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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۰۲/۲۰/۰۲1۲             مصطفي آریامل
 

 كابوس)!( پل سوخته
 

زاده از حادثات خاطرات  اً حالت اختناق و سنگیني ایرا گویند كه در جریان خواب به انسان رخ داده و اكثر !كابوس
 مدهش نظیر حمالت انتحاري سبب آن میشود.

 

شبي خواب دیدم كه كابل رفته ام، خوابي بود بس دراز كه گویي همه مراكز دماغ كه به نحوي در ایجاد، حفظ و 
ا زندگي ام را در درامه اي گنجانیده و به شكل رویابراز حافظه دخیل اند دست به هم داده اهم لحظات و خاطرات 

 درآورده است.
 

و پوهنتون شاندار كابل كشاند و حقشنایي حكم میكند كه بگویم من سعادتمند  رویاي عایده، مرا به زیارت مكاتب عالي
را وقف خدمت به همنوعان خویش نمایم و از آن راه تأمین معیشت حالل كرده  را یك هنر گزیده اي هدیه داد تا خود

 باشم.
 

 حیات تحصیلي در آن منزل سپري شد. در حومهء پل سوخته كابل رفتم كه قسمت عمدهٔ  منزلي از آنجا به زیارت
 

در بازگشت، خواستم از پل سوخته واقع كارته چار)چهار( عبور كرده و دیداري از داراالمان زیبا نمایم، جایي كه 
 معمار آن شاه امان الله غازي آزادي، نهضت و عزت را به ملت خویش اهداء نمود.

  

 رد.ذم در آنجا چه میگزدحام، دود برخاسته از زیر پل و محیط كثیف و مشمئز كننده وادارم كرد تا مكث كنم و ببینا
 درسطح غیر انساني در جدال مرگ و زندگي بودند. یك تعداد زیاد مرد و زن در حالت نهایت رقت بار و

 

 فالكت بار آنجا بر من چیره شد. همراهم اصرار داشت كه هر چه زودتر آنجارا ترك كنم اما منظرهٔ 
 

 هیوالي چند سایه در زیر پل نیمه تاریك، به من نزدیك شد و احاطه ام كرد و ترس عجیبي بر من مستولي گشت.
 را كنار كشیدم. با جهد و تقالي عرق آور، خود

 اما از من دست بردار نشدند.
 مل نمودم كه چهره هاي آن سایه ها برایم هویدا گردد.تأ 

 را برمال ساخته است. متوجه شدم به فضاي كمي دورتر از زیر پل رسیده ام و روشني ماحول قیافه هاي آن سایه ها
 

نحیف، زرد، چركین و خاك آلود، با چشمان بي نور و لبان خشك و تركیده، لباس پاره پاره، دست ها تا  سه چهرهٔ 
دوا را نداریم و از بي  ح داشتند كه رحم كنید كه "پیسهٔ از سوزن، هي إلحا آرنج پوشیده از زخم هاي كهنه و تازهٔ 

 دوایي میمیریم"!
 

 شت شان گوش دهم.ذآن حالت رقت بار سه جوان مرا در جا میخكوب كرد كه زانو زده و به سرگ
 

 بعد از یك آه سوزنده و چشمان تر شده چنین آغاز كرد: سیمایم خواندند و یكي از آنها آنها تأثر عمیق را در
 

مات روزگار جوهر و جوهران بسیاري را در وطن در زباله یئبه مجرد به سخن آمدن آن جوان، درك كردم كه نامال
 داني انداخته است.

 

 شتن از زیر چندین سنگ آسیاب به سرنوشت فعلي گرفتار شده است:ذشت وي كه بعد از گذاینست سرگ
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مان حكمتیار، شوراي نظار به قومانده مسعود، و حزب در جریان جنگ هاي تنظیمي بین احزاب إسالمي نا مسل
  ما در چارآسیاب خراب شد و فراري كابل شدیم. إسالمي دیگر و جنبش رشید دوستم، خانهٔ 

 

 پدرم در جریان تبادالت راكت ها در دور و پیش خانه شهید شد.
 مادرم ماند و چار اوالد.

 مامایم از ما خبرگیري و وارسي مینمود.
باهمت و عاقل و معلمه در یك مكتب ابتدائي در چارآسیاب بود. با همه مشكالت رفاهي و اقتصادي ایكه  مادرم زن

 داشتیم مارا به درس تشویق میكرد.
 

 گلویش را بغض گرفت و با فروریختن چند قطره اشك، با گفتن "قربان روح پاكت شوم مادر جان مهربان" سخن را
 چنین دوام داد.

 در قهرمان و غمخوري ماماجان، ما چار اوالد پدر تحصیالت عالي خویش تكمیل كردیم.از بركت همان ما
 

( ضرورت دارد آنأ سرنجي Shotبا بازگو كردن آن خاطرات، حالتش برهم خورد و اندیوالش گفت كه به یك شات)
 از جیب كشید یك خط تریاك را به بازوي آن معتاد نگون بخت زرق نمود.

 

 حالتش، چنین دوام داد:بعد از بهتر شدن 
 

 خواهرانم به بخت خود رفتند.
غرق شدن قایق شان در بحر مدیترانه، خوشبختانه جان به سالمت برد و حاال در اروپا  برادر خوردم بعد از سانحهٔ 

 در بدر و آواره است.
یك بورس،  تحصیل كرده و با اخذ Information Technologyي كابل در رشته ي انجنیرځمن خودم در پوهن

 ماستري را در عین رشته از پوهنتون كامپیوتر ساینس دهلي جدید بدست آوردم.
 

 بعد از تحصیل، به هر در و دروازه كه رفتم چون واسطه و پول نداشتم كسي مرا به كار نگرفت.
 

 ناچار شدم دل به دریا زده مانند هزاران جوان دیگر به دنبال سراب اروپا بروم.
سان، آخرین داشته ام را چوشیدند و از سرحد ایران و تركیه گزشتانده و در یك شهر دور افتاده اي در قاچاق بران ان

 تركیه پرتابم نمودند.
 شتاندم.ذبدست پولیس و مامورین بي عاطفه و غضبناك تركیه افتادم و روز هاي بسیار سختي را گ

افغان ولچك شده  یك طیاره چارتر، ما سي جوان هٔ سر انجام درخواست پناهندگي ام رد شد و بعد از چند روز ذریع
 را به پولیس میدان هوایي كابل تسلیم دادند.

 

آه بسیار سردي كشید و با چشمان گریان گفت همه تاب و توانم را از من ربودند و باور كنید كه دیگر هموطنانم سر 
 شتانده اند.ذنوشت حزن انگیز تر و اسخوان سوز تر از من گ

 

 حوادث، مرا به ورشكست كامل روحي و مادي كشاند و حاال جایم در زیر پل سوخته است! آن سیر
  ..................... 

 

 از خواب بیدار شدم و از خود پرسیدم كه چرا چنین سرنوشت؟؟؟
 

 به خود نهیب زدم كه آن یك خواب بود.
 ته در سراسر وطن بیداد میكند!نظیر پل سوخ در واقعیت امر، تراژدي هاي بسیاري

 

 با احترام
 

 مصطفي آریامل
  

ها  بعد از یكي دو روز دید وادید ها، خاطره هاي همیشگي از محالتي كه دوران صباوت و تحصیل را در آنجا
ها  اگرفته و به زیارت آنج خواهر زاده ام بود. بهتر پنداشتم تا یك تكسيشتانده ام بر من مستولي گشت. مهماندار ذگ

 بروم اما
 

 مهماندار نهایت دلسوزم اصرار جدي كرد كه تنها نروم.
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 كه با لباس بومي و وطني پیرهن و تنبان ساده و حتي روي و موي خاك آلود و ژولیده بیرون بروید.
 

كارته/  در جادهٔ  محل لیسه غازي را جاده ها و شهر رخ داده، توانستم ساختمان و منظرهٔ با وجود تغییرات زیادي در 
كوته سنگي تشخیص كنم و بعد از مكثي در كنار سرك، احترام به آن كانون تعلیم و تربیه ادا نمودم كه مرا آماده 

 ل و زندگي ام نمود.مراحل بعدي تحصی
 

زندگي ام را جز حضرت حافظ  طالئي كابل بود. كیفیت خاطرات آن دورههدف دیگر عبارت از پوهنتون شاندار 
 سخنگوي دیگري بیان كرده نخواهد توانست.

 شتاندن امتحان كانكور ، درب فاكولته طب برویم باز كردید.ذحق شناسي حكم میكند كه بگویم با گ
 

 شته نمودم.ذسیر جهت داده قصد دیدار از منازل و محالت زندگي گ
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