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   ١٩/ ٠٩/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                                                        سيدهاشم سديد
 

  !قبله که عوض شد، همه چيزعوض ميشود      
 

دراول از کارآقای سپنتا بسيارزياد متأثر و متعجب . نی را خواندمآقای سيستا" جان کندن لغمانی، خوراک مغول " مقاله 
آقای سپنتا هم مانند هر .  شدم، ولی کمی که فکرکردم ديدم اين آقا، اقای وزيرخارجه را می گويم، درواقع گنـاهی ندارد

 که فرصت ها برای انسانی سوداگر و فرصت طلب که در پی فرصت و انتخاب و سـود است با آمدن امريکائی ها، آنگاه
فرصت طلبان مساعد می گردند، مصلحت آن ديــد که با همه باورها سی ـ چهل ساله خود وداع گفته به دامان امپرياليزم 

از طريق چين و شوری ديگر وزير شدن  ميسر نبود، بايد قبله های جديد در مکه و واشنگتن جستجو می . خونخوار بيفتد
  .شد

  . وهنتون شوند، ولی خداياری کرد وبجای رياست پوهنتون به وزارت رسيدندازآلمان رفتند که رئيس پ
اولين کاری که ميکنند،برای انتخاب کردن وزرا، دهن کانديـد وزارت را ! مراتب وزيرشدن هم امروزحکايتی دارد
، مثل اسالم طالب و بوی ضد امريکائی يعنی بوی کمونيزم يا اســالم واقعی! ميبويند که بوی ضد امريکائی نداشته باشد

  ! حکمتيار و القاعده است
می برند وتسمه هائی را که با سـيم ها به ماشين دروغ " دروغ ياب " کار دوم اين است که کانديد وزارت را به اطاق 

خودش .  ياب وصل هسـتند به دور سر و سينه و نوک انگشتان وی ميبندند تا ببينند که اصل و نسب وی به کی می رسـد
با دوستان . حس ميهن دوستی وی تا کجاسـت!  پدرانش با شاهان و سالطين رابطه و رفت و آمد داشـته انـد يا نهيا 

ظاهرخان و نادرخان کاری ندارند، اما وای بکسانی که به امان اهللا خان خوشبينی داشته باشند و بوطن عشق بورزند، 
  .لم بيگانه ستيزی را برافراخته باشند يا برافرازندحس آزادی خواهی و استقالل به سر داشـته باشند و يا ع

  .اگرازدهنی بوی کوال وهمبرگر بيآيد، به خصوص بوی ويسـکی، وزارت آن کس تا ده سال ديگرگرنتی است
کار دوم آن است که کانديدا بايد تعهد بسپارد که او وزير مردم نيست و با مردم کاری ندارد، بلکه وزيـر کرزی و وزير 

سالمی مطرح در کشور هستند و هم تعهد کنـد که هميـشه در خدمت آن ها قرار داشته باشد؛ با دوستان آن ها احزاب ا
جشن آن ها جشن شان باشد و ماتم آن . درغم و شادی آن ها همواره شريک باشد. دوست باشد و با دشمنان آن ها دشمن

  !ها ماتم شان
گرچه اين شرط سوميـن شرط اسـت، ولی از ! بايد بی توجهی نکنندسومين شرط وزير شدن آنست، که به امريکائی ها 

بی توجهی به امريکائی ها يعنی دربرابر آن ها بلند . لحاظ اهميت مهم ترين شرط برای وزيـر شدن همين شرط است
 حرف زدن، راست راست راه رفتن، دروقت صحبت آن ها فاژه کشيدن، در حضـورآن ها پا را دراز کردن، آن ها را

خوانـدن، از پشت سر با آنها حرف زدن، جواب آن ها را ندادن، درميدان هوائی ... بنام کوچک و بدون مستر و سر و 
کابل، وقت خروج ازخاک يا دخول به افغانستان آنها را به نوبت و در قطار ايستاده کردن،جلو پای آن ها راه رفتن، در 

  .ميباشد... حضور آنها خنديدن و 
اين ! که امروز برای وزير شدن ضروريست آنست که دل از هر چه غير ازاسالم است بايد برکندموضوع ديگری 

به مجاهدين و شـهدای دوران جهاد بايد احترام عام . پروژه را تنها و تنها خود آقای کرزی پيش می برد و نظارت می کند
 اين جا منظورازمجاهد فقط رهبران و در( يک حرفی، حتی اگردرست هم باشد، درشأن مجاهد . و تام به عمل آيد

درمورد مردم هرقدر دلتان ميخواهد و هرچه ياد داريد بگوئيد، کسی مانع شما ! قوماندان های احزاب است، نه مردم
عالوه برنمازهای سنت و . بايد پيش از آذان مؤذن ازخواب برخاست و وضو گرفت وغسل کرد. گفته نشود) نميشود 

تسبيح وزير بايد هميشه، . وزير خوب آن است که نماز تهجدش هم قضا نشود. ه جا آورده شوندفرض، نوافل نيزبايد ب
شب های ماه مبارک رمضان نماز تراويح بايد درمسجد ارگ و به . اگر در دستش نيست، مهم نيست، در جيبش باشد

خدا و به عربستان بروند؛ و مسلمانی شان را تمام وزرا بايد بزودی غرض حج عمره به خانه . امامت کرزی خوانده شود
و بعد ازختم دوره وزارت هم ! بزودی انشااهللا آقای اسپنتا ميشود حاجی صاحب سپنتا. (با انجام اين فرض ثابت بسازند

از نوشيدن آب انگور، . روزه را به هيچ صورت نبايد قضا کند!) کارشان تضمين شده است؛ امامت مسجد موی مبارک
ازمصرف بی جای بيت المال، خصوصًا به خاطررعايت حال مردم . ای مجالس امريکائيان، بايد خود داری کندبه استثن

، ولی همه اين ها بعد از امريکائی ...خود رابايد جز از امت بداند و نه جز ازملت و. فقير و کوخ نشين بايد جلوگيری کند
پيش ازهرنماز و نيايش يک ميليون بار قربان قد و باال و رخ بايد ! امريکائی ها سزاوارترين هستـند، برهرچيزی! ها

مگرنگفته اند که اول ! زيبای امريکائيـان رفت؛ و يک ميليون بار ايشان را ستود؛ درغير آن نه وزارت است ونـه امامت
  !!کاردنيا، بعد کار خدا
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 زند که من اشتـباه کردم و بيراهه رفتم و می گويند آقای سپنتا خواب ديده بود که مارکس در دوزخ می سوزد و فرياد می
صبح که ازخواب برخاست، ! خواب رحمانی بود! ازپيروانش ميخواهد که راه شانرا تغيردهند و مانند او به بيراهه نروند

! و قبله که عوض شد، همه چيز عوض می شود! قبله تغيير نموده بود. سپنتا ديگرآن سپنتا نبود! همه چيزتغيرکرده بود
  !د شاه می رود جای امان اهللا را می گيرد و امان اهللا جای احمد شاه رااحم

آقای عبدالرحمن، آن افغانی که ديانت عيسويت را اختيار نمود، بعد از اختيار نمودن مسيحيـت، کجا بايد برود؛ به مسجد 
سيحيت را؟ قران را بايد بخواند و به آن يا به کليسا؟ کدام خدارا بايد پرستش کند؛ خدا و پيامبر اسالم را يا خدا و پيامبر م

  عمل کند، يا انجيل را؟
) خندۀ  توأم با تمسخر و عصانيت (هشت سال پيش با شنيدن صدای قاری، در مجلس فاتحۀ در شهراسن، نيشخندی 

برلبان زيبايش ظاهر ميشد، ولی امروز که از برکت جمهوری اسالمی امريکائی به وزارت رسيده وگوهرمطلوب 
را درکف دارد، بايد دستور تدويرمجالس فاتحه وختم را به پول مردمان بينوا صادر کند و درصف اول چنين ) رتوزا(

  !مجالسی بياستد و گردن پت کند
از امان اهللا خان برای چه ياد کنند؟ چه چيز از او امروز ميـسراسـت؟ يادی ازامان اهللا خان يعنی دشمنی با انگليسی ها و 

دشمنی با انگليسی ها يعنی دشمنی با امريکائی ها؛ و دشمنی با کرزی و انگليس و ! نظار و کرزیدشمنی با شورای 
امان اهللا تا وقتی امان اهللا است، که خاک و وطن و ! امريکائی ها و شورای نظـار يعنی دو باره همان صفری که بود

  !مردم قبله مردم است
درغير آن کرسی باد آورده . د درهمان مسير بجنبی که ازت ميخواهندباي. کرسی وزارت بسيارعادت ها را تغيير می دهد

  . چنين کار ناروای، بهتر است با گلولۀ به قلب آدم شليک کنند، ولی اتفاق نيفتد. را دوباره باد ميبرد
ز نشد، يک برای من و آقای سپنتا چندان وقتی هم نمانده، که باز صبح ها از خواب بلند شويم  وبگوئيم که خوب اگر امرو

  ! روز ديگر يا يک روزديگر
  !چيزی را که داريم، هوشياری درهمينست، که با هر حيله و نيرنگ که شده آن را نگهداری نموده از آن محافظت کنيم

جوابی هم ازاو نخواهيد، زيرا جوابی ندارد که بدهد؛ و کار . بيائيد از او گله نکنيم، که چرا چنين کرد و چرا چنان نکرد
شايد به دعا بيشتر از . فقـط دعا کنيد!  هم شرمنده ساختن مردم، هرچه باشـند و هر کاری که نموده باشـند، نيستمردان

 !!هر چيز نياز داشته باشد


