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 لمبه
  ٢٠١٢ دسمبر ١٨

  را نشان می دھد؛» رفاقت نمونه«، »رفيق نمونه«

  !!! خانه اش آباد
افغان ملتی ھا يکديگر خود را ، »برادر«ديگر خود را   سياسی، اخوانی ھا يکۀگويند که رسم بر اينست که در ادار

 سياسی ۀ سياسی اخوانی ھا يک مرمی سه قتل، در  ادارۀدر ادار. گويند» رفيق«ديگر خود را  و چپ ھا يک» انديوال«

ھا، الف و پتاق از رفاقت و خون دادن، مود و فيشن » چپ «ۀو در ادار» طال و جست«افغان ملتی ھا،  تول و ترازوی 

  !!است

اينجا بازار . افتاد» سياست« چپ بازار ۀی با مدير قھار و جبار و مبار در کوچئ بر  يکی از اداره ھاسالھا قبل گذری

 جعلی وارد رھبری مکتب شده بودند، ۀمدير و پنج تا شش سرمعلم که ھمه با اسناد و شھادتنام. گرم بود» رفاقت«

  !!ی مکثی زير دندان می بردخطاب می کردند که انگشت نووارد را ب» رفيق«معلمان و شاگردان را 

مدير حق : مدير و سرمعلمان جعلی، از حقوق بشر کافی برخوردار بودند. جالبی جريان داشت» رفاقت«در اين اداره 

بگويد و اگر بدخلق می بود و بی خوابی چند شب فرسوده و بی » رفيق«داشت، ھرگاه سرحال می بود، سرمعلمانش را 

گفته، ھدايت صادر کند که اول گندگی ھايتان را » بازيگوش«و » خر« ان خود راحالش می ساخت حق داشت سرمعلم

: اين حق مسلم مدير بود زيرا اصول حقوق بشری اداره به او چنين اجازه می داد!! پاک کنيد، بعد حضور برسانيد

  !!مان مدير و مديون بودن سرمعلۀوسيله اصول مدير جعلی با سرمعلمان جعلی و تعيين و منفک آنھا ب

را تخليه  ی آنئسرمعلمان که نزد مدير، پاک باخته بودند، عقده ھای پنھانی که از او به دل می گرفتند ناگزير بودند جا

ی را می شنيدند که خودشان از مدير می ئکجا؟ معلمان و شاگردان کسانی بودند که بايد از سرمعلمان ھمان چيزھا: کنند

سرمعلمان پير که نه مديريت داشت و نه ھم چيزی برای گفتن، مطابق به اصل حقوق شنيدند، مثالً در اين ميان يکی از 

که موی ھايش کمی باال رفته، ھدايت تيار سی، والر سی  خاطر اينه بشر اين اداره به خود حق می داد تا شاگردی را ب

  !ھدگفته، دشنام بد» رفيق«بدھد و بعد او را  سيلی باران نمايد، يا يکی از معلمان را 

که امريکا برای بازسازی  خصوص وقتیه ب» رفاقت«روزھا گذشت، اداره به ھمين سان پيش می رفت و اين نوع 

باری، در يکی از روزھای گرم، مدير مکتب تصميم گرفت يکی از . مکتب فند و وند دادن را شروع کرد، عميقتر شد

 مدير تصميم گرفت تا پس از گذشت مدت طوالنی .شاگردان ممتاز را برای جلب کمک به خارجه روان کند، روان شد

به . به چشم بزند» رفيقانه «ۀحضور خود را که لرزه بر اندام سرمعلمان و معلمان و بعضی شاگردان می آورد، با جلس

در اين ميان يکی از کسانی که در مرز معلمی و سرمعلمی قرار داشت و از  روابط قسمی  با مدير  نيز . چشم زد
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بود، وجدانش تکان خورد و راه عصيان سالم و درست عليه مدير را پيش گرفت و فرستادن شاگرد ممتاز را برخوردار 

  . را قسماً با الفاظ شديد به جاھای ديگر نيز پيوند زد به خارجه، به سود اداره ندانست و حتی آن

 یھنوز لحظات. نمود» عصيانگر«ار  نث،باره چنين عصيانی را ديد، دست و پاچه شده، چيزی که ياد داشت مدير که يک

 درست و به حق ۀنگذشته بود که عصيانگر دوباره بر سکوی جلسه حضور يافت و گنسی خود را بھانه آورد و از فرمود

  !!»انتقاد جانانه«خود، از خودانتقاد کرد اما نه 

پس از اين انتقاد از خود، بر اما دارای روابط نزديک با مدير، به زودی » معلمی و سرمعلمی«اين عصيانگر در مرز 

سکوی شھرت قرار گرفت  و کليد ھای خانه ھای فراوان مکتب که از برکت کمک ھای خارجه آباد شده بود در جيبش 

ی که بردارش را در يکی از جبھات ضد روس ھا از دست ئ يکی از اين خانه ھا شاگرد روستادر. به شرنگ شرنگ آمد

 عصيانگر منکوب و سرکوب شده که اکنون به نام شرنگ شرنگی مشھور شده بود به باری،. داده بود، زندگی می کرد

شاگرد، خانه پالی را آغاز . اين شاگرد احوال داد که خانه را تخليه کند که صاحب خانه خودش در آن زندگی می کند

ھنوز چند روزی . ن ندھد مناسب، غمی است که خدا به کسی نشاۀکرد، اما در اين شھر پيدا کردن خانه آنھم با کراي

نگذشته بود که عصيانگر شرنگ شرنگی باز اطالع داد که خانه بايد ھر چه زودتر تخليه شود ورنه صاحبخانه پوليس 

 يک پوليسک دولت پوشالی توھين و تحقير شود، ناگزيز کوچ خود را ۀوسيله شاگرد که نمی خواست ب. روان می کند

  ....گرفته، خانه را ترک گفت

ی با برادر شھيد که عکسش در اداره نصب بود، خانه را از ترس توھين و تحقير پوليسک دولت پوشالی ترک شاگرد

» صاحبخانه«گفت، ھنوز مدتی نگذشته بود که عصيانگر شرنگ شرنگی، در ھمان خانه کوچ انداخت و نشان داد که 

خود  روان می کرد ھم خودش بوده » قرفي«خودش بوده و کسی که پوليسک دولت پوشالی را برای تحقير و توھين 

  !خانه اش آباد، به خير بشيند! اداره را نشان داد» رفاقت نمونه«است و بدين شکل 
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