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 كلمة اتحاد المراة الفيتنامية

 
 أيتها األخوات في الرئاسة

 أيتها األخوات الفلسطينيات

 

القناةة  أواخنرإننا لنتشرف ولنشعر بسعادة كبرى ونحن قادمات منن بعينج انجان منن 

تحرير انوب فيتنام حناملين التانامن إن نمثل في مؤتمركم اتحاد المرآة ل اآلسيوية

ةاننا   اإلبطننا الناننالي الحنناة مننن مقنناتلي ومقنناتالت انننوب فيتنننام إلنن  الفننجائيين 

فني النبالد  واألخنواتونساءن إلن  كنل الشنعل الفلسنطيني الم،اإنجن إلن  كنل اإلخنوة 

العربيةن منن لبننان وسنوةيا واألةدن إلن  العنرار ومانر وسنائر األقطناة و لن  فني 

 المحتلة. أةاضيهمالبطل بواه العجوان اإلسرائيلي من اال استعادة ناالهم 

إنها المرة األول  التي نتوااج فيها بينكم في اللقاء إذا فني اامنمة لبننان ال،ميلنة  

بقربنا إل  النساء الفلسطينيات وسائر النساء العربيات  طويلةولكننا نشعر منذ فترة 

  مشناةكتنا فني نانا  واحنج منن ااننل و لن  منن انراء المعاننات الواحنجة ومنن خننال

 قاية مشتركة ضج اإلمبريالية  اتها.

السكان المجنيين في لبنان وسنوةيا  إن قا فات القنابل والطائرات النفاثة التي تهاام

وفننني مايمنننات النننناسحين الفلسنننطينيين إننني منننن مننننة نفننن  المعامنننل األمريكينننةن 

 ةبون في نف  المراكز ا ميركية.إم مج اإلةإابيةوالطياةون الذين يتولون الغاةات 

ن م،برين ال  العيش فني أةاضيهمكان الفلسطينيون متشردينن مطرودين من  وإ ا

الحرمان في مايمات منتشرة في الشرر األوسن  كلنهن فنالماليين منن الفالحنين فني 

انوب فيتنام قنج خسنروا كنل  نيء واضنطروا منن انراء القانا ال،نو  ا ميركني 

إلننن  الننننزوو حيننف وضنننعوا فننني معسنننكرات ا اتقنننا   ادتهمأبنننالسننايغوني الهنننادف 

ال،مااية التي اطلعت اليها وبكل وقاحة اسم " قنرى الم،تمنة ال،جينج" ومحناطين 



الشننائكة مننن قبننل العمننالء فنني سننايغون و لنن  فنني  ننروط حياتيننة بائسننة  باألسننال 

أ ن  ومذلةن إن ماير مالييننا إذه لها أكثر سواء من ماير الالائين الفلسطينيين

سنايغون تبنيعهم إلن  ا مينركيين لي،علننوا مرتزقنة اناإرات أ   خينرة بشننرية  إداةة

 مقجمة إل  اهاس الحرب طالما الحرب قائمة وطالما تريج الو يات المتحجة  ل .

فبينمننا تسننتعمل الو يننات المتحننجة إسننرائيل فنني الشننرر األوسنن  كنن داة لسياسننتها 

التني تلتقني فيهنا  عوب فني إنذه المنطقنةا ستعماةية فني المنطقنة ضنج مانالش الشن

إننذه الشننعوب وسننلطاتها فنني نفنن  الوقننت تتعلنن  القنناةات الننثالد وضننج اسننتقاللية 

إن  إمكانياتهناب،ننوب فيتننام وتحناو  بكنل  أسنياالو يات المتحنجة فني اننوب  نرر 

تبقنني النن  سننلطة نغننوين فننان ثيننو ا سننتعماةية لتسننتعملها كنن داة ضننج كننل حركننات 

ن غينر إن العنالم يعنرف أ  حرينة فهني حرينة أسنياة في انوب  نرر التحرة الشعبي

الشعوب وابادة السكان المجنيينن التي تحر  إاتين الجولتين  أةاضيلسلل وانتزاع 

 وسايغون(. أبيللإلمبريالية )تل  العميلتين

 عبينان يعتبر نساء فيتنام وسكانها كل انتااة يحققنه ولهذه العالقات العاوية بين 

العنننرب والفلسنننطينيين ضنننج اإلمبريالينننة وامالئهنننا المعتنننجين  وإخنننوانهم أخنننوتهم

 الاهاينةن ةافجا من ةوافج ناالهم.

بشننجة لل،ننرائم البشننعة التنني يرتكبهننا  أدانتنننالقننج ابرنننا فنني أكثننر مننن مناسننبة اننن 

ن ضج الشعوب العربية كافة. وان ت ييجنا الانادر وأسيادإم اإلسرائيليونالمعتجون 

المغتاننبة وإانننادة الحقننور الوطنينننة  أةاضنننيهم سنننترااع كامننل لناننالهم العنناد  

المشننرواة للشننعل الفلسننطيني وا ةاضننيهم المغتاننبة وإاننادة الحقننور الوطنيننة 

 التي فقجتها. واألةاضيالمشرواة للشعل الفلسطيني 

والنسنناء الفلسننطينيون وم،مننل  نالفننجائيوالن،نناو الننذ  حققننه  بإا،ننابإننننا نحينني 

ادة منظمننة التحريننر الفلسننطينيةن الننذين قننجموا التاننحيات الشننعل الفلسننطيني بقينن

الكبننرى لقاننية التحريننر والننوطن. امننا تقننجة تقننجيرا كبيننرا المسننااجات المعنويننة 

والمادية والسياسية التي قجمتها الجو  العربية وكل البلجان األخنرى لنانا  الشنعل 

ج الجبلوماسني الفلسطيني العاد . ونحيي بحراةة كنل ال،هنود ال،مااينة الن  الانعي



ن اإلسرائيليينوا قتااد  التي بذلتها الجو  العربية غيرإا في سبيل از  المعتجين 

 سالو النف  الــــــخ.كقطة العالقات الجبلوماسية واستاجام 

قانيتنا   يكفني إن تكنون  إن،ناوتعلمنا بجماء البذ  والعطاء انه في سبيل  ألننا ل  

فعاليننة  األكثننرل إن الوحنجة والتاننامن إمننا السنالو الحقيقنة والعجالننة إلن  اانبنننان بنن

 منا بكثير. أقوىإم ماديا  أاجائناخامة وان 

الوحنجة والتانامن اسنتطاات الحكومنة  أوسنةفبفال إذه السياسنة المسنؤولة فني 

ل،مهوةيننة فيتنننام ال،نوبيننة تعبئننة كافننة فئننات الشننعل فنني نانناله  المؤقتننةالثوةيننة 

حيا )إو  يء مننه لني  إننا  اثمنن منن ا سنتقال  واست،ابة للشعاة الذ    يزا  

والحرية( استطاع الشنعل الفيتننامي منن فالحنين وطنالب وامنا  وةانا  ومنؤمنين 

والمتنجينين مننن بنو يين وكاثولينن ن إن يت،نناوس كنل الاالفننات وان ايشني قننجما ويننجا 

المعتنج  منن  األانبنيواحجة في ابهة ناا  ممتجة للقاية المقجسة إ  وإني طنرد 

 وطن.ال

وبفال سياسة الوحجة والتاامن إذه كسنبنا التانامن النانالي للشنعوب الشنقيقة 

فني  و  وكمبودينان ومنن المسنااجات الغنينة والفعالنة للنجو  ا  نتراكية وللعائلننة 

الكبرى للجو  غير المنحاسة التي   تقل قيمة انهان ول  القنوى المحبنة للسنالم فني 

  الشعل ا ميركي التقجمية. العالم باإلضافة إل  تاامن اماإير

العجوان ا ميركي ضج بلجنا وانتزاع النار وفرض توقية معاإجة  إفشا توملنا إل  

سايغون إننا ننتهز  إداةةباةي  حو  فيتنام ال  المعتجين ا ميركيين وامالئهم في 

إذه الفرمة للتعبير ان امتناننا ل،مية الشعوب والحكومات التي وقفنت إلن  ااننل 

ل الفيتنامي بكل  ،ااةن تحت خطر ا نتقام السافر من قبل الو يات المتحجةن الشع

كي تعلن تعاطفها وت ييجإا لنان و كرنا ال،زيل منن اهنة لمئنات الحكومنات الممثلنة 

فنني المننؤتمر القمننة الرابننة للننجو  اننجم ا نحينناس  اترافهننا بكننون الحكومننة الثوةيننة 

 فيتنام ال،نوبية. المؤقتة إي الممثل الشراي الوحيج لشعل

أيتها األخوات بالرغم من توقية معاإجة باةي  التني تكنر  بشنكل  اآلونةوفي إذه 

 واإلقليميننةواضننش حقننور الشننعل الفيتنننامي فنني ا سننتقال  والسننيادة فنني الوطنيننة 



وتفننرض ا نسننحاب العسننكر  للو يننات المتحننجة مننن فيتنننام ال،نوبيننة والكننا اننن 

نام ال،نوبية الجاخليةن لم يتغير الوضة كثيرا فالحرب في  ؤون فيت األمريكيالتجخل 

العجوانيننة اإلمبرياليننة التنني تشنننها الو يننات المتحننجة   تننزا  مسننتمرة فنني فيتنننام 

ال،نوبيننةن و لنن  لالنتهاكننات الاطيننرة لكننل بنننود اتفاقيننة بنناةي  مننن قبننل حكومننة 

 في سايغون. واإلداةةالو يات المتحجة 

مموإين إلا اسكر   25جة تحتفظ ب،هاس كامل مؤلا من و  تزا  الو يات المتح

منن  واألسنلحةبثياب ملنيةن وترسل لـ نغوين فان ثيو أكثر من مليون طن من العتاد 

 700سفينة و 200قطعة مجفعية و 800دبابة و 100ومن بينها أكثر من  األنواعكل 

الننذين  نناةكوا أنفسننهم فنني طننائرة. وإننذه الطننائرات يقودإننا الطينناةون ا ميركيننون 

امليات اسكرية اخطر قامت بها قوات سايغونيةن وإنا  ماننة القنابنل والقنذائا 

 ال  قيج البناء حاليا في فيتنام ال،نوبية.

إننذا مننا يننجفة اإلداةة فنني سننايغون إلنن  ةفننر ا ناننياع لقننراة وقننا إطننالر الننناة 

بقاا او  مجفعي ضج  من العمليات العسكرية ليال ونهاةا وتقجم األلوفبعشرات 

المناط  المحرةة التابعة لسنيطرة الحكومنة الثوةينة المؤقتنة مسنببة آ ف الانحايا 

. وفي مقاطعة كوانن  نغنا  وحنجإا وإني المشنهوةة واألطفا من النساء  وأكثريتهم

في العالم بم،زةة ما  أل  التي قامت بها قوات "تينج" امنا قامنت بقانا منجفعي 

 1996و  األننواعإلنا قذيفنة منن كنل  731ملنونين و  منرةن وةمنت خاللهنا 14994

 نا   1652قنرى وقتنل  108كوموننة و  38 أبيجتغاةة قاا بالر ا ات. لقج 

 1930 ااا اوملوا بفظاظنة و 17567امرأة و 1127واغتابت اريش  2169و

 وضعوا في معسكرات ااتقا  امااية. 13800 ،نوا و

معتقنننل سياسنني فننني ال،ننننوب  إلننا 200انننن  اإلفنننرا سننايغون  إداةةكمننا تنننرفر 

 والقااء ال  كل الحريات الجيمقراطية للسكان الااضعين لسيطرتهم.

وحكومننة فيتنننام الجيمقراطيننة اللتننان انتزااننا  المؤقتننةوبالنسننبة للحكومننة الثوةيننة 

اتفاقية باةي  بثمن التانحيات التني   تقنجة بعنجد خنال  اشنرين سننة منن النانا  

منن اانل التنفينذ ال،نج  لهنذه ا تفاقينة. خامنة  اتهمناإمكانيالجؤوب فلقج وضعتا كل 



نساء فيتنام ال،نوبية اللواتي طالما اانين من اراء الحرب الوحشنية التني فرضنها 

 المعتجون ا ميركيونن والتي مممن أكثر من أ  كان لتنفيذ اتفاقية باةي .

 فهننن يقمننن بشنن،ااة بالعمننل النن  تفسننير ا تفاقيننة فنني مننفوف السننكان وحتنن  فنني

مفوف ايش سايغون لجفة الناا  من اال تطبي  القراة وضج تاريل العجو لهنذا 

 األلغننامحراثننة األةاضنني وتنقيتهننا مننن  بإامننا  إخننال القننراة. وتقننوم النسنناء بكننل 

كمنا تقنوم بحمنل  األمومنةن وإانادة بنناء المنجاة  ومراكنز الزةااني اإلنتا لتطوير 

 العجو. السالو للجفاع ان المناط  المحرةة ضج إ،مات

وبفال اهود النساء وبالرغم من إ،مات القوات السنايغونية أمنبش الغنذاء مؤمننا 

في المناط  التي تسيطر اليها الحكومة الثوةية المؤقتةن كما إن لجى كل قرية دون 

استثناء فرقة من الكوادة الطبية وتولج كل النساء م،انا القابالت التابعات للانجمات 

 ويذإل أكثر من مليون طفل إل  المجةسة. الطبية للحكومة المؤقتة

المنواطنين  إخنوانهمويرفر آ ف من انود ال،يش السايغوني من الذإاب لمقاتلنة 

وإكنذا استسنلم أو  واألمهناتنتي،ة العمل السياسني النجؤوب النذ  تقنوم بنه النسناء 

مركز اسكر  وتم ت،ميج مئات المراكز األخرى حيف  600أكثر من  إفرادهدمر من 

ا تفننار بننين السننكان والطننرفين المتقنناتلين إن يمتنعننوا اننن التاننادم ببعاننهما يننتم 

 البعر.

ن والتي تمتج الن  المؤقتةتتمتة المساحات الشاسعة التي حرةتها الحكومة الثوةية 

النن  كننل األمننعجة ضننمن السننلطة  إداةيننة بنن اهزةثلثنني مسنناحة فيتنننام ال،نوبيننة 

قرينةن بينمنا  2500منطقنة و 330و  مقاطعنة 44الثوةيةن وتماة  مالحياتها فني 

حكومننة ودولننة بالحكومننة الثوةيننة المؤقتننة ولهننا  40تعتننرف النن  الاننعيج الننجولي 

 سفراء وممثلين ةسميين في معظم إذه البلجان.

بنالرغم مننن الظنروف الماديننة الاننعبة حتن  أ نن والنات،ننة اننن النجماة الننذ  سننببه 

ة الثوةينة اختالفنا انذةيا   بنل اليهنا الحكومن الحرب تاتلا المنناط  التني تسنيطر

تتناقر والمناط  الااضعة لسنيطرة حكومنة "ثينو" سنيطرة خانقنة وحينف تقاني 

ن حينف تتفشن  اإلنسنانيةوالن  الكرامنة  األخالقينةالقنابل والجو ةات ال  كل القيم 



فني  إنسنانبينما يقوم كنل  األبيراللاومية والتسو  والماجةات وخامة الرقي  

 والمسااجة المتبادلة. اإلنقا  بإاما  المناط  المحرةة

 أفكناةتتزايج إذه الحقيقة وط ة في نفنو  وقلنل السنكان. و  تنزا   األياموال  مر 

السالم والماالحة المواودة في اتفاقية باةي  تتعاظم بالرغم منن تكالنل الو ينات 

 سننايغو النن  منعهننا. ومننا فتنن  اننجد ةاننا  الننجين والمثقفننين وحتنن  وإداةةالمتحننجة 

العساكر في المناط  التي تحتلها سايغون تعاةض سياسنة الغنرب وتارينل اتفاقينة 

 باةي  التي تتبعها الو يات المتحجة وامالؤإا.

المسنتمرن فني  واإلخال السالم  بإاادةوفي إذا الوضة وت كيجا منها ال  التمس  

تنة بناقتراو احترام وتنفيذ اتفاقية باةي  بحذافيرإان تقجمت الحكومنة الثوةينة المؤق

ن يسنناإم فنني خطننوات امليننة وابننر اننجو  سمننني 1974آ اة  22نقنناط فنني  6مننن 

منطقي لحل المشاكل الجاخلية في فيتنام ال،نوبيةن طبقا لتطلعاتنا للسالم وا ستقال  

قننج  األسنناسننايغون مننة  وإداةةوالتفنناإم الننوطني لشننعبنا. ولكننن الو يننات المتحننجة 

 عجت الحرب بوتيرة سريعة.ال  إذه ا قتراحات بان م أاابت

معاقبة إاما  وبذل  فان الحكومة الثوةية المؤقتة والشعل في فيتنام قج اضطر إل  

إذه كي تجفة ان حياة وممتلكات الشعل وان المنناط  المحنرةة  اإلاراميةالحرب 

 وتحمي اتفاقية باةي .

إنذا المنؤتمر كل أخواتنا العربيات والفلسطينيات المواودات في  بإمراةإننا ننا ج 

كما ننا ج  عوب الجو  غير المنحاسة ونساء و عوب الجو  ا  تراكية وكل القوى 

المحبة للسنالم والعجالنة والتقنجم فني العنالم بمنا فيهنا نسناء  نعل الو ينات المتحنجة 

التقجمي النذين ناضنلوا إلن  اانبننا للتومنل إلن  اتفاقينة بناةي ن ننا نج إنذه القنوى 

طوات الالسمة لمسااجة المرآة والشعل فني فيتننام ال،نوبينة اميعا إن تقوم بكل الا

 في ناالهم من اال تطبي  اتفاقية باةي .

إننا مقتنعون تمام ا قتناع بان النار سيكون حليفنا  ن امينة القنوى التقجمينة فني 

العننالم تقننا إلنن  اانبنننا و ن التنناةيخ الحننجيف قننج اثبننت إن القننوى الناسيننة الهتلريننة 



حقنرين الن  النرغم منن  أوغنادسنايغون ليسنت إ   وإداةةمنها إسرائيل المتجااية و

 لن تن،و من ا نهياة. ف نهاالمتطوةة  وأسلحتهما بادة ومعسكرات الموت  أدوات

لقننج قربننت السننااة التنني سيسننح  فيهننا تينناة التنناةيخ كننل القننوى الراعيننة الفا ننية 

 وأفريقيناال،نوبية والتشيلي واإلمبريالية والعنارية وامالئها في إسرائيل وفيتنام 

ال،نوبيننة وةوديسننيا وانغننو  وموسنبينن  وغينيننا بسنناو وكوةيننا ال،نوبيننة واميننة 

 البلجان الماطهجة.

في الجو  العربية الشقيقة  واخواتنانريج إن نؤكج من اجيج لكل أخواتنا الفلسطينيات 

لرااينة دامنا المطل  لهن في ناالهن كما نشكرإن ال  داوتهن الكريمة والن  ا

 بها. أحطناالتي 

 ااش ناا  ا تحاد العام  مرأة الفلسطينية البطولي من اال التحرير.

اا ت الاجاقة والتاامن الناالي بين المرآة الفيتنامية ال،نوبية والمرأة العربينة 

 وبين نساء العالم اامة.


