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 ...که دهمیم یشاهد من
 
 

 تیسا در مامون رزاق پرکار مبصر و سندهینو داد. تکان را اسالم جهان که کرد درز ها رسانه در یخبر گذشته هفته
 یا باره در یفارس BBC و دانست رانیا حکومت سقوط یصد در صد و یدیکل نشانه را آن افغانستان گذارشنامه

 .دیرسان نشر به یراپور ان
 برگزار عهیش مسلمانان یبرا رانیا یشهرها ریسا و تهران یمصال در فطر دیسع دیع نماز کهیحال در گفتیم خبر
 کردند! یریجلوگ آباد افتی منطقه در سنت اهل نماز یادا از یتیامن یروهاین شد،

 بعداً  اما بود، شده موافقت نماز نیا با قبالً  که است نوشته یتیتو در باره نیدر یاسالم یشورا مجلس ندهینما کی
 است! نموده یریجلوگ محل نیدر زین صبح نماز یبرگزار از یحت سیپول که شد معلوم

 مربوط که گفتیم ای و دادهینم جواب ای نبوده دسترس در ای گرفته تماس که یمسوول هر با که است افزوده ندهینما نیا
 !ستین او

 یبدرست مردم تا سازمیم کیشر یبخاطر را موضوع آن ،2011 سال در مشابه انیجر کی زنده شاهد بعنوان من
 نیا شاهد هرات شهر یابدال شاه احمد یکتابفروش مالک محمد دهند. صیتشخ اهیس از را دیسپ و نموده قضاوت
 است. موضوع

 نموده دیبازد تهران انقالب ابانیخ و مشهد یها یکتابفروش از تا بودم رفته نرایا به کوتاه سفر کی به سال آن در من
 .مینما یداریخر را خود ضرورت مورد کتب و

 دامنه در تهران یکجا در دانمینم حاال که میرفت یپارک یتماشا به محمد دعوت به سوم، روز صبح ۸ ساعت یحوال
 کنون دیشا و داشت ادامه هم هنوز ها یبلند بطرف آن ییبایز و یشان درخت و توسعه یکارها و شده احداث کوه کی
 باشد. تهران یحیتفر محالت نیبهتر از یکی

 نیشر لهجه به محمد م،یبود رفته باال را یکوه مشجر پارک نیاز یکم قسمت هنوز ما که صبح ده ساعت یحوال
 وقت در چشم که کردم قبول درنگیب من و ولولو( ځلمون یجمع د رهیخ له به )نن که گفت نبم یسیبادغ زبانان پشتو

 رفت. میخواه نماز به نهییمع
 مقبول پارک نیا احداث یچگونگ دنیفهم و دنید عالقمند که من کرد. تکرار را خود شنهادیپ محمد بعد قهیدق پانزده ده
 پانزده – ده او اما م،یدار وقت ساعت دو اقالً  هنوز که کردمیم فکر بودم، یگیر و یسنگ کوه کی یها دامنه در
 .میکرد حرکت دو هر و نگفتم یزیچ ناچار من م،یرس ینم مازن به مینرو حاال گر که گفت اصرار با باز دگر قهیدق
ً یتقر که میرفت یتیوال یها بس نالیترم به یتکس کی با پارک، محوطه رونیب در  در .رفتګ بر در ار ساعت مین با

 بس از شده ریت کرج از .میافتاد راه است، یحیتفر شهر کی که کرج بطرف بس کی توسط و میدیخر تکت نالیترم
 یگ زنده یکندز نیمهاجر وقت آن در که میفتر ییجا به یمسافربر - یبارکش کوچک موترک کی توسط و شده ادهیپ
 .کردندیم

 .میدیرس مقصود محل به تا میرفت ادهیپ قهیدق پانزده حدود بود. ظهر ۱۲ از بعد ساعت حاال
 سنگ از مردم کردم. شکر بار صد افغانستان وقت آن مساجد به من که بود چارهیب و ساده یبحد انیکندز نیا مسجد

 داشت. را نفر هشتاد - هفتاد حدود شیگنجا که بودند ساخته یگاه نماز بلوک و چوب و خشت و
 رو نیهم از شود، پخش کریلودسپ قیطر از اذان ندارند، اجازه که بود کرده اخبار نیمهاجر نیا به یرانیا مقامات

 شد. ادا جمعه نماز و گرفت صورت داخل در اذان
 معرفت محمد با و بود کندز آباد خان یولسوال یاهال از که مسجد محترم یمال دعوت به محمد، و من نماز از بعد
 یجمهور در یزهایچ از خود یها صحبت انیجر در مال .مینمود صرف را چاشت نان و رفته او خانه به داشت، یلقب
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 سنت اهل گزاران نماز به یرانیا مقامات شد، تکرار باز امساله فطر دیسع دیع در نکیا که کرد قصه رانیا یاسالم
 !!ندینما ادا تهران آباد افتی در را دیع نماز که دادند نه اجازه الجماعت و

 یکوه پارک احتیس ماندن لیناتکم و جمعه نماز به آمدن کار در عجله بخاطر من دیفهم یم که محمد گشت، باز در
 حاال و میدیرسینم نماز به م،یکردینم حرکت صبح مین و ده - ده همان اگر گفت بودم، شده ناراحت یکم اول در تهران

 !میردګبر تهران به دوباره که است بکار ساعت دو باز
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