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  زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٣ می ٠٩

  کابليان با خون می نويسند

) ٧٠(  
 خون دلبندان و ھمسر نازنينم را نخواھم بخشيد

وز . رسد سته ام که از عمرش بسيار تکيده تر به نظر میدر صحبت با مردی نش دانش ھن از دست دادن زن و فرزن

دارد. سوزد روح و روانش را می دگی. جز اشک ريختن حرفی ن شکور غمگين داستان زن ای عبدال ين  اآق ش را چن

  :آغاز کرد

تافتند و دين ش ران مجاھ رای دولت نجيب سقوط کرد و اطرافيانش ھر کدام به پابوسی رھب دری ب ال پ ل م ل را مث  کاب

ان بخشش می پايگاه د ھای نظامی آن تبداد تنظيم. کردن درت و اس ان در آتش جنگ ق ا می کابلي يکی از . سوختند ھ

دگی آرامی را  با فرزندان و ھمسر با» خواجه رواش«ھای  ترين شھروندان کابل بودم که در بالک بدبخت تدبيرم زن

  .گذرانديم می

سيمات شھر ب دان ھوادر تق ۀ مرنجان و مي ل، تپ ۀ کاب اد رفت ود ئیرب ان طوری وانم ود و آن يده ب تم رس راد دوس ه اف  ب

د مارشال جنگيکردند که در سقوط نجيب نقش کليدی داشته و راديوھای بيگانه ھم ف می ی ساخته رد اول شان را فيل

  .ھا نقش بارز داشته است بودند که در عزل و نصب ھمه حاکميت

ی القلب بودن آنان داشتم، از موجوديت سز قمن که شناختی ا

ھای شان در اطراف خانۀ ما متأثر بودم، اما راه فرار  پايگاه

اره تم و چ ه. ای نداش ه از خان ر خان ه زي ا ب رديم ھ اه ب ا پن . ھ

ران بالک حضور گلم جم وا ھا تمامی زنان و دخت  ئیھای ھ

ود شانده ب ی ک دگی زيرزمين رار . را به زن وان ف ه ت سانی ک ک

ی و جمعيت . اشتند گريختندد باالخره اختالفات بين جنبش مل

ت اال گرف تالف ١٣٧١ جدی ١١در . اسالمی ب ين ائ  جنگ ب

دين و  تم«گلب سو و » دوس ت«از يک ر » جمعي وی ديگ از س

اوالدھايم از من فقط تقاضای . رنگ برف کابل سرخ شده بود. اين جنگ مردم کابل را به فرق سر آب داد. آغاز شد

  .کردند  و چوب بخاری را مینان خشک
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ه نمی... دخترانم برايم می گفتند فالن ھمسايه ايران رفت، فالن پاکستان و ی خيرخان ا حت در، چرا م ا  پ ه آنج م ک روي

رد. جنگ نيست، اين جنگ خالصی ندارد ا اصابت ک ۀ م ی بخاری از . در ھمين لحظه راکتی در نزديک زيرخان حت

رويمباال. جايش به گوشۀ ديگر پرتاب شد . خره در اثر اعتصاب غذای دختران و مادر شان مجبور شدم به خيرخانه ب

د، و . اولين شب را در خانۀ برادرم به آرامی خوابيديم ده بودن فرشته، بھشته، مرسل، نرگس و اميد پھلو به پھلو خوابي

  .ای از اتاق به خواب رفتند ھاشم و پسر ديگرم در گوشه

رده، در . دادند راديوھا از پيروزی مجاھدين در غرب کابل خبر می ر ک از شھامت گلبدين که چقدر راکت بر کابل في

ر می يک روز چه تعداد کابليان را به خاک و خون نشانده، از جنگ انی و سياف خب ی  ھای خانمانسوز رب د، ول دادن

  .ھا دوستم و گلبدين قرار داشت در صدر تمام اين

ودتجاوز، غا ه ب را گرفت ل را ف اول سراسر کاب دھان و  آتش. رت، دزدی، چور و چپ ای استراحت فرمان ه معن بس ب

ا  فرصتی برای اکماالت آنان بود، و وقفۀ کوتاھی برای مردم کابل تا اجساد عزيزان شان را در حويلی يا گورستان ي

  .ھر جای ديگر مدفون سازند

دفردای آمدن ما به خيرخانه، پيشين روز دختر اک کردن د. ان و مادر شان اتاق را پ د و گفتن زدم آمدن د ن رگس و امي : ن

تم. اينجا شکر جنگ نيست، برو و برای ما بسکيت و ساجق بياور اميلی رف ھاشم و . من به طرف مارکيت پنجصد ف

  .ھا نان خوب داشی بياورند اش به طرف داش رفتند که بعد از مدت برادر ھشت ساله

ا .  بودم که صدای انفجار بم پرتاب شده از طياره فضا را گرفتتازه به مارکيت رسيده ۀ م خاک و دود از طرف خان

  ...خطرناک... خطرناک است، خطرناک» دوستم«ھای  رسيد، طياره  به گوشم میئیصداھا. بلند بود

ود و فرشتۀ » دوستم«بم طيارۀ  شتۀ ١٨اتاق سايه رخ ما را نابود کرده ب اله، بھ رگس کو١۶ س اله، ن چک، مرسل  س

  . ساله و مادر شان را در قعر خاک و خاکستر گم کرده بود۶ ساله، نويد و اميد ١۴

رگس وار صدا می مردم باالی خاک راه می رفتند و من ديوانه شته، مرسل و ن ايم، بھ د، فرشتۀ زيب ه نروي ... زدم ک

  ...آنان منتظر من ھستند که برای شان ساجق و بسکيت بياورم. زير پا نشوند

ده. ھا ھفت جسد توته توتۀ عزيزانم را به خاک سپردند دای آن ھمسايهفر د بازمان ا دو فرزن د از آن ب در و ه ام درب بع

  .خاک به سر، تباه و برباد به سوی پاکستان به راه افتادم

را می ا م ان روزھ اده آن روزھای استخوانسوز رفتند، ولی اين روزھا بيشتر از ھم ی در ج  ھای شھر سوزاند، وقت

  .بينم ھای قاتالن فرزندان و ھمسرم را به مثابۀ يکی از کانديدان رياست جمھوری و پارلمانی آويزان می عکس

ن . عزيز ترين رفتگانم را روزی فراموش خواھم کرد که شاھد محاکمۀ جنايتکاران باشم در ستمديدۀ اي به حيث يک پ

  .ران نخواھم بخشيدمرز و بوم، خون دلبندان و ھمسر نازنينم را به اين جنايتکا

 

 


