
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 2021اکتوبر  27چهارشنبه       هشت صبح                                              - رزام      

 در چهاررایه شهردرماند 
ی

؛گ  

 نه جایی برای ماندن دارم و نه نایی برای خوردن 
 

های  راهی یم، با حال خراب و اوضاع خسته در یکی از چهار دقیقه شام است. روی دو پا   ۵:۵2ساعت  

بینم.  ریزم و گاه هم سکوت کرده به اطراف می اختیار اشک می شهر کابل نشسته و حیرانم. گاه بی 

ات پولی، خواستم اتاقم  دادم. به نسبت نبود امکان هزار افغانی کرایه می   ۴جا اتاقی داشتم که ماهانه  این 

هزار   2، اتاقی به قیمت  تر باشد. یک روز قبل تر و اقتصادی را تبدیل کنم و جایی پیدا کنم که ارزان 

اش را در آخر ماه  افغانی پیدا کردم و خواستم وسایلم را به اتاق جدید که قرار است کرایه   700و  

هزار    ۴یه از اتاق قبلی با بل برق که حدوداً  پرداخت کنم، انتقال دهم. اما با بسی رنج، یک ماه کرا 

 .مشود، قرضدارافغانی می  200و  

ام چند روزی مهلت بگیرم؛ اما  خواستم بروم نزد مسوول بالک، تا وقتی بدهد و برای پرداخت بدهی 

م  . گفت، درب اتاقم را بست و خواستار پول شد امیدی تمام وقتی از رفتنم به اتاق دیگری آگاه شد در نا 

ترین پاسخ برایم گفت: »مشکل ما نیست که نداری. پول بیار، بعد وسایل  پول نیست و ندارم! با آسان 

 « .را جمع کن و برو 

صبح که از خواب بیدار شدم، پول برای خرید نان نداشتم. منتظر ماندم تا چاشت شود و خدا مهربان  

آیم. آمد و فهمید پول ندارم. نانی  می  ای باز شود. تماسی آمد از دوستم، گفت پیشت است، امید دریچه 

ام، بست مانده راهی کامل بن شود و در دو آورد و باهم پیشین نان خوردیم. اما حاال که هوا تاریک می 

کند که چه کنم. پولی برای خریدن نان، سرپناهی  بینم و اصالً ذهنم کار نمی هیچ چاره و امیدی نمی 

 .یم باقی نمانده است گی برابرای بودن و امیدی برای زنده
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اند.  مشکالت و اقتصاد شکسته، راهی مهاجرت شده   ام )پدر، مادر و برادرانم( همه به دلیل خانواده

ماندن یک سمستر درسی  باقی  دلیل  به  این من  بروم و  نتوانستم  کابل،  دانشگاه  در  اما  ام  ماندم.  جا 

دانم به مقصد خواهند رسید یا خیر.  د که نمی انهای تمام، پشت مرز ماندهام اکنون نیز با سختیخانواده

 تر از این روزها هم خواهد آمد؟گویم: مگر سخت با خود می 

چند دقیقه قبل از نبشتن این متن، فکرم به جایی رسید که با یکی دوستانم باید تماس بگیرم. وقتی  

تماسم را جواب داد، گفتم »مزاحم نباشم!« گفت: »مزاحم استی«. بدون کدام جواب دیگری تلفنم را  

 .قطع کرد 

های روشن در حال  راغ های متفاوتی با مردمان متفاوت با چراهی که موتر ام و این چهار من مانده

 .کنم ضعف خواهم کرد و از حال خواهم رفت اند. احساس می گردش

گذرد؛ اما لطفاً دست کمک به سمت دوستان خویش    که من چه خواهم کرد، یک فردم و این می این 

شان بروید. چه سودی دارد که تو نانی برای فردا    که تلف شوند، سراغ   دراز کنید و تا پیش از آن 

گونه    شناسی، از فقر و نبود نان تلف شود! شاید دوستان زیادی از شما این ما کسی را که می داری، ا

اند،   نانی نمرده   اند و از بی  کسی سکته نکرده  ها تا از بی شبیه من مشکالت داشته باشند. به آن 

 .برسید 

   _____________________________________________ 

 به کمک و یاری هموطنان تان بشتابید!   خپلواکی: – استقالل 

 

زنان کار   خواندن، زیاده نماز  بدانکه،  ت اس  پیر
،  فزون روزه و  ی  ت اس  نان  یا رصفه داشت 

 است   جهان  تماشای نمودن، حج و 
 اما  نان دادن،  کار  مردان  است... 

 انصاری عبدهللا خواجه


