
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 

  2از  1 :تعداد صفحات
 ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ی نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت م

 maqalat@afghan-german.de 

   17/ 07/ 2009      يا محل تاريخ                                                                                سيدھاشم سديد       
 

؟!اگر خدای ناکرده چنين نشد  
 

 
پشتيبانی و انتخاب کنيد چـرا اين  جناب مجددی صاحب شما که ميخواستيد آقای کـرزی را

ھمه بــه . افغانستان شما را ميشناسند موضوع را از طرف خود اع�م نکرديد؟ ھمه مردم
ااز نصف مردم افغانستان می دانند که شــم بيشتر. تقوا و پاکی و کرامات تان ايمان دارند  

.نصف بيشتر از مردم مريد تان ھستند. امين و دلسوز به خاک و مردم ھستيد آدم متين و   
تنھا يک اشاره از شما . کنندکرزی پـر  تنھا ھمين ھا کافی بودند که ھمه صندوقھا را بنام

؟چرا موضوع را اين قدر ک�ن ساختيد. =زم بود  
نشـد، ما بـه اين ھمه دوسـت و  فردا اگر خدای نخواسته کرزی رأی نُبرد و رئيس جمھور
  .روی نخواھد مانـد دشمن و از خود و بيگانه چه بگوئيم؟ برای ھيچ کدام ما

ميرفتی و با يکی از اين راديو  سرت زده بودبه بی بی سی چرا بری؟ اگر شوق مصاحبه 
 نفرک ميشنيد و بس و اين قـدر ھای گم نام و کم بغل مصاحبه ميکردی که صدايت را چند

 ميدانی که چقدر سخــت  که پير ما خطا کرده؟ ؟ بگوئيم...!چه بگوئيم . نميشد" دندوره " 
بگوئيم که پير  ؟ و اگر...!ر شده و است که بگوئيم که پير ما اشتباه کرده يا نفھميده و يا پي

ديگری برنده  ما خطا نميکند، ميپرسند که پس چطور شد که باوجود خواست خدا کانديدای
؟شد  

ھا ديگر از کرزی پشتيبانی نميکنند  قرارشنيدگی مردم در افغانستان ميگويند که امريکائی
امريکائی ً اسـت باشد و واقعااگر اين گپ ر.   کنندو تصميم دارند از عبدE عبدE حمايت

 دھانم، خاک ھا موفق شوند عبدE عبدE را به رياست برسانند، در اينصورت ، خاک بـه
ب�تشبيه در اين تقابل امريکائی ھا پيروز شدند ، به مـردم  اگر مردم بگويند کهبه دھانم ـ  

ر گپ ياد ما ميرود، اگ!! نيست سکوت وسر را به زير انداختن ھم که درست. بگوئيم  چه
تفاوت باشد، برای ما که بی تفاوت  و اگر برای شما گپـھای مردم بی! از ياد مردم نميرود

کردن داريد، ولی برای ما بسيارسخت  من ميدانم که شما عادت به گفتن و فراموش. نيست
.است  

 که رئيس جمھور شد، و کرزی ًمسئلۀ ديگر اينست که اگر خداوند واقعا خواست و کرزی
خـ�فی کـرد، خيانت و جنايتی  آدم چندان به پوست پاکی ھم نيست، مثل گـذشته يک کاری

بـزور خـودش و يـا بــرادرانش و يـا  از او سرزد و يا حق بنده ھـای خـدا را بــه ناحق يـا
يکی از اين ھا   و يا تلف نمودند يا يـکی از دوستان و وابستگانش غصب کردند، خوردند

کدام بی انصافی يا بی عدالتی يا ظلم شد، مـردم اين بی عدالتی و بی انصـافی و  مرتکــب
ھمانطور کـه تـا ! کرزی آدم نمی شود  را از جانب کی بدانند و بـه کی استغاثه کنند؟ ظلم

ًزور گفته ـ لطفا نگوئيد که کرزی زور نمی  ھمين اکنون رفيق بازی وبی انصافی کرده و
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روز گفتن نيست، چيست؟ ـ و صد ھـا ... ايستادن و ارلمان به تنھائیاگر در برابر پ! گويد
در آن صــورت . مرتکب صد ھا خ�ف و خطا خواھد شد در آينده نيز... خ�ف نموده و 

کنند؛ يخن شما را بگيرنـد يـا يخـن کرزی را؟ خداوند  و در آن وقت اين بنده ھای خدا چه
شته ازاينکه قادر مطلق است و ھر چه دلش ناپيداست؛ گذ که درعين حضورش درھمه جا

خدا انصاف بدھاد ترا؛ ما را سخت در . ھم نيست خواست ميکند و به کسی جواب گوی
  !جنجال انداختی

 


