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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ سپتمبر ١٧
  

  "کابل بی زر باشد و بی برف نی"
  

قديمی مردم کابل است،  آنچه رابه مثابۀ عنوان گزيده ام، يکی از ضرب المثل ھای : کابل-١٣٩٨ سنبله ٢۵ -دوشنبه

اين که امروز متناسب با شرايط امروزی که اراضی . که به نقش حياتبخش باريدن برف بر شھر کابل تأکيد می ورزد

ی خود رو از ساختمان ھای بد لنه گرد به جنگو زمين در کل از توليد بازمانده و توسط اماکن ھشت رخ  زراعتی کابل

ابل چنان عاشق برف باقی مانده باشند که آن را بھتر از طال بدانند، ايجاب تحقيق قواره تبديل شده، آيا باز ھم مردم ک

ًکاھش يافته باشد، مطمئنا جای آن را " برف"عشق به اگر ًجداگانه ای را می نمايد، مگر يک نکته کامال مبرھن است که 

 نقش را ينبيشتر" برق "رج شھرگرفته است، زيرا در اکثر خانه ھا در داخل و خا" برق"عشق و عالقۀ ديوانه وار به 

  .در رفع نيازمندی ھای داخل خانه به خود اختصاص داده است

حال با چنين شرايطی که در اکثر خانه ھا جای و محل پخت و پز سنتی با اجاق و آشپزخانه وجود ندارد و به عالوه 

وقتی و آب اکثر مناطق نيز به برق وابسته است،  غير قابل انصراف يک زندگی شھری شده، ءًوسايل برقی تقريبا جز

و ديگر تا آينده ھای نامعلومی آمدنش زير سؤال است، برنامه ھای زندگانی خرد و بزرگ، زن و مرد " برق می رود"

  .به ھم ريخته، ھيچ کسی نمی داند چطور می بايد مشکلش را حل نمايد

م "Ipad"با مشکالت ديگران در خانه آشنا بسازم، زيرا چارج شما را من در اينجا عامدانه و به نسبت ناتوانی نمی توانم 

، يعنی در شرايطی که در جنگل ٢١ دھۀ دوم قرن تمخما از دو روز است که در . تمام شده، نمی توانم چيزی بنويسم

" دوبی"خت کشوری که تبليغ می شد قرار است اشغالگران آن را تدر پايھای آمازون و اعماق افريقا برق وجود دارد، 

ارجش تمام شود، يعنی چم ھر لحظه ممکن است "Ipad"،برای من برق نداشتن يعنی. برق نداريم بسازند، "سنگاپور"و 

 .ھم چيزی راجع به آن می شنومه تيلفون دستی ام چارجش تمام شده، يعنی نه با دنيای خارج تماس گرفته می توانم و ن

  .ی تھيه نمايم ماه آزگار، مطلب و گزارش٢٢د از از ھمه بد تر وسيله ای ندارم تا برای شما بع

جنيراتور داريم و نه ھم از برق آفتابی در آن خبری نه انی خانوادۀ ماست، با تأسف ما در خانۀ خود مشکل من فقر ھمگ

  .وسيله را چارج نمايم ين دوقل ااست، از آن گذشته موتر ھم نداريم تا حد 

ه ًم می نگارم، بعدا آن را برداشته خواھم کوشيد تا خود را ب"Ipad"مانده در باقي اين مطالب را با آخرين قسمت برق

ل بعد از ويران شدن برق بخش اعظم از شھر کاب. جائی برسانم که ھم برق در آنجا باشد و ھم خطوط انترنت فعال باشند

را " ترمپ"طالب بين واليت قندوز و بغالن قطع نموده، تا را گفته می شود آنھا .  وارداتی قطع شده استپايه ھای برق
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و نوچه ھايش مجازات نمی شوند بلکه اين مردم " ترمپ"نند که در اين بين با تأسف آنھا نمی خواھند بدا.  نموده باشدادب

  . زندگانی نمايندکورمال کورمالبيچاره است که بايد 

  !ھموطنان گرامی

اگر نتوانستم با بزرگواری تا عفو . بتوانم چاره ای بينديشم تا ھميشه در خدمت تان باشمبعد تر شايد فردا و يا روز ھای 

  ".آسمان دور و زمين سخت"د زيرا گفته ان. نمائيد

  !!سرکھا ما را می طلبد


