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 ۱۴/۱۲/۲۰۱۶          ینواریُهژبر ش
 

 سایۀ مرگ در پوستۀ زرداد
 

شنیدم زرداد فریادی قوماندان حزب اسالمی گلبدین حکمتیار دوباره به کابل 
برگشت و جمع کثیری هم از وی استقبال کردند. اینکه خوب شد یا بد، به 
چون و چرای آن کاری ندارم. زمان در مورد آن بهتر قضاوت خواهد کرد. 

ین خبر موی در این نگاشته فقط میخواهم احساسم را و اینکه چرا با شنیدن ا
بر جانم راست شد و خاطرۀ آن روز را که صدای بالهای مرگ را شنیدم، 

 .قصه کنم
 

در دهۀ نود با آغاز جنگهای داخلی در افغانستان زرداد باالی تپۀ سروبی 
پوسته ای داشت. اینکه همیشه خودش در آنجا میبود یا خیر، اطالعی ندارم. 

قوماندان از هر آنچه که در آن اما تردیدی وجود ندارد که زرداد به حیث 
پوسته میگذشت، اطالع داشت و از کجا که هر آنچه گذشت به امر و اشارۀ او 

 ینواریُهژبر ش غلیښا         !نبوده باشد؟
 

بر همگان هویداست که همین پوسته زرداد بود که به یکی از کشتارگاه های روشنفکران و باشنده گان شهرکابل، 
ی پولیس مبدل شده بود. در همین پوسته بود که در کنار صدها استادان پوهنتون ها به شمول حربی پوهنتون و اکادم

تن دیگر دگروال رویین استاد حربی پوهنتون که دوست نزدیک پدرم و "کاکا رویین" ما بود، را کشتند. استاد رویین 
 .را که گناه دیگر به غیر از از محبت و مهربانی، مهر و وطنپرستی نداشت

 

خلی در کابل، تازه چند روزی از کشته شدن دگروال رویین در پوسته زرداد گذشته چند ماه بعد از آغاز جنگهای دا
 .بود که ما هم مانند ده ها هزاران تن دیگر مجبور به ترک کابل شدیم

 

با آنکه تا سروبی سایر پوسته ها هم کمتر از پوستۀ زرداد نبودند، اما به خیر گذشت. با ترس و دلهره، باالخره 
ین کردند، به موتروان هم با تهدید امر به حرکت داده ئزرداد رسید. مرا با چند تن دیگر از موتر پاما به پوستۀ  موتر

وخاک موتر گم شد و فکر کردم که برای آخرین بار آنها را میبینم. اینکه بر  شد. نگاه متعجب دو کودکم در بین َگرد
ا آن مسیر و آن پوستۀ مشهور زرداد پیوند من چی گذشت، فقط آنهایی لمس و احساس میتوانند که سرنوشت شان ب

 .خورده باشد. میدانستم که از آن پوسته کمتر کسی دوباره زنده برگشته است
 

مرا به داخل خیمه ای بردند که نیمه تاریک و پر از دود بود. چند جوان مسلح هم باالی چهارپایی های نشسته بودند 
تفنگ کالشینکوف را الی زانوان نگهداشته بود به چشمانم  که در دو طرف خیمه قرار داشت. چشمان جوانی که

خیره شد. نخست سردی سایۀ مرگ را، بعد تعجب را در نگاهش دیدم. جوان چهرۀ آشنا داشت، ولی او را نه 
شناختم. جوان با عجله از جا برخاست و باالی مردی مسلح که مرا از موتر پایین کرده بود، فریاد زد که: چرا استاد 

 ایین کردید؟را پ
 

 !به یادم نیست برایش چی جوابی داده شد، اما آنقدر به یادم است که جوان گفت: استاد مرا ببخشید
بعد هم دستور داد، مرا دوباره به موتر مینی بوس برسانند. مرا سوار یکی از موترهای داتسون کردند و موتر 

نی بوس رادیدم که توقف کرده است. کودکان تنهایم بسرعت براه افتاد. در فاصلۀ شاید چند صدمتری از پوسته، می
 .را دیدم که اشک بر چشمان شان از پریشانی خشک مانده بود و نمیدانستند که چی رخ داده و خواهد داد

 

 .دیدن موتر داتسون و افراد مسلح، دریور و همه راکبین را دوباره وارخطا ساخت. اما دیگر خطر گذشته بود
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نشناختم و به یاد هم نیاوردم. تصور میکنم از محصالن اکادمی پولیس بود. هرکه بود، با  آن جوان مسلح را هرگز
آنکه مطمئن هستم انگشتانش با ماشه بیگانه نبوده است، اما در آن روز فرشتۀ نجات من گشت و مرا از مرگ حتمی 

 .ها تن دیگر را در آن پوسته گرفته بود نجات داد که گریبان صد
 

زرداد مانند هزاران تن دیگر در افغانستان از چنگال عدالت فرار بتواند، ولی مطمئن هستم که روزی شاید امروز 
پوستۀ زرداد در سروبی مانند اردوگاه های مرگ "بوخنوالد" و "آشویتس" سمبول بربریت و قساوت نسلی خواهد 

 را وارثان جهاد مقدس مردم افغانستان میخوانند. بود که خود
 

 پایان
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