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 Human rights  بشر حقوق

  
  زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٣ فبروری ٠٧

  کابليان با خون می نويسند

) ۵٣(  
  دخترم را ربودند و بر من تجاوز کردند

ارم م ن رنج بیدر زمان حکومت نجيب چو ه در جای ک تم ک مور أخانگی را زياد کشيده بودم، نظر به اصرار يک دوس

ا می  سادات اھل تشيع بودم، از آن طرفۀمن که از جمل. کشی کرديم بود، به خانۀ او در قلعۀ واحد کوچ ی  ھ يدم ول ترس

ا وقتی آنجا . ھای ما ھزاره ھستند گفت ھيچ گپی ندارد، زيادتر ھمسايه دوستم می ه ب ست و ھم ی ني رفتم، ديدم راستی گپ

  .کنند ھم در صلح و صفا زندگی می

ون . گذشت زندگی بخور و نمير می. در يکی از ادارات دولتی باشی بودم ر در پوھنت سر و ديگری دخت دانم يکی پ فرزن

  .خواندند و دوتای ديگر در مکتب بودند درس می

در جنوب شرق . در روزھای اول مشکلی نداشتيم. ستقرار يافتباالخره حکومت نجيب سقوط کرد و حکومت مجاھدين ا

اه  تا اين. شھر جنگ بود، اما طرف غرب آرام بود که چند ماھی گذشت و مزاری وارد کابل شد و در غرب شھر قرارگ

  .گرفت

ود. بعد از چند روز ناگھان درگيری ميان حزب وحدت اسالمی و اتحاد اسالمی شروع شد شھر من در . جنگ شديدی ب

  .بودم، با مشکالت خود را از راه کارتۀ پروان و افشار و خوشحال خان به کوتۀ سنگی و از آنجا به خانه رساندم

يش . چند روز بعد که جنگ آرام شد، صدای غالمغال مردم در کوچه باال شد دار پ رون شدم و از دکان وارخطا از خانه بي

ھا را که در  به خيالم سياف شکست خورده و به تالفی آن ھزاره: دجواب دا. خانه پرسان کردم که چه شده، چه گپ است

د؟ گفت انصافی است، آن بيچاره اين خو بی: گفتم. کشند گيرند و می کنند، می قلعۀ واحد زندگی می رده ان اھی ک : چه گن

زاره نمی. گناه شان فقط اين است که ھزاره ھستند ه ھ وارۀ من ب ه طرف کوچ چون شکل و ق د، کمی ب تممان اال رف . ۀ ب

راھن سبيح راستی که چند نفر به اصطالح مجاھد را ديدم که پي ا ت يده ب ا در گردن و پاچه ھای دراز پوش شال،  ھ ھای ک

ۀ . شکستند ھا را با لگد زده می ھای ھزاره ھای خانه دروازه ه زور و در روز روشن از خان اره را ب دو نفر جوالی بيچ

و چشم ۀھای خان زنشان کشيدند و حتی به تضرع طفالن و  ته و در جل د، وقعی نگذاش اده بودن ان افت يش پاھای آن ه پ  ک

  .ھمگی، آن دو را سوراخ سوراخ نمودند

وچوقتی وضع را بدين منوال ديدم، ترسيدم چون می ف ا م گیھميدم که بعضی از ک شيع  را مین ھ ه از اھل ت ناختند ک ش

يم،  او گفت که يک چند روز صبر می. ردم در ميان گذاشتمک موضوع را با دوستم که در خانۀ شان زندگی می. ھستم کن
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م گپ او را . رويم اوضاع شھر ھم خوب نيست، من ھم تصميم دارم آن طرف شھر کوچ کنم، بعداً ھر دو يکجا می من ھ

  .چند روز بعد که راه باز شد، از راه کارتۀ پروان به وظيفه رفتم. قبول کردم

ه چندی گذشت، اوضاع کمی آرام شد ی، کوچ کشی را ب  و ما که ھم فوق العاده مشکل اقتصادی داشتيم و ھم مقداری تنبل

  .يک سال را در جنگ و گريز گذشتانديم. تعويق انداختيم

ۀ  ان دِر خان ود، ناگھ چاشت يکی از روزھا که جنگ شدت گرفته ب

د ا را کوبيدن رد. م ا صاحب: يکی صدا ک از ! آغ اً دروازه را ب لطف

د ی در ر. کني دموقت ه را دي سايه و يک بيگان ر ھم شودم، دو نف . ا گ

ده،  آغا صاحب، بچه: گفتند گک تان در راه فاکولته کمی زخمی ش

رخ ليب س فاخانۀ ص رويم ش ه ب ا ک دم. بي ا ش واھی . وارخط م گ دل

  .داد ھای بدی می گپ

انديم. شفاخانۀ صليب سرخ نيز در تصرف حزب وحدت بود راوان خود را رس ی شھرت. با زحمت ف سرم را دادم، وقت  پ

د: داکتر موظف با تأسف سری تکان داده گفت انده بودن ا رس ه م رده ب ان را م سر ت ا سرم خراب . پدرجان چه فايده، پ دني

از سرم خون فواره زد و من . ام بود، آن را برداشته به سرم کوبيدم چيزی در نزديکی. کنم فھميدم چه می ديگر نمی. شد

ادرش: گفتم. در دستم سيرم بودوقتی به ھوش آمدم . بيھوش شدم رای م رم ب ه در . سيرم را بکشيد تا جنازۀ پسرم را بب ھم

روم. کردند ھا و خدمه گريه می اتاق به شمول داکتران، نرس . برای شان گفتم چون حالم بھتر شده لطفاً اگر اجازه دھيد ب

ه م الی ک شيدند و در ح تم ک يرم را از دس ان س ین آن سليت م اال را ت د، ب ۀ زراعت را دادن ه فاکولت وانم ک سر ج ی جسد پ

ی د م د، آمدن ردم. خوان ل ک شکل تحم ه م ا گذاشت. ب ار م والنس را در اختي فاخانه يک امب نگرھای . ش بختانه از س خوش

رد. ھا بدون حادثه گذشتيم تنظيم ا ک امتی برپ ه خون خود قي سر آغشته ب دن پ ا دي ادرش ب يديم، م آرزو . وقتی به خانه رس

  .جسد آغشته به خون پسر خود را نبيندکردم ھيچ بشری 

د. طی يک ھفته مراسم کفن و دفن پسرکم تمام شد تم نمی آم ز رغب يچ چي ه ھ انمم می. ب ه آن طرف شھر  خ ا ک ت، بي گف

  .حاال چه فايده، پسر جوانم را از دست دادم، ھرچه بيايد بال به پسش: گفتم می. برويم

سلح پشت در . ۀ ما تک تک شدھنوز چھل پسرم پوره نشده بود که روزی درواز ر م د نف دم چن ردم، دي از ک وقتی در را ب

را شناخته بودند وارخطا و ناراحت شدم، چون ن که م از اين. ايم گفتند وارخطا نشويد آغا صاحب، ما مھمان آمده. ھستند

تۀ  يکی از سالح. پسرک ُخردم را گفتم چای بياورد.  شان کردمئیناچار به اتاق رھنما. از نفرھای سياف بودند دارھا رش

ن: سخن را به دست گرفت و گفت ر  آغا صاحب، اي د خب دان ماست، آدم خوبی است، ھر چن ه در مقابلت نشسته قومن ک

  .کند اگر او را داماد خود بسازيد دارد که شما از سادات ھستيد ولی برای او فرق نمی

نم ان ماالمال از نفرت شده بود که دلم میسراسر وجودم چن ۀ دوزخ ک ۀ شان را روان . خواست سالح آنان را گرفته و ھم

دم مس درنده خون میھای شان مانند گرگان  از چھره و چشم. ماند قوارۀ يکی از آنان به آدم نمی ی دي لۀ مشت أباريد، ول

سرک وهللا قومندان صاحب، : پس به آرامی جواب دادم. و َدَروش است ه يک پ د ک ر داري ما خب ی ش دارم ول من حرفی ن

  .جوانم را راکت کشته و ھنوز چھل او پوره نشده است، چند وقت بعد تشريف بياوريد، باز گپ خواھيم زد

د . اين بار خود قومندان به حرف آمد ول ضرورت باش در پ د، ھر ق رتش کن دا مغف آغا صاحب، از پسر تان خبر شدم، خ

ده نمی:  گفتم.صدا کن در خدمت ھستم ول او را زن ی پ د شما زنده باشيد، ول ه داد. کن ياه: وی ادام سرھا فعالً پاکستان  س

الی . حساب دارم غصه نخوريد ھستند، نيامده اند، اگر شما خواسته باشيد آنان را ھم روان خواھم کرد و پول ھم بی در ح

دان . دئيھر طور شما بفرما: خورد، گفتم که خون خونم را می ه را ترک قومن راد تفنگدارش خوش و خوشحال خان ا اف ب

  .کرد
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د د . من با خانمم مشورت کردم که حاال بايد ھرچه زودتر کوچ کنيم که اين پست فطرت ھا به ناموس ما چشم دوخته ان بع

وچ ايل ک تم وس ا کمک دوس سرم ب ردم از چھل پ راھم ک ه . کشی را ف ود ک ه ب يم آن در کوچ ه و ن وچ در خان يم ک وز ن ھن

ا می: سر رسيد و گفت» صاحب« ندانقوم ر، کج ه خي ا صاحب ب تم آغ ده، می جنگ: روی؟ گف اد ش ا زي م اوالد  ھ ترس

ا  نه خير، اينطور نمی: گفت. دئيديگرم را ھم از دست بدھم، می روم به مرکز شھر، ما و شما خو ھستيم، آنجا بيا شود، ت

  .ه ھرچه اصرار کردم فايده نکردخالص. را معلوم نکنی شما حق کوچ کردن را نداريدن  مألۀمس

کنی  فکر می. ناگھان کاسۀ صبرم لبريز شد و از چته برآمدم و غالمغال کردم که تو کی ھستی، خود را چه فکر کرده ای

داران . شوم دخترم را به قاتل و دزدی مثل تو بدھم، ھرگز نخواھم داد اگر از باالی جسدم ھم بگذری من حاضر می تفنگ

  .را به خانه بردند و آنان رفتندن ی تير کردند و جلو آمدند، اما مردم وساطت کردند و مدر تفنگ ھا مرم

ه شھر . تصميم گرفتم مال را گذاشته شبانه فرار نمايم. فردايش وقت نماز از خانه خارج شدم تا چارۀ کار را بکنم ی ب وقت

اميلم را . رسيدم با بعضی خويش و اقارب مشوره کردم روم و ف د ب مقرار ش ل مکان دھ ايمنی نق ه ت کمی اعصابم آرام . ب

ان در نزديکی مکتب ھوتکی م. از راه دھمزنگ به طرف کوتۀ سنگی روان شدم. شده بود ه ئيرا از موتر پ د، البت ن کردن

ا می. اين بار جانوران حزب وحدت بودند ۀ  از من پرسيدند کج ه خان ۀ واحد است و ب تم در قلع ه کجاست؟ گف روی، خان

يعه ھستم. نه نه من از خود شما ھستم: خو، سيافی ھستی؟ گفتم! گفتند قلعۀ واحد؟. روم خود می ر و ش يد، اوالد پيغمب . س

را به طرف مکتب ن وقتی مقاومتم را ديدند، م. خو، بينی تام خو بلند اس. ما مگم اوالد سگ ھستيم: آنان خنديدند و گفتند

  .شود برويم آنجا معلوم می: روان کردند و گفتند

دن م. اخل مکتب شديمد ود معرفی نمودن م سنی ب م جوان ک ه او ھ دان صاحب: را به قومندان ک ه! قومن ۀ  خان اش در قلع

شناسی  اگر تو سيد ھستی، من شمر ھستم، می: قومندان خنده کرده گفت. گويد سيد ھستم و از شما ھستم واحد است و می

انم ر. او را؟ حرفی نزدم ه تنب رد ک ر ک رادش ام ه فکر می. ا بکشنداو به اف ردم می من ک ه اصطالح م ک د ب را ن خواھ

زنن روی خدا را ببين، من به جای پدرت ھستم، م! او قومندان صاحب:  بردارد، گفتمئیپا کف ه . را ن ه قھق ان ب او ناگھ

دمدرست مفھوم گپ او را نف. خواھد کار ديگری ھمرايت بکنم من دلم می. زنم را میوگويد ت کی می: خنديد و گفت . ھمي

ان او را بکشيد: ھاج واج ايستاده بودم که قومندان فرياد زد ان م. گفتم، تنب انم را ن آن د و تنب ا خواباندن ار دست و پ را چھ

د. ترين عمل دنيا را با من انجام دادند کشيدند و شنيع اوز کردن دند، . ھر پنج شان بر من تج ار خود خالص ش ی از ک وقت

  .کردند(...) را ن ھا م و ھزارهگفتند حاال نزد سياف برو و بگ

ردادر: گزارشگر روزگاران( ه ک ه شدت گري ده و ب اک از حرف بازمان ا . ين وقت گويندۀ اين سرگذشت دردن ۀ او ب گري

  .)آواز بلند برای چند دقيقه ادامه داشت

رد ن ، مدست دادم. موتری از طرف شھر آمد. را به سرک کشيدند و رھا کردندن م. حيران مانده بودم چه کنم را سوار ک

  .کوتۀ سنگی: گفتم. و گفت کجا می روی

دم.  برپاستئیديدم که در کوچۀ ما غوغا. وقتی به خانه رسيدم شام شده بود ه دوي رويم . وارخطا به سوی خان تم روب دوس

ود: آخر چه شده؟ گفت: گفتم. بايد تحمل کنی! ھيچ: را بغل کرده، گفتن چه گپ است؟ م: گفتم. آمد و نب راد ديشب ت ی، اف

  .جو کردم نتيجه نداد و امروز ھر چه جست. مسلح قومندان داخل خانه شده دخترت را با خود به زور بردند

ستم. را نگذاشت و در بغل گرفتن دوستم م. به طرف دروازۀ خانه رفتم. ديگر تحملم طاق شده بود ه شدت گري م . ب او ھ

  .ذره ذره شده بودم. گريست به سختی می

  

 

 


