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  کابليان با خون می نويسند

) ۶٣( 
  گناه خود را نمی فھميدم

ده  وی سال. کرد ابل مسجد پل خشتی دستفروشی میپدرم مق. در شھر کھنه زندگی می کرديم ھا قبل از غزنی به کابل آم

م مدت در ھمسايگی ما فردی به نام حاجی. يک خواھر و يک برادر داشتم. بود ه او ھ ل  غالم ک ه کاب وگر ب ل از ل ا قب ھ

يم  میغالم، اسماعيل نام داشت و ما ھمسن بوديم و يکجا مکتب پسر حاجی. کرد آمده بود، زندگی می ا . رفت ھر دوی م

زد خود در  برادر حاجی.  از مکتب فارغ شديم١٣۶٩در سال  غالم افسر نظامی بود و تصميم داشت من و اسماعيل را ن

تند، چون . از عسکری کردن به شدت نفرت داشتم. قرغه عسکر بسازد پدر و مادرم  نيز از اين ناحيه سخت تشويش داش

  .  بودعسکری کردن در آن زمان معادل مرگ

ق . باالخره با اسماعيل تصميم گرفتيم به ايران برويم زار مشکل از طري ا ھ ول گزاف و ب دل پ ا را در ب اقچی م يک قاچ

يم دان رفت ه زاھ ا ب اند و از آنج دان م. نيمروز به زابل رس اه أدر زاھ ه اردوگ رده ب ا را دستگير ک ران م ی اي مورين امنيت

ول قرض .  کردندزاھدان و از آنجا به رباط برده رِد مرز باالخره با ھزار مشقت خود را دوباره به زاھدان و از آنجا با پ

  .از چند قاچاقچی به اصفھان رسانديم

ل . کرديم من و اسماعيل دو سال در يک سنگبری کار می کرديم و يک جا زندگی می با سقوط دولت نجيب جنگ در کاب

ه ھرات و از ھای خود را گرفته، در اول ما با عجله پول. آغاز شد شھد ب رديم و از راه م  جوزا به طرف کابل حرکت ک

ول می در راه ده. آنجا به قندھار آمديم ان پ سلح از موتروان راد م د و اف ه بودن د ھا زنجير و پاتک انداخت چشمم را . گرفتن

ستم، چون در ھرات ام معلوم نشود و کسی نفھمد که ھزاره ھ ام تا در راه چھره طوری بسته بودم که گويا عمليات کرده

ول. گيرند ھا را در راه می گفتند که ھزاره را شديداً ترسانده بودند و مین م ا را در دستکول ما پ ھای خود جاسازی  ھ

  .جا کرده بودمه ھا را جاب  ھزار تومان داشتم که در دو جای آن۶٠٠من . کرده بوديم

کتا قندھار بی ھيچ مشکلی رسيديم، در حالی که موتروان بيچا ه پات انی ب ا پرداخت و در دو  ره بيش از شش لک افغ ھ

شويش داشت و کوشش می. منطقه شديداً لت و کوب شد شقدم شود اسماعيل از بابت من سخت ت اری پي رد در ھر ک . ک

ديم شب را در غزنی سپری کرده، ساعت. فردا به سوی کابل حرکت کرديم ل نزديک ش ه کاب د از ظھر ب . ھای دوی بع

ا  راھی پيکپی که چند فرد مسلح پلنگی وھای د نزديکی ا را توقف داده و اسماعيل را ب وتر م د، م پوش بر آن سوار بودن

ودئيسه نفر ديگر از موتر پا ن . ن کردند، زيرا زبان آنان پشتو ب ه اي ردم ک سلح عذر ک راد م ه اف رده ب از ک م را ب من روي
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ددوست من است و ما با ھم دو سال در ايران يکجا بوديم، او  نام . را نبري ه اسماعيل دش ه ب الی ک ده نکرد و در ح ا فاي ام

کردند و چقدر از ما  نئیھا اينان بودند که در اين يک ماه باالی ما و شما چه ظلم: دادند، با تھديد و تحکم به من گفتند می

د تو ھنوز از اين آدم دفاع می. و شما را کشتند ر . کنی؟ اين را گفته و اسماعيل را بردن ا نف ه اسماعيل کج ودم ک ران ب حي

  .کشته و چه گناھی کرده است

تر ھای وحشتناک از يک چقوری بيرون شده، مو سه نفر مسلح با قيافه. راھی نزديک شديم غرق در گريه بودم که به دو

جاسوس مزاری ھستی؟ و : يکی از آنان خود را به من نزديک کرد و با قنداق به شانه ام کوبيد و گفت. ما را توقف دادند

  .را در آن انداخته بردندن چند لحظه بعد موتری آمد و م. ھايم را بستند را پياده کرده، چشمن بعد م

دصرف. وقتی چشم ھايم را گشودند، در خانۀ ويرانه ای بودم ه زده نشسته بودن ه خيم نج آن ويران سلح در ک ر م د نف .  چن

ستند دستم را به کندۀ درخت سوخته وی. ای ب رد ق ه م د دقيق د از چن ان  بع ان در مي داق چن ا قن د و ب ه برآم ی از خيم ھيکل

ی شانه ه ديگر ب الی آن م. حس شدم ھايم کوفت که به رو افتادم و بعد با لگد بر پشت و گردنم تا زمانی کوبيد ک رد در ح

  .داد فکر می کنم حزب وحدت را دشنام می. کرد کوبيد، زير لب چيزی زمزمه می را مینکه م

رد دستکولم که چند جوره لباس کھنه در آن بود، نيز کنارم گذاشته، کسی به آن توجه نمی. تا شام آنجا افتاده بودم ام . ک ش

  . دادندھايم را باز کرده کمی نان و آب برايم که تاريک شد، دست

ا . فرستادند، نفھميدم را کجا مین که م اين. بين خود می گفتند که فردا صبح او را می فرستيم فردی که برايم نان آورد، ب

ه شھری. ديگران فرق داشت ا می وضعش ب ه فارسی روان صحبت می ھ د و ب رد مان ارم نشست و  او لحظه. ک ای کن

ت نکردم، بعد فکر کردم که اگر ندھم أاول جر. کنم شان بدھی ترا رھا میای؟ اگر ن ھای ايران را کجا کرده پول: پرسيد

د . را فردا بکشندن رود و شايد م ھا از دستم می اين پول رايش ٢٠٠بع رده ب رون ک نج دستکول بي ان را از ک زار توم  ھ

ا باور نمی. برد را خواب نمین م. آيم پسانتر می: او رفت و گفت. دادم ولش وف ه ق ه او ب ردم ک دک ھای يک  ساعت.  کن

شان داد و گفت رايم ن رار را ب ستاد : شب بود که پھره عوض شد و چند دقيقه بعد آمد و راه ف و اي ردم ت ر ک من ھر چه في

تم. قندھار برسانی ـ نشوی، فقط خود را به سرک عمومی کابل رار گذاش ه ف د . من ھم دستکول کھنۀ خود را گرفته پا ب بع

ۀ سنگی در . با روشن شدن ھوا خود را به جاده رساندم. رفت صورت گئیاز چند لحظه فيرھا ه طرف کوت يک تکسی ب

ه آوردن ران که فرد جوانمردی بود، م تکسی. حرکت بود، آن را توقف داده تمام جريان را به او گفتم ه خان د از . را ب بع

  .آمدن پدر اسماعيل تمام جريان را برايش گفتم

ان ری ھای سختی جري ه درگي وپ خورد.  داشتتا يک ھفت ۀ ت د گلول ا چن ۀ م ريختيم. خان ه گ ه خيرخان ا ب رای . از آنج ب

د از . غالم چند نفر ھزاره را پيدا کرديم تا ميانجی شوند و اسماعيل را خالص کنند حاجی ل خود را ٢٠من بع  روز فامي

 اسماعيل داستان ديگری ئیرھاچگونگی . دو ماه بعد اسماعيل نيز با فاميل خود به اصفھان رسيد. گرفته به اصفھان رفتم

  .دارم است که بيان آن را به بعد موکول می

  

 

 


