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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
   *ھلموت کپفن برگر: نويسنده

  جاويد: برگردان از
  ٢٠١۵ جون ١۵

 پيشوای انقالب
  سالگرد ھوشی مين  »    ومين١٢۵«تا رئيس جمھور ويتنام  به خاطر ) مالح(زندگی پر ماجرای يک خدمۀ کشتی 

  

در ابتداء او به عنوان  خدمۀ کشتی و سپس دستيار افسردر کشتی ھای .   سال ھوچی مين در تبعيد  زندگی کرد٣٠

 به حيث رئيس جمھورجمھوری دموکراتيک ويتنام  از جمھوريت ١٩۵٧ل درسا. مختلف استخدام گرديده است 

  )با ملوانان نيروی دريائی خلق در اشترالسوند ( دموکراتيک المان بازديد به عمل آورد 

  

ست به رژيم استعماری فرانسه در ويتنام که پيش از نيم قرن قبل اسری وانقالب اگ قيام سرت١٩۴۵روز دوم سپتمبر 

در قلب ھانوی توسط مرد کوچک والغراندام  اواسط پنجاه » با ــ دين « در ميدان .  پايان بخشيد ، بودتأسيس گرديده

 که يک شبه وبا عجله ساخته شده بود متنی که برروی يک تکه کاغذ ساده توسط یُساله با صدای محکم  از تربيون

 . قرائت گرديد ،راتيک  ويتنام که ثبت تاريخ  شدخودش با ماشين تايپ گرديده بود يعنی اعالميه استقالل جمھوری دموک

جوان  زنان ومردان وکودکان کارگران ودھقانان ، سربازان وروحانيون بودائی وحتی  حدود يک ميليون نفر پير و

ومحالت اطراف ھمه باھم ھجوم ) سونگ ھنگ ( بورژوازی ثروتمند از تمام محالت پايتخت در پھلوی دريای سرخ 

  .آورده بودند 
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نگوين وطن پرست که اين نام  » نگوين ای کوک « مردم برای بار اول مردی را ديدند وگفتارش را شنيدند که با نام 

  .قابل اعتماد بود واکنون با نام ھوچی مين به صورت مجسم در مقابل شان ايستاده است  برای بسياری از آن ھا آشنا و

 است ؟                       چه کسی برای آزادی مردم خود می رزميد کهاين رھبر شناخته شده و بالمنازع  ضد استعماری 

حتی تا چھارسال قبل از راه ھای مخفی خارج از کشور به ويتنام می رسيد  مردی که نوشته ھايش برای ده ھا سال و

   است ؟هد ميليون ھا نفر را بسيج کند ، کومی توانست وھنوز ھم می توان

ًر وپيامش دھان به دھان در دور ترين نقاط کشورتوسط انقالبيون بی باک اکثرا در سختترين او چه کسی است که افکا

  حالت ھا با به خطر انداختن جان خود انتقال داده می شود ؟ 

  او از کجا به اين جا آمده است ، وی از کدام طبقه برخاسته است  و اوچه نوع انسانی بود ؟

 روزی را که در اولين تجمع توده  پشت صحنه را دقيق نگاه کنند ، نه آند داشتنمؤرخان ونويسندگان در آن زمان دوست

ِاز وی نشر نگرديد ونه  مدت ھا بعداز آن بيوگرافی ويا نگاھی بر ھوچی مين  ی بيوگرافير دادييی که کشورش را تغئ
  نشر نگرديد 

ًکه از وقايع واقعا به  )مادر مستعمرات کشور (نه تنھا در کشور خودش  بيوگرافی اش نشر نگرديد بلکه در فرانسه 

 به ھمين ١٩۶٩تا زمان مرگش در سال  خوبی مطلع بودند  ونه در جای ديگر جھان از وی بيوگرافيئی نشر نشد و

صورت باقی ماند  به اين دليل ساده که وی نمی خواست در مورد خودش سروصدا ايجاد کند  واين ھرگز  خواستش 

  وی به ھمين صورت باقی ماند  ۀ مرگش معلومات در بارنبود بدين سبب  تا زمان

 وی باقی نگذاشت وھم چنان کدام دفتر عالوه بر اين سه دھه تبعيد خود خواسته ومجبوری  ھيچ نوع ياداشتی از

  .تا به زندگی خصوصی اش وارد شويم .خاطراتی از وی وجود نداشت 

 مؤرخ فرانسوی ومتخصص امور ويتنام در فال.  برنارد  ب.ھوچی مين حتی  در برابر ھمرزمانش کمتر حرف می زد 

 کسب اطالعات  از رئيس جمھور  موفق شد با ھوچی مين در ھانوی مصاحبه کند  او ھم موفق به١٩۶٢سال 

  .واستخراج جزئيات  در مورد زندکی خصوصی اش نگرديد 

 اشما می دانيد من يک مرد سالخورده ھستم ويک مرد سالخورده اسرار کوچک خود را ب: ( ھوچی مين برای وی گفت 

 به اين نتيجه رسيد که در ٢٠٠٣ تاريخ فرانسه در سال ۀاستاد باز نشستر بروخو ئيپ) . دارد می عالقه برای خودش نگه

ش  در ابھام  ابيوگرافی ھوچی مين با وجود پژوھش فشرده در جا ھای مختلف ھنوز ھم دوره ھای خاصی زندگی

ًاين تجارب را تا کنون ھمه مجبورا .  اين مردباقی مانده است ۀوتاريکی قرار دارد و ھمچنان امروزھم سؤاالتی در بار

  ..فی زندگی ھوچی مين را يکپارچه و بدون خالء به تصوير بکشند انجام داده اند تا  بيوگرا

  

 انقالبی زندگی يک مراحل

يک شخصيت مشھور جھان ، يک سياستمدار و دولمتردی که يک زندگی غير عمدی وپرماجرا  که نام ھای مخفی ونام 

 پوليس مخفی سياسی را احمق ًھای مستعار بسيار داشت ومی دانست که چطور چند دھه از آن استفاده کند  ومعموال

 .بسازد بايد گواھی داد که چنين فردی غير از ھوچی مين کسی ديگری نيست 

» نگوين سين  کونگ«از اياالت  مرکزی ويتنام با نام »  نه آن « ماه می در يک روستا  در واليت  ١٩ھوچی مين در 

 .از پدر ومادر وطنپرست با سنت انقالبی خانوادگی به دنيا آمد 

  خدمات  ھویچھارسال بعد از تولد ھوچی مين پدرش شھادت نامۀ تحصيالت عالی خود را به دست آورد وبايد در

  .رسمی  را  در دربارانجام می داد 
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بنا به خواھش پدر و سنت کنفوسيوس ھوچی مين ده ساله نام  .  مادرش را از دست داد١٩٠٠ھوچی مين در سال 

می رفت و در رساندن پيامھای » ليسه«  ھوچی مين به مکتب عالی ١٩٠۵در سال . را دريافت کرد نگوين تات تان 

 مقررگرديد دين بين  پدرش به حيث آمر در ايالت ساحلی ١٩٠٩در سال . غير قانونی روشنفکران حصه می گرفت 

  . برايش داده شد   وھمچنان عنوان حاکم 

از مکتب اخراج گرديد  وی  » اغتشاشگر« ان اخاللگر ساله به عنو٢٠ ھوچی مين ١٩١١ وشروع ١٩١٠در پايان سال 

غير قابل عفو خوانده شد واز » پوليسمپو «مردمی بودن کمی بعد پدرش به خاطر  ترک کرد سايگون را به صوب ھوی

  .موريت وعنوان حاکم را از دست داد أخدمات دولتی اخراج گرديد و امتياز م

در عرشۀ يک کشتی باربری به طرف  »  با« کمک آشپزخانه  زير نام   به عنوانتان ١٩١١ًاحتماال در اواخر سال 

  . کشتی به افريقا سفر کرد ۀکه به تعقيب آن چندين ماه ديگر به عنوان دستيار افسر کشتی و خدم. مارسی  سفر کرد 

کرد که به   امرار حيات می مؤقتی در پاريس  با کار ھای ١٩١۴ در انگلستان  ودر اواخر ١٩١٣ دوم سال ۀاز نيم

 نيز با کار ھای که گاه به گاھی انجام می داد امرار حيات می کرد امريکا ۀ  در اياالت متحد،دنبال آن يک اقامت طوالنی

.  

در فرانسه با حزب سوسياليست  فرانسه ارتباط . به فرانسه برگشت نگوين ای کوک  با نام ١٩١٧ًاحتماال در اواخر سال 

  .روزنامه نگاری وی آغاز يافت بر قرار کرد که کار سياسی و

 ھندوچين در ھژده ۀ به عنوان نمايند١٩٢٠ به عضويت حزب سوسياليست فرانسه در آمد ودر دسمبر ١٩١٩در سال 

 حزب  سوسياليست فرانسه شرکت کرد  جائی که او عليه استعمار موضع گرفت وبرای پيوستن حزب به ۀومين کنگر

  .  رأی داد ،بين الملل کمونيست

  . يکی از اولين اعضای آن حزب گرديد نگوين  ای کوک ره  باعث  تولد حزب کمونيست فرانسه گرديد  وکنگ

 به مقصد اتحاد جماھير ١٩٢۴از مدت مديدی وی تحت نظارت پوليس مخفی قرار گرفت وفرانسه را در اواسط سال 

 انترناسيونال کمونيستی به عنوان ۀ درپنجمين کنگر١٩٢۴در سال . چن ونگ شوروی ترک کرد در اين بار تحت نام 

» مادرمستعمرات «ً رسمی حزب کمونيست فرانسه در مسکو شرکت کرد ودر آنجا شديدا حزب کمونيست فرانسه ۀنمايند

   . را زير انتقاد گرفت 

  شگاهدانوھمچنين در . از آن پس به عنوان روزنامه نگار در دستگاه انترناسيونال کمونيستی کمينترن به کار پرداخت 

 اقامتش در اتحاد جماھير شوروی به پايان  رسيد و ھوچی مين ١٩٢۴در اکتوبر . زحمتکشان شرق به تحصيل پرداخت 

  ً  احتماال در دسمبر ھمان سال در کانتون جنوب چين  فرود آمد  لی تویبا نام 

 حزب کمونيست ه ھمرافووانام در اين جا ھم به کار روزنامه نگاری پرداخت وبه عنوان يک روزنامه نگار فعال با ن

 به ايجاد ١٩٢۵در جون . ن ميھن پرست ويتنامی پرداخت اچين تماس بر قرار کرد و به تبليغ در ميان جوانان ومھاجر

   .  جوانان انقالبی ويتنام موفق گرديد ۀيک اتحادي

 ساله  ۴٠ ھوچی مين ١٩٢٧/  ١٩٢٨در سال ھای .  مجبور به ترک چين گرديد وبه مسکو برگشت ١٩٢٧در ماه می 

ً انترناسيونال کمونيستی کمينترن در اروپای غربی اقامت اختيار کرد  واحتماال به  اين مناسبت در بھار ۀبه عنوان نمايند

 در برلين مالقات کرده است ويلھلم  پيک  و ارنست تيلمن   ھمراه ١٩٢٨

 ترک کرد در عرشه آن مردی که خود را پس از در تابستان ھمان سال يک کشتی نياپل ايتاليا را به سمت بانکوک 

به فعاليت سياسی در بين ھموطنان ويتنامی ساکن ) تايلند(معرفی کرد  در پايتخت  سيام آن روزه » پدرــ چين « ورود 

  .  پرداختن ئي تان نآن جا ودر بين اعضای حزب 
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  در ھنگ کنگ گرديد در اکتوبرھمان سال   بريتانياۀً به عنوان يک تاجر ظاھرا چينائی وارد مستعمر١٩٢٩در سال 

 وين به خاطر برھم زدن صلح در ويتنام مرکزی مسؤول شناخته شد و توسط محاکمه  دربار قيصردر» پدرـ چين «

  .ًمرکز ايالت محل تولدش غيابا به مرگ محکوم گرديد

د  که در اکتوبر به حزب  تحت رھبری او در ھنگ کنگ حزب کمونيست ويتنام تأسيس ش١٩٣٠در سوم فبروری سال 

 را دستگير واو  تانگ ون زوپوليس انگليس تاجر ادعائی چينائی ١٩٣١ ماه می ۶ر نام داد  در ييکمونيست ھندوچين تغ

  .را متھم کرد که جاسوس مسکو است 

 ۀيند نما١٩٣۴نيم سال بعد دوستانش فرار وی را به جنوب چين سازماندھی کردند  که دربھار سال   ًتقريبا يک و

  .انترناسيونال کمونيستی کمينترن دوباره به مسکو بر می گردد

ن ويتنامی  به  لنين به تحصيل وھمچنان در کمينترن به کار پرداخت وبا محصالدانشگاهدر لينوف در مسکو به نام 

ن  ميل او را برای سالھا کمينتر.  مسايل ملی و مستعمرات  اقدام کرد ۀتأسيس انستيتوت انترناسيونال کمونيستی  در بار

  .بازگشت به آسيا رد کرد 

به عنوان ھو گوانگ که او با نام   وی پايتخت اتحادشوروی را به صوب چين ترک کرد  جائی١٩٣٨در سپتمبر 

 سال ٣٠ باالخره  پس از ١٩۴١درسال . کميسرسياسی در خدمت ارتش سرخ حزب کمونيست چين  به فعاليت پرداخت 

  .ل  وارد ويتنام شد تبعيد از مسير مخفی جنگ

در ماه می  ھمان سال تحت رھبری  . وھمراھانش در يک غار بود » پدرـ تو « اقامتگاه   کائو بنگ  در واليت سرحدی 

  .را تأسيس کرد  ) ويت مين(  استقالل  ويتنام ۀ کمينترن جامعۀنمايندنگوين ای کوک  وی که دوباره با نام 

 ماه بعد  ٩. ام  نامه از خارج اعالم دستور  برای تدارک قيام مسلحانه  را صادر کرد  جون با پنھان کاری کامل به ن۶در 

گفت که اين پايگاه در آينده به   ويت بک  در منطقه کائو بنگ با اشاره به پايگاه جنگلی خود در واليت  ويت مين رھبر 

  مرکزی مقاومت در شمال شرقی ويتنام مبدل خواھد گرديد ۀھست

مين أھدف وی  ت.  به طرف چين به راه افتاد ھوچی مين  ً به عنوان يک مرد ظاھرا کور  به نام  ١٩۴٢  ست اگ١٣در 

دستگير شد  وبه گوانگ شی  اما چند روز بعد  ھوچی مين در ايالت سرحدی .  برای قيام بود تارتباطات  وکسب حماي

  نسانی محبوس گرديد   ماه ھوچی مين در شرايط فوق العاده بد وغير ا١٣اتھام جاسوسی  

به  وجود  زندان اين ايالت  در ھمين زمان ٣٠اش با » آشنائی « روز راھپيمائی با زنجير  در سراسر آن واليت و ٨٠

  کائو بنگکه وی در ماه سپتمبر  دوباره  به منطقۀ .  اجازه يافت دوباره به ويتنام باز گردد١٩۴۴ست در اوايل اگ. آمد 

 .مراجعت کرد 

 فراخوان عمومی از طرف ١٩۴۵ست  اگ١٣زی قيام  فعاليت می کرد در ن در آن جا به شدت برای آماده ساھوچی مي

حزب کمونيست ھندوچين  برای قيام عمومی عليه رژيم استعماری فرانسه ودر برابر ارتش اشغالگر جاپان که از 

  .  صادر گرديد ، به بعد در سرزمين شان باقی مانده اند١٩۴٠

ست تشکيل يک دولت   اگ٢٩به تعقيب آن در . ده رسيدندبعد  ھوچی مين وھمرزمانش به ھانوی آزادشفقط دوھفته 

 مجلس ملی  در ١٩۴۶ مارچ ٢شش ماه بعد تر در . موقت ائتالفی اعالم شد که ھوچی مين دررأس آن قرار داشت 

  .  نام  انتخاب کردند  افتتاحيه خود  ھوچی مين را به حيث رئيس جمھور  جمھوريت دموکراتيک  ويتۀجلس

 تا ١٩۴۶ استعمارگران فرانسوی به ھر طريقی در جنگ برای بازپس گيری ويتنام از دسمبر ۀپس از بازگشت دوبار

پناھگاھی برای رھبری اين کشور ومرکز مقاومت  آن  )  ويت بک( کوھستان ھای شمال شرق  ويتنام  ١٩۵۴اکتوبر 

 ھوچی مين به حيث رئيس جمھورجمھوريت  دموکراتيک  ويتنام  ١٩۶٩مبر   سپت٢تا زمان مرگ خود در .  کشور بود 

  . باقی ماند ،که مقر آن در ھانوی بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  

  

ًخيرا  جديد  به مدت ده سال در ويتنام به سر برد االمان ۀ شرق  وروزنامالمانھلموت کپفن برگر به عنوان خبرنگار * 

 موضوعات مطالب ذيل ۀ سال قبل از امروز در صفح۴٠ در مريکاابخش ويتنام در برابر در مورد پيروزی ارتش آزادي

  .را نوشت 

 


