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 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ اپريل ٢١
  

  راز و نياز کرزی با خدای عالميان
  

 
  
خره مه الا باشم؟ ب آای چی روزيس که سر مه آوردی؟ تا کی مه بايد دست بين و دست نگر ای امريکائی! خدايا"

 ميرن و ما هالبت راصيت و طعنان با غرور و ھيبت و با چنان قابنده تو استم يا بنده ای امريکائی آ؟ تا کی اينا چ

يس جمور مستم يا ئبدنبال شان مانند مزدوران زر خريد شان روان استيم؟ تا کی بايد اينا بگوين و ما گوش کنيم؟ ر

  "ای گردن کلفت نره خر؟

تنا .  و جنت مکان کارمل ھيچ تفاوتی وجود نداره عبين مه و مرحوم شا شجا.  يک پيسه سيا کدیمره پيش مردم به"

تفاوتی که ميان خود و آنا می بينم ايست که مه از بس که دروغ گفتيم آلی دگه نمی دانم که ارف راستم کدام اس و 

  ".ارف دروغم کدام بود
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چپن .  در ای روزای گرم اوغانستاناً خصوص. ه بيخی خسته شديماز جانبی از به شانه انداختن ای چپن تزوير ديگ"

ذاب؟ تمام لباسای مره که يکجا کنی از پاالن يک عکرتی پيران يخن بسته جاکت ضد گوله و زيرپيرانی تا کی ای 

   ". خرام اضافه تر ميشه

مه خدمتگار تان استم و ارچی قسم و قران می خورم و ارچی اشک می ريزم  که او مردم ! و ای مردم حق ناشناس"

   ". کس باور نمی کنه،امريکائی آ ھم دوستان ما

مره . تو يک رای نشان بته که از ای سيا روئی نجات پيدا کنم.  چال و مداری گريايم ام ديگه سر کسی کار نمی کنه"

   ".کردی) آخرت نمی گم چون آخرتم ده دست خودت اس( خو شرمندی از خود و بيگانه و دنيا و 

مره از . ا ای امه پول که از رای االل و ارام به مه دادی چی کنم؟ مه آرزوی يک جو آبرو و يک جو قدرت دارمب"

  ". دربارت نااميد نکو

مه خو در مزار و قندار و اينجه و اونجه نارامی آ ره . يس جمور شومئکاری کو که بتانم برای دور سوم ام ر! خدايا"

ديگيش به . ار رام ايالن کنم و لويه جرگه رام ده وت کنمضطرده نظر دارم آلت ا. انداختيم و تحريکات ام روان اس

يس جمور ئمردما ره ببين که ار کدام سی سال و چل سال اس که ر. منی مسکينه از درباِرت نااميد نکو. دست تو

   ".نگذار که ای بنده گناکارت باد از دو دوره پشت کارش برود. استن

و پاکستانام ده پنا خود داشته باشی ) اميد اس ايران ـ بخصوص بيادر بزرگوارم آليجناب آغای مامود احمدی نجاده "

   " .و طالب ام صد سال زنده باشه و ده ای ملکام تا مستم شر و شور و جنگ و بی اتفاقی از بين نره

 نشه و بی عران و پاکستان و مخالفتای طالب قطيس جمور شوم اميست که مداخله ايئيگانه رای که مه ميتانم بازام ر

  ".اتفاقی و جنگ و خصومت ده اوغنستان ادامه پيدا کنه 

از يک . خدايا ای امريکائی آ رام خانی شانه خراب کو. خدايا ای سايتا رام غرق کو که پشت مره ايال نمی کنن"

 ده داخل و خارج واز گذاشته ان که يس جمور ساختن و از طرف ديگه دست  ای ھمه سايتهئطرف مره ده ای ر

   ".زتعارچی بد و بيرا اس به مه بگوين و نه آبرو برايم بگذارن و نه 

ای چی رقم کار اس؟ ای چی رقم سياست اس که دزه ميگن دزی کو و صااب خانه ره ميگن بيدار باش؟ تو خو "

اينا با ای ھمه خدمت و جانفشانی دست ميدانی که چی بود که مه بری ازی امريکائی آ نکردم؟ آيا الزم اس که 

   "مخالفين مره واز بگذارن؟  و ای نمايندی شان با مه چنين با حقارت رفتار کنه؟ 

ده . فقط کل خرابی آ کار مس. از چشمايش غضب و حالت باداری می باره. يک بار به قيافی ای البروک نگاه کن"

  "! خدايا اِقدر حقارتام ديگه بس اس... و مه چی ميتانم بکنم ! پشتشام نشانه قدرت روی زمين

  

  :يادداشت

ھمان طوری که خوانندۀ عزيز خود متوجه شده اند، زبان نوشته چون بر مبنای يک گويش خاص تحرير يافته است، 

             .     الزاماً نمی توانستيم آن را ويراستاری و قواعد درست نويسی زبان نوشتار را در مورد تطبيق نمائيم

 AA-AAاداره پورتال                                                                                                  

   

 

  


