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  يـوســف صــداقــت 

 ٢٠١۴ نومبر ١٨
 

  را شنيدمتان آقای رزمک سخنان 
  

  :فرمودند... لويزيون رزمک  در بخشی از گفتار شان با تآقای 

نفرکل قدرت افغانستان را گرفته و ملت را  به فقر و بدبختی و فالکت و بحرانی که  ٧٠٠ تا ٣٠٠يک عدۀ معدود از « 

شه اينھا ھستند که خالصه چمچۀ ملت را به شانۀ خود دارند و می يشما ياد می کنيد کشانده است و اين تعداد  معدود ھم

ه اگر واقعاً معتقد به دموکراسی ھستيد  گويند که ما بايد اين ديگ را شور بدھيم   و  اين رقم نميشه ، شما بگذاريد ک

 طی  کرزی... « ؛  » .. بگذاريد که افراد واقعی بيايند  و کسانی که  توانمندی  دارند ، شايستگی دارند ، آنھا قدرت کنند 

 »... سال حکومت خود نتوانست که عطا را از جايش شور بدھد ١٣

 :آقای رزمک می گويد

 نفرکل  قدرت افغانستان را گرفته و ملت را  به فقر و بدبختی و فالکت و بحرانی که ٧٠٠ تا ٣٠٠يک عدۀ معدود ... « 

 »... شما ياد می کنيد کشانده است 

وکيل ھا، سناتور   باال و صاحب منصبان با صالحيت  اردو ، والی ھا،ۀاگر قرار باشد کل بروکرات ھا و کارمندان درج

يم که گردانندگان ماشين ساخته شدۀ دولت استعماری امپرياليزم  فقط ئی قبول نمارا در ھمين تخمين بپذيريم، يعن... ھا و

  تعيين می جان کری تن ھستند ؛ آنگاه زمانی که گفته می شود  کشور اشغال شده و رئيس جمھور را ٧٠٠ تا ٣٠٠ھمين 

ندی  دارند ، شايستگی دارند ، آنھا قدرت بگذاريد که افراد واقعی بيايند  و کسانی که  توانم...  شما  « : کند ؛ حاال جملۀ 

را چگونه تعبير و تفسير نمائيم ؟ چه می شد که آقای رزمک با وضاحت و به روشنی بيان می کردکه  افراد » .. .کنند 

را دارند ، يعنی آيـــا قدرت اين را دارند  که اين ماشين » قدرت کردن«واقعی کی ھا ھستند که توانمندی و شايستگی 

 سال ١٣ه شده  توسط امپرياليزم اشغالگر و جنايتگستر امريکا و شرکاء را ، که بخشی از حاصل کار کرد آن  طی ساخت

از تاراج به ارزش  صد ميليارد دالر مواد زير زمينی ( اين کشور بوده گذشته کشتارھزاران انسان بيگناه و بی دفاع  

که .... کشور و عقد قرار داد ھای اسارت بار و ساختن پايگاه ھای نظامی و استقرار سالح ھای کشتار دسته جمعی و 

  به گردش در آورند ؟ » گونۀ دموکراتيک ه ب« گويا ) بگذريم 

  چه برخوردی صورت خواھد گرفت ؟ »  امنيتپيمان« در چنين صورت ، با امضای 

می توانند مغاير خواست و ارادۀ سر دستۀ اشغالگران » کسانی که توانمندی دارند شايستگی دارند «آيا اين حکومت را 

  وغارتگران به حرکت در آورند ؟
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سمتی که امريکا به وی و به آدمکش ، و يا امثالش را از وظيفۀ محوله و و  دزد ، جاسوس،آيا می توانند  معلم عطا خاين

  ھم قطارانش تفويض نموده است ؛ برکنار نمايند ؟

ف دست روی دست نشسته چنين اقدامات مغاير منافع امپرياليستی اش را تحمل خواھد و آيا امپرياليزم امريکا  طور معر

 کشور را با خود ھمراه ۴٣ گر تخريب  ماشينی خواھد بود که برای ساختمان و نصب آن در افغانستان هکرد ، و نظار

  .کشت و ھزاران تنی ديگر را به اسارت گرفت ... ساخت و ده ھا ھزار انسان اين سر زمين با بمب و راکت و تفنگ و

گونۀ گويا مسمالمت آميز ماشين ه امپرياليزم امريکا شايد سالوادور آلنده را درشيلی به درستی نمی شناخت که گذاشت ب

 مگر ديديم که چگونه وی و نزديکان و حتا ھوادارانش را نيست و نابود کرد و پينوشه را  در دولتی را تصرف نمايد ؛

  .نظام دلخواھش  به جای آن انسان محبوب مردم و دانشمند گمارد 

بگويد  زمانی که  طراح و انجنير اصلی اين ماشين ، در برابر دستکاری آن  » حزب ھمبستگی «لطف نموده رئيس 

دستيازد ؛ چه اقدامی  در » افراد واقعی « به اقدام مسلحانه  ) پيشکش شده از جانب ھمبستگی ( » واقعی افراد « توسط 

  زمينه خواھند کرد ؟

 .ال بسنده می کنم ؤبه ھمين چند س. ال ھا زياد است ؤاز اين س

 )٢٠١۴ نومبر ١۶(

 

 

  


