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 22/2۰/12۰2                                                                           ریتنو میحل محمد

 !کاش افغانستان، همچو ویتنام میبود
 

 :جمهور دکتور اشرف غنی دریکی از سخنرانی هایش اظهار داشت اخیراً رئیس
یابی به هدف با زور غیرممکن است و باید برای مسأله افغانستان افغانستان ویتنام نیست، حکومت سقوط نخواهد کرد. دست "

 ".راه حل سیاسی جستجو شودیک
یادم میاید سالهای قبل که متعلم در لیسه حبیبیه بودم، کتابی نظرم را جلب نمود زیر عنوان : "ویتنام در آتش".کودک نیمه 

ویتنامی که فریاد میزد و اشک میریخت، در حال فرار از آتش بمبارد طیارات امریکایی بود، و با دیدن این تصویر   برهنه
  .و عنوان، احساسات مرا که خیلی جوان بودم سخت آزرد.ویتنامی ها را مردم مبارز، فقیر و شجاع دنیا تصور کردم

مبارزه ویتکانگ ها از هانوی تا به جنوب ویتنام را بازگو میکرد.   این کتاب را خریدم و زود خواندم. همه گذشته سیاسی و 
حس وطندوستی مردم این سرزمین بدون هیچگونه تفاوت های نژادی ویا طبقاتی در محور ویتنام واحد شکل گرفته بود.  

سرمایه داری    باآنکه روس ها و چینایی ها که به بالک شرق و کمونیست ها مشهور بودند،جبهه متخاصم را علیه سیستم
غرب داشتند، و ویتنام شمالی رادر اخراج امریکایی ها از جنوب کمک می کردند و هانوی و ویتنام شمالی خود ارادیت  

شخصیت مبارزی را بنام "هوچی من" پرورانیده بود که اتحاد ویتنام شمالی و جنوبی را میخواست و  .خود را داشت 
امریکایی ها را آغاز نموده بود. ویتکانگ ها در نقب ها و سوراخ ها و جنگل    مبارزه علیه تجاوزگران فرانسوی و بعداً 

سد جوع می نمودند. مرد و زن برای آزادی و اتحاد ویتنام مبارزه داشتند. هیچ    های دلدلزار میزیستند وبا علف های هرزه
ارادیت ویتنام در ادغام شمال  و شخصیتی قدرت طلب نبودند، آزادی ویتنام، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و خود  جناحی 

 .و جنوب یکی از آرزو های ویتنامی ها بود
امریکایی ها پس از تجاوز فرانسوی ویتنام جنوبی را در نظارت خود داشتند و با مدرن ترین اسلحه مردم ویتنام را در  

 .آتش جنگ آتش میزدند
. هوچی من ازجنگل ها و باتالق های دره های و مردم ویتنام در مبارزه علیه متجاوزان سخت ایستادند  اما هوچی من 

  شایق قدرت سیاسی نمی دانست، هوچی من   ویتنام تا کنفرانس پاریس و جینوا، سمبول مبارزه و داد خواهی بود و خود را
و گروه اش بودجه بلند ملیارد دالری را برای اهداف شخصی خود آرزو نمی کرد،در دسترخوان شان هژده نوع گوشت  

ل بیت المال را زیر نام دسترخوان ملی حیف و میل نمی کردند. بخاطر بقای قدرت خود به فساد روی نیاوردند،پول نبود و پو 
حکومت را به گروگان نگرفته بود،بجای مودلنگ  ها بطور معمایی قاچاق نمیشد، هر زورمند از منصه قدرت قومی خود

و باستانی خود را برباد ندادند، با لباس ساده میزیستند   یخی و ابرستاره بودن چند فرهنگ زدایی بازاری، ارزش های تار
 و خوراک در حد زنده ماندن را داشته و بآن قناعت میکردند، اتحاد و ارزش های ملی ویتنام را نسبت به همه برتری ها 

ویتنام پناهنده نمی  الوویت میدادند، هر روز کابینه هوچی من تغییر نمیکردو وزیرانش با پول های باد آورده به خارج از  
شدند و یا پارلمان ویتنام با بادیگار های مسلح در قصر ها زنده گی نداشتند، هر روز مجلس های سخنرانی و نان دادن 
نبود. هوچی من نه شعار میداد و نه چک چکی داشت. افراد چاپلوس و فاسد در دور هوچی من وجود نداشت. اگر ویتنامی 

محضر عام اعدام میگردیدند. در ویتنام افراد حق نداشتند با خارجی ها بطور انفرادی مذاکره  متهم به خیانت میشدند ، در
و رفت و آمد نمایند. هر ویتنامی که با امریکایی در تماس میبود، خیانت ملی را مرتکب شده و باید به سزای اعمال خود  

همان یک لباس جیم و یک دامن کتانو پتلون    میرسید.هوچی من و دهقان و عسکر ویتنامی در یک ردیف قرار داشتند.
برای زنان که از محصوالت خودشان بود. جواری و برنج جوشانیده ویتنام را میخوردند. در کپه ها و پوشک های برگ  

 .درختان زنده گی میکردند و عمر شان را وقف مبارزه نموده بودند 
ار وادارند و سیگون پایتخت ویتنام جنوبی را ترک کرده و  ویتکانگ هادر مبارزه خود توانستند امریکایی ها را به فر

شکست مفتضحانه را بپذیرند. هوچی من هیچگاه بخاطر بقای قدرت خود از کشور های دیگر کمک طلب نکرد تااو را 
هم   بحیث رئیس ویتنامی ها باالی ملت بقبوالنند. او خود را ذلیل تاریخ نساخت.او خود هم کارگر بود، هم سیاستمدار و 

 .مبارز
زمانی هم که امریکا شکست خورد، دارایی های عامه چور و چپاول نشد، به عقاید مردم توهین نگردید،مردم بیگناه کشته  
نشدند، مردم ویتنام هدف جنگ و سپر اهداف سیاسی جنگ ساالران نشد. اصال در ویتنام جنگ ساالری وجود نذاشت.دین  

 ملعبه سیاسی افراد نشده بود
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رئیس جمهور! افغانستان کاش همانند قیادت و سیاست ویتنام عمل میکرد و یا هم اکنون روش های آنان را بپذیرد    جاللتمآب 
  .تا بتوانیم مسیر صلح، رفاه و توسعه را به پیش گیریم

ویتنامی ها باکشور های همسایه اش کمبودیا و الوس در پس پرده سازش نکرد و در اداره خود جاسوس تربیه ننمود، 
ارزش های تاریخی خود را نفروخت و جغرافیای خود را ازبین نبرد. ویتنام را مرکز بازار بیگانه ها نساخت و جنگ 
استخباراتی را به راه نیانداخت. ویتنامی ها تمام محصوالت خود را خودش تولید میکرد و به مصرف می رسانید. ویتنامی  

اخت و بجای آن میوه پاکستان، چین و ایران را در بازار نمی آورد.  ها میوه جات و سبزیجات خود را گنده و فاسد نمیس
سامان و آالت طبی را به کشور های همسایه قاچاق نمیکرد، طیارات بدون نشان در ویتنام نمی آمد و نشست نداشت تا  

 .پول، معادن و آثار تاریخی اش را قاچاق نمایند
ه بودند.تا هر روز انتحار شود و افراد بیگناه در خانه هایشان کشته  ویتنامی ها زمینه جنگ های داخلی را مساعد نساخت

شوند. ویتنامی ها با همدیگر جنگ نمی کردند بلکه همدیگر پذیر بودند. بخاطر ماندن در قدرت ترکیز نمی کردند، به  
خود کش بیگانه پرست همدیگر خود دشنام لعن و طعن نمی دادند،میله تفنگ شان بروی دشمن متجاوز بود. ویتنامی ها از  

 .نبودند. و صد ها خوبی ها و حسناتی که ویتنامی ها داشتند
 !جاللتمآب رئیس جمهور غنی 

کاش افغانستان همانند ویتنام میبود و احساس وطندوستی و حفظ ارزش های اخالقی در او رشد میکرد تا ما هم دست 
 .م می بخشیدیمبیگانه گان را کوتاه نموده و خود صلح را در کشور خود تعمی

 .الگو شود ویتنام با زور به قدرت نیامد بلکه با مبارزه توانست بیگانه گان را بیرون بکشد و صلح را در ویتنام 
کاش شما هم از روش های ویتنامی ها استنباط درست میداشتید؟ لطفا حرف تانرا دوباره بگیرید و برای ویتنامی ها طعنه 

 .دیگران باشد، چهار انگشت تان متوجه خود تان خواهد بودکه اگر یک انگشت تان طرف  نزنید
 ! جاللتمآب رئیس جمهور

لطفاً روش های تانرا ارزیابی نمایید تا افراد زیر دست تان نیز فرهنگ همدیگر پذیری را بخاطر اعاده صلح در افغانستان 
تن و دشنام دادن و طعنه زدن، دیپلماسی  بیآموزند و هیچگاه سخنان زشت، طعن و زننده به هموطنان خود نگویند. زشت گف

 .نیست. بلکه حد ادنی جهالت و خود بینی و خود خواهی است 
 کاش افغانستان همانند ویتنام سیاست پاکیزه و مدون میداشت تا ما زودتر همچو ابنای بشر در صلح میزیستیم 

 محمد حلیم تنویر 
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