýr.
Partimiz, ordumuz ve halkýmýz içtikleri þeref andýný hayata
geçirmeye, Baþkan Ho Chi Minhin kutsal anýsýna sadýk kalmaya
kararlýdýr: Ulusal baðýmsýzlýk bayraðýný daima yüksekte tutmak,
Amerikan saldýrganlarýna karþý dövüþmek ve yenmek, Güneyi kurtarmak, Kuzeyi savunmak ve ülkeyi yeniden birleþtirmek.26 Barýþçý,
birleþmiþ, baðýmsýz, demokrat ve mamur bir Vietnamýn kuruluþuna
katkýda bulunmak için Amerikan emperyalistlerine karþý savaþmaya
sonuna kadar devam edecekler.
Biz kazanacaðýz!
Vo Nguyen Giap
Hanoi, Aralýk 1969

26
Vietnam Ýþçi Partisinin Merkez Komitesinin Baþkan Ho Chi Minhin cenaze
törenindeki kararý.
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