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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اگست ٠۴

  

  !خدا کم تان نکند، آقای احمدزی
، ر خويشسه ـ چھار ھزار سال پيش، با درايت و فھم واال و بی نظي... پيشوايان اديان سامی و ھندی و چينی و مصری و

ش شايد برای سائر انسان ھا ھيچ گاھی ميسر نمی شد، گفته بودند که انسان فانی است و دنيا به کسی آنچه را که دانستن

ھمه چيز بعد از مرگ انسان باقی می ماند و تنھا چيزی که انسان مرده با خود می برد، چند گز کفن است و . وفا ندارد

  !"وا گور، تنھا گور"بس؛ 

ھستم که شما، با آن ھمه تدين و علم و معرفت دينی و دنيائی و تحصيل و مدرک دکترا و نبوغ، اين واقعيت من مطمئن 

 و می داند که  در واقع ھر انسان متدين، مانند شما، اين واقعيت مسلم را می داند. غيرقابل بحث را بھتر از ما می دانيد

  . ی کاری ساخته نيستاز دست ھيچ انسانی در برابر مشيت يا عزم و ميل الھ

شما به استراحت و . مريضی شما، خود تان ھم می دانيد، که مريضی معمولی نيست. از مريضی شما ھم ھمه خبر دارند

کوچکترين ناراحتی و اضطراب و تشويش و عصانيت بدترين صدمه ھا را به کيفيت ھای . آرامی کامل ضرورت داريد

  . تواند پی آمد ھای غيرقابل جبران داشته باشدروحی و جسمانی تان وارد می کند، که می

 وجود تان به ملت منتسب و مرتبط ۀھم. شما، طوری که خود ھم می دانيد، امروز تنھا به خود و خانوادۀ تان تعلق نداريد

 و وجود شما چقدر برای اين کشور  شايد حدس زدن آن برای تان مشکل باشد، که مردم چقدر شما را دوست دارند. است

  .و مردم آن ضروری است

پالن ھای فراگير و تمام و کامل شما بايد به سر برسد و عملی .  بزرگی خلق نموده است شما برای مردم تشويشمريضی

مردم به شما و به وعده . آرزو ھای شما برای ترقی و آبادی کشور و آرامی و رفاه مردم بايد جامۀ عمل بپوشد. شود

کار ھای مفيد و .   شما را به مثابۀ تنھا ناجی، و بزرگ ترين پيشوای خويش پذيرفته اند.ھای تان دلبسته و اميدوارند

غيرقابل باور تان طی نه ماه گذشته و اين ھمه سينه سپر کردن در برابر نيروھای خبيثه، با قد برافراشته و سينۀ کشيده 

قرار ... بر موالنا فضل الرحمن و امريکا ودر برابر شريف و راحيل ايستاده شدن و با غرور يک افغان واقعی در برا

ه خواھد کرد ـ ب فراموش نگرفتن و دويدن و تپيدن ھای تان برای بھتری و خير و صالح مردم  و کشور را ھيچ انسانی

  ! خصوص با آن تن رنجور و بيمار تان

، ًافھم و بعضا گستاخ و باالی خودرأی و گپ نهکار زياد، والی ھا و وزرای سرپرست و راستين، قضأ و مجلس ت

ھای گوناگون، فشار امريکا و قوای ائتالف،  ندانان خود کامه و سرکش و قانون گريز مجاھدين، مافيارھبران و قوم

 اتمر و اشتھار به بدی و فساد و جرم و جنايت مسعودھا و وء، رسوائی زاخيل وال و سابقۀ س.آی. اس. توطئه ھای آی
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 ھا، محقق ھا، محمدخان ھا، دانش ھا، نادری ھا، گيالنی ھا و ده ھا انسان ديگر از اين ستانکزی ھا، عبدهللا ھا، دوستم

باور کنيد که اين ھا در فکر شما و در فکر جوری و ناجوری شما نيستند؛ . دسته و رسته باالخره شما را مريض ساخت

  . و بود و نبود شما ھيچ فرقی برای آن ھا ندارد

استفاده وءگر راستش را بپرسيد ھمۀ اين ھا آرزوی مرگ شما و بازگشت آقای کرزی را دارند، زيرا با آمدن شما راه سا

. و زورگوئی و خودسری و فساد آن ھا، ھمانطور که وعده نموده بوديد، که جلو آن ھا را خواھم گرفت، بسته می شود

  .  ندارندبه ھمين دليل اين ھا آرزوی بھبودی و بازگشت شما را

کوشش کنيد که مردم را بی سرپرست، بی قائد . ولی مردم، خالف اين ھا، نمی خواھند که سايۀ شما از سر شان کم شود

  .کنيدنی شباھت دارد، بی سرپوش ن جوشاديگو بی رئيس و بی قافله ساالر نسازيد و کشور را که به 

شما با . استمداری بی بديل و پاک و ملی مانند شما را می بينندمردم اين کشور شايد برای اولين با در تاريخ اين کشور سي

مردم ھمه خوش . کارھائی که طی نه ماه گذشته نموده ايد، آرزوھای شرين و بی پايانی را در دل مردم جان بخشيده ايد

من يقين دارم که . بختی و آينده ھای شاد و بدون غم و اندوه خود را در وجود شما و در وعده ھای شما خالصه نموده اند

شما با آن قلب بزرگ و آن ھمه احساس پاک تان روا نمی داريد، که شيشۀ اميد مردم، مردمی که شما را مانند خدايان 

  .اساطيری می پرستند، به سنگ بخورد و ريز ريز شود

 ھر چه ۀدست رد به سينبيائيد، ھمانطور که در برابر مجرمين و جانيان و گردن کشانی گوناگون داخلی ايستاده شديد و 

اجنبی بود زديد، در برابر مرگ ھم ايستاده شويد و دست رد به سينۀ عزرائيل ھم بزنيد و نگذاريد که اين ملت بی ولی و 

  !وصی و بی سرپرست شود

ر مردی که د. با عزرائيل بجنگيد. دل دشمنان را شاد نکنيد. شما مردی نيستيد که کار ھای تان را نيمه تمام بگذاريد

انتخابات به آن سختی و پرخاش و پيکار و منازعه و دشمن تنومند و قوی و جعل و تصرف رقيب به پيروزی رسيد، 

  .بدون شک در جنگ با عزرائيل ھم به پيروزی می رسد

ًشما جسما شايد ضعيف باشيد، ولی روحا، ما می دانيم که ضعيف نيستيد می دانيم که ايمان تان بسيار قوی است و به . ً

در آينده  . اگر تا کنون تعلل شده است، ببخشيد. ملت در کنار تان است. مک خدای متعال باور و ايمان بی تزلزل داريدک

کی خواھد جنگيد، و کی مردم را ... شما نباشيد با طالب و داعش و حقانی و با پاکستان و. شما را تنھا نخواھيم گذاشت

  از شر اين ھا نجات خواھد داد؟

به گره زدن . ھا که بگذريم، ما به شما و به آن ھمه ژست ھای خوش آيند و دلپذير تان عادت نموده ايماز ھمۀ اين 

 شوق تان در موقع صحبت و  ورين و پيامبر گونۀ تان، به شوريانگشتان تان به ھم، در موقع صحبت؛  به لبخند ش

  .باالخره به احساسات پاک تان در مقابل مردم و کشور، عادت نموده ايم

خدا کم تان . سالمتی تان آرزوی ماست. دعای ما ھميشه با شماست! بر گرديد و ما را بيشتر از اين در انتظار نگذاريد

  !نکند، آقای احمدزی
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