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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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   کابل-يونس نگاه

  ٢٠١٩ اکتوبر ١٨

  

  فقر و راستکاری

  
 برگردانده شصاحب به دوباره را آن و يافته را افغانی ھزار ٣٠٠ یئجا از ھرات واليت در کارگر اين شودمی گفته

 و کارگر اين ظاھر تفاوت به بعد .گفتم شادباش آدم اين نفسی پاک به و شدم خوش خبر اين شنيدن از اول .است

 لوحانهساده راستکاری اين شايد گفتم .گذشت مذھن در ديگری چيزی ديدم، وقتی تقديرکنندگان آن و پول آن مالک

 رویپيش( دھندمی گرانغارت به یدودست را خود مال شدهغارت و فقير مردم .ھاستآدم مشکالت از بسياری ۀماي

 کرده کار وقفهبی امروز تا نوجوانی از کارگر آن شايد .)نباشد گرانغارت از شايد او چون ديوار، پول اين صاحب

 ھایباغ شده، پخته بسياری ھایسرک گرديده، ترچاق زيادی ھایشکم شده، آباد زيادی ھایخانه او دستان رنج از و
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ً تقريب ريزیعرق مصروف جامعه ۀالي ترينينئپا در و نيست سير ھنوز او اما هگشت سرسبز زيادی ه ب .است رايگان ا

 آن ھایمعامله از يکی سود نصف موران،أم آن از يکی رشوت قلم يک معادل افغانی، لک چند تصادفی صورت

 افغانی لک سه تا نيست ستحقم ندارد خود بوت برای پول که کارگری آن آيا .است گرفته قرار او رسدستبه تاجر

 شود صاحب اتفاقی صورته ب و خون و کشت بدون شود،می گم آن لکسه که دارد زياد پول قدرآن که را کسی پول

 برنج بوجی چند اشخانواده ۀگرسن شکم برای و بدھد را اشخانه کرايه بخرد، نو بوت ھايشبچه و خود برای آن با و

 بخرد؟ روغن پيپ چند و

 ندارند دوست ھاينیئپا چرا شود؟نمی باطل نمازشان بقاپند ھرچه ھاينیئپا از و نيستند راستکار ھااالدستیب چرا

 بخورند؟ را ھایئباال "حق"

  
  


