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 فروشميھن" وکيل"نصايح بی نتيجۀ مقامات ويتنامی به 
ی نظام دست نشاندۀ سوسيال امپرياليسم  پرچم–وزير خارجۀ دولت  خلقی " عبدالوکيل"از مطالعۀ کتاب خاطرات 

را رھنمائی نموده  و دولت دست نشاندۀ مسکو را به راه " وکيل"شوروی دريافتم که مقامات ويتنامی تصميم گرفتند که 

ثر واقع نشد و افغانستان اشغال شده به سوی بربادی ؤنصايح مقامات ويتنامی م. راست ھدايت کنند، اما به نتيجه نرسيدند

داد، روزگار افغانستان به  ًواقعا به معقوليت مقامات ويتنامی به دقت گوش می" وکيل"اگر . که تا اکنون ادامه داردرفت 

  .بود مراتب بھتر از حالت کنونی می

 از اعضای برجستۀ شاخۀ پرچم حزب خاين خلق که برای مدتی سفير نظام دست نشاندۀ روس در یيک" عبدالوکيل"

توان از آن حس ميھن دوستی مقامات  ود را در مالقات ھا با مقامات ويتنامی نوشته است که میويتنام بود، خاطرات خ

شود که  از خالل مالقات ھايش با جانب ويتنام  معلوم می. ويتنامی و حس ميھن فروشی مقامات افغانی را درک نمود

ير يک کشور مستقل نيست و ارزش دانستند که او سف ارزش قايل نبوده، زيرا می" وکيل"مقامات آن کشور برای 

. يک سفير بودۀ  دادند نه در يک تعمير آبرومندی که شايستیدر قدم اول او را در يک ھوتل جا. سياسی و معنوی ندارد

اق يک ت، کشور ويتنام دو ا"وکيل"به اثر عذر و زاری .  اش بود و ھم دفترشهيعنی ھمان ھوتل ھم محل اقامت و خان

مور أنام افغانستان صرف دو مه سفارت ب. برد  گذاشتند که از ھمانجا کار سفارت را پيش میھوتل را در اختيارش

 ندگفت" وکيل"مقامات ويتنامی به . اق ديگر بودوباش داشتتشخص سفير و يک کاتب با يک تايپ کھنه که در ا: داشت

چند مراتبه اصرار " وکيل. " نداريم که در اخيتار شما قرار بدھيمفيشنیکه اين کشور جنگ زده است و ما خانه ھای 

کرد که اگر کشور ويتنام  يک محل آبرومند در اختيارش بگذارند، اما مقامات ويتنامی برايش گفتند که چرا آمدی، ما ترا 

کرد و ھم  ھم زندگی میاق ھوتل تتا زمانی که در ويتنام سفير بود در ھمان دو ا" وکيل"به ھر صورت . نخواسته بوديم

  .برد کار سفارت به نام افغانستان را پيش می

ال کردند که چرا روس ھا را به کشور تان خواستيد؟ کشور ؤبی حيثيت می نويسد که مقامات ويتنامی از وی س" وکيل"

ضد امپرياليستی دانيد که در اوج جنگ  مقامات ويتنامی برايش گفت، شما می. شما در اشغال است و شما آزادی نداريد

ما از شوروی کمک می گرفتيم و . مردم ويتنام ما اجازه نداديم که يک عسکر شوروی را در جبھات جنگ داخل نمائيم

اسلحه دريافت می کرديم، الکن علی رغم  پافشاری روس ھا، ھرگز به عساکر شوروی اجازه نداديم  که به ويتنام بيايند 

دانستيم  بودن ھر دو کشور، ما می" سوسياليست"، باوجود به اصطالح ندبه  وکيل گفتمقامات ويتنامی . و فعاليت نمايند
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داند  ھر زمانی که عسکر يک کشور خارجی خون خود را در يک سرزمين ديگر بريزاند، آن سرزمين را حق خود می

  . که کشيدن شان کار آسانی نخواھد بود

قامات ويتنام گوش نداد و خيانت به ميھن را تا روز آخر حيات ميھن فروش به گفتار معقول و ضد استعماری م" وکيل"

اکنون آه و ناله می کشد و اظھار ندامت .  شوروی پرست تر شد،سياسی اش در نظام خلقی ادامه داد و نسبت به گذشته

اری ھای خود می نمايد، الکن برايش بسيار دير شده است که بتواند خيانت ھايش به افغانستان را جبران نمايد و خطا ک

ھزار . اکنون بداند يا نداند که او و دوستانش چه گردن بستگی نزد مردم و جامعۀ خود دارند" وکيل"شايد . را ترميم کند

ھا نفرين مردم با او و ھمقطرانش است و عذاب وجدان آنھم در صورتی که موجود باشد، شب و روز او و دوستانش را 

  . تا اخير عمر معذب خواھد کرد

 

  

 

 

 

 


