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  م٢٠٠٨ سپتمبر   ٧                                                                                                         سيدهاشم سـديد

  
  بيچاره کرزی

  
اگر همين حاال کرزی می . هرتهمتی اگربه کرزی بچسپد، تهمت نامسلمانی به هيچوجه به وی نمی چسپد! کرزی بيچاره

می کردند، می ديديد که کرزی  بيشتر از آن چه به امريکائيها نزديدک است، به خدا ) کالبد شکافی ( و او را تشريح ُمرد 
تلقی ما افغان ها هميشه ازبزرگان توأم با شک و ترديد !  شايد باورتان نشـود، ولی اين حقيقت محض است. نزديکی دارد

ک نمی بود، اگر کرزی متدين و خداشناس نمی بود، اگر کرزی راست گو اگر کرزی به خـدا نزدي. و طعنه و انتقاد است
منـم، وی را عزت ... نمی بود، اگر کرزی مسلمان نميبود، ممکن بود خداوند، که می گويد روزی دهنده و عزت دهنده و 

  !  رياسـت يک کشور مسلمان را عنايت کند؟
ه هستند، که انسان وقتی به اعتال و عظمت دست مييابد که خداوند اسالم شناسان و مفسرين برجسته قرآن همه به اين عقيد

پس منطقًا و از ديد يک آدم ديندار و مسـلمان، من نميتوانم اين تهمـت را بپذيرم که کرزی نميتواند . اراده نموده باشد
لميده اند، و از ...  و مسلمان باشد؛ نه تنها کرزی که همۀ اين بزرگوارانی که امروز بر مناصب باال  در قضأ و شورا

زندگی وخوشی های خدا داد شان حظ می برند، بايـد متدين و مسلمان باشند؛ در غير آن ممکن نيست، بر حسب آيه های 
  . متعدد، مورد لطف خداوندی قرار گيرند

.  ب خداست سورۀ النسا ميفرمايد که پيروزی برای شما ـ خطاب به مسلمانان است ـ از جان٤خداوند متعال در آيه 
پيروزی های زورمندانی که امروز بر سينۀ  فقرای بی روزگار نشسته اند و خون آنان را می مکند، بايد لطف بی پايان 

در غير آن به اين آيۀ قرآن، که عزت و ذلت را از جانب پروردگار عالميان می داند، . خداوند باشد به اين زورمندان
  !    خدا نجات دهاد! و شک خود کفر است.  شک نموده ائيم

  . و ديگران، که درمسلمانی شان خلل است، می بينيد که خوار و زار و ابتر و پريشـان و محتاج و در بدر هستند
پس حرف های مفت نزنيد و با خدادادگان، از جمله با کرزی، ستيزه مکنيـد،  که خدا دادگان را خدا داده است؛ و در کار 

  !خودش ميداند؛ يا راسخونخدا هم اسراری نهفته است که 
اختيار اين : " کرزی که به شيندند رفته بود به مردم شيندنـد گفته بود کـه !  تمام گپ ها از يک دروغ برخاسته است

مردم هم که از يک طرف عاصی هستند و از طرف ديگر به چشم سر ميبينند که چنين نيست و اين ." خاک از من است
 دروغ درماه مبارک رمضان اين گپ آن بيچاره را سند مسـجل گرفته وی را کافر حرف يک دروغ محض است، آن هم

  . قلم داد ميکنند و حتی ميگويند که کرزی روزه هم نميگيرد
مردم هم تا حدی حق دارند چنين تصوراتی داشته باشند؛ زيرا دروغ، در اساس در اسالم گنـاه است، آن هم دروغی که 

، گپ ديگری ...جد و خانه خدا ـ  موضوع مجاهدينی که در خانه خدا قسم خورده بودند ودرماه مبارک رمضان يا در مس
  . است ـ ، يا بنام خدا و پيامر و قرآن و اسالم باشد

تعجب ميکنم که مردم ما که در گذشته ها آنقدرها سخت گير نبودند در اين اواخر چطور خيلی ازمسايل را جدی می (
  ) !گيرند؛ و نکنه سنج شده اند

گر ضرورت بود، : "  اما، مردم يک چيز را يا فراموش می کنند، يا نمی دانند که ما مسلمانان به اين باورهم هستيم که 
  ."  روا باشد

پس توقع چنين . معنی اين وجيزه اين است که يک چيزی ناروا در صورت ضرورت، بر اساس شرع ميتواند روا باشد
ه های خوب درمورد آن پيرمرد بيچاره اينقدر سخت نگيرند؛ و وی را به کفر و است تامردم ما، باتوجه به چنين گفت

  .متهم نه نمايند... نامسلمانی و 
يک ! مردم هرچه فکر کنند و بگويند، من بندۀ خاکی که باورم نمی شود که آقای کرزی روزه نگيرد ومسلمان نباشد

  !  روغ  به ارزش معتبری تبديل شده استدروغ هم آن قدر ها اهميت ندارد؛ خصوصًا در کشور ما که د
چقدرگناه دارد که انسان،  به مسلمانی يک انسان متدين و مسلمان . خدا يارجان مردم، هرچه که دل شان خواست ميگويند

  ! بی انصافی هم باالخره اندازۀ دارد! شک کند
م فردا در صحرای محشر، در آن غوغا و نميدان! نميدانم مردم ازعاقبت اين تهمت بستن های خويش واقف هستند، يا نه

  چه جواب خواهند داد؟ ... جنجال و بگير و ببند و هين وهان و 
خوب . هفت سال است که کرزی، همانطوری که يک عمر با روس ها جنگيـد، با ناتو و با امريکائيها در جنگ است

با روس ها زره ها و زره ! استراتيژیدريک جا تاکتيک عوض ميشود و در يکجا . جنگ هم شيوه های گوناگون دارد
در آن زمان مرميها رد و بدل ميشدند و ! پوش ها به هم ميخوردنـد و با امريکايی ها کيالس های آب انار و آب انگور

آنزمان جواب خشونت با خشونت داده می شـد، ولی امروز جواب هر خشونتی با سياست و ديپلوماسی ! امروزکوچه ها
خراب ) روسها(آن روزهم مناسبات شان با خارجيها ! کاکات و برهم خوردن ها از بين نرفته استاصط. داده می شود
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اين که مردم به حرف وی در شيـندند توجه نکرده اند !  خراب است) امريکائيها ( بود، امروزهم مناسبات با خارجی ها 

  . و توجه نمی کنند، گناه مردم است
ائی ها متمدن ترين ملت جهان و به فرهنگ گفت و گو معتقد هستند، ولی روس، امريک! امريکائی ها روس ها نيستد

روس ! با امريکائيان بايد به مثابه يک ملت با فرهنگ و متمدن برخورد کنيم. غيراز زبان تفنگ ديگر زبانی را نميفهمد
اين يکی قانونی ! رق ميکندها و امريکائيان، هم خود اين ها  و هم  حضور و داليل حضور اين هــا در افغانستان ف

به گفته نطاق تلويزيون يکساعته نمايندگان حزب اسالمی در اروپا ـ در يکی از پروگرام ! (است،ولی آن يکی قانونی نبود
های اوليۀ شان ـ در برابريک سوال که خواسته بودند حضورروس ها وامريکائی ها را درافغانستان، از لحاظ قانونی 

  نند، ذهنيتبودن آن ها، بررسی ک
 رأی ـ ١٢٧ و ١١٧ و١١٢عامه جهان ـ ملل متحد ـ را مالک قضاوت های خويش قرارداده، گفتند که چون ملل متحد با

ارقام دقيق نيست، زيرا آنچه را که آنها گفتند فعًال دقيق به ياد ندارم؛ ولی همچـو چيـزهای بود ـ آمدن روسها رابه 
گرچه در رابطه با حضور امريکائيان درافغانستان .  ما هم آن را تجاوزميخوانيمافغانسـتان تجاوز خوانده اند، بناًا

برخالف نظررسمی حزب و موقف رهبر آن حزب، هيچ چيزی نگفتند، ولی با چنين ديد وبا اين برداشت، مالک 
 ميتوانيم قراردادن فيصله ملل متحد درباره قانونی بودن يا قانونی نبودن حضورعساکربيگانه دريک کشورخارجی،

  .)ازگفته آنها چنين نتيجه بگيريم که حضور امريکائی ها در افغانستان را آن ها نيزقانونی ميدانند
ميان اين دو محافظين، ميان اين دو . کارمل رامحافظين روسی محافظت مينمودند، ولی کرزی رامحافظين امريکائی

اينکه مردم متوجه تفاوت يک امريکائی و يک . رق استکشور و اين دو ملت و ميان اين دو حضوراز زمين تا آسمان ف
  .روسی نميشوند، گناه مردم است

تفاوت بين زبان امريکائی و زبان روسی، و ! يک بار به نقشه جهان نگاه کن! امريکا کجا و روس کجا! برادرعزيز من
مريکائی را بببين و خست سخاوت ا. تفاوت بين فرهنک امريکائی و فرهنگ روسی را ببين که ازکجا تا به کجاست

و خانه های ! از همه باال تر، و باالخره وزن روبل را ببين و وزن دالر را بنگر! روسی را؛ و باز قضاوت کن
مقايسه کن تا اگراز راه گوش و هوش متوجه تفاوت امريکا و ...  مکروريان را با  قصرهای زيبای شدادی شيرپور و 

  !ی ببينی و چيزی بفهمیروس نشوی، حد اقل از راه چشم چيز
بيگانه خوب داريم و بيگانه ! بيگانـه تـا بيـگانه است!  سياست هم بايد فرق کند! بين اين ها از زمين تا آسمان فرق است

تجاوز بيگانه بد تجاوز بد است و تجاوز بيگانه خوب تجاوز خوب ! تجاوزهـم به همين نسبت فرق می کند! بد داريم
امريکائی ها از کم و بيش سی سال است که ما را .  ها اصًال نمی شود آنها را بيگانـه خوانددر باب امريکائی! است

اين ما ها هستـيم که کرده ! در کجای دنيا ديده ائيد که بيگانه به بيگانه کمک کرده باشد؟! اينها بيگانه نيستند! کمک ميکنند
اين ازخصلت های خوب وی است که !  ر و نا سپاس نيستکــرزی فراموش کا. های امريکائی ها را فراموش نموده ايـم

ما بايد از يک جهت از کرزی منت گذار باشـيم؛ زيرا اوسـت که ! پاس نمک را می داند. با خارجيان زياد درشتی نميکند
  .با اين کارش به جهانيان ثابت ميکند که مردم افغانستان مردم با پاس و حق شناسی هستند

انتخابات در پيش است، اگرچيزی ميگويد، شما سخت ! بيچاره و بيکس را به کفر کرفته ائيـدبا يک دروغ اين مرد 
  ! يک نفر و اينقدر کار؛ من از دلش مييآيم. نگيريد

بعنوان يک رئيس جمهور مگر به شيندند نرفت؟ با مردم ابراز همدردی نکرد؟  سال گذشته، بعد از يک حادثه همسانی، 
... وعده ميدهد و بخاطرهمين مردم،مناسباتش با حاميانش خراب شده است و . د؟ همدردی ميکندخود را به شيندند نرسان

از اين بيشترچه کند؟ اين که تا امروز بار بار به خاطر مردم  موقعيت و مقام و چوکی  خود را به خطر انداحته و 
کافی نيـست؟ که اين کار را ميکند؟ که اين کار دوستان و حاميان خود را با ايستاده شدن در برابر آنها از خود رنجانده، 

  را کرده است؟ 
برای بررسی و تحقيق قضيه ... هر حادثۀ که ميشـود، بدون فوت وقت هيئت و کميسيون و . يکنفر است و کل مملکت

لوم و حال اگرکميسيون و هيئت کار نميکند، گناه کرزی چيست؟ اگر نتيجه کار يک هيئت هم تا امروزمع. تعيين ميکند
ديگر از اين بد بخت بی چاره چه می خواهيد؟ در . اعالم نشده است، کرزی چه بايد بکند؟ هرروزسيل اشکش روان است

گرفته ... افغانستان درهر روز يک ميليون قضيه از تجـاوز به اطفال خورد سال و رشوه و زورگوئی وفقر واختطاف و
  يک کرزی کجا را بايد بگيرد؟. ست رخ می دهدتا کشتاردوستانه گناه کاران بوسيله نيروهای دو

اين امريکائی ها بودند که کرزی را آوردند و آقای ! گذشته از اين مگر کرزی امريکائيـها را آورده است؟ نه برادر من
 "من می گويم که آفرينـش باد که با وجود اين نسـبت ميان وی و امريکائی ها هنوز هم دعوا می کند که !  کرزی ساختند

آفرين به خودش !  صد آفرينش باد!  يا می گويد که بـه مسئولين اين حادثه جزا داده ميشود." اختيار اين خاک از من است
بيجهت نبود که بابای ملت اين خانواده ملی و وطن ! و آفرين به آن دستی که انگشتش را گرفته و او را پا بـه پا برده

  !  قرارداده بود و همواره در کنار خويش داشتدوست را مورد تفقد و نوازش پدرانه خويش
اگر برای من ممکن ! پيشنهاد من اين است که حال که ملت بی بابا شده است، چرا وی را بعنوان بابای ملت تعيين نکنيم؟

يکا امريکائی ها ميتوانند، همان گونه کـه وی را از رستورانی از امر! ميبود، گذشته ازاين، برايش مدال شجاعت ميدادم



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

 
اين واقعيت عريان را اگرهيچ . برداشته و به رياست جمهوری کشور ما  رساندند، دوباره وی را بهمان محل برگردانند

اين جرأت اين مرد با جرأت، که دربرابر ولی نعمتان خويش، با وجودی کـه ميداند ! کس نداند، خود کرزی بخوبی ميداند
  !، ميياستد، قابل ستايش استکه شوريدن بر ولينعمتان کار خردمندان نيست

ما از کرزی هيچ چيزی طلب کار نيستسم، وهيچ حقی به وی نداريم؛ زيرا اين ما نبوديم که کرزی را به مقام رياست 
ياری خدا با کرزی بوده . اين داد خداست که امريکائيـها را برای کرزی وسيله ساخته است! جمهوری رسانيده باشيم

  . است
  :، به استناد بزرگان دين می گويد، که ميگفتند"اختيار اين خاک از من است: " که کرزی اگر می گويد 

حال که شما وی را به مؤمن بودن چه که به مسـلمان بودن هم قول . " خداوند اختيارهمه چيز را به مؤمن داده است"  
  !نداريد، مشکل شماست، نه مشکل کرزی

ـيله امريکائيان به انجام رسانيده است، بايد گفت که عقل در برابر آموزه های در مورد اين که چرا خداوند اين کار را بوس
 .بگذاريد اول عقل از صغارت ها برآيد، بعد همه چيز روشن ميشود. دينی هنوزقاصر و صغير است


