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   کابل-يونس نگاه

 ٢٠٢١ جنوری ١٧

  
  يونس نگاه

 ن کچالو و حکومت پلوخورا ۀپوست
ين ئسليقگی مردم پا اش را از بی ايتیھا در کابل شکايت کرده و برای آن که عمق نارض گذاری محل آقای صالح از نام

بعد نوشته است که . اند نام مانده"  کچالوۀپوست" را ئیی بسيار زيبا ا دست بيان کند، يادآور شده است که در خيرخانه تپه

 شلغم را بر ۀخاک را تبديل کنند و نامی چون پوست  بسيار کوشيدند تا نام بتِھای اخير افراد برگشته از پاکستان در سال

 .ھای زشت است شلغم در متن آقای صالح کنايه از نام. آن بگذارند

ھا به اسم متھمان  ھا و سرک ھا، کوچه گذاری تپه ش را خواندم فکر کردم از اعمار گورھای مجلل، نام نوتۀوقتی مقدم

اما، ديدم نی ايشان از کچالوخوران و شلغم داران . مداران ناکام شاکی است الحال و سياست دزدان معلومجنايات جنگی، 

داده  خوابند و برخی کچالوی جوش  زيبای خيرخانه را که در دامن آن مردم برخی گرسنه میۀانتظار دارد تپ. نالد می

کند، کچالو و شلغم برايش نباتات پر برکت و  سر می پيزا عمر بهاو که با پلو و کباب و ! خورند، برج پيزا نام بگذارند می

فروشان زشت و دور از  داران، کلينرھا و دست ھا، پھره وان ھا، کراچی غذاھای خواستنی نيستند بلکه مثل خود جوالی

 پيزا، موالنا، کباب، کند؟ مارشال، استاد، اش را به نام جوالی و شلغم آلوده می  کسی کوچههللاتو را و. ادبيات و معياراند

 ؟قومندان، پلو، رھبر و پروفيسور کم داريم

ش  خنديده باشد و با دوستان نزديککنند چقدر ھا که جشن گل کچالو برگزار می مچم آقای صالح به بدسليقگی باميانی

 .متلک و فکاھی پرانده باشد

از با خود گفتم بيا تا پايان روز صبر کن و ب. امروز صبح وقتی گزارش را خواندم، ھمان لحظه خواستم چيزی بنويسم

 .ببين که کس ديگری ھم مثل تو از شنيدن اين سخن آزرده شده است يا خير؟ اعتراضی نديدم
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ھا  اند و ما از آن يار مھمدھند که بس ھا درزھای اجتماعی و طبقاتی را نشان می اما چرا ديدن اين چيزھا مھم است؟ اين

وان، سلمان،  وان، جوالی، سقا، گادی سرباز، کارگر، کراچی: گيرند ھای ديگری قرار می نار نامکچالو و شلغم ک. يمغافل

 .بيل، داس، کلنگ، کار، نانوا و معلم

شان داريد؟  وان، سقا، راننده، نجار، خياط، سلمان، کارگر و امثال نام کدام سرباز، کراچی در تمام شھر کابل چند محل به

اند؟ برای وطن  شھيد نشده اند؟ العاده انجام نداده شان کار فوق ان ابتکاری سر نزده است؟ آيا چندتایآيا از جمع ميليونی اين

 ؟اند نرزميده و دست کسی را نگرفته

ای از زندگی، کار و پيکار گرسنگان زشت تلقی گردد،   نشانهگاه پلوخوران باشد و ھرگونه تا وقتی کشور تنھا جوالن

قدر فاصله دارد، حتی اگر نيت نيک داشته باشد و شب  ش اينحاکمی که از مردم.  خواھد بودصلح و سيری عمومی بعيد

 .به کچالو خوران نخواھد رسيد و روز تالش کند، خيرش

  

  
  

 


