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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۴ دسمبر ٢۶

  

  ..ديد مگر» عين و غين «می شود دنيا را 
  ھميشه  و عده ای با تأسفيکی از مشکالتی که اکثر مردم، به خصوص ما شرقی ھا داريم، اين است که برخی ھا گاھی

، آنچه را در عالم خيال در مورد خود و يا ديگران می انديشند و يا آرزو زومنديھای شان را به جای واقعيت قرار دادهرآ

د، جای واقعيت قرار داده، ھم برای خود مشکل به وجود می آورند و ھم  طرف مقابل و يا خودشان چنان باشدارند که

، می  اين مسأله روشنتر از آن است که به تفصيل جھت اثبات آن برآمد، با آنھم با ارائۀ مثالی چندھرچند. برای ديگران

  :فرض کنيم .خواھم ھدفم را کامالً روشن بسازم

 آدم الغر مستی که خود و يا برادر نحيف تر از خودش را رستم دستان فکر نموده، به جنگ ديو سياه کوچه می رود، 

  .و دندان شکسته سر - عاقبت روشن است

 عدم تناسب بين استخوان باسن و - را به اشتباه بيندازد، ھا  حتا استخوانھايش می تواند انتراپولوجيست دختر خانمی که

فکر نموده، می خواھد با لباس شب وی، در محفلی شرکت نمايد، » کلوديا شيفر«در تخيل اندامش را ھمتراز  - شانه

  .اص و عام مجلس ساختننتيجه معلوم است، خود را مسخرۀ خ

با نشخوار چند ايزم و ميزم فريب دادن، خود را را جناب سياستمداری بعد از عمری از انجو ھا زندگی کردن و خلق هللا 

مجبوريت و « دن در باتالق تيوریافتي، در اولين قدم با کھنه کاران سياسی مقابل ساختن، باز ھم نتيجه معلوم است

  .ثبات جاسوسی و وطنفروشی آنھاو از آن طريق ا» مشروعيت

  و در عالم تخيلتغافل شناخت از خود تقبيح  ديگر نيز آورد، که ھدف ھمۀ آنھا یاز اين مثالھا می توان به صد ھا

  .زندگانی نمودن است

 من عاجز که قبالً به ارتباط ساختمان فزيکی خود خدمت تان نگاشته ام، در ھر چيزی که خود را گم می نمودم، در يک

 ،ھمين عدم تناسب. نکته ھميشه در سرزمين واقعيت زندگانی می نمودم و آنھم ساختمان فزيکی نا متناسب خودم بود

طی، فردی را به خاطر نقص فزيکی، ساختمان بدنی باعث پيدايش امتيازی در من شده بود که ھيچ گاھی و در ھيچ شراي

 کوری را به خاطر نقص فزيکی اش اھانت نموده ام و نه ھم هيعنی ن. و چھره اش مورد تمسخر و پرزه گوئی قرار ندھم

 چون اصوالً اعتقاد دارم که افراد را نبايد برمبنای آنچه خود در انتخاب آن نقش نداشته اش؛شنوائی اکری را به خاطر ن

رد انتخاب شان به ، بلکه انسانھا را می توان و می بايد در مواند، مورد بازخواست، شماتت، تحسين و يا تحقير قرارداد

  .پاسخگوئی کشاند

  :از اين مقدمه که بگذريم و بيائيم روی اصل قضيه، بايد بنويسم
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با تأسف   -»عبدالواسع «-.وقتی در ليسۀ غازی در صنف دھم شاگرد بودم، يکی از ھمصنفی ھای ما با تأسف قيچ بود

چ بودن را می توان در طی زمان و از طريق عينک از اين بابت نوشتم که در افغانستان داکتران ما نمی دانستند که قي

 از يککامالً تداوی نمود، زيرا در اساس وقتی نمره ھای ديد چشمان از ھمديگر تفاوت داشته باشند، ھنگام ديدن ھر

، تالش و موقعيت  را بر مبنای قدرت خود ديده، درکش را به مغزش انتقال دھد، دو نمرۀ متفاوتءدوچشم می خواھد شی

  .متفاوت را بار آورده، در نتيجه، بيننده، حالت قيچی را به خود می گيردھای 

خودش نيز تقريباً آماج حمالت ساير ھمصنفی ھا قرار می اين ھمصنفی ما که جوان شوخ طبع و پرزه گوئی ھم بود، 

  . گرفت و بچه ھا اکثراً وی را به خاطر ھمان نقص فزيکی نامگذاری و اذيت می نمودند

، يکی از معلمان جديدی که به ليسۀ غازی آغاز به کار کرده و مضمون بيولوژی را تحصيلی جديد آغاز يافتوقتی سال 

اين بيچاره معلم که بعد ھا ضعف ھای . بود، باز ھم با تأسف قيچ بود» غفورخان«می خواست تدريس نمايد و اسمش 

به مثابۀ تحفه دريافت را » عين و غين«و » رکو«  لقبشخصيتی اش نزد شاگردان معلوم شد، در ھمان اولين روز ھا

  .داشت

 بچه ھا وی را به صنف ما باز شد، تا آنزمان وی می دانست که» غفور خان«وقتی در جريان ھفته پای معلم صاحب 

د آن چه نام گذاشته اند، اما با تأسف اين را نمی دانست که بايد با بچه ھا در بستر يک برخورد عالمانه و اقناعی، از تشدي

ساخته » ، اونهاونه« و در عوض با حرکات اضافی خود را به معنای درست کلمه  نامگذاری جلوگيری به عمل آورد

به ھمين اساس وقتی داخل صنف ما شد و بعد از جواب سالم شاگردان، حاضری را در دست گرفته و با قرائت اسم . بود

خودش نگاه کند، حادثه ای اتفاق افتاد که من ھم برای اولين گردان، از وی خواست تا ايستاده و به طرف ا از شھريک

  .بار در زندگانی به خاطر نقص فزيکی دو نفر از ته دل به خنده افتادم

يستادن در ابا گفته و » صائب«، »واسع«، طبق معمول »عبدالواسع« صدا کرد، »خانغفور«معلم صاحب وقتی 

که نوشتم در طی زمان ضعف ھای شحصيتی اش خود را بيشتر آشکار معلم . سرجايش، به طرف معلم نظر انداخت

  :نمود، به جای اين که به فکرش بگردد که شايد شاگرد ھم عين مشکل را داشته باشد، با عتاب گفت

  »بی تربيه، لچک، مره مسخره می کنی«

  » زنی؟معلم صائب، چه کديم که دو می« که نمی دانست چه کرده بسيار عادی جواب داد، »واسع«

  :و دشنام گفتآميز  که خود را خيلی پر زور فکر می کرد، با ھمان صدای بلند، اھانت »غفور خان«

  »ليد مره بگيری، حالی نشانت می تمغسيل کدن، ت» ين غ– ينع«ی با تو می خائ« 

ورت خود به بچه ھای صنف که متوجه تبارز ضعف استاد شدند، بدون آن که بين خود از قبل حرفی زده باشند، به ص

  :خودی دو قسمت شدند، عده ای می گفت

  »..و.  نداردیکدام گناھکور پری تولد شده، . او بيچاره قيچ مادر زاد است. معلم صاحب، خير است«

  :اما عدۀ ديگر موقع را مناسب يافته، باعث تحريک بيشتر معلم گرديده می گفتند

او بچه گمشو، چرا چشمايته رقم .  معلمه به يک رقم آزار ميتهھر. معلم صاحب، او خدا زده ھميشه ھمی عادته داره« 

  ».. و معلم صائب می سازی

شد، باعث شد تا ھمه شکم سير انداخته  به قھر از صنف ما بيرون »غفور خان«اين ماجرا به دنبال آن که معلم صاحب 

می ديد، می » ين و غينع«نيا را  در حالی که خود د»غفور خان«بخنديم، خندۀ ما بدان خاطر بود، که معلم صاحب 

  . جلو گيری نمايد»واسع«ديدن » عين و غين«خواست از 

  !خوانندگان گرامی
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 ديده نشود، مشکل امروز مردم ما آن است» عين و غين« بين ھم دعوا داشتند تا جھان »واسع« و »غفور خان«ديروز 

»  وغين عين«از ديد آنھا يعنی غانستان و جھان را مردم می کوشند تا نه تنھا اف» غنی و عبدهللا «يعنی»  غين وعين«که 

ساخته، با تمام قواء می کوشند  تا مالک الرقاب بودن خود را در نيز » عين و غين«، بلکه افغانستان را متعلق به ببينند

  . اين کشور به اثبات برسانند

با کشيدن معلم صاحب  هبرخاست» واسع«اع از در نھايت ھمه به دفوقتی من حال زار آنھا را می بينم، خالف آنروز که 

، پيشنھاد »عين و غين«، مشکل را خاتمه داديم، اينک به خاطر جلوگيری از کشمکش بيشتر بين از صنف» غفور خان«

حق  در ھمين جا بايد بگويم، ھرگاه پيشنھادم در خارج از افغانستان مورد استفاده قرار گيرد، -.مجانيی را تقديم می دارم

  .مۀ دعوا را برای خود محفوظ می دارماقا

بر می آيد، مشکل فعلی آنھا در انتخاب اعضای کابينه و » عين و غين«از قرائن، شواھد و بگو مگو ھای  که تا جائی 

طرفدران و بين باشد، مشکل » عين و غين«ساير مقامات و سران اداری، بيشتر از آن که اختالف بين خود 

 هآنھا ھنگام کمپاين، ب. ند، دور خويش جمع نموده بود  کمپاين انتخابات استعماریھنگامآنھا ھوادارانيست که ھريک از 

حال که ھر دو گروپ برندۀ .  اين يکی چوکی و زارت وعده نموده و برای ديگری واليت، سفارت، معينيت و رياست

 افرادی که  منتظر وزارت ھستند مگر تعداد انتخابات اعالم شده، در عين حالی که تعداد چوکی ھا به اندازۀ قبلی مانده، 

  .، در نتيجه مشکل فعلی به وجود آمده استدوچند گرديده

» مک کين«نتيجه ای برسند و مانند آغاز پروسه، سناتور به نتوانستند خود » عين و غين«به نظر من اکنون که باز ھم 

 به عوض يک برندۀ انتخابات، از صندوق جادوی می خواھد مشکل را حل کند، جا دارد به ادامۀ ابتکار اول شان که

نه تنھا برای ھر وزارت بلکه . دونفر را بيرون کشيدند، برای ھر وزارت ھم دو وزير مقرر بدارندانتخابات استعماری 

برای ھر مقام و ھر کرسی اداری اعم از خرد و يا بزرگ، دو نفر را مقرر نمايند، يعنی به عوض يک وزير داخله، دو 

دو وزير؛ به عوض يک والی بلخ، دو والی بلخ به   داخله، به عوض يک وزير دفاع، خارجه، تعليم و تربيه ووووزير

و حتا کاتبھای  سفارت خانه ھا، رياست ھا، مديريت ھای عمومیارنواليھا، څ، قضات محاکم، ھمين قسم تمام واليات، 

  .رتبه ده و پائنتراز آن

ديدن خاتمه » غين«ديدن و يا » عين« و نزاع بر سر حل گرديده» عين و غين«شکل  در آن است که محسن اينکار اوالً 

ياستی افغانستان در زدودن بيکاری، به مانند پيشقدمی در رواج فساد، مواد آن اين است که با چنين س فايدۀ ديگر. می يابد

  .که از شيوع بيکاری رنج می برندقدم گرديده، رشک تمام کشور ھائی می گردد يشمخدر، قاچاق و ساير رذايل، نيز پ

 مردم به کجا خواھد کشيد، پاسخش را   سرنوشت،اگر در ذھن تان اين سؤال به وجود آمده که در بستر حاکميت دوگانه

 که از ھمان اول نوشتم، ديدن، نه من» غين«ديدن بودند و يا ھم » عين«بايد کسانی بدھند که از آغاز يا جانبدار 

حيات و حاميان و خدايان شان را از افغانستان بيرون انداخته به » عين و غين«ات پيدا می نمايد که افغانستان وقتی نج

  !به اميد آنروز. در کل خاتمه بدھيم» عين و غين «نکبتبار

نمی شود، حتا يک گام در جھت استقالل کشور، آزادی » عين و غين«ديد مگر با » عين و غين«چه می شود دنيا را 

  .وزی زحمتکشان آن برداشتمردم و بھر

  


