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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

 
   کابل-يونس نگاه

  ٢٠٢٠ جنوری ٠٣

  
 مردم جاللی

 وان،کراچی و وزير  .داشت مندعالقه مختلف اقشار ميان در جاللی آصف

 .کردندمی تماشا را وا ھایبرنامه سرگردان و یئجا اللوان، و يسئر

 خاکی آدم که بود معلوم ھايشصحبت از .نبود خوانکتاب و اکادميک آدم جاللی

 ھا،بنداری ھا،نشينسماوات طعم نيز ھايشفکاھی .بود بازار و کوچه خوشدار و

 اجراھای با او .بود ھابازاری صدای او .داشت را ھاپيتوی و انديواالن

 فردا اگر و کرد ماندگار را روزگارش غم و دیشا داستان صدھا اش،ديدنی

 ھافکاھی کند، تحقيق ھاسال اين تاريخ و فولکور درمورد کسانی و شود آرامی

 .بود خواھد است، گذشته ما بر آنچه درک برای مھمی منبع جاللی ھایقصه و

 یئانجو و کميسيونی و درباری ھایلسهج درً احتماال .نداشت جای "ھنرمندان و اديبان" اشرافی محافل درً احتماال جاللی

 جمع در يا باشد، شده خم رھبر فالن پيش يا باشد، بوسيده را قومندان فالن دست که ايمنديده عکسی او از .نداشت راه نيز

 .بفروشد فخر و کند ھنرمندانه ادای و اکت یئاتحاديه و انجمنی دالالن

 و دھد، جلوه مبتذل "ھنر اھالی" برای را او شايد صفت ھمين .بود پيرايهبی و ساده افغان ھاميليون آاليشبی ۀينئآ جاللی

 را او مردم ۀتود اما، .ندانند تمجيد ۀشايست بازاریکوچه ھاییئگو رک و تيوريک ناپختگی خاطره ب را او کسانی شايد

 .کرد خواھند حس ھاسال را اشخالی جای و داشتند دوست

 يافتند،میء ارتقا خورانرشوت و دزدان شدند،می قھرمان کشانآدم و ھاپرانراکت بود، مد سوزیمکتب که شرايطی در

 باليدند،می خود خارجی ھایوابستگی به زورمند مدارانسياست کردند،می افتخار وطن ترک و فرار به ھاخواندهدرس

 شايد .نبود تقصيرش سازد، مجھز ھنر ادميکاک ھایظرافت با را خود بود نتوانسته او اگر .بود بزرگی کار شدن جاللی
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 برايش زيادی فرصت کردن پيدا نان و بود کرده ھاخلقی سربازی و مجاھدين راکت از فرار صرف را اشجوانی

 نيز را او کتاب سھم شايد .بود کرده بمباران پرچميی يا بود سوختانده مجاھدی نيز را او مکتب سھم شايد .بود نگذاشته

 .بود دزديده فاسدی يا بود دهدا َدر طالبی

 آسيب و محرومان نصيب ھايشخنده و خليدمی دزدان و زورمندان جان به گاھیگاه جاللی طنزھای نيش که ھمين

 عزيزشان نيز اين از پس و بود داشتنی دوست ھنرمند او وطندارش ھاميليون برای  .بود غنيمت بسيار شد،می ديدگان

 .ماند خواھد

 

  


