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

  
   *ھلموت کپفن برگر: نويسنده

  جاويد: برگردان از
  ٢٠١۵ جون ١۶

  

 تزلزل ناپذير اعتقاد

 
 

 ساله ، ٢١ مين سالگرد تولد ھوشی مين جوان ١٢۵به افتخار يادبود رھبر انقالب جمھوری سوسياليستی ويتنام تجليل از 

 دانش وبا تربيت وطن پرستی به عنوان خدمه کشتی به مسافرت پرداخت  چنانچه خود بعد ھا گفت رسيدن به کشور ۀتشن

   . ھدفش بود،ديدن آن جا که چطور کشور ھای قوی و مستقل  توسعه وتکامل يافته اندھای غربی و

 سال ٣۵. برگشت  به وطن به ھدف کمک به ھموطنان  خود که استعمارگران فرانسوی را از سرزمين خود اخراج کند 

  موريت دولت برايش سپرده شد أبعد تر مسؤوليت خطير درکشورش يعنی باالترين م

و مطابق اين اصول زندگی خودش مھم نبود   . ھميشه به تمام اصول زندگی خود  صادق  ووفا دار باقی ماند ھوچی مين 

  . ش ديده نشد اوعادت به تجمل ، امتياز گيری ،  تقدير شدن  در تمام مراحل زندگی

حساس می کرد اين وی شبيه ھيچ يک از بزرگان زمانش نبود او مردی بود که خود را فقط در ميان مردمش خوشبخت ا

کسی بود که حتی وقايع نگاران مغرض ھم  او. بسياری از اسناد تصويری ثابت می سازد  را گزارش شاھدان عينی و

   .برای مردم زندگی می کرد بلکه  در رنج مردم شريک بود  آن را تأئيد می کنند که نه فقط با مردم و
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   دست يافت   شرايط،ر برجستۀ تئوريک  از وی منتشر شده باشدھوچی مين به شھرت ملی وبين المللی بدون آن که  اث

داخل کشور برايش  يا در بخش ويتنام و موجوديت وحفظ خودش  چه در تبعيد وبی سابقه برای آزادی وجنگ رھائي

  . تئوری اثری را تدوين کند ۀچنين امکان مساعد نشد تا در زمين

 سرمايه داری و استعمار وبا ذھن قوی وتحليلگر که در طول چند دھه ۀی در بارئدانش ھای زير بنا با تجارب عملی و

  .ًتکامل يافته است وھم چنان بر اعتقاد تزلزل ناپذيرش دقيقا تکيه می کرد

ًاگر چه  وی مبارز پر شور عليه بی عدالتی  استعماری وامپرياليستی بود ــ  بعدا ھم  ھوچی مين چنين باقی ماند  اين را 

  . ای برجستگان  طرف مقابل ھم تأئيد می کند ــ در دوران پيری خالف اوان جوانی نفرت  برايش چيزی بيگانه بود صد

 ۀمردم فرانسه با وجود ھم نفرت نداشتنش برای فرانسه و.نه خودش نفرت داشت ونه به کسی ديگر آن را موعظه کرد 

آزادی  برابری وبرادری .  قابل اعتبار بود امريکامردم   واامريک ۀًجنايات فرانسه وھمچنين بعدا برای اياالت متحد

 .ًبرايش صرفا يک شعار نبود  ودر مورد دشمنانش ھم آن را به کارمی بست  

شادی  و ھمانطور بھترين آرزو به   ھمزيستی مسالمت آميز مردم و زندگی مردم کشورش در صلح وۀبا الھام از ايد

 .ر اين زمينه تا پايان عمرش وفا دار باقی ماند  مردم جھان  ، دۀطور کلی برای ھم

ی  می کنند و به آن ئاز دھه ھا بدينسو زندگينامه نويسان  مؤرخان وکارشناسان بورژوازی وديگران در اين باره  پيشگو

  .اصرار می ورزند ،  ھوچی مين  چه نوع انسانی بود 

 ھانس. ن می نويسد  يک مليگرا وکمونيست ويتنامی  ھوچی ميۀ در بار رولف اشتين اينگرمؤرخ اتريشی پروفيسور 

ب قابل قبول می ًی می پرسد که ھوچی مين  بيشتروطنپرست بود يا کمونيست وخودش فورا جواالمان ۀنويسنديورگ کلر 

   .له وسؤالی ست که تنھا در غرب پرسيده می شود و می نويسدأدھد که اين يک مس

  خود رسيدگی می کرد ودر عين زمان به ھمبستگی جھانی مردم تحت ستم وھو يک عملگرا بود که برای آزادی مردم

  .وی در زمان ھای حساس  نياز ھای تک تک افراد را درک می کرد .  بی طبقه در آينده باور داشت ۀيک جامع

 ، تواضع ،معلم توده ھا می ديد وبا فضائل چون فروتنی در سنت آئين  کنفوسيوس  او خود را ھمزمان در نقش الگو و

  صرفه جوئی وانضباط زندگی می کرد   

با وجود ماھيت مشکوک برخی نويسندگان در ارزيابی شخصيت ھوچی مين  نمی توان انکار کرد که وی يک کمونيست 

  با اعتقاد راسخ و  وطنپرست  در بھترين صورت آن بوده است 

  

ً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 امريکابخش ويتنام در برابر در مورد پيروزی ارتش آزادي
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