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  کابليان با خون می نويسند

) ۶٨( 
  فاتحۀ مرا گرفته بودند

ه ھم خورد  با آمدن تنظيم.  زندگی دارماز پنجشير ھستم و سال ھاست که در کابل امالً ب دوی ک ا در من سال . ھا وضع دکان م

ران پيشنھاد کرد که اگر از   تکسی. ی کرايه کرديمبا سه نفر ديگر تکسي. رفتم  ی میروزی به دکان خود در مندو.  بود١٣٧٣

ل .  افراد حزب وحدت تالشی شديمدر نزديکی تايمنی از طرف. ما ھمه پذيرفتيم. رسيم  راه تايمنی برويم زودتر می ه دلي مرا ب

س  جرم خود را ھم نمی. خيلی ترسيده بودم. ن کرده و ديگران را رخصت نمودندئياينکه پنجشيری ھستم، از موتر پا ه . تمدان ب

ھوش وقتی به . بالفاصله لت و کوب و شکنجه شروع شد، به حدی که از ھوش رفتم. ھا انتقال يافتم  ی در ھمان نزديکیحويلي

د  با اين حرف... چرا مرا اينجا آورده ايد، فاميلم خبر ندارد و: آمدم، گفتم االيم خنديدن ا ھمه ب د. ھ م، : گفتن و ضرورت داري ه ت ب

تم. ھای پوچ کوچگی  و بعد از آن دشنام. شکار ما ھستی د، بعد از آن از ھوش رف را پيچکاری کردن وقتی . چند ساعت بعد م

ه. مرا به کارتۀ سه انتقال داده انددوباره به حال شدم، فھميدم  ام   از آنجا به دشت برچی در خان ه ن ۀ«ای ب انی  کوت بالً » گ که ق

سليم می. اين خانه را به زندان تبديل نموده بودند. جا کردنده گدام يک تاجر ھندو بود، مرا جاب ن را   وقتی مرا ت د اي د، گفتن دادن

گناه مثل خودم   تعدادی از شورای نظار، تعدادی بی. نفر ديگر ھم زندانی بودند ۴٠٠آنجا حدود . ايم  بادلۀ اسيران آوردهمبرای 

  .خود شان  و تعدادی ھم از افراد متمرد تنظيم

يم ا سپری می. چند نفر از افراد خود شان را پيش چشمان ما اعدام کردند تا به ما بفھمانند که کار غلطی نکن ا از . شد  روزھ م

دلم بسيار گرفته بود و به فاميل خود زياد فکر . شنيديم  فقط صدای فيرھا را می. گذرد  ه چه میبيرون زندان اطالعی نداشتيم ک

د. کردم  می ۀ فرھنگ شوروی آوردن د . بعد از مدتی تعدادی از ما را به خاطر کندن خندق به دھمزنگ عقب خان ه چن ا را ب م

ا قطع   رديم، جزا میک  فشار کار بيش از حد بود و اگر اندکی سستی می. گروپ تقسيم کردند ر م ان را ب اچيز ن ديديم و جيرۀ ن

  .کردند  می

سازد دون کلکين ب رای خود. روزی دستور آمد که ھر کس برای خود يک يک اتاق ب ديم که ب د فھمي اد میبع دان آب يم   زن . کن

ه . چند ماه گذشت. زندان ما ساخته شد ۀ«بعد دوباره به زندان اولی ب انی  کوت افتيم» گ ال ي رده . انتق ه قطعۀ سکاد ب د از آن ب بع

  .شديم و دوباره کار شاقۀ ما شروع گرديد

د. چند روز بعد بين حزب وحدت و حرکت جنگ شروع شد رار گرفتن رار نداشتنداسيران ھمه در آتش دو طرف ق .  که راه ف

م. کرد زنده بماند  ھيچ کس فکر نمی دکی آرام شد. در جريان جنگ چند کشته و زخمی دادي م ان د از مدتی جنگ ھ حزب . بع
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ود١۶٠وحدت  ه ب راد تنظيم حرکت را اسير گرفت ر از اف ه .  نف ان را ب ام آن انی«تم ۀ گ د» کوت ال دادن ه . انتق ازه ھم يران ت اس

د و ھمۀ .  بود که صدای فير سالح ثقيل را شنيديم٧٣حوت سال . کشند  ند ما را امشب میگفت  ترسيدند و می  می يک روز آمدن

وديم و فکر می  تمام ما بی.  نفر اسير حزب حرکت را با ده نفر از شورای نظار با خود بردند١۶٠ما  کرديم   اندازه وارخطا ب

  .آخرين روزھای زندگی ماست

ام طالب. برادر چه گپ استروزی از زندانبان خود پرسيدم،  ان متحد   گفت که يک گروپ نو به ن ا آن م ب ا ھ دا شده و م ا پي ھ

م . ھای کابل رسيده است  اين گروپ به دروازه. ايم  شده ان ھ ده و آن ر مان ا فقط سه نف فردای آن متوجه شديم که از محافظين م

ا عذر می.کشيم  گفتند تمام شما را می  آمدند و می  سراسيمه بودند و ھر لحظه می د   م ار را نکني رديم که اين ک د . ک ان گفتن آن

رار می ا ف يم  درست است ولی يک شرط داريم که دروازۀ زندان را بايد بشکنيم و ما ھم با شما يکج ھر کس اگر از شما . کن

  . د از جملۀ اسيران حزب وحدت می باشيمئيپرسيد که ما کی ھستيم، بگو

ده . ھمه فرار کرديمدروازه را شکستند و . ھمه قبول کردند ان رسيديم و ھر کس ھر طرف پراکن به چھار آسياب ساحۀ طالب

ور تکسی . آنقدر وضعيت خراب داشتم که نزديک بود زير تاير تکسی شوم. توسط موتر خود را به ده افغانان رساندم. شد دري

ه راستی. سر خود را از موتر بيرون کشيد و دشنام رکيکی داد و ديوانه خطابم کرد هب ا را داشتم   که سر و وضع ديوان ا . ھ ب

ردازم  يک تکسی صحبت کردم و گفتم پول نقد ندارم، مرا تا حصۀ سوم خيرخانه برسان، در خانه پولت را می ول . پ م قب او ھ

از پاھای . خياالت عجيب و غريب مرا فرا گرفته بود، تا اين که به دھن کوچۀ خود رسيدم. کرد و طرف خانه حرکت کرديم

د. شرميدم  د میلچ خو رادر زاده ام برآم ه را تک تک کردم، ب غ زد. وقتی دروازۀ خان د چي را دي د. وقتی م ه دويدن ادر . ھم م

را در بغل گرفت. سرسفيدم خود را به من رساند ا ھيجان و اضطراب م دنش می. ب ام ب ود، تم ده ب ه مان د  از گري اور . لرزي ب

ول   ران ھم به تلخی می  تکسی. ۀ مرا گرفته بودندھا قبل مراسم فاتح  نداشت من زنده باشم زيرا مدت دون گرفتن پ گريست و ب

  .فضای ماتم و خوشی در خانۀ ما حکمفرما بود. ما را ترک نمود

 

 

 

 


