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  کابليان با خون می نويسند

) ۶٢( 
  بدنش پر از زخم بود

یفاميل ما از مدت ھا قبل در افشار اقامت د ا حزب و تنظيمی را نم ناختيم اشت و اصالً کدام جريان سياسی و ي درم . ش پ

راھم می ھا کراچی از سال انی ف ه ن ام لقم رده، ش رد وانی ک ل خراب شد و . ک ه وضع کاب ودم ک م مکتب ب در صنف نھ

ردمرفتم، لذا به ايران فرار  بايد به عسکری می. پراندند ھای اطراف بر شھر راکت می مجاھدين از کوه دن . ک ام آم ھنگ

ھيد شده ۀدر لحظات اول اين حمله مادرم در اثر اصابت پارچ. عام افشار در شھر نبودم ھا به کابل و قتل تنظيم وپی ش  ت

رحمی صورت گرفته بود که پدرم فقط با دو خواھر و يک  ين حمله قتل، غارت و تجاوز آن قدر با قساوت و بیادر. بود

ود . آنان به دشت برچی رفته بودند. ذاشته موفق به فرار شده بودندبرادر کوچکم مردۀ مادرم را گ ما ديگر تمام ھست و ب

ن بابت . خود را از دست داده بوديم ه سوخته و از اي ن حمل ز در اي ود ني ا ب ل م دگی فامي يلۀ زن کراچی پدرم که يگانه وس

  .برد ھا رنج می پدرم تا سال

رده، ده روز  پول. ه راديوھا قتل عام افشار را خبر دادندمن در آن وقت اصفھان بودم و کار می کردم ک ھايم را تصفيه ک

رادرم در يکی . راست به خانۀ مامايم غالم به دشت برچی رفتم بعد خود را به کابل رساندم و يک ا دو خواھر و ب پدرم ب

ود  ينااز. از مرگ مادر خود با رسيدن به دشت برچی خبر شدم. کردند ھای خانۀ او زندگی می از اتاق که مادرم مرده ب

تم اختيار اشک می شب و روز بی. توانستم، بی طاقت شده بودم و قبرش را يافته نمی ه . ريخ ادرم را ب ه م ود ک وم نب معل

  .کدام گودال انداخته بودند

امان دادم دری س در را ق دگی پ ده و زن ا وجودی ک. با مقدار پولی که از ايران آورده بودم، فرش و ظرفی خري ه شب و ب

ايم  روز بر دشت برچی راکت فرود می ۀ مام اق خان آمد، در ھمان ات

  .زندگی خود را دوباره از سر گرفتيم

ی دگی م رات زن ت و در ھ وھر داش ه ش زرگم ک واھر ب رد، از  خ ک

ل در  او ھر شب گريه می. مرگ مادرم خبر شده بود کرد و چون کاب

وق ھا ھم برای ھزاره آتش و خون غرق و راه ا ف اک ال ھ اده خطرن ع

ی رد بود، لذا از آمدن به کابل خودداری م م می. ک ر ھ ا  اگ ه م د ن آم

  . احوال کرديم که قطعاً به کابل نيايدءً يم، نه قبر مادرم معلوم بود، بنا داشتئیخانه و جا
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ر . در شھر اصفھان ايران با جوانی به نام اکبر که از وردک بود، دوست شده بودم. قرار شد پدرم به ھرات برود در اکب پ

ل -عبدالرحمن دريور نام داشت و موترش بين کابل صوفی اربری می - ھرات و کاب زار ب رد م دم، . ک ل آم ه کاب ی ب وقت

د  د از آن ھر چن ل دادم و بع صوفی عبدالرحمن را پيدا کرده، نامه و مقدار پولی را که اکبر روان کرده بود، برايش تحوي

ز پدرم را. ديدم روز يک بار صوفی را می  با موتر صوفی عبدالرحمن به ھرات فرستادم و تأکيد کردم که در برگشت ني

  .او را با خود بياورد

د،  پدرم پانزده روز در ھرات ماند و در برگشت ھر چه تالش کرده بود تا صوفی عبدالرحمن را بيابد و با او به کابل بياي

بانه روز . کند ه به سوی کابل حرکت میولی موفق به يافتنش نشده بود، لذا به موترھای لينی سوار شد موتر بعد از سه ش

اند دريور تالش می. رسد راھی می ھای شام به دو طرف ن وقت. کند تا قبل از تاريکی خود را به کابل برس ی دري  پيکپ

  .برند زبان ديگر از موتر پياده کرده با خود می با سه سرنشين مسلح سرويس را توقف داده، پدرم را با دو نفر فارسی

شينش را در راه  ر سرن انزده نف ر پ شان ھ ام و ن ود، آدرس و ن ده ای ب ار دي ه و روزگ ا تجرب ه آدم ب رويس ک ور س دري

یفردا ساعت ده صبح دريور . يادداشت نموده بود رده و  به پل سرخ آمده، مرا که کنار سرک دستفروشی م دا ک ردم، پي ک

ود صه نم رايم ق ان را ب ام جري نم. تم ار ک ه ک ه چ ودم ک ران ب تم و حي ان گذاش ايم را در جري ر صوفی . مام ار فک يک ب

د. به دنبالش رفتم. عبدالرحمن دريور به ذھنم خطور کرد ار آورده و او را در حالی پيدا کردم که موترش تازه از قن ھار ب

نھايت عصبانی شد و گفت که ھر چه از دستم برآيد کوتاھی  بی. جريان را برايش تعريف کردم. در حال تخليه کردن بود

او و دوستانش به من اطمينان دادند که حتماً پدرت را . راھی حرکت کرد بعد با دو نفر از دوستانش به سوی دو. کنم نمی

  .آزاد خواھيم کرد

هافراد مسل ام خان ا در  ح، پدرم را به جرم ھزاره بودن به دھی برده بودند که فقط چند خانه در آن جور مانده و ديگر تم ھ

دون . اثر درگيری بين مزاری و سياف از بين رفته بودند د، ب رده بودن ه شدت لت و کوب ک اره را دو شب ب پيرمرد بيچ

اره. وستی داشت و نه با تنظيم اتحاد دشمنیچون او نه با حزب وحدت د. اينکه کدام جرمی داشته باشد ر و بيچ ای  آدم فقي

آنان ھم فقط . ده نفر ديگر نيز در آنجا با او زندانی بودند. کرد ھا در مندوی کابل با يک تاجر پشتون کار می بود که سال

ه . جرم فارسی صحبت کردن را داشتند داد شان ب ه تع سلح ک راد م درم، اف ول پ ر می٢٠به ق يد  نف وپ بزرگی در رس ، ت

د ھدف به طرف غرب کابل فير می مقابل پوستۀ شان آمادۀ فير بود که گاھگاھی بی ن ده . کردن االی اي ام ب ا ش از صبح ت

زوده می داد شان اف د، از فاصلۀ دوری خشت می نفر که ھر روز يکی دو نفر به تع ه و  ش ه ساختن خان د چون ب آوردن

  .دادند بار کمی نان خشک برای شان می ساعت يک ٢۴فقط در . سنگر مشغول بودند

ا  انی رشوه داد ت اه ھزار افغ صوفی بعد از سه روز تالش موفق به پيدا کردن پدرم شد و به يکی از قومندانان پوسته پنج

رد. پدرم را ببيند دار . باالخره اين قومندان با قومندان عمومی منطقه ميانجی شده در بدل دو لک افغانی پدرم را رھا ک مق

ا ولی را که سالپ اختمئیھا در ايران مزدوری کرده بودم، به اين آسانی در بدل رھ درم ب ه کوچکترين جرمی .  پ درم ک پ

اوان  بود، خدا خبر که بر سر بيچاره چه می نداشت و اگر صوفی عبدالرحمن  دريور نمی آمد، بعد از اين ھمه تالش و ت

  .رھا شد

ودوقتی پدرم را آوردند، تمام بدنش از ضرب  ده ب ه آن. چوب زخم برداشته چرکی ش در زار و ضعيف  در آن يک ھفت ق

رده نمی پای راستش کمی بی.  صد سال بر او گذاشته استئیشده بود که گو ست حس شده و خوب حرکت ک ديگر . توان

ن ستم اي ايم نتوان ل نم شار را تحم ه ف ی. ھم ساط دستفروش روختم ب ت ف يم قيم ه ن دارم را در م. ام را ب وتر دار و ن

ا حال در  صوفی تم و ت ران رف ه اي د ب ه و بع ه کويت ا ب عبدالرحمن انداخته با پدر، دو خواھر و برادرکم به قندھار، از آنج

دگی می اکبر پسر صوفی. کنم اصفھان کار می ه زن د عبدالرحمن تا ھنوز با من در يک خان ه . کن درم ب ای پ د از آن پ بع

 .کلی فلج شد


