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 ۲۱/۰۱۰۲//۰         فریحیی دماونددیپلوم انجنیرص

 ماند حقایق ُپشت ابرپنهان نمی

گفته و داخل منزل  دیآمد اکبر دروازه را بازکرد دو دوستش فاروق و قاسم را خوش آمد به صدا ۀزنگ درواز
پسر  بعد یقهچند دق. گفتند آمدیدکرده آنان را خوش  یخانم و دختر و پسر اکبر هم با فاروق و قاسم احوال پرس دشدن

 : گفت با شوخی و کلچه داخل اطاق شد، فاروق یاکبر با پتنوس چا
 یکنی؟رخصت م یچا یککه امروز ما را به  یشوداکبر جان وقت نان چاشت است معلوم م :فاروق ـ
  . است تیارنان چاشت  یستن ینطوربرادرا ا ین :اکبرـ 

 ید؟شده ا یدارامروز ناوقت از خواب ب یالمـ با خنده بخ قاسم
ناوقت  امروز که چرا نان چاشت را یمبگو یتانتا برا !نینباگفتن  یردی  به ب هشما خو مر بیادرابا لبخند ـ او  اکبر
که تازه  یگریدوست د یکشمارا با  یخواهمخواستم که متر  قتوبخاطر که من شما را  ینستا یلشدل یخوریم،م

 یخواستاو هم م. نام دارد یمصاحب نس یحاج شاید بشناسینش که انسان بسیار جالبی است . کنم یآشنا شده ام معرف
 یکنند پول جمع آور یلتبد یخواهدمسجد را م یها ینقال یکهاما در مسجد به خاطر یایدبجه ب دوازدهسر ساعت 

 یکند،م یپول با مسجد همکار یاست درجمع آور یشقدمپ یاربس یرشخص با تقوا و در راه خ یکو او که  یکنندم
او آمد نان چاشت  یکهوقت یکنیمم و قصه مینوشیم یتا آنوقت ما و شما چا یاید،ب ینجادو بجه ا یاو  یکنیمساعت  یدشا

 .خواهیم کردرا آورده نوشجان 
فرش  یدجد هارا یندو سال قبل تمام قال یبأتقر یکنندم یلمسجد را تبد یها ینقال ینـ او برادر چند بار ا :فاروق

گان افغانستان روان  یچارهپولهارا به ب ینکنند، چرا ا یپول بخاطر آن جمع آور دیخواهنکردند و حاال باز م
 .یکنندنم

 .چطور مملو از پول گردد ینمفتخواران و تجاران د ینا یبـ اگر پول را به افغانستان بفرستند باز ج قاسم
 .است ینتجارت تجارت د ینروزها بهتر ینقاسم جان در ا یگوییدرست م یـ بکل اکبر

 یلیشدل یما دعوت کرد یخانم ها را بدون بار است که من و قاسم جان یناول یناکبر جان ا یـ راست فاروق
 یست؟چ

 یکه تاحال سه چهار مرتبه حج رفته اند و ب یحاج یب یو خانمش ب یمصاحب نس یکه حاج ینستا یلیشـ دل اکبر
خواستم تنها  ینرومرد ها و زنها باهم هستند شرکت کنند، از یکهدر مجلس یخواهندهم حجابپوش است نم یحاج یب

 .یدشو یصاحب معرف یشما با حاج
 ی؟صاحب چطور آشنا شد یحاج یعنینو  یقرف ینـ اکبر جان با ا قاسم
 ییینخوردن نان به منزل پائ یفاتحه در مسجد بود بعد از ختم فاتحه همه برا یک یشـ در حدود دو ماه پ اکبر

من خود را به او  ینکهبعد از یمهم قرار گرفت یپهلو یزم یکدر  یمصاحب نس یتصادفاً من و حاج یم،مسجد رفت
 یگرو د یراتهادر خ یشهاست هم فعال یارکه او در مسجد بس یافتمدر یم،کردم هر دو داخل صحبت شد یمعرف

او تابحال چهار بار به حج رفته و امسال  یشناختند،اکثر مردم او را درمسجد م . یباشدم یممسجد سه یپروگرامها
 ید، شایروزمرا به خانه اش دعوت کرد نام خدا چه خانه وزندگ یکبار پنجم به حج برود،  یدارد برا یمهم تصم

در گراج خانه اش بود باشد، خود خانه و  یکهبر ارزش سه موترما و شما برا یارزش تمام مال و اموال زندگ
 .یکنیرا خو چه م یچرشفرن
 یکند؟صاحب چه کار م یحاج ینـ ا قاسم
 .یباشددر مسجد م یریهخ یمصروف کارها یادو ز یکندـ به فکر من کار نم اکبر

 را از کجا کرده است؟ ییپول و دارا ینقدرپس ا یکندکار نم یکهـ وقت فاروق
 .دار بزرگ بوده و پولهارا از آنجا با خود آورده است یهدر افغانستان تجار و سرما یالمـ بخ اکبر
 : که یگوینم یدییکه پول را از کجا کرده نشن یکنیـ او برادر چه سوال م قاسم

 مکن یزهگان ست هخداداد با
 ستا دادداـکه خداداده را خ
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 ی، انسانهاداردبرکت  ازپول حالل و پر یشودکرده معلوم م یداآورده و پ یکهـ وهللا برادر پول را از هر جا اکبر
حالل و پاک  شان پول یاورندبدست م یکهپول یباشندبا تقوا و خدا پرست م ینقدرکه ا یمصاحب نس یهمانند حاج

 .است
 یخواستیآسان بود که م یاربس یمدر افغانستان بود یمشکل شده است وقت یسالها کم ینـ انسان شناختن در ا فاروق

 یاما در کشور ها.و چه از گذشته آن  یل، چه از فام یلچه ازتحص یاوریشخص معلومات بدست ب یکدر باره 
 .بود یقدق یاربس ینراهدر ا یدبا ستشناخت افغانها کار مشکل شده ا یکنیمم یکه ما و شما زندگ یرونیب

 یکانسان و ناانسان همه در  یدانش،بادانش وب یافغانها ینجار اگفتار با تو همنظر هستم، د یندرا یـ من بکل قاسم
 یماد ییبه دارا یگیرداحترام به افراد ارتباط م یده،وشرافت گرد یتدانش، انسان ینسطح قرار گرفته اند، پول جانش

 .آن یآن فرد نه به سطح دانش و شرافت انسان
 کردم بخاطر پولش است؟ یمصاحب نس یحاجکه من از  یفهایتعر یکنیدگل شما فکر م یبرادرها اکبرـ
 یکنه  یماز طرز شناخت افغانها صحبت کرد یصاحب نبوده، ما بطور عموم یاکبر جان مقصد ما حاج یـ ن قاسم

 .فرد خاص
که خودت  یماگر ما بدان یکنیمنم یانکه ما سخنان خودرا در لفافه ب یشناسیـ اکبر جان خودت مارا بهتر م فاروق
 یفتعر یدخوب را با یانسانها یگویم،م یتبرا یممستق یکنیم یفتعر یادشصاحب را به لحاظ داشتن پول ز یحاج

 یکردیم یاد یهایشو خوب یمصاحب نس یاز حاج کهحاال  ینهم. کرد یدبا ینبد نفر یبه انسانها یکهکرد و همچنان
 یزان شب تلخ و غم انگ یادمرا به 
شب و روز در ترس و وحشت  یچارهقدرت را بدست داشتند و مردم ب یهاچمو پر یهاخلق یکهانداخت زمان کابل
به احزاب خلق و پرچم نداشتند خواب راحت از  یبستگ یلهایکههمه فام یرسیدشب فرا م یوقت یکردندم یزندگ

 یحوزه ها یشود و افراد وحش بیدههر لحظه امکان داشتکه دروازه منزلشان کو یراچشمانشان زودوده شده بود ز
شد و  یدهدروازه خانه ما به شدت کوب یاهیکهانها گردد، آن شب س یداخل خانه ها یزانشانبردن عز یبرا یحزب

دروازه را باز کردم ، تعداد از  یمن به زود یم،با ترس و وحشت تمام از خواب برخواست یلفام یهمه اعضا
بخواهند داخل خانه شدند بعد آنکه خانه هارا تاده بودنند و بدون آنکه اجازه یسدم در ا یسو چند فرد پول یهاحزب
سنش  یکهها یاز حزب یکیبرداشته  یزکتاب را ن جلد یکردند دستان برادرم را بسته کرده و در حدود س یتالش
 ینر ایغ یمنس یقرف یدآمر انها بود کرده پرس یشدکه معلوم م یگرید یرا طرف حزب یشجوان بود رو یلهاخ

 یکی ینبا خنده گفت حاال با ا یشودفراموشم نم یچگاهنه او که چهره منحوسش ه یاهم است  یگرید یشخص کس
 یچگونهاز انها خواست تا پسرش را رها کنند اما انها ه یدهدو یو زار یان، مادرم با گریمکه برو یدبرو یمکار دار

 یلبود که همه فام یبار ینبا خود بردند و آن آخر شانمادرم نکرده برادرم را کشان ک یبه عذر و زار یاعتنا
 یو حت یتا خاد، وزارت داخله، زندان پل چرخ یحزب یدارند، ما مدت دو سال تمام از حوزه ها یادبرادرم را ب

 شاما نه مرده و نه از زنده ا یداکنیماز برادرم پ یتا اثر یمنام رفت یمنس یعنیبار نزدخود آن انسان ناانسان  ینچند
 .یمحاصل نکرد یخبر
 یو خود را ناراحت ساخت یآورد یادترا به  یزغمانگ یفاروق برادر باز خاطره هاـ  قاسم

 یادآور یمصاحب نس یاز حاج یکهنبود که خود و شمارا جگرخون کنم، فقط وقت ینقاسم جان هدفم ا یـ ن فاروق
 .شرف انداخت یقاتل و ب یمنام آن نس یادمرا به  یدشد
که  یامثال شما راعزادار ساخت خبر دار یلشمارا و هزاران فام یلکه فام یوجدانب یمـ فاروق جان از نس اکبر

 کجااست؟
بود و  یحزب یاز حوزه ها یکیدر خاد داشت، خانمش هم آمره  یاو ُپست مهم یمما در کابل بود یکهـ تا وقت فاروق

و  یاروپاه یازکشورها یکیخلق و پرچم در  یهایحزب یگراو هم مانند د یدصاحب لکها هزار دالر شده بودنند شا
مرفه  یافغانستان بدست آورده اند زندگ یدهستمد ردمو چپاول م یاز غارت، دزد یکهفراوان یبا پولها یکاهیامر یا

 یو پرچم  یخلق یها یحزب یبسقوط نج یکدر پاکستان نزد یدداشته باش یاداگرب یحت یکنندم یرا سپر یو آرام
و  یشمصروف ع یهراس یچگونهو امن داشتند و بدون ه یارمرفهبس یدر آنجا زندگ یکردندکه به پاکستان فرار م

 یهبودنند که از طرف آنها حما یقینهم ارتباط داشتند و مت ینمجاهد یآنها در خفا با سران وکالنها یرانوش بودند ز
قرار داشتند و در هراس  پاکستان یسمورد ازار و شکنجه پول یشههمانند ما و شما هم یافغانها یکهدر حال یشوندم

 .بودند ینبه اصطالح مجاهد یتکارجنا یهر لحظه ترور از طرف باندها
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جنگساالر وجود داشت و دارد  ینو مجاهد یهاپرچم یها،خلق ینکه ب یمخف یـ با همان ارتباطات و زد وبندها قاسم
 یمو مظلوم افغانستان در پارلمان و تقس یچارهمردم ب یخونها یدناز پول وآشام یشانپرکردن بکسها یحاال برا

 یتو کافر و من مسلمان هستم خبر یکهها چسباز بر یچنوعاند وه یکدستو  یکنواباهم  یدولت یهایکردن کرس
دوباره افغانستان رفته اند و  یشرمب یهایو پرچم یهاالشها است که خلق یمو تقس یناناطم ینو براساس ا یستن

 یدستجم یو گورها یگونهاافغانستان را به پل یچارهمردم ب یمابق یگرد یکبارند تا هست یحزب یتهایمصروف فعال
 .بسپارند

صاحب است، دروازه باز شد و آواز  یحاج یالمبلند شده گفت بخ یشزنگ دروازه به صدا در آمد اکبر از جا     
هردو داخل صالون  یمصاحب نس یاکبر و حاج ید،کن یصاحب مهربان یحاج یگفتکه م یرسیداکبر به گوش م

 یمعرف یمصاحب نس یبرادرها با حاج فتبلند شدند، اکبر با صدا نسبتاً بلند گ یشانشدند، قاسم و فاروق از جاها
برداشت  یشبه پ یکرد، فاروق هم قدم یصاحب خود را معرف یرفته با دست دادن با حاج یشپ یقاسم قدم ید،شو

، سرش ۀ بهت زدهچهربا و یدخشک یشدر جا یتدراز کند همانند اسکل یسالم و معرف یاما بدون آنکه دشتش را برا
 یمگیاکبر با سراس .رفت یروناز اطاق ب یدبگو یزیحلقه زده بود و بدون آنکه چ شرد اشک در چشمانکرا بلند 
را با  یشرو یکهفاروق در حال یلیشد ، در کنار حو یرونقاسم اشاره کرد و قاسم با عجله از اطاق ب یبه سو

گذاشت و  اوشانه  یکرد دستش را رو یکنشسته بود، قاسم خود را به او نزد یچوک یبود باال یدهدستانش پوش
برداشت با  یشفاروق دستانش را از رو ی؟فاروق جان حالت خوب است چرا دفعتاً اطاق را ترک کرد یدپرس

 :گفتبه سختی  مد آبر گلویش می  به سختی از بغض  یکهچشمان پر از اشک و صدا
  .را از ما  گرفتما  ابد برادرم  یاست که برا یمهمان نس ینا ! قاسم 
 

 
 

 این شاخه گل را به  روح کسانی تقدیم میکنم که گورشان تا کنون نامعلوم است


