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  صداقت يک شعله ئی
  

، توسط  بعد از اشغال کشور١٣٧٩درسال .  که در تھران اتفاق افتاد١٩٨٠شود به بھارسال  جريان داستان مربوط می

وای خود افغانستان عزيز أن نيز چون ھزاران ھموطن بيچاره ام مجبور به ترک ممزم روس يعساکر سوسيال امپريال

 که در اثر فرار از کشور ما ی تعداد داکتران١٩٨٠ الی ١٩٧٩درسالھای . شدم و به کشور ايران پناه گزين گرديدم

رسيد که ازطرف دولت ايران در شھرھا وقصبات آن   نفر می٣٠ً شده بود تقريبا به "اسالمی ايران جمھوری"نصيب 

ه مجانی نظر به شرائط آن زمان ب کشور به کار گماشته شده بودند و اين ھمه ثروت معنوی حاضر و آماده مفت و

 .       دسترس دولت ايران قرار گرفت

ان شده بودم به تھران مسکن گزيدم  به لمند داخل زاھدانسور با گذشت از آب ھخ من بعد از زحمات زياد که ازطريق چ

حيث طبيب که مشغله ام در کشورم نيز در شفاخانۀ جمھوريت بود در يکی از معاينه خانه ه مجرد داخل شدن به تھران ب

کردم زيرا داکتران ايرانی کمتر حاضر بودند  من شب ھا کار می. کار نمودمه يا درمانگاه ھای شھر تھران آغاز ب ھا و

در خيابان ناصر خسرو دريک . دادند ازين رو برايم مزد خوبی ھم می. ف شب مريضان عاجل را تداوی کنندطر که از

اق خود تکه شبھا بعد ازکار و تداوی مريضان عاجل خسته و مانده در  ا. اق کوچک اجاره کرده بودمتمھمانخانه يک ا

 کار خود شروع میه عصر دوباره درمانگاه رفته بکردم و  ًآمده و تقريبا تمام روز را به خواب واستراحت سپری می

  .شد که صبح می کردم تا اين

رفتم با يک دوست و رفيق  در خيابان ناصر خسرو برخوردم که  اق خود میت دريکی از روزھا وقتی صبحگاه طرف ا

ھلوان صديق نام داشت   بچه ھا پۀگفته دوست محترمم ب. يکديگر را شناختيمدر ھمان نگاه اول، وقتی باھم مالقی شديم 

 يک پايۀ شعار را او هًبا او اکثرا در تظاھرات يکجا بوديم که ھميش. که با او در کشور خودم در شھر کابل آشنا بودم

ًاو  بنيۀ قوی و قد نسبتا بلند داشت . کرديم  پيشاپيش تظاھر کنندگان حرکت میدر کشيدهدوش ه ويک پايۀ شعار را من ب

باعث تفاوت  قد ھای ما کج ويا پست و  ر ازاکرديم، شع  حمل میمظاھرهيکجا شعاری را دريک که من با او  و زمانی

 .      شد بلند معلوم می

صديق جان نيز مانند من وصدھا ھزار ھموطن ديگر .  جويای احوال ھمديگر شديم،عليکو در آنروز بعد از سالم 

مصرف رسيد اما ه شتم وھرچه پول داشتم ب گ که دنبال کار میاوگفت چند روز بود. ترک ديار کرده وبه تھران آمده بود

اقی به تگردم چون تاحال ا اق میتدست آورده ام و اکنون دنبال اه شود که يک کاری ب خوشبختانه يکی دو روز می

ش نمايد  معار  امراپرداختهاق ھم آنقدر ارزان نبود که شخص بتواند از مزد کارخود اجاره تاجارۀ ا. اجاره نگرفته ام

  .وھم به فاميل خود کمک کند
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صديق جان : تم فًخاطرم خطور کرد و دفعتا گه در آن لحظه فکری ب. اق بودتحال او در تالش پيدا نمودن يک ا ھر  به

که شبھا ازکار آمدی  وقتی. خوابم  اق اجاره نموده ام که فقط روزھا به آن ضرورت  دارم چون روزانه میتمن يک ا

کار خود بروی و به اين صورت ه صبح ب شب ھا درآن آرام استراحت کنی و اق من استفاده کنی وتتوانی از ا می

 . صديق جان خوش شد وبا تشکر پذيرفت. زاف بپردازیگپول  اق اجاره کنی وتمجبور نيستی که ا

 و.  را دربانک بگذارمتوانستم پولھايم  مین کردم و  کار سياه می،در آنوقت چون نه پاسپورت داشتم ونه کدام سند ديگر

پولھايم را که درمرور چھار ماه جمع کرده بودم وبه حدود سی ھزار تومان شده بود ودرآنوقت دارائی زياد بود      

 غير ازين برايم ه ایرا در زير بالين خوابم گذاشته بودم زيرا ھيچ چار  آنھاۀًبناء ھم. اق خود بگذارمتمجبور بودم در ا

       .  ممکن وميسر نبود

کار نرفنه وخيلی ه اقم آمدم ديدم صديق ھنوز بتگذشت يک روز صبح که به ا که از اقامت دوستم می دوسه روزی

کنی ؟ اين پول ھارا چرا  اين چکار است که می: شکوه کنان وغضب آلود گفت . اوقاتش تلخ و اعصابش خراب است

.  ن به پول تو ھيچ ضرورت ندارم زيرا خودم کار يافته امخواھی مرا امتحان کنی ؟ م زير بالشت گذاشته ای ؟ آيا می

 گذاشتن اين مبلغ زير بالشت چه مفھومی دارد؟    

دوست عزيز عصبانی مشو من بيچاره چون تو يک آواره ھستم و چون تو ھيچ سندی ، ھيچ پاسپورتی ويا برگھی  : گفتم 

 نداشتم جز یم است به بانک بگذارم و ھيچ چارۀ ديگردر دستم نيست که توسط آن بتوانم اين پول را که محصول کار

ف با شنيدن اين حر. بگذارمزير بالشت بگذارم و درحين حال فراموشکرده بودم که ترا درجريان ه اق بتکه در ا اين

کنی و برای آن ارزش قائل نيستی با اين ھمه  چرا درمقابل پول اينطور سطحی برخورد می: چھره اش باز شد وگفت 

 شد ؟        رفتم آنگاه چه می داشتم ومی اگر من اين پولھارا بر می. شود ھرکاری کرد میپول 

ديگر  تو وه دوش داشته ايم من به ما ھردو شاگرد يک مکتب ھستيم و ھردو پايه ھای يک شعار را ب! گفتم صديق جان 

 .     راھروان راه مردم اعتماد دارم

اق بوديم ودر تمام مدت پولھا سر جايش بود و يک تکردم ھردو دريک ا  میکه از تھران جانب ترکيه حرکت تاروزی

ئی صادق ھيچ که از تھران رفتم ازآن دوست گرامی و آن راد مرد وشعله  ن آبعد از. تومان ويا يک لایر آن کم نشد

 . وطن برگردد و فاميل خود را کمک نمايده خواست دوباره ب تۀ خودش میفقرار گ. احوال ندارم

اين بود اخالق مردان وزنان کشورم که انديشۀ دوران ساز وعلم طبقۀ کارگر ! وای روشنفکر ھموطن  ! وطن عزيز ھم

اجتماعی مبارزه و ترقی وجود آوردن يک جامعۀ انسانی، آزادی، استقالل و عدالت ه خاطر به مشعل راه شان بود و ب

         !ند روح شان شاد وياد شان گرامی بادکردند و ھم اندرين راه جان ھای شيرين خود ھا را باخت می

 

  :يادداشت

که يکی از قھرمان در رشتۀ خود بود، يکی " صديق زرگر"اميدوارم خوانندگان عزيز، پھلوان صديق ما را با پھلوان 
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