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 ۰۲/۰۸/۲۰1۸              سیدهاشم سدید
 

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان!
 

ت شر در سایتمن یاد خواهد شد، و گاه به نام همسایه نام گاه به همین ،که بعد از این ،نام ، احتماالً شاهیننامۀ یک ایرانی
 حکایت نموده است. می تانگلس باب چهارم که سعدی در "شبکه اطالع رسانی افغانستان" مرا به یاد توصیه ای انداخت

ی برو گفت. فرمود تا جامه ازو برکنند، و از ده بدر کنند. مسکین ثنایشعرا پیش امیر دزدان رفت، و  گوید: "یکی از
ت تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته واسخ، سگان در قفای وی افتادند برهنه به سرما همی رفت
 شنید وبچه حرامزاده مردمانند سگ را گشاده اند و سنگ را بسته اند. امیر از غرفه بدید و بود عاجز شد. گفت: این 

 بخندید. گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامه خود می خواهم اگر انعام فرمائی.
 

 سانـیر کـه خـی بـَود آدمـدوار ب  ـیـام
 مرا بخیر تو امید نیست، شر مرسان

 

 چند. و قبا پوستنی برو مزید کرد و درمی امه بازفرمودساالر دزدان را برو رحمت آمد و ج
 که ما افغانان را به می گویمبه این همسایه  ازهمین توصیه و حکایت و نوشتۀ خانم یا آقای "ساغر" و اینک به تأسی

 ،انیانایر ا، اگر واقعاً به اصطالح خود شمیدبه کار خود برس .یدمرسان شما ایرانی ها امیدی نیست، لطفاً به ما شر خیر
 !دبا معرفتی هستیهای  آدمی

تبصره ای است که در پای  ،از دایه مهربان تر ما نیز الزمی است که نوشتۀ این همسایه ایالبته یادآوری این نکته 
این  نشر گردیده است و من در سایت مذکور افغان به نام شهاب ثاقبخوب نوشته زیبای طنز گونۀ یکی از قلم به دستان 

 :را به ما افغان ها آقای شاهین همین مقدمه نقل می کنم و به دنبال آن توصیه های بعد ازا نوشته ر

 شرایط مذاکره با طالبان

 یی ها شرایط مذاکره با طالبان را اعالم کردند:  امریکا

 و طالبان امضا شود. امریکاـ باید یک توافقنامه ی امنیتی میان 1
خوند و مال یعقوب پسر بزرگ مال عمر بصورت پنجاه پنجاه قرار می گیرند و در رهبری طالبان مال هیبت هللا آ -۲

 این قرار با میانجیگری بچه کاکای جان کری به عمل می آید.
یی ]هر وقت با آن ها رو به رو امریکایی به طالبان شلیک نمی کنند و طالبان هم به احترام عساکر امریکانیروهای  -3

 ر بر می دارند.شدند[ ل نگی هایشان را از س
 یی ها[ مصارف تمام بیرق ها راامریکاطالبان مکلف هستند که با داعش بر سر بیرق سیاه و سفید جنگ نکنند. ما ] -4

 می کنیم. بعد از تصویب کانگرس پرداخت
ب ر خویی در امور طالبان ]را[ به افغانستان می فرستیم. خواهش می کنیم با او رفتاامریکا ما یک نماینده ویژه -5

 داشته باشید و به جا های ممنوعه ی او کاری نداشته باشید.
حکومت افغانستان را وادار می کنیم که با شما صلح کنند، شما را با تفنگ هایتان در بغل  بگیرند و از  کومه ی  -6

 سمت راست و چپ تان چند ماچ مزه دار کنند.
و در نظام مخالفت کنید اما حرف های نماینده  ویژه ی ما  شما حق دارید با حضور زنان در سیاست، هنر، تحصیل -7

 در امور زنان را که خانم الورا انترنشنال هست گوش کنید و هر چه او گفت انجام بدهید.
را از مالیه دهندگان  ۲۰19ریش، چیزی خوبی است. ما با آن مخالفتی نداریم. مصارف رشد ریش شما در سال  -۸
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 .یی پرداخت می کنیمامریکا
تروریست های خارجی برای سیاحت به شمال افغانستان می روند. آنها می خواهند ریشه های حضور مال مامد  -9

جان را در مزارشریف کشف کنند. ما به آلمانی ها گفتیم با آنها کاری نداشته باشند، شما هم ]با آن ها[ کاری نداشته 
 باشید، بگذارید مصروف کارشان در شمال باشند.

صورت شکستن این تفاهمنامه ما با شما مذاکره ی مستقیم نمی کنیم و شما مجبورید باز هم از طریق موالنا  در -1۰
 ان پاکستانی با ما در تماس شوید.فضل الرحم

 یا دس زد که یا اسم شان "شاهین" است ومی توان ح شان  نیم سطر آخر نوشتۀ، که از روی ال تبصرۀ این همسایهح
 67ه با شمار به همین نام و ری اسالمی ایران"جمهو سپاه پاسداران "سپاه قدس   قطعه یا بخشی از به منسوب ایشان اینکه

 : می باشند

من به عنوان یک ایرانی یک پیام برای شما دوستان افغانستانی دارم شاید شما تهدید های ترامپ احمق و پاسخ های »
شی  شما  برادران با ما ایرانی ها  به هم گره خورده  است. روحانی و سردار سلیمانی را دیده باشید. خوشی و ناخو

بخاطر تهدید ایران هم که شده  نمیخواهد در افغانستان ثبات و عدالت و امنیت و پیشرفت حاکم شود  امریکامتاسفانه 
یی دارم و ومخصوصا با اقوام فارسی زبان تاجیک و هزاره  دشمنی دارد که برای مقابله با ایران است اما من خبرها

مژده دارم برای شما؛ شاید غیر قابل باور. یک مثال میزنم.  شما شاهد بودید که  امام خمینی ره بنیانگزار انقالب و 
جمهوری اسالمی ایران چند حادثه بزرگ را از قبل پیشبینی کرده بودند: اول شکست شوروی که در نامه دعوت 

غلطی درقبال ایران نمیتواندکند. سوم بیداری اعراب  ومسلمانان را  هیچامریکاگورباچوف به اسالم بود. دوم اینکه 
ایشان پیش بینی کرده بودند. امروزمسلمانان حداقل دریافته اندکه زیربارحاکمان دست نشانده استعمارنروند. امروز هم 

ید، و چه باور نکن رهبر کنونی جمهوری اسالمی اموری را پیش بینی کرده  که  مطمین باشید بدون شک چه باور کنید
ه ها و اسباب ظهور امام چه تعجب کنید چه تعجب نکنید، واقع خواهد شد،  چون مبتنی بر اسراری از بشارت ها و نشان

میباشد.  شما اگر در این راستای بیداری و اتحاد مسلمین گام بردارید خود را به جریان حق خواهی نزدیک  مهدی عج
طاغوت ها بروید قضیه فرق خواهد داشت این عصر عصر شکست و نابودی قطعی  ساخته اید اما اگر به زیر بیرق

اسرائیل توسط لشکرمقاومت با محوریت ایران خواهد بود. جبهه مقاومت مسلمین امروز از ایران، عراق، سوریه، لبنان، 
ل امروز فقط مرز اسرائییمن، نیجریا، فلسطین و لشکر زینبیون پاکستان و فاطمیون افغانستان شکل گرفته است  و در 

آماده یک دستور هست تا اسرائیل را از کره زمین محو نماید.  امروز سپاه قدس ایران در سراسرغرب آسیا بیش 
یی و مزدورانشان موجود دارد امریکاهزار موشک آماده به شلیک هدف گزاری شده بر اسرائیل و پایگاه های ۲۰۰از

یمن موجود میباشد. بشارت دیگر این که یقیین بدانید حکومت هایی که با بخصوص قسمی از آنها در شام و عراق و 
همدستی مستقیم داشته باشند و در جنایات و مسلمان کشی شریک باشند قطعا ضربه خواهند خورد؛ به  امریکااسرائیل و 

یا تالش کرد اهداف قول رهبر معظم ما  بینی آنها  خاک  مال خواهد شد.  شما امروز میبینید  بیش از ده کشور دن
شیطانی خود را در سوریه و عراق پیاده کند اما در نهایت همان شد که ایران گفته بود هم بشار اسد ماند چون در جبهه 

یل شریک بود و هم محور مقاومت یمن خواهد ماند، چون علیه اسراییل برنامه و تدارکات موشکی ئمقاومت علیه اسرا
امارات وعربستان کامال آشکار، نمایان و واضح شده است. شما دیدید که ایران گفت اگر یل و ئدارد. امروز رابطه اسرا

قرار باشد تنگه هایی داریم که خرید و فروش کل نفت دنیا را باخطر مواجه میکند.  فقط  تنگه هرمز که در اختیار ایران 
ازحاال دریای سرخ بر شما نا امن شده است است به تنهایی نیمی از کل نفت جهان را عبور میدهد. سردار سلیمانی گفت 

ناوچه نفت و ناوجنگی خود به طورموقت عبورنفت از دریای سرخ را متوقف  ۲وعربستان مجبور شد بعد از انفجار
نماید. همچنین انصارهللا بعد ازاستهداف ]مورد هدف قرار دادن[ دقیق شرکت نفتی آرامکو عربستان و فرودگاه ابوظبی 

یس جمهور ما اعالم کرد جنگ با ئاعالم نمود از حال به بعد پایتخت های شما در امان نخواهد بود. رتوسط پهبادها 
ایران مادر کل جنگ ها خواهد بود و با دم شیر بازی نکنید. حال به شما دوستان بگوییم شما نگران نباشید سقوط حکومت 

یی حتمی خواهد بود هرچند شما بسیار متعجب امریکاوهابی سعودی عربستان و همچنین سقوط  اسراییل و پایگاه های 
شوید و این را فکاهه بدانید اما این حقیقت است. اگر نمیدانید، از رزمندگان فاطمیونی بپرسید.  لذا شما خود را به  
جهانخوران احمقی همچون ترامپ متصل نسازید که درعواقب جرمشان شریک نشوید بلکه به عکس شما با جبهه 

المی علیه مستکبرین هم پیمان شوید یا اینکه حداقل مثل کشورهایی همچون الجزایرعمان و پاکستان بی طرف مقاومت اس
بمانید. خود را داخل در سربازهای سعودی علیه مسلمانان نکنید که سرنوشت قطعی آنها سوزانده شدن زیر آتش 

 .موشکهای مقاومت خواهد بود

    «۶7والسالم س.ق.ج.ا.ا شاهین 
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م به دو نامه از دو ابراز بدارم، می خواه آقای شاهینکه نظریات خود را در باره مطالب مندرج در نامۀ ز اینقبل ا
 :توجه کنید نوشته شده است یاوه گوکه به جواب این همسایۀ  عزیز و گرامیهموطن 

  ،شاید  .بوت می رساندعمل ببینیم آینده چه چیزی را به ثها را کنار بگذارید. بگذارید در رجزخوانیآقای عزیز
ضای برجام ام خفت همچنان ، باشیم.نوشیدید در اثر شکست در جنگ عراق ی کهجام های زهربازهم شاهد 
حال حاضر لطف کرده دست از سر ما بردارید. اگر واقعاً دل در. را 1، مانند برجام و... 3و  ۲های تحمیلی 

تان توصیه کنید که دست از مداخله در امور کشور تان به حال ما افغان ها می سوزد، به سردمداران کشور 
د و ما نرا تقویه و مسلح نکنند و برای تخریب به افغانستان نفرست خون آشام ما بردارند و بیشتر از این طالب

 را زیر فشار قرار ندهند. ساغر از قلعه کلخک.

 فت تمام دیپلمات های شما را به مهدی ثاقب عالی بود. اما تذکر به برادر ایرانی وقتی طالبان مزار را گر
شما یک سوال دارم شما شمگین شد و ابراز همدردی میکرد.ازشهادت رساندند ملت افغانستان ازاین جنایت خ

ت مدونید ]میدانید[ با حمای چرا طالبان را درمقابل نیروهای امنیتی پلیس و ارتش افغانستان حمایت می کنید؟.
حمایت میکند  امریکان[ چه قتل عامی انجام دادند.  وقتی طالبان و داعش را شما در جنگ فراه و نیمروز ]طالبا

این خیلی ساده لوحانه است که اگر طالبان در  دشمنان ملت افغانستان را حمایت میکنید. امریکاشما بدتر از 
ی یت نیروهاقدرت برسند با شما کنار بیایند. اگر مساله آب است، راه حلش از راه  دیپلماتیک است،  نه حما

آی.اس.آی پاکستان. فقط اینو بگم ]این را بگویم[ که از این عمل شما متاسفم. درحالی که ملت افغانستان هم 
درجنگ عراق و هم در جنگ سوریه در کنار شما بود.اگر بچه های فاطمیون نبود شما نمیتوانستید با اسد 

 داعش را شکست دهید.

 چند تبصرۀ کوچک برسه نوشتۀ باال: 

ات  و جرأت شجاعت خودت، نامت، قلمت،  مایۀ افتخار افغانستان و افغانان هستی. . عزیز ساغر آفرین بر تو بادک: ی
 نام سیاستمدار و خدمتگار به ما به د. ای کاش کسانی که از کمابیش چهار دهه در کشورشیفراز باسر همواره سبز و

مستقیم غیر کشور را به شکل مستقیم یا  هم ی که هنوزـ مسلمانان نانافغاظاهراً آن عده از  ،ندکرسی های قدرت تکیه زده ا
نور و محقق و ابراهیمی و  انکزی و برمک گرفته تاتو مسلمیار و دانش و اس وعبدهللا و اتمر اداره می کنند، ازغنی

ن شان را دوست و وط می بودندباوجدان  عزیز مانند شما همسنخان دیگر این هاربانی و دوستم و سیاف و گلبدین و 
ست و اال زنده ا هستید که هنوز نام افغانستانبودید و  و مانند شما عزیزانشما شاید الزم به گفتن نباشد که  !می داشتند

ی ول د.می دادنفنا به باد خاک آن را  خلفی که در باال از آن ها یاد شدمانند فرزندان نافرزندان ناخلف آن قرن ها قبل 
 و ستمدو و عبدهللا و خواهد رفت و کسانی مانند غنی وفر یۀ فضولزیز به درون مغز این همساعاینکه حرف های شما 

که این  توصیه را نشر کرده است و یا سایت های دیگری  یا سایتی حسنی و یون و پدرامم و گلبدین و خلیلی و سیاف
نازک و خطیر برای تشدید نفاق بین اقوام   زمینه را در این شرایط از انحاء به نحویبا نشر مقاالت تحریک آمیز را که 

  ، چه دانم!! داد تکان خواهد مهیا می سازندما  مختلف کشور

 به کسی که آقای ثاقب را مخاطب قرار داده است: دو: 

 یا دو تا یکی ولی اگر از میان این همه کشورما هستند.  م. همه برادرانیدشمنی ندار ما با مردمان هیچ کشوریعزیزم، 
 ، مشوره های نادرستهستیم یمستقل آزاد و را، که مردم د ماد و بخواهنک ایجاد دردسر فرصتی برای ما استفاده از هربا 

به خاک ما تروریست و تخریب کار و جنگجو  ،، به اموری که فقط و فقط مربوط به ماست مداخله کندبدهد و مغرضانه
گاه هیچافغانستان به هیچ وجه و  مردمی نداریم.  یچ گونه برادرد، هینمای تهدید ما را به شکلی از اشکال یا بفرستد

 سانیان حکم طبع و عاطفهو به  غیرطبیعی، ما را به راستی ، طبیعی یاخون ریزی نیست. مرگ انسان ها خواهان قتل و
 ت وو بیش بیس کمما و اما، وقتی یک کشور دیده و دانسته برای تأمین جاه طلبی هایش به امور داخلی  می سازد. متأثر

ا ر نواع گوناگون مداخله کند و اتباع خودتا نیجریه، به ا گرفته پاکستانهند و اندونیزیا و جهان، از  دیگر در دو کشور
آن خود اصل طبیعی اعمال نادرست و اشتباه آنچه را که رخ داده یا رخ می دهد حدهد، ما  قرار معرض خطر خود در
اجابت می کنیم. نامه باالی  به آن کشور همدردیبدون اظهار  نادرستمحتوم یک کار به عنوان نتیجۀ و می دانیم کشور
در آن برهه ای از تاریخ در  نۀ دست اندرکاران ایرانیمداخالت غیرمسووال تام بیانگر ایرانی ما به شفافیت همسایه
   ار پیش کش کردیم.به حیث مشت نمونۀ خرو شدیداً محکوم می کنیم و آن را است، که ما آن را ماکشور 

 مشکالتانواع   طریق خشکه و آب هم مرز است، عالوه بر معلوم با بیشتر از بیست کشور از: ایران، که قرار سه
 ته گذاشآنالین مشکل آب نیز دارد. بیانیۀ اخیر روحانی که ویدئوی آن در پورتال افغان جرمن  ،دیگرداخلی و خارجی 
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 ن چرا تنها مشکل خود را می بیننداین است که حاکمان رژیم ایرا ت. اما، تعجب درنمونه ای از این مشکل اس شده است
 4۲د ایران آب نکه می گوی مله مشکل افغانستان یا مشکل عراقجت دیگران، از و بر زبان می آورند و به مشکال
یان می یابد[ بر ه عراق جرهیئت چند دریای محدود ببا هم یکجا می شوند و باالخره دررودخانه ]آب چندین دریا را که 

 فادۀکه اساساً حق است هلمند صد آب هامون بیشتر از هفتاد در باوجود استفاده از یا ؛اصالً توجه ندارند روی ما بسته است
 بداد استفاده از آافغانستان را به نقض قراری باز هم و با دیده درآئ دنو ندار ندترا به تنهایی از آن نداش آب این مقدار

دید آب  ش خود با قلت ا آنکه به خوبی می دانند که افغان هاهستند؛ ب و بیشتر د و خواهان آب بیشترننکمتهم می  دهلمن
 ؟! و... دنو شدیداً به آب نیاز دارهستند  برورو

 ن همسایۀ ایرانی:  ای چند توصیۀ مختصر بهو اینک 

اف ید گراست، کوشش نمائ سال میلیون فقره در چهارد حدو بت شده در ایران بنابر آمارها درجرائم ث !یدغم خود باشدر
 می باشد در این کشور که ناشی از سخت گیری ها و فشار های مختلف دولت و فقر مدهش در ایران را جرائم موجود
تورم و  .یدباش در ایران که شامل کودکان نیز می گردد هشت میلیون انسان معتادعالج بیشتر از به فکر .دکاهش بدهی

 به ،میلیون بیسواد ایرانیه به داد د ید.را چاره کن ناشی از آن و آسیب های آلودگی هوا .یدروبیکاری را پائین بیا نرخ
 ، به خصوص آزادی بیاندر ایران آزادیاگر ! یدروزنامه نگاران را بازداشت نکن .ید، برساز منابع خبریبرخی  قول

به روی زندانی در های زندان ها را  نگاران آزاد گذاشته نمی شوند؟روزنامه  چرا ،وجود دارد و قلم و آزادی مطبوعات
هت که بی ج کروبی و امثال وی رابه زنان و دختران در زندان ها تجاوز نکنید. ید. بکشائ و مردم بی گناه های سیاسی

محتاج  و مهاجرینانی ایرفقراء  از بازداشت خانگی آزاد کنید. اول به زندان رفتند و اینک در حبس خانگی بسر می برند
جنگ در سوریه و یمن و... شما برای رفتن به جبهات  ینه ای غیر از انتخاب پیشنهادگزکه هیچ  را یافغان و مجبور
 سر ایرانی بر اصول گرایان و اصالح طلبان های دستگیاز اختالفات و دو  .گوشت دم توپ نسازید ،ندارندنداشتند و 

برای توجیه هر  .یدجلوگیری کن ه شما را به سوی نابودی می کشاندک و قدرت مهثروت های کالن و دارایی های عا
دیگران را سپر بی کفایتی های خود  دولت است، های ه نتیجۀ ناکارآمدیکه هم و بدبختی در ایرانناکامی و شکست 

یران ا را اسرائیل می دزدکه چون ابر ها یکی از بلند پایگان شما عامل قضاء و قدر )به طور مثال این سخن از نسازید.
ود را خوقت با اظهار حرف های این چنینی  تا چهید)استفاده نکنرندانه یا احمقانه به کمبود بارندگی و آب مواجه است( 

در آن  حتی قوای امنیتی شما کهرا،  سنیر ن زحتی دختراجلو آزار و اذیت زنان و دختران را،  .(مسخره می سازید
فقر روز  و ، افزایش طالقفساد اخالقیاز را با جلوگیری  آمار بی سابقۀ ایدز در ایران یدش کنکوش .یدبگیر دارند دست

)یکی از  به جای مصرف میلیارد ها دالر د.کاهش بدهیو باال بردن سطح عواید مردم با دارو و درمان بیماران  افزون و
در فکر تهیۀ آب و نان و  نطقهختن کشور های مبرای متشنج سا میلیارد دالر تخمین زده است( ۸۰۰روزنامه ها آن را 

نی که و خیابا در راه مانده یبه کودکان کار و کودکان د.یباش و صحت مردم خویشتعلیم و تربیه  و س و کار و منزللبا
کمک  نددر صد مبتالء به ایدز هست 5و  ندها در معرض آزار جنسی متواتر قرار دار در صد آن 3۲مطابق منابع خبری 

ها  که ایران را از محکومیت ده یدکاری کن .یدنجات بده ی که گریبان شان را گرفته استو آن ها را از بدبختی های یدکن
ول از نز د.در ایران نجات بدهی و گراف باالی اعدام ها ض حقوق بشربه دلیل نق جهان و ده ها کشور سازمان بین المللی

ست ی مساو ایرانی ده هزار لایرتشر شده نبر اساس آخرین خبر مید ــ افزون نرخ لایر در برابر دالر جلوگیری کن روز
الباً . جلو اعدام های غیدبین ببر از که وحشت آفرین است ایران را بیکاری، فقر و گرسنگی در .ئیامریکا به یک دالر
 و درماندگی ایرانچارۀ انزوا  .یدبگیر ا که بر پایۀ غرض و گاه توهم در کشور شما صورت می گیردر ناحق سیاسی و

وی دستان ر مپ نفت تاناید بعد از تحریم تربکوش .یدرا کن یک از برجام امریکادر اثر خروج  ها پس از بازگشت تحریم
سائر بیمار های  جلو افسردگی و بدتر نگردد. تان از این هم و بدبختی های نماند و شرایط اقتصادی ـ اجتماعیتان 

 ، قاضی زاده هاشمی و وزیر کار و امور اجتماعیحتی وزیر بهداشتر ایران که افزایش خودکشی ها را د روانی و
 جلو نژادپرستی فارس ها علیه سائر نژاد .یدبگیر بودند و به دولت هشدار داده و سال قبل از آن یاد نمودهیکی ـ د ایران

شما و ایران پرستان ما یک )امید  ـ در تمام کابینۀ ایران یک سنی مذهب وجود ندارد. یدهای مسکون در ایران را بگیر
روپاشی جلو ف د(.جداً دقیق شویخصوًصاً به آنچه در افغانستان مرعی می گردد  ان را باز کنند و به این مسألهبار چشمان ت

 که چرا اختالالت و بیماری یدبه این فکر کن .یدنهاد های خانواده را که هر روز و هر هفته رو به افزایش است بگیر
و سبب باال رفتن گراف خودکشی و فرار  انی در کشور شما به حدی رسیده است که سبب تشویش همگانیرو های

 در خیابان ها و مکان های به اصطالح شما "خانه های لذت" و ازدیاد تن فروشان های شان دختران و زنان از خانه
ه شوید. از اسراف و سرقت و اختالس پول در برابر دیکتاتور ها ایستاد . طالق روز افزون را کاهش بدهید.شده است

چاره مشکالت تان را بعد از توقف فعالیت های شرکت های غربی و های کالن توسط بزرگان حکومت جلوگیری کنید. 
 ندتسه ی که پیش رورائی شدن تحریم هائدالری ایران به تعقیب اج ددوستان شان در ایران و خسارت های ده ها میلیار

لی ع ،ی رااین سخن راست باشد، جلو این رسوائاگر  ؛کویت آب می فروشدعراق و ود که ایران به گفته می ش کنید.
کنیم  )تعجب می ...و ۲۰1۸جوالی  3۰قل خبری به تاریخ بگیرید ـ ن نیاز دارید آب به شدیدآ الخصوص که خود تان
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گر به مصرف می رساند، باوجود نیاز رام ساختن مردمان کشور های دیآدالر را برای نا دایرانی که هشت صد میلیار
 چه احتیاجی به پول دارد که دست به این کار می زند و آب، چرا آبش را به این دو کشور به فروش می رساند به شدید

قتی چرا و هست بود و نیرومنداگر ایران اینقدر ( 1از همه:  تر و مهم ؟و این پول به جیب کدام اشخاص می رود
آن همه مسافران  و ی ها سقوط داده شدئامریکامسافر در خلیج عربی توسط  ۲73حدود  تان با هواپیمای مسافر بری

 ی جهانخوارامریکاواقعاً پوزه  (دینتوامی  و)توانستید  می اگر (۲ دید؟هیچ کاری نکر غیر از سکوت مرگبار کشته شدند
تا زمستان سال  139۰م ـ از زمستان سال چهار سال تحری بعد از فقط د، چرا در معاملۀ برجام یکیخاک بمالرا به 
 این "شیطان بزرگ"در برابر  را دم شیر سلیمانی شیر را می بیند و نه خامنه ای نهی که امریکاـ در برابر  1394

  ید؟آوردفرو تسلیم  و سر یدکوتاه آمد

، نه یزن نکنید که صدام حسین فراموشباید گفته شود که  با ایران امریکا احتمالیخواندن جنگ  در باره "مادر جنگ ها"
ای همو غاری با ریش رسیده،  ت چه کرد؟ ازبود. عاقب جنگ ها" خوانده را "مادر امریکاکه به کرات جنگ با ، بلیکبار
ردند و بیرونش ک مانند موش به بدترین وضعیت ( و لباس های کثیف و پاره پارهی خاک پرو چرک )پنجاه کیلو موبلند 

ا می شود از بعضی کار ه ،دنهوشیار باش ها اگر آدم، ولی نشد. این کار را نباید می کردندخوبی  ربه دارش کشیدند! کا
 مثبت گرفت!  تجربۀ

 در اینخواستید روس ها را  می چرا چه نیازی به روس ها داشتید و هستید یا پیروز بودید،اگر در جنگ یمن پیروز 
 از این مخمصه دور نگهداشتند. در با هوشیاری خود راوس ها رگفتن این حقیقت الزم است که جنگ در گیر کنید؟ 
 .دست آوری نمی توانستید داشته باشیدهیچ  یهبدون حمایت روس جنگ سوریه هم شما

اسرائیل چندین بار تا حال نیرو های شما را در سوریه بمبارد کرده یا مناطقی را که نیرو های شما در آن قرار داشتند 
ی کوچک، بهره مند هستید، امریکار شما دو صد هزار راکت دارید و از توان جنگ با اسرائیل، اگ با راکت زده است.

  چرا در برابر این کشور سکوت می کنید؟

پیدا  جهانی راه ۀرژیم جمهوری اسالمی به جامع اگر می کرد که ه اوباما به شما داد. اوباما فکرشانسی بود کبرجام 
 ده بوجود آمدنو این مساله منجر به  دوشعادی  جهان های سائر کشورمانند  شو رفتارید بیابه خود  امکان دارد ،کند

 ترس از ایران نبود. ند،نمی داآن را علت این کار اوباما، حتی بی عقل ترین انسان ها  .دگردها توافقنامه و قرارداد 
ی اوباما ن پالیسدیگر تطبیق همیهای پیش از اختیار کردن گزینه  امپ برای نشست با ایران نیزشاید علت آمادگی تر

 باشد. 

 خود یک شکست بود ،ی شدن برجام یک از سوی ایرانجرائبه هر حال دست کشیدن از برنامه های هسته ای بعد از ا
 ! ننگ داشته باشد ی بی جا، اگر انسان حاضر به دیدن و پذیرفتن و گفتن حقیقت باشد و از الف زدن هابرای ایران

، که بی بی سی شما را در امریکاجنگ با در ، خاصتاً بر دشمنان خود ساختۀ تان ی های محتمل شمادر باره پیروز
 شما ن یکی از ضرب المثل های معمول خودم در برابر خرس به حساب آورده است به مثابه پشه ای امریکابرابر 
 را به یاد تان می آورم: "جوجه ها را آخر پاییز می شمارند".  ایرانیان

ربستان و ع امریکابعد جوجه ها، یعنی دست آورد های تان در مناقشه با اسرائیل و  بگذارید اول خزان به پایان برسد! بلی
 !! را بشمارید

د. وساطت کن امریکاچرا از اردن خواستید میان شما و  هستید، شما که اینقدر به قوت و پیروزی تان مطمئن باالخره و
مپ ااخیر تر نامه های یکی از کشور های عربی نشر شده است، درست باشد، ابالغیۀاگر این خبر که در یکی از روز

و ابالغ  در ایران از سفیر اردنکه در آن آمادگی خود را برای نشست با ایران ابراز داشته است در اثر خواهش شما 
کار شما، بازهم می گویم این ترتیب گردیده است.  امریکابه وزارت خارجه  اردن وزارت خارجه از طریق واین آرز

 که اگر این خبر درست باشد، نشان از ضعف شما دارد نه قوت تان!!

طبیب می  اگر کل" المثل داریم و آن این است که ما افغان ها یک ضرب ،و اما در مورد توصیه های شما به افغان ها
وعده ما هم ید به سراغ ما. د بیائبع ید؛اول سر خود را عالج کن " شما هم اگر طبیبید،بود، سر خود را عالج می کرد!

 ها و همان همان کار ، ما از شما پیروی کردهه شما توصیه می کنید عالج شدی کم که اگر سر شما با شیوه هائمی کنی
 را به کار می بندیم که شما به کار بستید.  ئیشیوه ها
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 سخن آخر: 

ریل از هرات به جانب تاجیکستان که وعده نموده بودید ـ هرات و تکمیل خط  خواف خط ریلدوستی تان را در تکمیل 
 و عراق و یمن و... نمی فرستادید. با جبر به جبهات جنگ در سوریهافغان را جوانان مهاجر و ناچار . نشان می دادید

 دید.می برنبه دار نمی کشیدید. کلمۀ "پدر سگ" را در برابر شان به کار  و ناحق هزار ها افغان را به بهانه های مختلف
و با دامن زدن به این قضیه مردم ما را به دشمنی  صدا می زدید، نه افغانستانی "فغانا"مطابق میل و خواست ما ما را 

رار ق های گوناگون در برابر استفاده از بندر چاه بهار ما را زیر فشار !نمی کردیدو ترغیب و تشویق با هم تحریک 
رامی کشور ما تجهیر و آو نا کاری طالب را برای خراب باج از ما نمی بودید.ر فکر گرفتن دهر لحظه نمی دادید و 

کش بیگانه پرست جاری خودیای خون را توسط این وحشیانی از در ،و نمونه ، بطور مثالتمویل نمی کردید و در فراه
 ی آن ها بهکه آب های در صدد تخریب سائر بند هائ . می گذاشتید بند برق سلما در زمانش تمام می شد.نمی ساختید

که در مرداری  و رفقای ملوث و فاسدشبرق هرات را قطع نمی کردید. به کرزی  .سوی ایران جاری هستند نمی شدید
نداشتید و  یبد منظور دلیل، اگر به چهچه گفته و  ندستند و هغرق بودتا فرق و به باد دادن ارش های ملی مردم ما 

 و... ح خود تان "کادو" دادید؟به اصطالرا بسته های دالر ندارید، 

روید و در فکر خود باشید. شاید ما دیوانه باشیم، اما مگر نشنیده اید که گفته اند بعزیز همانگونه که خانم یا آقای ساغر 
؛ داز تهدید هم بهتر است دست بکشی همه افغانان را مانند کرزی مپندارید! "."هر دیوانه ای به کار خود هوشیار است

همسایه خوب و مهربان باشید. اگر مهربان باشید، مهربانی خواهید واقعاً ه سود خود شما هم باشد! کوشش کنید که شاید ب
 فراموش نکنید که دویدن افتادن هم دارد!!!! و دید.
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