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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ اکتوبر ١٨
  

  مباشر خان و بادنجان
 مباشر با تغيير ً شما ھم يقينا داستان مباشر خان و بادنجان را شنيده ايد که چگونه: کابل-١٣٩٧ ميزان ٢۵ - چھارشنبه

تر برد و بار ديگر ھرچه لعن و نفرين بلد بود حوالۀ عقيدۀ خان راجع به بادنجان، يک بار آن را از غذا ھای بھشتی باال

بادنجان نمود و وقتی از وی پرسيدند که جناب مباشر، ھمين چند دقيقه قبل تو بادنجان را به عرش اعلی بردی و اينک 

  تناقض گوئی چيست؟زنی که از آن ھم پائنتر ببری، دليل اين در اسفل السافلين بيل می 

. بيادرا، مه نوکر خان ھستم، نه نوکر بانجان: "، با صراحت گفتاقيمانده بودب ویمباشر که تا آنزمان خرده شرافتی در

  "اگر خانصاحب بانجانه خوب گفت خوب ميگوم ، اگه بد گفت بد ميگوم

 به وضاحت ديده ، و شرافت وجداناقدفبه مثابۀ مباشر خان اما " گلبدين"لکرد مصداق کامل اين داستان را انسان درعم

  :چنانچه. دمی توان

 به ی ميزان و يک روز بعد از به وجود آمدن باند٢١ اگر به خاطر تان مانده باشد ھمين چندروز قبل يعنی به تاريخ -١

 افغانستان ل که راه حل معض، نامبرده اعالم داشت"گلبدين"زير نظر " ISI"توسط " مجمع بزرگ وحدت ملی"نام 

  .انتخابات تقلبی نه، بلکه اعالم يک حکومت موقت است

ًمجددا " شورای عالی صلح"در کنفرانس مشترکی با اعضای به اصطالح " گلبدين" روز بعد، ھمين ۴ً امروز دقيقا -٢

وی در اين مورد .  استاعالم داشت که راه حل معضل افغانستان، تشکيل حکومت موقت نه، بلکه شرکت در انتخابات

يک گام جلوتر گذاشته به طالب ھم توصيه نمود، که راه حل نه ادامۀ جنگ و نه تشکيل حکومت موقت است، بلکه 

  .شرکت در انتخابات و از آن طريق شرکت در حاکميت است

 و بر اشتباھات شان  اين که در زندگانی شخصی و در دنيای سياست انسان و يا انسانھائی نظرات شان را تغيير دھند-٣

پافشاری نکنند نه تنھا امر بدی نيست بلکه می تواند نشانۀ بلوغ فردی و يا سياسی  آن فرد و حزب و نھاد به شما برود، 

  : مگر در اين ميانه افراد دور وبر فرد و يا ھم مردم در کل اين حق را دارند بپرسند

ھرگاه طرف جواب نگويد مردم حق دارند خود "  روز چنان تغيير عقيده داده ای چيست؟۴، علت اين که تو ظرف آقا"

  :بگويند، اين تغيير عقيده می تواند ناشی از چند علت باشد

ھرچه استادان و .  فرد گوينده از خود دارای رأی نيست، طوطی دست آموز سياست و يا ھمان نوکر خان است- الف

  .نش در دھانش بگذارند ھمان را نشخوار می کند، می خواھد تعريف از بادنجان باشد يا مذمت آنبادارا
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يعنی وقتی پول کافی . ، پول دريافت می دارد که از طريق موضعگيری ھای متناقض گوينده انسان معامله گريست- ب

پول مورد تقاضايش را دريافت در اختيارش نگذارند، می رود و مواضع حريف حاکميت را تقويت می کند، وقتی 

  .داشت، بر می گردد به موضع حاکميت

ًتشکيل يابد، شايد خود شخصا " حکومت موقت" گوينده حين ادای موضعگيری اول، انتظارات خامی داشته که اگر - پ

د که  روز مطلع می شو۴در رأس آن گماشته شود، از ھمين رو برای حکومت موقت دست بلند می نمايد اما در جريان 

در صورت تشکيل حکومت موقت، حريفان و حتا دشمنانش دست باال خواھند يافت، بر می گردد به موضع اولی و نفی 

  .حکومت موقت

  !ھموطنان گرامی

" گلبدين"کدام يک از اينھاست، به نظر من " گلبدين" ھای سياسی - معلق- "مالق"فکر می کنيد که دليل چه شما 

به يک دليل انجام دھد؛ از ھمين رو می تواند ھر سه عامل و چه بسا عوامل را صرف  از آن است که کاری" عاقلتر"

  .ديگری نيز در اين مالق ھای سياسی وی دخيل باشد

  !ھموطنان گرامی

ھا با تمام جنايات و خيانت ھائی که باالی مردم و در حق کشور انجام داده اند، ھنوز ھم به خود حق " گلبدين"اين که 

گستاخی و ديده درائی :  بر سرنوشت تمام ملت نظر دھند، اميد از من آزرده نشوی وقتی می نويسمومی دھند تا بيايند 

انه پای به ميدان مبارزه بگذاريم مطمئن مھا، برخاسته از جبن و برخورد منفعالنۀ من و تو است، اگر ما مصم" گلبدين"

  . به مخفيگاه ھای شان پناه خواھند برد به جای زوزه ھای گوشخراش، باز ھم و ارتجاعباش که اين توله سگان استعمار

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

  


