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 این نوده پیوند ُکن! از بیا و
 

 دــــدنـیـگـنـم جـــــه هـم بـسیـِر تقـس  دـدنـر ُدزد خـــــــــــــــری ُدزدیـفـن دو

 ردــــبُ  ان را زد وـِر شـوم خـُدزِد س وردـخ رِم زد وـو گـودند چـآن دو ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

را به نام  ما همدیگر را همین لقب ها پوشانده است. نام های اصلیی ما ما افغان ها با لقب های خویش زنده استیم و

 آن استفاده می کنیم منابع فراوان دارد. من کاری به خوبی یا بدی این رسم ندارم اما لقب های که اَز نمی خوانیم و

معلمه صاحب، اُستاد، داکتر  لقب های همانند معلم صاحب، یک لقب است که جای ناِم مارا می گیرد. مسلک شغل و

 مپودر، کصاحب، دواساز صاحب شما می توانید بر ُکلکسیون این لقب ها انجنیر همین قماش استند و پروفیسر از و

 غیره را بیفزایید. صاحب و

 آغاُگل، شاه آغا، شیرین آغا و لقب های ُگل آغا، دهند. به بزرگساالن میاست که ُخردان خانواده  یمنبع دوم لقب های

 نفس ُگل شامل همین کتگوری می َشَود. شیرین ُگل و کو ُگل،لقب های زنانه از قبیل کو

صاحب، رئیس  نظامی( به وجود می آید. لقب های مدیر مشاغل دولتی )ملکی و مهم لقب های ما از بسیار منبع سوم و

اعالن های فاتحه  وزیر صاحب است که در باالخره سفیر صاحب و ندان صاحب واارنوال صاحب، قومصاحب، څ
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 2از 2

 نام اصلی می افزاییم که به طور مثال احمد سابق ولسوال چاربولک. بر حتماً آنرا یاد نمی بریم و از نیز آن را

 آمده است تعداد این گونه لقب ها نیز فراوان گردیده و پایین شدن بسیار سفیر سال های اخیر که نرخ وزیر شدن و در

عنوان  غیره تا بدانجا که گاه به صاحب و خانم وزیر حتی به گریبان خانم ها نیز چسپیده است یعنی خانم سفیر صاحب،

 گویم: شوخی من به اندیواِل خود می
 

 !وای برتو که همه عمر زن هیچکسی مدیری شده اند دیگران یک زن مامور و
 

ابق س آنکه پیشتر از باز او بوده سابق است و دیگری که قبل از منظوِر من همین لقب هاست که یکی برحال است و

 جناب حامد کرزی رئیس جمهور سابق و حال، بوده اسبق است. به طوِر مثال جناب اشرف غنی رئیس جمهور بر

 چهل باال رفت و جمهوِر ما نیز مانند امریکا ازاگر روزی سلسلۀ رؤسای  مرحوم اُستاد ربانی رئیس جمهور اسبق و

 سؤال من این است که آیا ضرور اسبق تمام نمی شود و همه نیز این لقب را با خویشتن نگاه داشتند کاِر ما با سابق و

 نگاه دارند؟ را با خود است اینان لقب های خود

 این مقدمه بر می گردم به مقصود اصلیی خود: اما با و

اند دیوار ارگ بره برحال برای اینکه خویشتن را از یکنواختیی چهار دادند که جناب رئیِس جمهور خبر منابع خبری

یاران رئیس  آنجا مردی به نام خاکریزوال که از هم نشان داده باشد قندهار می رود در دستان خود ضمناً برای زیر و

میانۀ خوب ندارد برای جناب رئیس جمهور  یعنی رئیس جمهور برحال چندان با جانشین او جمهور سابق است و

با یک حرکت تند کاراته جبین  معرکه کم نمی آید و نیز در رئیس تشریفات رئیس جمهور و برحال اهانت می کند

نشان میدهد که نه تنها کفایت کاری دارد که با آموختِن کاراته بر قوت  به آمِر خود خاکریزوال را به خونش می آالید و

 نیز افزوده است که اگر کس به سوی آمِرش چپ بنگرد جبینش را بر زمین خفت می کوبد.بازوی خود 

ِاجرائیه که سخت با رئیس جمهور در رقابت قرار دارد  مِن بیچاره را ببین که حاال بدین خیال افتاده ام که جناب آمر

رِد به د أموری این چنین فداکارگفت که م وقتی از شطارِت جناب رئیس تشریفات در کاراته بشنَود با خود خواهد

 دادند و کاراته را یکی از شرایط استخدام قرار این دیدی که آموختِن هنر بر بنا حکومت وحدت ملی می خوَرد و

کانفوهشت کمربند به دست نیاوَرده باشد!  کاراته و قانون پاس کردند که هیچ کس شامل مأموریت دولت نمی شود تا در

تربیتش این است که رئیس  وال که خود یکی از ُمهره های اساسی دولت بوده است کفایت وحاال این آقای خاکریز

اندازۀ تحمل رئیس تشریفات نیز بدین پیمانه است که خود به  دیگران اهانت می کند و حضور را در جمهور کشور

م بیچاره مرد و نوده پیوند کنداین  پس کیست که از بدون حکم محکمه پیشانیی خاکریزوال را می شکند؛ فرماِن خود و

 مقابله با مسؤوالن کاراته باز حمایت کند؟ را در

 نکنند آیا ممکن است کسی در شناخِت او در بماند؟ سابق را بر نام جناب حامد کرزی بار لقِب رئیس جمهور اگر

ت وریت های دولت حکم تخ"دِپَردی کټ ترنیمو شپو وی!" حاال که با سیستم انتخابات مأم  در زبان پشتو می گویند:

 ند.توانند برای همیشه با خویشتن داشته باش بیگانه را یافته است نمی توان به مردم گفت که این تخت بیگانه را نمی

  فاعتبروا یا اولی االبصار.
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 نگارگر


