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محمد عارف عباسی

ایشیا تایمز ASIA TIMES
نشریۀ معتبر امور سیاسی  ،اقتصادی و اجتماعی ممالک شامل قارۀ آسیا و جهان راپور نهایت درد ناکی را از فقر و
بینوایی مستولی بر افغانستان به نشر رسانده که با غم انگیز ترین عکس های اطفال معصوم مبتال به سوء تغذی که هر
کدام چارچوب استخوان و یا اسکلتی بیش نیستند .
با مصاحبه به بیش از هزار خانواده ،گفته شده قوت الیموت شان در شبانه روز مقدار کم نان خشک و آب جوش است
و کالن ساالن کم ترین قسمت این نان را می خورند  .من نخواستم خاطر تان افسرده سازم و عکس های قلب پاره کن
اطفال را کاپی نه کردم .
اما مطلبی در این راپور ذکر شده که نمی دانم آن را چه تعبییر کنم .خانواده ای در قندهار گفته است که از مواد خوراکه
صرف یک کیلو روغن نباتی داشتیم که خود مصرف نکردیم که مبادا مهمان نیاید .
مردم در آتش فقر می سوزند و هزاران طفل در اثر ناخوراکی می میرند و نخبگان ،خبرگان و ارباب قلم و فضیلت
ساالران ما در پی داستان کشف الحال صد سال پیش اند و پختۀ کهنه به باد می دهند که هیچ دردی مداوا نمی کند..
رسالت و مسؤولیت دانا و آگاه ،رسیده و فهمیدۀ ما در این حال هالکت بار وطن و سانحۀ بی سابقۀ بشری آن همین
است؟

سخن هفته
خداوند را پسند نیاید گر ز نیکو کاری های بندگانش یادی نه کرده آن را نا دیده گیری .
با آمدن سیل پناه جویان و آوارگان افغان به امریکا ،جمعیتی از جوانان بی نهایت مهربان ،با عاطفه ،با احساس و انسان
دوست افغان ،به شمول دختر و پسر ،آرام نه نشسته به طور رضا کار برای فراهم آوری تسهیالت الزم برای این پناه جویان
داخل خدمت شده با تقسیم وظایف هر دسته در مورد خاص چون اسکان ،لوازم خانه ،البسه ،کمک های دولتی ،تعلیم اطفال،
مسائ ل طبی وسایل نقلیه و سائر احتیاجات آنی شب و روز در فعالیت و خدمت اند.
من از فعالیت های این رضاکاران در ایالت کلیفورنی اطالع دارم و یقین دارم که در سائر ایاالت امریکا ،ما چنین هموطنان
دلسوز ،مهربان ،با احساس و با مسؤولیت داریم.
اما در بین شکوه های دوستانه از بعضی این رضاکاران شنیده می شود که حاکی عدم قناعت به اصطالح نا شکری و زیاده
خواهی بعضی از پناه جویان که بعضی فکر می کنند به زور آورده شده و ندامت دارند و بر حال و شرائط خود واقع بینانه
فکر نکرده دنیا را قرض دار خود می دانند و بهترین زندگی را ترک کرده اند.
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لطفا ً مقاالت خود را به این آدرس ارسال بداریدinfo@arianafghanistan.com :

اما اصل مطلب قدر دانی و ارج گذاشتن به خدمات بی شایبه و بشر دوستانۀ هیأت های رضا کار افغان در خدمت پناه جویان
نو وارد در امریکا است.

برای مطالب دیگر محمد عارف عباسی روی عکس کلیک کنید
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