
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

  
 زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٣ جنوری ٢۶

  کابليان با خون می نويسند

) ۴۶( 
  قوماندان بی وجدان، خاشنۀ خود را فرار داد

ادی دن جھ ل از آم تيمقب دگی خوشی داش ا زن وا.  ھ دان ھ وھرم در مي ب ئیش ه مکت رم ک ا دو دخت ودم ب ود و خ ارگر ب  ک

  .کرديم رو بود و ديگرش ُخرد سال، در سياه سنگ زندگی می رفتند و دو پسر ُخردم که يکی از آنان نيز مکتب می

ا  نتون توزيع می که شوھرم جھت تھيۀ زغال سنگ که در ايستگاه آخر پوھ۶٧ بود يا ۶۵نمی دانم سال  ه آن ج د، ب گردي

او مادر : مادر کلثوم سراپا کنده به حويلی داخل شده فرياد زد. ھای چاشت بود که در کوچۀ ما غريو باال شد طرف. رفت

وم؟ گفت: گفتم. وارخطا به حويلی رفتم. پدر شدند ھايت بی از خانه برای که سرت لچ و طفل! جواد ادر کلث : چه ميگی م

د. وھرت را به مسجد بردندبلی، جنازۀ ش ان و . ناگھان دنيا بر سرم چرخي د، گري ده بودن ازه از مکتب آم ه ت رانم ک ا دخت ب

د ناالن طرف مسجد روان شديم، اما ھمسايه تند و گفتن ا را نگذاش ه می: ھا م ه خان ازه را ب ا  جن ه آنج ما ب تن ش د، رف آورن

ه خون شوھرم را دا. خوب نيست ه جسد آغشته ب دطولی نکشيد ک الم را نمی. خل حويلی کردن ه و شيون  ح دم، نال فھمي

  .جا شده بوده او در موقع اخذ زغال سنگ راکت خورده و جاب. ريختم کردم و خاک بر سر می می

د مراسم کفن و دفن شوھرم را ھمسايگان و نيز ايور عليل و مريضم که با ما زندگی می ا . کرد، به عھده گرفتن دبختی م ب

دانم و .  که گذشت، تقاعد شوھرم را گرفتم و آن را خورديمچند روزی. شروع شد رای خرج تحصيل فرزن مجبور شدم ب

ه شوم اد در يکی از شفاخانه. پر کردن شکم شان مشغول وظيف د از تپ و تالش زي ه حيث خدمتکار  بع ھای مرکز ب

  .پذيرفته شدم

ر ديگرم صنف دواز. چند سالی گذشت د و دخت ون ش امل پوھنت م ش ر کالن ه ديگر درس . دهدخت تند ک ھر دو اصرار داش

يد: گفتم.  وظيفه بگيرندئینخوانند و جا ته باش الی داش ما تحصيالت ع ه ش ان آرزو داشت ک ه من . نه دخترانم، پدر ت ا ک ت

ن. کشم ھای خود را تمام کنيد، آن وقت نفس به راحتی می کشم که شما درس رمق در تن دارم زحمت می ه  خالصه اي ک

  .گذشت زندگی می

ا . ناگھان دولت نجيب سقوط کرد و جھادی ھا داخل کابل شدند ھمان شب اول جنگ بين آنان شروع شده و تصادفاً خانۀ م

ستم. سنگ خط اول جنگ بود در سياه تان . چند روزی از خانه برآمده نتوان ديد شد، يکی از دوس االخره وقتی جنگ ش ب

رويمپدرم مشوره داد که چون اينجا امنيت نيست، بايد به م .  طرف چارآسياب که آنجا خانه و زمين داريم ب االخره من ھ ب
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رديم وچ ک ه آن صوب ک ردم و ب ود و می. موافقت ک ده ب ايم کمی اوضاع آرام ش ه بي ه وظيف ستم ب ه . توان ز ب رانم ني دخت

  .يک سال بدين منوال گذشت. رسيدند تحصيالت خود می

ه . حزب اسالمی گلبدين قرار داشتکرديم، زير نفوذ  منطقه ای که ما در آن زندگی می ه در خان ه ھم ه ک يک روز جمع

رده . بوديم، دروازۀ خانه تک تک شد سبتاً جوان و ديگری مسن سالم و عليک ک ردم، دو زن يکی ن از ک ی در را ب وقت

ه فکر. دئيمن ھم چون آنان را نشناختم، گفتم بفرما. اجازۀ داخل شدن خواستند ه ب زی ک ين چي ش خطور آدم دختر دار اول

  کند، گفتم شايد طلبگار باشند، اما دخترانم را در کجا ديده اند؟ می

د. من ھم برای شان چای آوردم. به ھر حال، آنان داخل خانه رفتند از کردن م درست . آھسته آھسته سر صحبت را ب حدس

  . زياد داشتندھر چند من و دخترم ھر دو راضی نبوديم ولی آنان اصرار. خواستگار دختر کالنم بودند. بود

رده ": در جوابم گفتند"باالخره نفھميدم که بچه چه کاره است و چقه درس خوانده؟ ": پرسيدم اد ک ده جھ درس مرس نخوان

ول آدم خوشبخت نمی":  گفتم".و فعالً قوماندان است و ھر قدر بخواھی پول دارد ا پ ا تنھ شود، خوب فکر  مادر جان، ب

ه میکن، دخترم صنف چھارم پوھنتون است ی  و امروز و فردا فارغ فاکولت ما ب سر ش ا پ ن گپ  شود، ام سواد است، اي

  ".گويند چطور امکان دارد، مردم چه می

اکرده يک روز  میحاال مردم ھيچ ن: خانم پير صدايش را آھسته نمود و گفت دھی و خدای ن رت را ن گويند، اما اگر دخت

ی تم. شنوی از راه گم شود، آن وقت بسيار گپ م اختم و گف ا مشوره می: خود را نب د، م ر باش از احوال  خو خي يم، ب کن

را اين طرف آنان رفتند، اما دخترم به جان من چسبيد که مادر چ. اين را به خاطری گفتم چون واقعاً ترسيده بودم. بگيريد

سلی  آمدی، ھمان خانۀ ما خوب بود، اگر راکت ھم می خورديم، اما حاال چه کنيم؟ برای اين که دخترم آرام شود، او را ت

  .دادم

د ديم. شب ھمان روز ھنوز پاسی از آن نگذشته بود که باز کوچه تک تک ش ا ترس از خواب پري ما . ب تم، ش ه گف ه ھم ب

ستی. کنم باز میروم کوچه را  آرام باشيد، من می تم کي ه. وقتی پشت دروازه رفتم، گف از : ای گفت صدای آمران در را ب

ان . خانه بايد تالشی شود، به ما راپور آمده است: گفتم چرا بايد باز کنم، شما کی ھستيد؟ گفتند. کن به خاطر رفع اشتباه آن

داخت و دو شاخ و دم با موھ مجبور شدم دروازه را باز کنم، اما ناگھان يک غول بی ه ان ه داخل خان ای ژوليده خود را ب

  .نفر مسلح ديگر نيز از عقب وی داخل شدند

ن حرف ": را مخاطب قرار داده گفتن نفر اولی م در طول سال ھا تا ھنوز کسی از حرف من نبرآمده، خودت چطور اي

ست، ھر   میمن وقتی تصميم گرفتم که يکی را. زنی که دختر تو خواننده است و من نيستم را می رم ديگر حرفی ني گي

رم گيرم، يا به رضا يا به زور پول يا به زور سالح، مقصد می رقم شود می ن حرف. گي ه ديگر اي ی ک ا را  ھوش کن ھ

ی ه خودم م نم نزنی، خواستم طريقۀ سنت اجراء شود، به اين خاطر خواستگار فرستادم اگر ن ار را خالص ک ستم ک . توان

د .  برای شان شيرينی بتیآيند، فردا خواستگاران می چند روز بع

کنيم، باز خات ديدی که چه عاروسی برای دخترت  عاروسی می

  ".کنم که خودت حيران بمانی جور می

رد  ه م واقعاً حيران ماندم، چون از دست يک زن بی سرپرست ک

ی ه م د چ ته باش ه نداش د خان رفتم. آي ود را آرام گ صله . خ ه في ھم

ی رديم ب ارج ک ا خ ر از آنج ه آن خب دم ک ردايش دي ی ف ويم ول  ش

دار گذاشته و پيغام داده تا مراسم  قومندان در پشت خانه يک پھره

  .مادر و نه دختر حق خارج شدن از خانه را ندارندنه عقد صورت نگيرد، 
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دا را شکر . شوم کشم ولی زن اين حيوان نمی مادر من خود را می: دخترم گفت. چاره ای نداشتيم کن گفتم جان مادر، خ

  .دخترم و من با ھم گريه کرديم. توانيم خواھند ترا ببرند، اگر بگريزانند چه کرده می که به آبرو و عزت می

ود، . به قومندان شيرينی دادم و يک ھفته بعد عروسی صورت گرفت. خالصه مجبور شدم ادم ب ه حاال دام وان ک ن حي اي

یپوشيد و بعضی نما شد، لباس پاک می اش کمی آدم سر و کله ا م م می  اوقات به خانۀ م ول ھ د و پ د سالی . آورد آم چن

د ه بخوان ه ديگر فاکولت رم را نگذاشت ک ا دخت ه گذشت ام دين گون ه روز زار و نحيف . ب رده و روز ب دا ک د پي ه فرزن س

  .کشيد اما چاره چه بود شد، رنج می می

ند، مادرجان دختر: يک روز دامادم با دخترم و اوالدھايش به خانه آمد و گفت و باش ت و اوالدھا يک چند روزی مھمان ت

  .او کمی پول ھم برای مان گذاشت و رفت. گردم روم، زود بر می به يک مسافرت چند روزه می

د ه نيام ه خان ود، ب ده ب ه ش امل وظيف اً در راه . درست فردای ھمان روز دختر ديگرم که بعد از صنف دوازده ش تم حتم گف

تم. وقتی شام نيامد. تر بيايد وقت جنگ شده، به اين خاطر شايد نا ادم رف ای دام ه سراغ رفق دم و ب ه برآم ه . از خان تم ک گف

شتم. پاليمش در جوابم گفتند که ما می. دخترم تا به حال به خانه مراجعت نکرده است آن شب . با حال خراب به خانه برگ

يک روز ھمسايۀ قديم . کسی اطالع ندادمريزی به  از ترس آبرو. يک ماه گذشت. ھای ديگر خبری از دخترم نشد و شب

دان: را ديد و گفتن سنگ م سياه ه قومن ان را ب ه آن نيدم ک ستند، ش ا داده چه حال داری، دخترانت چطور ھ تم ھ : ای؟ گف

دم: گفت. اش را بلی اما ديگرش را نه يکی ستان دي اد کالنت در پاک ا دام تم راست . دختر خوردت را ب ا شدم، گف وارخط

  .بلی: ت؟ گفئیگو می

د  و بعد از جست. تنھا پسرم را تسليم يکی از خواھر خوانده ھايم کرده، روانۀ پاکستان شدم وم ش االخره معل اد ب جوی زي

اره . شرفم خاشنۀ خود را فراری داده با او عروسی نموده و ما را ترک کرده است که داماد بی د، دوب چيزی به دستم نيام

  . روانۀ کابل شدم

  .کند کسی دخترم را ديده بود که دو اوالد دارد و با ھمان داماد بدجنسم زندگی می. ش از ايران آمدچند سال بعد خبر

  

 

 


