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 ۰۲۰۲تمبر پس ۸۱جمعه                                                          حمید انوری         

ُ( one-ون)لُآغاُمنربُگُ 

 
ُغینُایُابتور؟؟؟اند؟؟؟(oneُ)کدامُیکُمنرب

. آنچه در دوحه دیدیم و شنیدم، مایۀ ننگی بود به افغانستان و مردم جنگ زده و در به در افغانستان

گله از . سخنان پسر دوستم و پسر عطا محمد را دیدیم و شنیدیم و عرق سردی از پیشانی جاری شد

که تمام غرور و افتخارات و  و امثال شان نیست، اما گله از سردمداران کابل است دباتور و خال

، گله از پدران این و توت سودا کردنددحیثیت و آبروی یک کشور و مردم دربند کشیده شدۀ آنرا به 

که با تمام دم و دستگاه و قدرت و یکه تازی های چندین دهه و با تمام چور و چپاول  پسران است

ج و تجاوز، الاقل یک نخود وجدان در وجود بی وجود شان اتارجنایت و خیانت  و رزالت و  و 

می بود و اعتراف می کردند که فرزندان آنها لیاقت، اهلیت و صالحیت اشتراک در همچو مجالس 

، نه خود را بیشتر بی آب و آبرو می ساختند، نه پسران خود را و نه هم به ملت بزرگ را ندارند

 .توهین روا می داشتند افغان

رشید دوستِم گلم جم و افراد و اشخاص  عطا محمد وجنگ ساالر اما چنین توقع از افرادی چون 

 .مانند آنها، به منزلۀ چیدن سیب از درخت بلوط است
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که  شرم باد بر اشرف غنی و تیم بی کفایت و مفت خور و چند درجن مشاور او! و اما و مگر

 .لق خدا بردنزد خرا آبروی افغانستان 

 :چه خوش گفته اند

 فرزند هنر باش نه فرزند پدر

ده کند نام پدرـر زنـرزند هنـف  

 دهنور، چون هنری ندارند که ندارند، پس هرگز قادر به زطخالد و این باتور و این ساو اما این 

که چندین و چند هنر  ،ای خود نیستند که نیستند، حتی اگر یک هنر نه" مرده"پدراِن " نام"کردن 

نبودند که هیچ، خود  ی تاریخ زده و خدا شرماندهمرده ها" نام"نیز می داشتند، قادر به زنده ساختن 

 :آخر گفته اند . هم از خجالت آب شدند و چیزی برای گفتن در چانته نداشتند

 ."کوزه همان تراود که دراوستاز "

 !انسان ها، انسان به دنیا بیاید؟ چرا باید توقع داشت که از این نا

د و ننداشته باش ریزنی با فرندان این جنگ ساالران خوشاید مردم افغانستان بصورت ُکل، مشکل

آنگاه که  !اما و مگرولی و شاید هم دست فرزندان آنان به خون مردم افغانستان رنگین نشده باشد، 

ت ا، صد البته که در جنایدامه می دهندامیزنند که راه پدران جنگ ساالر خود را  این پسران داد

حصر پدران جنگ ساالر و خونریز و وحشی صفت خود ها شریک می شوند و مورد  بی حد و

 .تنفر و انزجار مردم قرار می گیرند، که مردم هم صد فیصد در چنین مواردی حق بجانب اند

است، یا باتور یا (  One نمبرآغا  لگ)و مگر من دانسته نشدم که در عکس باال، اشرف غنی، 

شباهت  اشرف غنی با پاچه های تا و باالی خود، بیشتر به ُگل آغا از حق اگر نگذریم،، ساطور

 .دارد تا دوستم و باتور

کار های دنیا، یا الاقل کار ها در افغانستان جنگ زده، بیشتر از چهل سال است که کامالً سرچپه 

بیروت و امریکا سپری کرد و همیش با  شده است، آنکه عمر خود را در خارج از افغانستان و در

بود، به یکبارگی پیراهن و تنبان پوش شد و دستمال بینی خود را  ف و کالرکدریشی و نکتائی و 

 های کشال و دامن های دراز و هچپاراهن و تنبان و یسر شانه سنجاق کرد، اما آنکه عمری در پ

آنانی که بروت های کشال  .شد کف و کالر و ، صاحب دریشی و نکتائی، گذشتاند...کاله روسی و

ریش های سه متره و کاله و لنگوته  باخود را و کاله های پیک دار را پرستش می کردند، امروز 
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جوالی ها، همه والی شدند و والی ها . پوشانده اند و چپ و راست آیت و حدیث میگویند ولکو پ

 ...زیردار گریختگی ها جنرال و مارشال شدند و. همه جوالی

اطالع ندارند، که از " Oneُگل آغا نمبر"و اما آخر هم اینکه اگر هموطنان ما از قصۀ مشهور

این  میاندر تا  ، از روی لطف از دوستان خود جویای احوال گردندخواهد بود عجایب روزگار

که ما را آرزوی  بشگفددرد و داغ، لحظه ای هم ُگل لبخند بر لبان شان  رنج و همه غم و غصه و

 .جز این نیست

   

 

 

 


