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 ۲۴/1۰/۲۰۲1              یونس نگاه

 

 ما از گرسنگی بمیرد نگذاریم همسایهٔ 
 

دیوار   به در اند، حتماً همسایهٔ   آن کودکانی که در غرب کابل جان داده
که ی ئها های نزدیک یا دورشان )همان اند. احتماالً در میان آشنا  داشته

شان بیشتر اندوهگین و   اند و بعد از مرگ  شناخته  اینان را با نام می
اند که برای کاشت موی، کاهش   اند( کسانی بوده شاید شرمسار شده

  .چربوی شکم و خرید موبایل برند بودیجه دارند
 

دهد، و برای   ای را نجات نمی های بشردوستانه هیچ جامعه  کمک
تر انجام شود. ولی دستگیری  بنیادیرهایی از فقر و جنگ باید کارهای 

تواند بسیار موثر   و حمایت در نجات افراد هرچند محدود جامعه می
تمام شود. باید بدانیم که امروز در وضعیت بحرانی نی بلکه بسیار 

  ها و احصائیه نچه گزارشآ تر از کننده چقرتر از بحرانی و بسیار نگران
مسال تهدید جدی در سراسر گویند قرار داریم و فقر زمستان ا  ها می

 یونس نگاه       افغانستان خواهد بود. 
رو عبور داده به دسِت بهار و تابستان سال بعد بسپارد،  زمستان پیش سالمت از   نفری را به اگر هرکس بتواند چند

زنگ وضعیت نزدیکان، آشنایان و همسایگان خود   به  شاهکار کرده است. الزم نیست بسیار دور بروید، گوش
بوجی آرد و یک پیپ   کنید در معرض خطرند احوال بگیرید. یک  دور از کسانی که فکر میباشید. گاهی دور 

داشته باشد،  مصرفخط زدن یک تفریح آخر هفته  هٔ انداز  روغن، یا یک خروار چوب شاید برای کسانی از شما به
  شاید آنانی که زنده میای در قندهار، دایکندی، پنجشیر یا جوزجان چند زندگی ارزش دارد و  ولی برای خانواده
 .های دیگر لذت ببرند  ها و تابستان سال یا پنجاه سال دیگر زنده بمانند و از بسیار بهار مانند هرکدام هشتاد

 
های خود   اند. آنان حداقل اگر از خاله، عمه، و خواهرزاده  چند درصد نفوس افغانستان امروز نیز غرق در رفاه

جهان  هٔ تان را در هرگوش  هٔ کمتر خواهد شد. امسال آیفون تازه نخرید. فرش خاناحوال بگیرند رنج چند میلیون افغان 
شود به   جویی می  اگر هستید بدل نکنید. اگر توانستید لباس زمستانی برند نخرید و بخشی از پولی را که صرفه
خوراک، پوشاک و نزدیکان نیازمند خود کمک کنید. ما یک ماه قبل در خانه جلسه گرفتیم و گفتیم که در مصرف 

های قبل خود را امسال استفاده کنیم و تا   های پارسال و سال  تفریح خود حداکثر احتیاط را بکنیم. از جمله لباس
 .توانیم به افغانستان روان کنیم انداز می ایم لباس نو نخریم و چند قرانی را که پس مجبور نشده

 
گاهی بیاندازیم. آیا بارها کسانی دست ما را گرفته از چقری خود ن هٔ چنینی به گذشت های این  برای اهمیت مساعدت

توانستم. مکتب رایگان   بود مکتب خوانده نمی  ام نمی خانواده هٔ نکشیده اند؟ من اگر حمایت کسانی بیرون از حلق
و درس خوردم   چرخید نان می  ها می  ای که از پول مساعدت ام را در لیلیه خواندم، چندین ساِل بسیار حیاتی زندگی

شدم. شما هم اگر   ماندم، شاید تفنگ شانه کرده جایی کشته می  سواد می بود شاید بی ها نمی  خواندم. اگر آن کمک می
 .ایم. دین خود را ادا کنیم ها در زندگی خود خواهید شد. ما همه مدیون خود فکر کنید متوجه نقش مساعدت هٔ به گذشت
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