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عند الحدیث عن االنتصارات البد من تسلیط الضوء على 
 فیتنام ، تلك المدینة التي جاز لھا اخذ االنتصار بجدارة 

فھناك امور عادیة من اجل االنتصار  في الحروب ، كان 
 تشاھد الشمس كل یوم وترى النور على مدار النھار .

 
ولكن االنتصار الحتمي كان ترى العتمة طول النھار وتفكر بان تشرق علیك شمس االنتصار من ھذه العتمة ، تلك 

 ھي معادلة فیتنام الصعبة التي عاش بھ  الفیتنامیین   للحصول على االنتصار .
 
 

الزال التاریخ یسجل بین سطورة الرائعة بان فیتنام تعنى انفاق النصر ، فال یستطیع احد ان ینكر ذلك ، فال زال 
 النصر الشاھدالغائب یتربع في احضان فیتنام ، لیذكر العالم بان ھناك عقول تسعى للعزة حتى من وسط الظالم .

من االشیاء التي ساعدة الجنود الفیتنامیین تجانسھم مع تضاریس فیتنام الرائعة ، حیث استطاعوا من خالل ذلك 
 ھزیمة الفرنسیین واالمریكیین كذلك .

  

 انفاق كوتشي 
 

Cu Chi Tunnels 
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كیلومتر ، وتقسم ھذه االنفاق  200ویبلغ النفق  حوالي  
 اقسام طبقات متتالیة تحت االرض . 3احیانا إلى 

 
اما جنود (الفیتكونغ ) الفیتامین فلم یكن لدیھم الوقت في 
التفكیر في ظلمات ھذا المكان فكان النور الذي یرونھ ھو 
ما یسیطر على افكارھم  ، وھم یقصدون المكان لمساعدة 

الجرحى  ولبقاء االسلحة وكذلك التشاور في الخطط 
 العسكریة للحصول على الحریة ومشاھدة النور من جدید . 

 
ان مما ساعد على نجاح الفیتنامیین في ذلك ھوصغر حجم 

ُصلت الخنادق والممرات على  أجسام الفیتنامیین، اذ ف
قیاسھا، بینما وقفت األجسام األمیركیة عاجزة عن 

 المناورة.
وبالرغم من المعاناة التي عاناھا ھؤالء الجند من تفشي 
مرض المالریا في ھذه االنفاق اال انھم لم یتراجعوا عن 

 طریق النور .
 

تعد انفاق كوتشي االن من الوجھات السیاحیة الھامة ، 
حیث تستقبلك احدھم وھن یرتدین المالبس السوداء وھو 

لباس جنود  الفیتكونغ ، ویسیر رجل بلباس عسكري اخضر  اللون طریقھ عبر ممر ضیق یقود الى مجموعة 
 صغیرة من السیاح .

 
 تقریبا جمیع الجوالت تتضمن انفاق كوتشي وكذلك معبد كاوداي المعبد الكبیر .

یعتبر ھذا المكان باالضافة إلى انھ مثیر 
لالھتمام ھو اشارة صریحة للتاریخ الفیتنامي 

 بالنصر  .
 

 دونج   90.000قیمة تذكرة الدخول 

 

 

 


