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 مینویسند خود خون با کابلیان
 روزگاران

 

جنگهای کابل را با همه  ۳۰۰۲و  ۳۰۰۲روزگاران نشریٔه بود درکابل که در سالهای  

شتانده بودند در ذحقایق آن و آنچه مردم کابل با تمام برده باری و ظلم تنظیمها از سر گ

در آن ن جرمن آنالین افغا ٬شماره به نشر رسانیده بود. به کمک نشریٔه روزگاران ۳۲

به خاص  عالقمندی اکابل را ب تاریک  مؤفق گردید داستان های واقعی روز هایزمان 

 نشر برساند.

با در اثر زحمات متصدی کتابخانۀ الکترونیکی پورتال داستان ها اکنون این 

هیز گردیده در سمت چپ صفحه به اختیار مطالعه کنندگان جت"  Navigation"نویگاسیون

را که مورد دلچسپی شان باشد٬ با یک کلیک باز شمارٔه دارد تا حسب دلخواه هر  قرار

 اینک شما و داستان های روزگاران! نمایند.

 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

  )٠١  (شماره
  

  آابليان با خون مينويسند
  اميدي  از اندوه و نایبا آوه

  

 
  

  .تنظيم ها هر آدام بنوبه ي خود بيرحمانه مردم بي گناه را از تيغ مي آشيدند. جنگ بسيار شديد بود
  .بعد از شهادت فرزندم در روز عيد قربان خواستيم از آارته چهار به چنداول آوچ آنيم

 در آنار خانه ما قرار داشت و از طرف ديگر بعلت باران مرمي، نمي توانستيم از سرك عمومي چون پوسته امنيتي
مجبور شديم با ايجاد . در فاميل خود دختران جوان داشتيم و مي ترسيديم آسي آنان را از ما بربايند. استفاده آنيم

از شكاف هاي ايجاد . نقطه دورتر برسانيمشكاف در ديوار خانه هاي همسايه از يك حويلي به حويلي ديگر خود را به 
وقتي عروسم آه پسرش را هم در بغل داشت از طريق همين راه ها به حويلي اي . شده بايد يك يك نفر عبور ميكرد

من آه حيران بودم چه آنم و چاره اي نداشتم برايش گفتم بگذار . آاآا جان اين جا پر از مرده است: داخل شد فرياد زد
  .ي مرده ها و از سر آنان بگذر، عروسم چنان آردپايت را رو

  .باالخره با هزار مشكل به چنداول آمديم و در مسجد اندرابي فاتحه پسر شهيدم را گرفتيم
  .من هر سه چهار روز بعد سري به خانه آارته چهار ميزدم تا احوالي از آن جا بگيرم

سرك ها بصورت . ر بطرف چنداول روان بودم بود آه از خانه آارته چها١٣٧٢يكي از روزهاي خزان سال 
به ساحه باغ وحش نارسيده متوجه دو نفر ديگر يكي خردسال و . تا دورها هيچكس ديده نمي شد. وحشتناك خالي بودند

  .ديگري آالن سن شدم آه سوار بر بايسكل با عجله طرف شهر روان بودند
م چطور شد آه ناگهان مرمي اي از آوههاي اطراف آمد و نميدان. منطقه باغ وحش بدست جمعيتي ها و وحدتي ها بود

بچه ! واي مردم: نزديك رفتم پيرمرد در حاليكه متشنج بود با فرياد گفت. صداي واي واي پيرمرد به گوشم رسيد
  .سيزده ساله ام را آشتند، بچه گكم مرمي خورد
  .من نزديك رفتم، ديدم پسرك هنوز زنده است

فقط تعدادي آراچي رانان در پل . براي انتقال پسر مرمي خورده تا شفاخانه وجود نداشتدر آن وقت هيچ وسيله اي 
سرخ مي بودند و من به پيرمرد گفتم تو همين جا باش، من به پل سرخ ميروم و آراچي اي مي آورم تا زخمي را 

آاآا عينكي، آاآا عينكي :  زدهنوز زياد دور نرفته بودم آه مرد با تلخي و درد سوزنده اي صدا. او قبول آرد. ببريم
  .حالم بد بود نميدانستم چه بگويم و چه آنم. بيا، پس بيا، جان را بحق سپرد

  . همين آار را آرديم. مرد پتويش را هموار آرد و از من خواست تا از دستهاي پسرش بگيرم و او را در پتو باندازيم
من هم آه گيج مانده بودم بال . نده در دو بايسكل انتقال دهيماگر بتوانيم بچه را همين طور آه در پتو پيچا: مرد گفت

  .درنگ پذيرفتم و هر دوي ما جسد در پتو پيچانده شده را در بايسكل ها گذاشتيم و روان شديم
ايستاد شدم و او از من خواست تا جسد را . آاآا ايستاد شو. پيرمرد مثلي آه عقل خود را از دست داده باشد صدا آرد

بازهم او از من خواست تا از يك سر پتو بگيرم و . ندانستم چه ميكند و من هم بال اراده همين آار را آردم. نيمپايين آ
خانه ام در . چاره اي نيست: پرسيدم چه ميكني؟ با آه سوزنده اي از دلش گفت. جسد را در جوي آنار سرك گذاشت

 خرابه ها مانده اند، من با يگانه اوالد بازمانده ام، آمدم چهلستون راآت خورده و شش اوالد ديگرم با مادرشان در زير
حال اين جنازه را آجا . تا برادرزاده هايم را در خيرخانه خبر آنم آه بيايند و در بيرون آوردن اوالدهايم آمك آنند

  .بروم آه ديگرها اگر زنده باشند. وقت گور و آفن هم نيست. ببرم
  .زد، بر بايسكلش سوار شد و با آوهي از اندوه و نااميدي از نطرم ناپديد گشتگلويش را بغض گرفت و ديگر حرفي ن
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  )٠٢  (شماره
  

  آابليان با خون مينويسند
  مياز غمش سوخت

 
هژده سال عمرم را با آار در . بهترين دوران زندگيم را درين شهر گذرانده ام. از باشندگان شهر آهنه آابل هستم

  .ف آرده ام و چند سال هم در مطبعه معارف موظف بودممعادن مختلف افغانستان وق
چهار پسر و سه دخترم توانستند به . دواج، بيشترين توجهم براي تربيت اوالدها و دو برادر يتيمم بودزبعد از ا

  .عاليترين تحصيالت دست يابند
  .ندماگذربعد از زحمات فراوان صاحب منزلي در آارته چهار شدم و زندگي متوسط و آرامي را مي 

در دوران حكومت خلق و پرچم فرد مطلوب رژيم نبودم و هميشه آرزوي رهايي وطنم را از دست تجاوز گران داشتم 
  . اين آرزويم تحقق يافت و رژيم مزدور سقوط آرد١٣٧١ ثور ٨آه در 

ن در شهر آابل بعد از مدت آوتاهي دريافتم آه وطنم در اندوهناك ترين دوران تاريخش داخل شده است و خاك و خو
  .با اصابت هر مرمي هاوان و راآت چون فواره اي مي جوشيد

چنانچه وطنم را دوست داشتم و از جانبي ابعاد فاجعه را تا آن حد گسترده تصور نميكردم هرگز در صدد آن نشدم تا 
  .ولي شايد من از بخت برگشته ترين افراد اين شهر بودم. ادگاهم را ترك گويمز

 بعد از انجام وظيفه در ١٣٧٢ ثور ١٧در . اآتر جراح اورتوپيدي در شفاخانه وزير اآبرخان بودفرزند ارشدم د
او آه در چهارراهي ترافيك دهمزنگ از داخل .  منزل ما در آارته چهار روان بودشفاخانه و گرفتن معاش بطرف

ه شده با وسايلي آه در دست داشت  بالفاصله از موتر پياد،موتر متوجه خانمي ميشود آه در پايش زخم برداشته بود
جنايتكاران وحدتي وقتي متوجه پول در جيب هاي او ميشوند از سنگرهاي خود داآتر . مي شتابدبه آمك زن زخمي 

آدمكشان او را فرصت نداده . منظره وحشتناآي بود.  ميرسانندشرا از پشت هدف گلوله قرار داده و جابجا به شهادت
آامل در پاي زن زخمي بپيچاند و حين شهادت يك طرف بنداژ در پاي زن و طرف ديگر آن بودند تا بنداژ را بطور 
مردم با ديدن اين صحنه دردناك در حاليكه نفرت عميق خود را نسبت به جنايتكاران ابراز . در دست داآتر شهيد بود

  .دهند زمين برداشته به شفاخانه صليب سرخ در آارته سه انتقال ميزميكردند، داآتر را ا
 چند نفر به آارته چهار آمده جريان را به همسايه هاي ،در شفاخانه وقتي به هويت او پي مي برند و آدرسش را مييابند

  . بد را برايم اطالع دهدخبرهيچ يك از همسايه ها جرئت نكرد با من روبرو شده و . ما بازگو مي آنند
يكي از . فته از خانه بيرون شدم تا احوالي از او بگيرممن بشدت نگران دير آمدن فرزندم بودم، بايسكلم را گر

همسايگان ما آه از جريان آگاهي داشت برايم مشورت داد تا عوض شفاخانه وزير اآبرخان، ابتداء سري به شفاخانه 
  .صليب سرخ آارته سه بزنم

ا بين قربانيان حوادث آن جا جسد فرزند شهيدم ر.  شدم سرخمن پذيرفتم و با فرزند دومم روانه شفاخانه صليب
  .روزمره آابل ديدم

فين داآتر بخون خفته ام دهمان روز راآت چون باران مي باريد و من فرصت تكفين و ت. غم استخوانسوزي برايم بود
او را در همان نزديكي شفاخانه، محلي آه قبًال مرآز توزيع ذغال سنگ بود و به قبرستان قربانيان بي آفن . را نيافتم
  .ه بود بخاك سپردم و تا مدت زيادي فرصت نيافتم مراسم فاتحه گيري را برگزار آنممبدل شد

زن و فرزند بجا مانده پسرم داغ هاي ديگري .  ماهه حامله بود٤عروس نامرادم يك پسر يكنيم ساله داشت و خودش 
  .بودند به قلب مجروح من و مادر سوخته از غمش
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   مينویسند خودآابليان با خون       
  عذرهایم فایده نكرد

 
دو ماه را با تمام مشكالت در زیر . درگيري هاي آابل مردم را به ستوه آورده، شهر آهنه به تل خاآي مبدل شده بود

االخره راهي بجز ب. خانه هاي نمناآي سپري آرده بودیم، خانم و اوالدهایم زار و ضعيف گشته، مریض شده بودند
در آن . با باغداران شمالي معرفتي پيدا آرده بودم. در آخر جاده دآان ميوه فروشي آم در آمدي داشتم. فرار نداشتيم

گير و دار بفكر یكي از دوستانم آه از سراي خوجه برایم ميوه مي آورد افتادم تا اگر آمكي جهت آشيدن ما از زیر 
. ز تالش زیاد، از طریق سراي شمالي آسي را یافتم و به او احوال دادم آه فردا بيایدبعد ا. آنهمه راآت و توپ نماید

او آه دهقان فقير اما جوانمردي بود، همان فردا خود را به سراي شمالي رسانده و تا عصر فاميلم را از ميان آتش و 
  .انفجار به سراي خوجه رساند

 دهانم ایستاده مي شد و در دوماهي آه در زیر زميني زندگي آرده زندگي دم دست و دهان بود وقتي دستم مي ایستاد،
دوست دهقانم . بودم آنچه در بساط داشتم خالي گشت و باید آار مي آردم تا زندگي عایله پنج نفري ام چرخانده مي شد

ایت بمن مردم ده بي نه.  روز آار آردم و دو بوري آرد خریدم٢٠. هرجا بكار مي رفت  مرا هم با خود مي برد
باید از دآانم در جاده و خانه محقرم در شهر آهنه احوال مي . التفات داشتند و در زمينه هاي مختلفي آمكم مي آردند

روزبدي بد بود، صداي . با مشوره دوستم آابل رفتم. گرفتم چون هست و بودم در زندگي همين خانه و دآان بود
 ي پغمان دشت برچي را با بيرحمي مي آوفتند، اما در جاده آرامشي از دامنه. انفجار از هرآنج و آنار بر مي خاست

جاده آامًال . وحشتناك بر پا بود، پياده حرآت آردم و با عبور از پل خشتي و سپاهي گمنام بسوي دهان چمن دور زدم
لح آنارم ایستاده و خالي بود و هراسناك به سرعتم افزودم و هنوز چند قدم بر نداشته بودم آه پيكپي با سه سر نشين مس

  :مردي آه دریشي پلنگي بتن داشت پياده شد و آمرانه پرسيد، آجا مي روي، گفتم
موتر از . جنازه ي یكي از دوستانم رونده ي شاه شهيد هستم و بالدرنگ مرا به پيكپ انداخت و چشم هایم را بستندبه 

ت بسته بودند آه تا چند قدم با بازآردن چيزي را نمي چشمهایم را آنقدر سخ. چند پيچ گذشت و باالخره مرا پياده آردند
از موقعيت آوه فهميدم آه در ساحه ي دهمزنگ هستم، دوان، دوان مرا به تعمير بزرگي داخل آردند، باید محل . دیدم

 نفر مصروف آار بودند، آنان گادرها و چوب هاي خانه ها را بيرون آورده، در ٥. آدام اداره ي دولتي بوده باشد
مراهم هدایت دادند آه بكار شروع آنم، هرچه عذر آردم آه فاميلم بي سرپرست مي ماند،  . گوشه اي انبار مي آردند

 روز در آنجا مصروف آار بودم، شبانه بعد از آنكه گادرها را به موترها بار مي آردیم، دستان ما را ٣. قبول نكردند
بعضي شب ها موترهاي نيم بار از جاهاي دیگر آمده، ما .   آردند نفر پهره دار از ما مراقبت مي٥سخت مي بستند و 

روز چهارم طاقتم طاق شد و با یكي از اسيراني آه اهل شمالي بود، بند و بست فرار را . بارشان راپوره مي آردیم
رام بسوي صبح روزچهارم پهره دار در خواب سنگيني فرو رفته بود و ما با استفاده از تاریكي آرام آ. ترتيب دادم

دروازه عمومي بحرآت افتادیم، هنوز از در بيرون نشده بودیم آه پهره دار با شرفه پاي ما بيدار شد و ما را با آواز 
در حين دویدن . چند ضربه ي پياپي آال شنكوف باالي ما صورت گرفت. بلندي دریش آرد و ما بدویدن شروع آردیم

افراد مسلح . تاد، رفيقم در جویچه آنار سرك افتاد و آخ آخ مي آردمتوجه شدم آه پاي چپم گرم شد و از حرآت اف
من چهره زیباي او را دیدم آه بسوي زمين خم شده . زخمي  را از جویچه آشيدند، اما او دیگر نفس نمي آشيد. رسيدند

ده بسرعت در مرا و مرده را بار آر. پيكپ رسيد. مرا آش آش آنان بداخل سراي بردند و چشم هایم را بستند. بود
بعد از چند دقيقه توقفي آرد و مرده را پایين آرده دوباره بحرآت افتاد، باردم توقف آرد مرا پایين انداخت . حرآت شد

  .و در جایي گذاشتند، صداي موتر تا چند لحظه از گوشم گم شد
ایع شده بود و دلم ضعف خون بسيار ض. با تالش فراوان چشمهایم را باز آردم، در جاده بودم پایم حرآت نمي آرد

دو نفر عابر آه بخاطر دفن جنازه اي آارته نو مي رفتند در آرانه ي راست جاده در حرآت بودند، من با . مي آرد
التماس صدا زدم و آن دو آه یكي جوان و دیگري مرد مسني بود با دستمال پایم را سخت بستند، جوان با عجله 

 روز بستر بودم و قصه ام را به یكي از ١٥.  بستر رساند٤٠٠ آرد و مرا به اینطرف و آنطرف دوید، موتري را پيدا
. داآترانيكه از دیگران دلسوزتر بود، بيان آردم، او تمام مصارف دواهایم را داد و یك بار خون هم برایم تزریق نمود

لي آمد و مرا در یكروز قبل از مرخص شدن، دوستم از شما. زخم پایم خوب شد ولي آوتاهي و لنگش پيدا آرد
عصر .  روز یوميه آابل مي آمده و بدنبالم مي گشته اما موفق به پيدا آردنم نمي شده٢٠او در این . چارصدبستر یافت

  .زنده بودم اما معيوب. زن و اوالدهایم باور نمي آردند آه من زنده باشم. همانروز به خانه رسيدم
  شوهرم تا شب گريه مي آرد

از جنگهاي آابل چند ماه .  شرهرم انجنير بود و با فاميل مادرم در یك خانه زندگي مي آردیممن شغل معلمي داشتم،
 ثوري بود و ازین ناحيه ٧شوهرم از اول مخالف آودتاچيان . در روزهاي دشواري بسر مي بردیم. سپري شده بود

معلمي ام .د آه خارج رفته بتوانيموضع اقتصادي ما طوري نبو. تهدید هاي فراواني را از حزبي هاو خادي هادیده بود
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شوهرم با معاش ناچيزي آه گهگاهي مي . با جنگها و نابودي مكاتب یكجا از ميان رفته بود و خانه  نشين شده بودم
  .گرفت به سختي زندگي ما را تأمين ميكرد

تاآيد مي شد آه درآوته سنگي در خانه محقر آرایي و آسيب دیده از جنگ زندگي داشتيم، از سوي مردها هميشه 
شوهرم ریش . خطوط جنگ معين شده بودند، هر منطقه به تنظيمي تعلق داشت. اطفال و زنان ازخانه بيرون نشوند

افراد مسلحي آه نزدیك خانه ما سنگر . گذاشته وبا لنگي گشت و گذار مي آرد، دیگر خبري از پتلون و سرلچي نبود
ما مردم بي طرف و بي غرض هستيم، با ما ميانه ي خوبي داشتند و ترس داشتند باما آشنا شده و چون مي فهميدند آه 

نه موتري . درین سنگر افراد مهمي جابجا بودند. ما به تناسب روزهاي اول آم شده، گاهگاهي گشت و گذار مي آردیم
  .داشتند و نه آش و فش سنگرهاي دیگر را

بعضي ها بدیدن دوستان و . ها بيشتر بچشم مي خوردآتش بس یكهفته دوام آرده بود و عبور و مرور مردم در سرآ
شوهرم گفت، یكبار جهت . مواد غذایي را تقریبًا تمام آرده بودیم. خویشاوندان خود رفته، اآثر خانه ها فاتحه داشتند

 چند دآان خواربار فروشي در آن ناحيه مانده بود، من هم. خرید مواد غذایي به دآان هاي آوته سنگي سري مي زنيم
چادر نسبتًا بزرگي رابه سر آرده با شوهرم بر آمدم، هنوز از جاده عمومي نگذشته بودیم آه مرد مسلحي از آوچه 

سرتا پاي من . در آن ساحه آسي بچشم نمي خورد ما به او نزدیك شده سالم آردیم. برآمده بعد از مكثي ما را صدا زد
: از شوهرم پرسيد. يم، جهت خرید آرد بدآان هاي آنطرفآجا مي روید؟ گفت: و شوهرم را به دقت  دید و پرسيد

مرد مكثي آرد و گفت دروغ مي گویي . او آارتش را آشيد آه انجنير هستم و در فالن دفتر آار مي آنم: چكاره هستي
ن بند بند وجودم لرزید و با آمي سروصدا گفتم این شوهر م. و بعد شوهرم را گفت تو مي تواني بروي، زن اینجا باشد

ازین جا برو اگر نه : است، چطور من بمانم و او برود و مرد تفنگي در حاليكه شوهرم را تهدید مي آرد، مي گفت 
شوهرم گنگه شده، از صحبت آردن بازماند و فقط اشكهایش جاري بود، بعد شروع به . ترا سوراخ سوراخ مي آنم

 با تهدید تفنگ و زدن لگد چند متر دور آرده بود آه چند دقيقه گيرو دار ما جریان داشت و شوهرم را. التماس آرد
مرد . تفنگدار دیگري از زاویه چپ آوچه بسوي ما دور خورد و وقتي سر وصداي ما را شنيد خود را به ما رساند

با دیدن او نفر اول آمي سست شد و من خود را به وي نزدیك آرده در . نسبتًا مسن و مظلومي به نظر مي رسيد
شوهرم مثل گچ سفيد شده بود و بشدت مي لرزید نفر دوم با خشمي بسوي نفر اول . گریستم، جریان را گفتمحاليكه مي 

بعد از این بي چادري . این را بپوش و زودتر بخانه تان برگردید: دید و بعد پتوي  و صله دارش را بمن داد و گفت
هر لحظه با . م تا شب مي لرزید و گریه مي آردشوهر. ما بسرعت خود را بكوچه رسانده، خانه رفتيم. بيرون نشوي

 .     خود مي گفت در ین شهر آسي اختيار زندگي و زن خود را هم ندارد
 

************************** 
   )۴(شماره 

   مينویسند خودآابليان با خون
  

  فریاد مادر علي هر شام باال بود
  

آارگران بكار نمي رفتند، چون سرهاي . نفجار مي سوختقصبه آارگري از چند ماه به اینطرف در ميان آتش و ا
 تن از عزیزان شان آه در ١٢خانواده هاي آارگري، مخصوصًا بخاطر . بسياري از آنان در محل آار برباد رفته بود

رده و اي از فاميل ها را از قصبه فراري آ جنگ، عده. تخنيكم سوراخ سوراخ شده بودند، هر شام اشك مي ریختند
  .تعدادي آه با از دست دادن نان آوران شان توان فرار نداشتند، تن به تقدیر داده انفجار راآت ها را تحمل مي آردند

من هم یكي از چند آارگري بودم آه فاميلم هنوز به نرفتن از قصبه تاآيد داشت و هنوز بجز از زخمي شدن خودم 
  .آسي از اعضاي خانواده را از دست نداده بودم

آب و برق دیگر وجود . خانواده هاي باقيمانده در قصبه، یكي به آمك دیگري چون فاميل واحدي زندگي ميكردند
جوانان با بایسكل از جنوب شهر آرد و مواد غذایي . دستجمعي به آندن چاه هاي آب اقدام آرده و موفق شدیم. نداشت

. مشكالت پخت و پز هم دستجمعي حل مي شد.  آردندآورده، بين فاميل هاي بي سرپرست به قيمت ارزان توزیع مي
  .روزي نبود آه آشته یا زخمي اي به قصبه نياید و با آار مشترك به دفن  و فاتحه نپردازیم

چند تنور مشترك ساخته با صرفه جویي و بنوبت نان مي پختيم چون یكبار تنور گرم مي شد و چند خانواده با استفاده 
چوب به آساني و ارزان دستگير نمي شد و ازین بابت بي نهایت دچار تكليف .  نان مي پختنداز یكبار گرم شدن پياپي

  .بودیم
هنوز ظهر نشده بود، خانمي بر تنور نان ميپزید آه من از راه رسيدم، نان گرم برایم تعارف آرد و من مكثي آرده 

ن گرم خواست ولي مادر با درد و دلسوزي در ي او آه علي نام داشت چند بار از مادرش نا پسر سيزده ساله. ایستادم
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مادر براي تنور فردایش . تا نروي و مقداري هيزم از دشت پهلوي قصبه نچيني نان داده نمي شود: جواب مي گفت
  .چيزي نداشت پسرش را مجبور به جمع آوري هيزم آرد

، من هنوز با مادرش صحبت مي علي دوان دوان بسوي شرق قصبه روان شد و به آندن شاخه هاي بته ها شروع آرد
دلم فرو پاشيد، من بدویدن شروع آردم، مادر علي فریاد . آردم آه انفجاري علي را در خود پيچاند و دور انداخت

چند زن و . آنقدر با اضطراب مي دویدم آه فریادها و بسرزدن هاي مادر علي را نمي فهميدم. آنان بدنبالم مي دوید
 و فریاد هاي مادر علي ، سراسيمه از زیر زميني ها بر آمده، بسوي محل انفجار بدویدن مرد دیگر قصبه با انفجار

مادرش در حاليكه . علي تكه تكه شده بود، ولي هنوز نفس مي آشيد و زنده بود و توان صحبت آردن را نداشت. شدند
ان به دلبندش مضایقه آرده به روي خود مي زد و موهایش را مي آند، خود را نفرین مي نمود آه چرا از دادن ن

علي آه چند ماه قبل پدرش را با اصابت راآتي از دست داده بود، در مكتب اول نمره و بي نهایت هوشيار بود، . است
  .مادرش را با تكان هاي سر تسلي مي داد آه گریه نكند وجور مي شود

ساندیم، خون از سراپاي ما مي چكيد، من با دو نفر دیگر علي را به شانه انداخته دوان دوان به سرك عمومي ر
داآتران تالش مي آردند تا او را نجات . موتري سر رسيد و علي را به شفاخانه صليب سرخ در آارته سه رساندیم

شكم علي پاره شده و روده هایش . من با یك یكي التماس مي آردم آه این بچه یگانه تكيه گاه فاميلش مي باشد. دهند
روز تمام پهلوي بستر علي در شفاخانه نشستم، دو بار به اتاق جراحي  برده شد، پارگي هاي شكمش دو . برآمده بودند
  .را دوختند

علي با آن زخم هاي آاري، ضرورت به مراقبت هاي خاص داشت، اما فشار مریضان آه هر لحظه چندین زخمي را 
و آار مي آردند، وقت آنرا نمي داد تا بطور وارد شفاخانه مي آردند و به چند داآتریكه شب و روز خواب نداشتند 

من آنجا تالش . دواي قوي و زیادي ضرورت بود آه متاسفانه در شفاخانه وجود نداشت. الزم به علي رسيدگي آنند
صميمانه و شجاعت داآتران را دیدم آه چگونه از دل و جان و بي توجه به قوم و تنظيم، بتمام زخمي ها رسيدگي مي 

  .آردند
م وضع علي خراب شد، تب شدیدي او را گرفت، داآتران تا صبح و تا توان داشتند او را آمك مي آردند، تا شب دو

حرارتش را نورمال آنند، اما نتيجه نداد، علي صبح روز سوم جان داد، داآتران سخت متاثر شدند و ظهر تابوت او 
مي شناختند و بخاطر هوشياري و آرآتر عالي در قصبه محشري برپا شد، زیرا همه علي را . را به قصبه رساندیم

  .اش همه دوستش داشتند
مادر علي آه بعد از آشته شدن شوهرش به پسرش چشم دوخته بود و مي خواست بعد از جنگ در پناه او زندگي خود 

ابوت علي را سامان دهد، اینك انفجار، این پناه را از او گرفت، فریاد مي زد و بيخود مي شد، هر لحظه خود را برت
مي انداخت و اجازه نمي داد آه یگانه دلبندش را به قبرستان ببریم، زمانيكه دیگر از گریه و حرآت ماند، علي را با 

ي علي در سكوت  فاتحه. هاي هاي گریستن هاي بدرقه آنندگان بسوي گورستان بردیم و در آنار پدرش بخاك سپردیم
. صداهاي سوزناك مادر علي را مي شنيدیم آه از قبرستان بر مي خاستمرگباري برگزار شد و ما بعد از آن هر شام 

  .او تا مدتها تعادل رواني اش را از دست داده بود
مالك بار هر لحظه به . والگاي برادرم را هم بردندموتر با بار سنگينش از چهل آيلومتر بيشتر سرعت نمي گرفت

یكهفته قبل از هرات حرآت .  شد وضع ما خراب مي شوداستاد، عجله آن آه اگر شب: ساعتش مي دید و مي گفت
اي نبود آه از یك لك افغاني آمتر گرفته باشد، بخصوص پوسته هاي  آرده، روغن بار داشتيم در طول راه پوسته

قندهار آه عالوه به پول گرفتن، در باغ پل مالك بار را چنان لت و آوب آردند آه شب در قالت تا صبح از درد 
ي قندهار یا صحبت نكن و یا اگر مي آني پشتو گپ بزن  چند بار برایش گفتم آه در منطقه.  خواب نمي شدفبرغه ها 

او چند بار . ولي بيچاره آه اصًال از بغالن بود و سالها در آابل به داد و ستد اشتغال داشت فقط فارسي حرف مي زد
چيزي . يدم دیگر روي هرات و قندهار را نخواهم دیددر راه تكرار مي آرد آه اگر این مرتبه به آابل به خيریت رس

  . لك افغاني را به پاتك ها تحویل داد بود، بعالوه لت و آوب و یك شب در فراهرود زنداني شدن١٧٠حدود 
هنوز سياهي شام . آفتاب لحظه به لحظه آوه هاي پغمان را پشت سر مي گذاشت و من دستپاچه شده حرآت مي آردم

اي حق  شام هيچ عراده: گروپ مسلح مقابل ما ایستاد و یكي مرا صدا زد.  بود آه به دوراهي رسيدیمآابل را نپوشانده
 ١٦ پيپ ٥من بخاطر عذر آردن پياده شدم و چون دیدند آه روغن بار داریم بهانه جویي آرده . ندارد وارد آابل شود
» جریمه« اینجا یكصدو هفتاد لك افغاني به پاتك ها این بيچاره از هرات تا :من عذر آرده گفتم. آيلویي را پایين آردند

جوان خشك و بلندي با موهاي دراز متوجه لحن . ي گردنم شد پرداخته و هنوز صحبتم تمام نشده بود آه قنداقي حواله
مالك بار اینطرف و آنطرف . پشتویم شد، به این جرم مرا چنان لت و آوب آرد آه فرقم ترقيد و خون بسياري ریخت

دوید و به یكا یك عذر و زاري مي آرد ولي من تا وقتي زدن خوردم آه دیگر نفهميده ضعف آردم و افتادم، مالك مي 
  .اي مرا تكيه داد تا بحال آمدم سرم را با دستمالش بست و لحظه
اي بخاطر وضو روان  صبح وقت نماز  برخاسته اول مالك بار بطرف دیوار آهنه. شب را در دوراهي سپري آردیم

شد و هنوز به وسط دیوار نرسيده بود آه دو مرد مسلح در  آمين نشسته او را گرفتند، دستها و چشمانش را بستند و 
بعد از یكساعت انتظار دیدم مالك نيامد سري به اینطرف و آنطرف زدم، پوسته . به موتر پيكپ انداخته با خود بردند
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من . رچه زودتر موترت را از اینجا ببر آه وقت حرآت موترهاسترا در جریان ماندم، آنها گفتند ما خبر نداریم و ه
  .ي مالك بار ایستاد آردم و جریان را به پسر جوانش تعریف نمودم موتر را به خيرخانه برده به دورازه

 نفر با ١٥ي متروآي در غرب آابل مي برند و آنجا  وقتي مالك بار ربوده مي شود او را بعد از یك ساعت به خانه
اي را تشكيل داده بودند، بعد از لت و آوب مفصل او را به اتاقي آوته قلفي مي آنند و برایش  س هاي پلنگي پوستهلبا

  .مي گویند آه منتظر جواب فاميلت باش
فردا صبح مالك بار را  با دو نفر دیگریكه در اتاق مجاور زنداني بودند، آشيده و تا شام چاه آب را باالي شان پاك 

پسر جوان و برادر مالك به پسته دوراهي رفته احوال گيري مي آنند ولي افراد پسته منكر . آاري نمودندآرده آندن 
در برگشت، نارسيده به آوته سنگي موتري با دو نفر مسلح موتر سواري، . شده آه ما از چنين جریاني اطالع نداریم
 لك افغاني در ٣٥٠ بعد از ظهر ٢ر تا فردا ساعت اي برایشان  ميدهند آه اگ برادر و پسر مالك را توقف داده نامه

برادر مالك همان شب پول را آماده آرده فردا با موتر . فالن آوچه ویرانه نياورید دست تانرا از گروگان بشویيد
  .والگایش به جاي معين شده مي روند

ده و مي گوید جایي رفتني مالك در آف اتاق دراز آشيده به سرنوشت نامعلومش فكر ميكند آه مرد مسلحي داخل ش
موتر بعد از مدتي در . او را سوار موتر آرده چشمهایش را مي بندند و موتر بسرعت در حرآت مي افتد. هستي
اي آه آدرس داده بودند توقف آرده و بعد از چند لحظه برادر مالك با والگایش سر مي رسد تا پول را  ي ویرانه آوچه

  . از موتر پياده آرده پول را تحویل ميگيرند و والگاي برادرش را نيز با خود ميبرندافراد مسلح مالك را. تحویل دهد
  

***********************  
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  )٠۵(شماره 
  

  مينویسند خودآابليان با خون
  مادر خاموشانه ُمرد

 
 نفر عایله ام را مي ٥معاش ماموریت فقط زندگي . اي نشدم  سال ماموریت هرچه تالش آردم مالك خانه٣٠در 

 اوالد داري هاي پيا پي.  مكتب خوانده بود٩خانمم تا صنف . خانه بدوشي هميشگي سخت مرا آزار مي داد. چرخاند
ي آار را از دست داده و هم از درد  مانع آن شده بود تا وظيفه بگيرد و درین اواخر آه بچه ها بزرگ شدند حوصله

  .رماتيزم رنج مي برد، هر ماه قسمتي از معاشم صرف تداوي او مي شد
ستانش ایران  فارغ شده و از ترس اینكه به عسكري اعزام نشود با جمعي از دو١٢پسر آالنم ضيا، سال قبل از صنف 

وقتي مرا به خاد بردند و تهدید آردند، خود را بي خبر . رفته و ازین بابت چند بار خادي ها مرا اذیت و آزار آردند
پسـر . پسرم از مدتي به اینطرف الدرك است، دولت پاسدار امنيت مردم است، باید درك او را بزند: انداخته مي گفتم

   مكتب بود٩خترم شوهرگرفته چند سال قبل پاآستان رفته و دختر دوم صنف  مكتب بود، یكـد٧دومـم آمـال صنف 
او خانه اش .  نفر در خانه محقر یكي از دوستانم آه به پاآستان گریخته بود درجوار دهمزنگ زندگي مي آردیم٤ما 

ي آرد، مي ي مختصري را به دخترش آه در مكروریان آهنه زندگي م را به من تحویل داده بود و ماهانه آرایه
آمال هميشه اول نمره و از . دو سال بود آه خانه بدوشي ام اختتام یافته، با همسایه ها مناسبات خوبي داشتيم. پرداختم

تربيه خوبي برخوردار بود پسر آاآایم آه مامور خاد بود، چند بار رفت و آمد آرد آه آمال را شامل خاد بسازد ولي 
  .آمال باید درس بخواند، براي او هنوز این آارها زود است: با جدیت مي گفتم من ازین آارها سخت نفرت داشتم و 

ي آار دولت بدم مي آمد، چون حزبي هاي بي خبر از آار را در راس اداره مي گماشت و ما مامورین سابقه و  شيوه
خروج . توه آورده بودفعاليت هاي پوليسي و سربازگيري مردم را به س. آاردان مجبور بودیم از آنان دستور بگيریم

  .ي دولت را بشدت ضعيف آرده بود روسها و راآت هاي مجاهدین روحيه
هيچكس نمي فهميد آه چند روز بعد چه اتفاقي خواهد .   فعاليت هاي دولت روبه فلج شدن نهاده بود٧١از ما حمل 

چند نفر غير حزبي اي آه در . از روحيه مامورین و نظامي ها معلوم مي شد آه تحولي در شرف و قوع است. افتاد
ي حزبي ها تغيير آرده، اولين باري  رویه. دفتر آار مي آردیم، از هر جا آه چيزي مي شنيدیم به یكدیگر مي رساندیم

  .بود آه با احترام نسبت به ما برخورد مي آردند
ها و فشار حزبي ها من سقوط دولت را ثانيه شماري مي آردم و ازین بابت برایم خوب بود آه از تعقيب خادي 

خالص مي شدم، عالوه به آن دختر و پسرم هم از ایران و پاآستان مي آمدند و فاميل ما بعد از سالها جدایي و 
خانمم هر شب به رادیو ها گوش مي داد و اميدوار بود آه دختر و . پراآندگي مي توانست دوباره یكدیگر را ببيند

  .پسرش را بزودي ببيند
روز اول به دفتر نرفتم و آمال را هم نماندم از خانه برآید،  باروشني صبح . ولي ُپر سروصدا بودسقوط دولت ساده 
پيكپ ها با افراد مسلح . در جاده عمومي رفت و آمد موترهاي شخصي و تكسي فوق العاده آم بود. بر بام خانه بر آمدم

نان چگونه برخورد خواهند آرد بخصوص اضطراب دولتي ها این بود آه مجاهدین با آ. بسرعت در حرآت بودند
  .خادي ها آه صدها نفر را بنام مجاهد، زندان، شكنجه و اعدام آرده بودند، سخت در هراس بودند

ي همسایه گفت  مجاهدین هـرجا سـنگر ميـسازند، بچه: ساعت هاي ده آمال از خانه برآمد و با دلهره برگشت و گفت
  .از خانه بيرون نشویدآه مجاهدین با هم جنگ خواهند آرد، 

. فيرهاي هوایي از هرگوشه و آنار شنيده مي شد و هرچه هوا روشن تر مي گشت این فيرها شدت بيشتري مي یافتند
ي خاصي را زیر آنترول گرفته بودند، هنوز چاشت نشده بود آه  هر تنظيم منطقه. بي نظمي در شهر حاآم شده بود

من در مورد مجاهدین معلوماتي . وم شد آه فرق آوه را پوسته ساخته اندمعل. فيرهایي از آوه تلویزیون برخاست
  .ي شانرا نمي فهميدم نداشتم و روابط خصمانه

انفجارات شدیدي ساحه را . بعد از ظهر جنگ در شهر درگرفت و ظهر از آوه تلویزیون فرق گذرگاه را مي آوبيدند
سنگر نمناك بود و . آت هاي مجاهدین ساخته بودیم پناه بردیممي لرزاند و ما سراسيمه به سنگریكه  قبًال بخاطر را

اصابت راآت ها بر بلندي . اي نبود جز اینكه تحمل آند یكي دو ساعت بعد درد شدیدي خانمم را فرا گرفت ولي چاره
  .یمهاي خانه ما سنگریزه ها را تا سرك مقابل خانه پهن مي  آرد و ما نمي توانستيم قدمي به صحن حویلي بگذار

خانمم زرد و رنجور، آمال و زینب اصًال . یكهفته گذشت و یكبار آتش بسي برقرار شد اما دوباره جنگ شدت یافت
ساعت هاي . ي ما شگاف بر داشته بود و همسایه ها فرار آرده بودند دیوار خانه. نخوابيده بودند و چيزي نمي خوردند

هنوز به آبدان . و نمي خواست آه زینب و آمال بيرون شوند عصر خانمم جهت آوردن آب از زیر زميني برآمد، ا٥
اي به فرقش اصابت آرده بود و دیگر حرآتي نكرد،  پارچه. نرسيده بود آه آخي آشيد و پایين افتاد، من بسوي او دویدم

ه آوه آمال و زینب دیوانه شدند و فریاد مي آشيدند، من آندو را بسوي زیر زميني مي راندم چون راآت ها پيهم ب
عصر آمي جنگ آرام شد فقط سه، چهار همسایه جمع شده . اصابت مي آردند، باالخره جسد را به زیرزميني آشاندم
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در آنجا راآت مي .  ي خانه دفن آردیم دو روز بعد به خانه دوستم در سراي شمالي سابقه آوچ آردم خانمم را درگوشه
اق آوچكي جابجا شدیم، زینب نان نمي خورد، شب ها تا صبح من، آمال و زینب در ات. آمد ولي جنگ مغلوبه نبود

  .گریه مي آرد و مي گفت مادرم را در دهمزنگ تنها ماندیم
یكهفته بعد مواد غذایي ما تمام شد،  بچه ها با آرام شدن جنگ به چهلستون رفته آرد مي آوردند، آمال با دو نفر از 

 زینب موافق رفتن او نبود ولي آمال تاآيد داشت آه دیگران مي همسن هایش با بایسكل به چهلستون رفتند، اگرچه
  رود او چرا نرود؟

شام شد آمال نيامد همسایه ها جمع شدند و من شدیدًا پریشان بودم، تا صبح نخوابيدم فردا سه نفري به چهلستون رفتيم، 
رسيده بودیم آه جواني خود را به از چند آرد فروش جویاي حال بچه ها شدیم، آسي نمي فهميد به آخرین آرد فروشي 

بایسكل هاي شان در دوآان آنار . سه بایسكل سوار را دیروز موتري با افراد مسلح ربودند: ما نزدیك آرد و گفت
ما دآان رایافته احوال بچه ها را گرفتيم دآاندار بيچاره آه از ترس مي . سرك تخنيكم مي باشد و بعد بسرعت دورشد

پهره دار . به عجله خود را به آنجا رساندیم. ا داده آه در پشت تخنيكم در پاي آوه موقعيت داشتلرزید نشاني پوسته ر
ي بعد  مرد بلند قامت و قوي هيكلي، با ریش دراز و  لحظه. آدم خشني بود ما را بر زمين نشاند و خود داخل اتاق رفت

هستيد، گزارش هاي شما به ما رسيده، اگر في شما مربوط دولت آمونيستي : ي پشتو از اتاق بيرون شد و گفت لهجه
بعد یكنفر ما را آه جوان و برادر یكي از بچه هاي . نفر یك لك افغاني جریمه ندهيد، بچه هاي تان رها نخواهند شد

گروگان شده بود، با خود نگهداشت و ما دو نفر را رها آرده گفتند اگر تا فردا صبح پول را نياورید بچه هاي تان را 
  .آسياب مي فرستيمچار

ما . زینب مي لرزید و گریه مي گرد. به عجله خود را به سراي شمالي رسانده جریان را با دیگران در ميان ماندیم
زینب بزودي زیورات مادرش را از بكس آشيده آورد و گفت باید همين امروز این ها را . پول نداشتيم آه مي پرداختيم

 نشوند، زیورات را گرفته شهر بردم و در بدل هفتادو پنج هزار افغاني آنها را بفروشيم، زودشویم آه دآانها بسته
 هزار دیگر را تاجري قرض داد و دیگران هم یك لك افغاني را ٢٥فروختم، مردم محل در مسجد جمع شده بودند، 

اضطراب داشتيم آه پول یك ساعت ما را نگهداشتند، ما . فردا صبح وقتي خود را به پوسته رساندیم. آماده آرده بودند
هر فردیكه از اتاق مي برآمد، نيشي به ما مي زد و آلمات رآيكي . را خواهند گرفت و بچه ها را رها نخواهند آرد

  .نثار ما مي آرد
. ستور داد آه بچه ها را بياوریدیك ساعت بعد همان قومندان بر آمد و پول ها را یك یكي حساب آرد و بعد به نفرش د

آمال آنقدر زرد و نحيف شده بود آه شناخته نمي شد وقتي ما را  دید باور نمي آرد و براي چند دقيقه نشست مثليكه 
. زود شوید آه جنگ درگير خواهد شد: حالت ضعف برایش پيدا شده باشد ولي نفر مسلح چند سيلي او را زد و گفت

ره دار با نفریكه بچه ها را آورده بود ما را تالشي آردند، از لباس هاي ما هرچه خوش شان قومندان داخل رفت و په
  .آمد گرفتند و ما را رها آردند

  .          وقتي خانه رسيدیم، زینب مي گریست و باور نمي آرد آمال را مي بيند
 

******************  
  )٠۶( شماره 

   مينویسند خودآابليان با خون
  ا به چه جرمي آشتند؟اینان ر

 
چون مامایم اسالم الدین خان را قبًال . سالها قبل از والیتي در جنوب آشور به آابل آمده در شاه شهيد زندگي مي آردم

من دریور موتر سرویس مامورین یكي از . روس ها به شهادت رسانده بودند، فاميل او هم با ما زندگي مي آرد
  .زندگي یك دریور از لحاظ اقتصادي نمي توانست دلخواه باشد. نميري داشتمشعبات دولتي بودم و زندگي بخور

آنهایيكه از جنوب آتش مي نمودند به آساني از . راآت هاي مجاهدین شب و روز برآابل شليك مي شدند
اشتند روسها و یاران افغاني شان با تمام قوا تالش د. آمربندهاي امنيتي گذشته برنواحي شاه شهيد فرود مي آمدند

تا شهر را از آتش راآت هاي آور در امان نگهدارند، ولي این آار ممكن نبود، هليكوپترهاي روسي شب و روز 
  .بيابند را ها محل آن نبود ممكن ولي تشخيص دهند را فير گزمه مي آردند تا نقاط

 آه آرد اعالم دولت .گرفت قرار تري قوي فشار زیر شهر و شد تر ضعيف هوایي پوشش این ها روس خروج از بعد
 .باشد نساخته سنگري چنين آه نبود اي خانه آابل در آن از بعد و بسازد موشكي ضد سنگر خود براي فاميل هر
 دولتي هر آردم مي فكر چون نداشتم وسواسي هيچ من .بود همراه سياسي قدرت گرفتن و ها تنظيم آمدن   با٧١ بهار
 جنوب در اقوامم با چون و نبود آم برایم خصوصي آار گرفت هم اگر و گرفت نخواهد را ام دریوري وظيفه بياید

 آابل به هميشه ام، قومي سفيدان ریش نداشتم، هراسي مجاهدین از آمد بودم، و رفت هم در گاهي و تماس در هميشه
 باالرتبه رینمامو .داشتم اختيار در اي برنده برگ بود رسانده بقتل ها روس را مامایم اینكه و داشتند آمد و رفت
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 مي تغيير را خود بودوباش محل هم بعضي و گریختند مي بخارج شان بعضي ترسيده، سخت ها خادي بخصوص
 .دادند
 مجددي چون و شد خواهد برخوردي چه مامورین با آه داشتم انتظار و نرفتم بوظيفه من آابل به ها تنظيم ورود روز
 من .نميكردند اعتماد آامل بطور آنهم با گشت، زایل اي عده هاي ارامين بخشيد را گذشته دولت اراآين تمام قلم یك به
 اسالمي حزب بين خونين جنگهاي از اقوامم بخصوص بودم، باخبر ها تنظيم بين صمانه  برخوردهاي و ها دشمني از
 جناحي با روزها درین و ساخته را ایثار لشكر لوگر در قبل ها مدت اسالمي حزب .آردند مي قصه اسالمي جمعيت و
 اي قوي نيروي آهدوستم  با نظار شوراي نزدیكي. شد خواهد قدرت ي برنده آردم مي فكر و بود شده نزدیك دولت از
 و دیدم مي حتمي را آنان بين درگيري انداخته، تشویش به مرا جدًا ابتدا همان از داشت، فرمان زیر آابل در

 .گردید آغاز داخله وزارت از جنگ شان ورود با آه شد چنان و داشتم، مي اظهار هم دیگران به را تشویشم
 قرار دوستم نيروهاي نفوذ زیر شهيد  شاه .شد شروع پراني راآت و تقسيم مختلف نيروهاي بين بسرعت شهر

 روز همان از بود پشتو ما زبان چون گردید، واقع اسالمي حزب و ها دوستمي بين آتش تبادل گرفت و محل
 پشته آلوله به را خود درگيري روز ٤از بعد بس آتش اولين با . شدیم شهيد شاه از رفرا بفكر درگيري اول

  ده .نداد را زميني زیر از شدن خارج مجال بما دیگر شدید جنگ یكهفته و گرفتيم اجاره به اي خانه رسانده
 مواد و ربوده ما چشم از را خواب دود و آتش انفجار، .آردیم سپري نمناآي و تنگ زميني زیر در روز را 
 .بودیم تشویش به سخت ناحيه ازین و بود اختتام روبه ما غذایي
 فرار شان مالكان آه هایي را خانه اثاثيه و اموال آرده، گذار و گشت ها آوچه در شبانه مسلح هاي گروپ
 ها هآوچ در آردیم مي آوشش ما .آشيدند مي را منازل دستكهاي و دروازه آلكين، .بردند مي بودند، آرده
 هاي دستك آرده بيگار را مردم مسلح افراد توپ، و راآت ي وقفه بي اصابت به عالوه نكنيم، گذار و گشت
 .آشيدند مي را ها خانه
 گشت، مي پرداخت پول مسلح افراد به یا شد مي فرار دزدانه باید یا .نبود آساني آار شهيد شاه از آردن آوچ
 نو آارته به یا مردم .بود شده ویران بكلي شهيد شاه .ندارد را آردن آوچ حق آسي آه بودند آرده اعالم زیرا
 همه ي داروندار خود را گذاشته  مردم و شد مي دفن مرده دهها روز هر .بودند آرده فرار شهر شمال به یا

  .فرار مي آردند
 هوا گرگ و ميش بود، بعد از تالش بسيار، قسمت اعظم اثاثيه خانه را به آلوله پشته انتقال دادیم و یكروز آه

آلوله پشته محل درگيري نبود اما امكان اصابت موشك . در زیر فيرهاي هوایي خود را به آلوله پشته رساندیم
  .راآت هاي چارآسياب گلبدین به آساني این منطقه را نشانه مي گرفتند. هر لحظه وجود داشت

چند روز از آمدن ما . ف و آنطرف مي رفتندگشت و گذار در آلوله پشته آسان تر بود و مردم بيشتر اینطر
نگذشته بود آه جهت خرید مواد غذایي بيرون رفتم هنوز بدآان نرسيده بودم آه انفجار شدیدي منطقه را 

مردم خود را بروي . لرزاند، صداي مهيبي به فضا پيچيد و دود غليظي از خانه ي همسایه ما به هوا بلند شد
وقتي بخانه داخل .  هوا آمي روشن شد، همه بسوي همان خانه بدویدن شدندسرك انداخته و لحظه ي بعد آه

. زنان به روي حویلي لباس شویي مي آردند آه راآتي در آنجا اصابت آرده بود.  نفر جان مي دادند١١شدم، 
 تكه قيامتي پيچيده بود، گوشت هاي تكه. من فرق سر طفلي را از چند متر دورتر یافتم و با جسدش پيوند دادم

  .تاشام آنان را بپاي تپه آلوله پشته دفن آردیم. به دیوار چسپيده و سراسر حویلي پر از خون شده بود
دو روز . ي بعد نوبت آنهاست هر فاميل فكر مي آرد آه لحظه. انفجار هر راآت جان چند نفر را مي گرفت

ك چند نفر بسرعت راه ميرفتند در سر. بعد از خانه پي آاري بر آمدم و در پناه دیواري حرآت مي آردم
در هر قدم مرده هاي همسایه پيش رویم مجسم مي گشتند و فكر . و در جنوب جنگ شدیدي جریان داشت

غرق این فكر ها بودم آه انفجاري در ساحه منزل ما .  مي آردم آه براي این جنگ پایاني وجود ندارد
تا نقطه ي اصابت راآت را دقيق آنم آه دود من لحظه اي توقف آردم . صورت گرفت و منطقه را لرزاند
دویدند، پاهایم سست شد و یاراي  مردم از هر طرفي به سمت انفجار مي. غليظي از حویلي ما سربرآورد

بوي خون و دود، فضاي خانه را پرآرده . باالخره نفهميدم چطور خود را بخانه رساندم. حرآت را نداشتند
جوانم توته توته  ساله و خواهر ١٢ابراهيم برادر . ور بودند  خون غوطهپنج نفر از اعضاي فاميلم در. بود

 ساله و معصومه دختر آوچكش سوراخ سوراخ شده، بدن هاي شان ١٦خانم مامایم با عثمان پسر . شده بودند
 نفر ساآت و آرام در زیر خاك و خاآستر راآت جان داده و فقط نه نفر بر مرده هاي شان ٥. سوخته بودند

  من فریاد زدم این بيچاره ها را به چه جرمي آشتند؟. دیدند  و مات و مبهوت به آنان ميجمع
 شهيد همسایه تا شام دفن آردیم و چندین روز عصرها ١١ده نفري، پنج مرده را بپاي تپه آلوله پشته در آنار 

 ميدان به لوگر فرار باالخره از راه.  بر مزار شان مي رفتيم و اشكي نمانده بود آه نثار شان مي آردیم
  .نمودیم

*****************  
  



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

 )٠٧(شماره 
  

  مينویسند خودآابليان با خون
  پسرم سوراخ سوراخ شده بود

 
مال امام مسجد نماز صبح را ختم آرده و درود مي خواند آه پسر آوچكم داخل . مسجد شاه شهيد پر از نماز گزار بود

يدم آه پاي بچه ها در خواهند، پشتم لرزید، فهم سه نفر مسلح با جيپي آمده شما را مي :مسجد شد، آهسته در گوشم گفت
شكور و ناصر آه به عسكري برابر شده بودند، ده روز قبل با قاچاقبري به سوي ایران حرآت آرده و . ميان است

تشویشم این بود آه دستگير نشده . هنوز معلوم نبود آه از سرحد گذشته یا توسط نيروهاي دولتي دستگير شده اند
ري رفت و به جبهه پكتيا اعزام شد، دوماه بعد جسد سوراخ سوراخ شده اش را پسر آالنم نادر یكسال قبل عسك. باشند

دختر مي خواست با پسر دومم . آورده، تسليم ما آردند، نامزدش بخانه ي پدر ماند و تا مدتها به جنجال او مانده بودیم
ریست آه چـطور خانم شكور عروسي آند و ما هر موقعي به شكور یاد آوري مي آردیم، او مي نشست و بشدت مي گ

دختر با فاميلش به پاآستان رفت و ندانستيم آه با . باالخره فاميلش را جواب دادیم. برادرش را به عقـد خود در آورد
  .چه آسي عروسي آرد

سه روز در خاد شش . اي بر آمر زده بود، مرا به جيپي انداخته بردند سه مرد آه دوتاي شان آالش و یكي تفنگچه
. چند بار لت و آوب شدم، نارام خوابي دادند آه چرا پسرانت عسكري را ترك و  فرار آرده اند.  بودمدرك زنداني

پسر . دادم تمام سواالت شان پاسخ منفي ميه بگو آجا رفته و چه آسي آنان را برده اند؟ من خود را بي خبر انداخته ب
چند روز دآان نرفتم، قبرغه هایم . ش فراوان رهایم آردآاآایم آه افسر وزارت دفاع بود، از جریان آگاهي یافته با تال

ي شانرا از تهران آورد، نوشته بودند آه به  یكماه بعد قاچاقچي ایكه بچه ها را برده بود نامه. بشدت درد مي آردند
  .خيریت رسيده و آار پيدا آرده اند

 فراوان دآاني در جاده ميوند دست و پا آرده، آوششه آابل آمده و به ي لوگر بودم، سالها قبل ب من آه اصًال مسكونه
 و دخترم صنف ٧پسر آوچكم صنف .  فارغ شده بودند١٢شكور و ناصر از صنف . آردم ام را پيدا مي خرج روزانه

  . مكتب بود۴
چون اآثر اقوامم در یكي از . رفتم و مجاهدین بمن آاري نداشتند گهگاهي لوگر مي. آدم بيطرف و بي غرضي بودم

بعد از آشته شدن پسر بزرگم در پكتيا .  آلنگار زندگي داشتند و مرا مي شناختند، مشكلي در رفت و آمد نداشتمدهات
آرده خشمگين شده بودند و این را  دیگر لوگر نرفتم، چون مجاهدین ازین بابت آه پسرم چرا براي دولت عسكري مي

گرفتم و مجاهدین از  را ميي آه داشتم ساالنه پول اجاره از مقدار زمين و باغ. یكي از خویشاوندانم احوال داده بود
  .این بابت آاري به آار من نداشتند

آرد و ادارات سخت بي خاصيت شده بودند، بخاطر شكنجه  دولت آابل آخرین روزهاي حياتش را سپري مي
دم و هم قاتل پسرم هایي آه چند روز مرا با ریش سفيدم در خاد داده بودند بشدت از دولت نفرت پيدا آرده بو

من آه از روابط بشدت . مزار سقوط آرد و نجيب به دفتر سازمان ملل پناه گرفت. دولت را مي شناختم
در لوگر اطالع داشتم، پيش از ) بخصوص جمعيت و حزب اسالمي(خصمانه و جنگهاي خونين بين مجاهدین 

ي آه مجاور منزل یكي از دوستانم در تایمني ورود مجاهدین بكابل، قسمت اعظم اثاثيه دآانم را آشيده در گدام
همسایه هاي دآانم متعجب شده مي پرسيدند، حاجي، مگر دآانت را جاي دیگري مي بري؟ . بود انتقال دادم

آاروبارت درین جا بسيار خوب است و دآانت هم شخصي است، چرا ازین جا مي روي؟ من مي فهميدم آه 
باالخره تنظيم ها بكابل ریختند و . د و اینطور بي خيال آار مي آننداین بيچاره ها وضع فردا را نمي دانن

  .مجددي حكومت خود را اعالم آرد و بالفاصله آابل بين تنظيم هاي مختلف تقسيم و جنگ آغاز گردید
نيروهاي دوستم باالحصار و شاه شهيد را زیر آنترول . یكهفته جنگ شدیدي بين جناح هاي متضاد درگير بود

آوازه ي جنگ آابل در تمام دنيا پيچيده بود و مي دانستم آه پسرانم در . ما به زیر زميني پناه گرفته بودیم. داشتند
ایران از بابت ما چقدر تشویش خواهند آرد، ارتباط تلفني آابل با تمام دنيا قطع شده بود و ما نمي توانستيم احوال 

  .خود را به بچه هاي خود بدهيم
ي دآان را برده و دآانهاي دیگر همه خالي  برقرار شد ومن سري بدآان زدم، دروازهچند روز بعد آتش بسي 

آرد آه به  یكي از دآانداران، دیگران راتشویق مي. همسایه ها جمع شده، براي آسي چيزي نمانده بود. شده بودند
در آنجي ساآت ایستاده من . این چه حاليست آه تمام دار و ندار ما را برده اند. پوسته رفته عرض و داد آنند

ي دآان ترا  اي؟ دروازه حاجي، تو چطور خاموش ایستاده: رسول دآاندار خود را بمن نزدیك آرده وگفت. بودم
من . فهميدي آردي و تمام اسباب دآانت را انتقال دادي، مثليكه اوضاع را مي  هم برده اند، خودت آارت را  قبًال

این آارها بيفایده است، شما نمي بينيد آه تمام خانه هاي مردم را . مي آورنداینها ناحق سر خود را به درد : گفتم
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ي  باید هرچه زودتر خود را از صحنه. خراب آرده اند؟ ازین ویرانه ها آه مي پرسند آه از دآانهاي ما بپرسند
  .جنگ بكشيم بخاطریكه به این آتش بس ها اعتباري نيست، همين حاال امكان دارد جنگ شروع شود

دآانداران غالمغال مي آردند آه موتري با چند مرد مسلح آنار سرك توقف آرد و آدم قوي هيكلي از سيت پایين 
تمام اشياي ما را برده اند و  :شد و بطرف ما آمد و پرسيد، چه خبر است؟ دآانداران با غالمغال و سرو صدا گفتند

شما مي خواهيد ما . درنگ به ناسزا گفتن آغاز آردمرد مسلح بي . ما حيران هستيم آه به چه آسي شكایت آنيم
را به دزدي بگيرید، این ساحه زیر آنترول من است، ما شب و روز در جهت استقرار حكومت اسالمي تالش 

ي تان را  ي دیگر یكي تان را درین جا دیدم همه اگر لحظه. آنيم ولي شما مهر دزدي را بر ما مي آوبيد مي
ل شماست آه سر ما مظاهره آنيد؟ دآانداران یكي پي دیگري آرام آرام جاده را ترك آرده د. تيرباران خواهم آرد

  .بطرف خانه هاي خود رفتند
من هم تصميم گرفتم مدتي لوگر . همسایه هاي ما تقریبًا شاه شهيد را رها آرده بودند، آسي از آسي خبر نداشت

گيري شدیدي رخ داده است، لذا از رفتن به لوگر خود بروم، اما احوال آمد آه بين اقوام ما و حزب اسالمي در
شب با خانمم مشوره آرده و تصميم گرفتيم تایمني برویم، زیرا فشار جنگ در آنجا آم بود، گهگاهي . داري آردم

 روز ما نتوانستيم از پناه گاه بيرون شویم، روز پنجم ۴از فردا جنگ سختي درگير شد و . راآتي فرود مي آمد
سه مرد . دي گرایيد، آراچي اي پيدا آرده تمام هست و بودم را بار آردم و به سرك عمومي بر آمدمجنگ به سر

مگر خبر ندارید آه آوچ آردن ازین : اي بر آمده ما را متوقف آردند و یكي با تحكم صدا زد مسلح از خرابه
ي ما تقریبًا ویران   نمانده و خانهبرادر، تمام مردم آوچ آرده اند، آسي در سرك ما: من گفتم. منطقه ممنوع است

هر فاميلي آه از این جا : شده است، اگر ما جایي مي داشتيم هرگز آوچ نمي آردیم، او دوباره صدا زد و گفت
 ٣٠ هزار افغاني طلب آرده هرچه عذر و زاري آردم فایده نكرد و ٣٠مي رود باید پول جرمانه بپردازد و بعد 

  .ردهزار را گرفت و ما را رها آ
آرد رضایت ما را بدست آورد  شب را در تایمني گذراندیم، فقط یك اتاق بما تعلق گرفته بود، دوستم آوشش مي

دو روز بعد آه آمي جنگ سرد شد بخاطر احوال . روز چند بار راآت فرود مي آمد. و ما دچار تكليف نشویم
زدیك خانه رسيدم آه چند مرد مسلح ن. گرفت فيرهاي هوایي متواتر صورت مي. گيري بطرف شاه شهيد رفتم

اي را آه من در آن زندگي مي آردم، مي آشيدند،  ده، دوازده نفر را از آوچه ها جمع آرده دستك هاي خانه
دروازه . بمجردیكه چشم شان به من افتاد دویده مرا هم بردند و من از ترس خود را مالك خانه معرفي نكردم

تا عصر دستك هاي سه اتاق را آشيدیم و با عذر و زاري مرا رها آرده . ندها و آلكين ها را قبًال برده بود
ي دوستم رسيدم، همسایه ها همه به  بسرعت سوي تایمني به راه افتادم، هنوز هوا تاریك نشده بود آه بكوچه

جواني آه مرا .  غليظي بر فراز خانه چتر زده بود و من بي مهابا دویدمدروازه خانه جمع شده بودند و دود
راآتي به خانه اصابت آرده و پسر جوان فاميلي آه از شاه شهيد گریخته بودند را   :نمي شناخت به آرامي گفت

پارچه بيچاره، پسرم با اصابت دهها . دیگر نفهميدم، با فریاد خود را به حویلي رساندم. به شهادت رسانده
. راآت سوراخ سوراخ شده بود، مادرش هر لحظه غش ميكرد، همسایه ها او را به گورستان برده دفن آردند

  .من هميشه به مزار او مي رفتم و مادرش شب و روز مي گریست
  

***************  
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  مينویسند خودآابليان با خون
 اشكهایم خشكيده بودند

  
 دل انگيز مي بود، اما امسال از بس دود و انفجار بر شهر سایه افكنده بود نفس در سينه درین فصل سال هواي آابل

من با بایسكلي غرازه از هر فرصتي استفاده آرده از جنوب شهر مقداري آرد و برنج به شمال انتقال . حبس مي شد
ل بجز از قومندانان آسي نان شكم در آاب. مي دادم، نيمي از آن را بفروش و نيم دیگر را بمصرف فاميلم مي رساندم

. بسياري از فاميل هایي آه به شمال شهر پناه گرفته بودند در مساجد و مكاتب جابجا شده بودند. سير نميخورد
  .آابليان چوچه ي آبك شده بودند. هيچكسي از قوم و خویش خود خبر نداشت

دآان محقري داشتم و برادر جوانم رزاق آه تازه از من در جاده . پدرم چند سال پيش تقاعد آرده، خانه نشين شده بود
 سال قبل با دختر آاآایم عروسي آرده، دو دختر و یك ٥.  فارغ شده بود نيز در دآان با من آار مي آرد١٢صنف 

پدرم سالها قبل خانه اي در شوربازار ساخته و زندگي گرمي داشتيم، بيچاره هر روز درزي را . پسر شيرخوار داشتم
  .زد و خانه را از گزند باد و باران در امان نگهميداشتگل مي 
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وقتي مجاهدین آابل را راآت مي زدند ما به این . در زمان حاآميت نجيب چند زیرزميني ضد موشك ساخته بودیم
من . برادرم تا سه ماه دیگر باید عسكري مي رفت و پدرم ازین ناحيه سخت تشویش داشت. زیرزميني پناه مي بردیم

 لنگش پایم غير محارب حساب شده از عسكري نجات یافتم، گرچه بخاطر گرفتن معافي خط، سرمایه یكساله ي بخاطر
اگر : چندباري پدرم گفت. ما مصرف شد، بازهم بخاطریكه از مرگ نجات یافتم و آار دآانم پرچاو نشد خوشحال بودم

چند سال قبل ایران رفته بود و ازین ناحيه فاميل آاآایم . رزاق را به عسكري مي برد خوب است آه ایران برود
اما قبل  از آنكه عسكري . دوستاني هم در نيمروز داشتيم آه با اطمينان او را از سرحد عبور مي دادند. مشكلي نداشتيم

رزاق اعالم گردد وضع دولت رو به وخامت گذاشت و ادارات یكي بدنبال دیگري ازهم مي پاشيدند و ما ازینكه رزاق 
  .پدرم با حوصله اخبار را مي شنيد و شبانه براي ما قصه ميكرد. كري خالصي مي یافت خوشحال بودیماز عس

ما آه سالها در مرآز شهر زندگي آرده .  ثور مجاهدین وارد آابل شدند و بي درنگ درگيري بين شان آغاز شد٨
زميني پناه بردیم، روابط ما با قوم و بادرگيري به زیر . بودیم فكر نمي آردیم به این زودي دربدر و آواره شویم

شليك صدها راآت در روز، آابل را به شهر جنگزده . خویش و دوست و آشنا قطع شد و آسي از آسي اطالع نداشت
خوشحالي ما ناشي از سقوط دولت . و ویران شده اي مبدل ساخت،  شوربازار مي رفت آه به تل خاآي مبدل گردد

  .نگدازي مبدل گشتمحصور در شهرها به اندوه جا
یكهفته از خانه بيرون نشدیم، آمي آه جنگ آرام مي شد بكوچه بر آمده از همسایه ها خبر مي گرفتيم هر لحظه از 

چند نفر از افراد آوچه ي ما شهيد شدند، . فرار خانواده اي اطالع مي یافتيم و تشویش داشتيم آه باالخره ما آجا برویم
. هرآسي فكر مي آرد آه فردا نوبت دفن او خواهد بود. ر خانه هاي شان دفن شدندبعضي ها به گورستان نرسيده د

پدرم تالش داشت آه در مراسم دفن همسایه هاي شهيد ما شرآت آند و ما با هزار فشار و دليل مانع بر آمدن او مي 
هيچوقت جنازه اي را این هرگز برایش حل نمي شد آه چطور همسایه اي آشته شود ولي او آه باریش سفيدش . شدیم

  .قضا نكرده بود، درین مراسم شرآت نكند
اطفالم از شوخي و نشاط مانده بودند، افواهاتي وجود داشت آه . دو هفته را با تمام مشقت در زیرزميني سپري آردیم

زه اش دروا. روز سوم آتش بسي بر قرار شد و من دآان رفتم. جنگ را خاموش مي نمایدملل متحد مداخله مي آند و 
دآان هاي . آرد، برنج و روغن ها را همان شب اول به پوسته ها منتقل آرده بودند. باز بود و چيزي در آن نمانده بودند
وقتي از دآان برآمده سوي خانه ميرفتم، نزدیك سپاهي گمنام موتري مرا توقف داد، . دیگر هم همين سرنوشت را داشتند

خوشحال بودم آه مرا نكشتند چون شنيده .  چند افغاني ایكه نزدم بود گرفتند و رفتندیكنفر مسلح پياده شد و تالشي ام آرد،
  .بودم آه اگر در تالشي آسي پول  نمي داشت او را یا  مي آشتند و یا به شدت لت و آوب مي آردند

در، برادر و باپ. درآوچه هاي دیگر راه رفته نمي شد.  روز تمام جنگ درگير و چند دیوار حویلي ما چپه شدند١٥
بودن تنهاي ما با این زن . مردم همگي فرار آرده اند. خانمم مشوره آردم آه تا چه وقت درین خرابه ها بمانيم

فقط یكي دوخانه اي آه توان حرآت را نداشتند در آوچه باقيمانده، دیگر همسایه اي . جوان درین جا خطر دارد
این خانه را با : پدرم با آواز بلند به گریستن آغاز آرد وگفت. فن آندنمانده بود آه اگر آشته مي شدیم اجساد ما را د

هرچه اصرار آردیم آه باید اینجا را . خواهند بردآلكين و دورازه اش را . آبله ي آف دست ساخته، چطور رها آنم
 روز ٥بخاطر او . دترك آنيم ولي فایده نداشت، قسم خورد آه ازین خانه بيرون نخواهد شد و اصرار نمود آه شما بروی

 آالنم بشدت مریض و  نماند و منطقه آامًال به خرابه اي مبدل گشت، دختردیگر هم ماندیم، دیگر در آوچه ي ما آسي
باالخره تصميم گرفتيم . فضاي تنگ و نمناك زیر زميني خانمم را نيز به پادردي گرفتار آرده بود. پيوسته تب مي آرد

فاميلم را بخانه . ه آوشش و تالش آردیم فایده نكرد، عصر روز جنگ آمي آرام شدپدر را به زور بيرون آنيم هرچ
رزاق تا . ي یكي از دوستانم آه چند سال پهلوي هم دآانداري مي آردیم و در خيرخانه زندگي مي آرد انتقال دادم

ت جریان داشت و روز دو شب دیگر جنگ بشد. مقداري آب ونان برایش مانده بودیم. صبح نخوابيد و بفكر پدرم بود
. تا شب انتظار او را داشتيم نيامد. رزاق با مقداري نان و گوشت دوان دوان به طرف خانه رفت. سوم آمي آرام شد

من و دوستم بدنبال او رفتيم، وقتي خانه رسيدیم آه تمام . فكر آردیم نزد پدر مانده ولي  تا فردا عصر درآش نشد
ر صدا آرده جوابي نيامد، در زیر زميني هم نبود، فكر آردیم با رزاق خيرخانه رفته پدر، پد. دیوارها چپه شده بودند
فقط یكپاي . دوستم با آنجكاوي هر طرف را مي دید آه یكباره فریاد زد، من بسوي او دویدم . درراه تير و بيرشده ایم

ابه بسوي آنار آب مي رفته آه راآتي به پدرم از زیر آوار معلوم مي شد، به عجله خاك ها را آنار زدیم، بيچاره با آفت
او را با دوستم برداشته از آوچه . بشدت گریستم ولي فایده اي نداشت. دیوار اصابت آرده او را در آوار فرو برده بود

همسایه ها جمع شدند و شامگاه به خاآش . آراچي اي پيدا شد و به خيرخانه انتقالش دادیم. به سرك عمومي رساندیم
من تا صبح نخوابيدم و بفكر رزاق بودم آه آیا آسي او را گروگان گرفت، آشته شد و یا چطور؟ صبح در . سپردیم

حاليكه همسایه ها به فاتحه ي پدرم مي آمدند من بدنبال رزاق بر آمدم، عصر روز جسدش را در شفاخانه صليب سرخ 
 خشتي گيرمانده، دو مرمي به شكمش اصابت او حين رفتن به شوربازار در ميان آتش جنگ در پل. یافتم) ٣آارته (

عصر . و ما هرچه تالش آردیم خون پيدا نكردیم ورنه زنده مي ماند.  ساعت زنده بود٥داآتران گفتند آه . آرده بود
براي من . همسایه ها دوباره جمع شدند و رزاق را در آنار پدر دفن آردند. همانزور جسد را به خيرخانه انتقال دادم
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من فقط مات و مبهوت به . ي نمانده بود آه گریه مي آردم این دیگران بودند آه بحال من و آابليان گریستنددیگر اشك
  .  دو قبر پدر و برادر مي دیدم و هرشام به دیدار شان مي شتافتم

  
*****************  
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 )٠٩(شماره 
  

  مينویسند خودآابليان با خون
 

  اي بر فرق دخترم اصابت آرده بود گلوله
  

من در آوته سنگي با آراچي آوچكي در فصول مختلف اشياي . دو برادرم در مندوي آابل جوالي گري مي آردند
شوهر . قبل ایران رفته بود سال ٥ مكتب را خوانده، ٨پسرم تا صنف . یك دختر و یك پسر داشتم.  مختلفي را مي فروختم

  .دخترم آه هنوز عروسي نكرده بود، ایران رفته از ترس عسكرگيري نمي آمد و ما ازین ناحيه سخت تشویش داشتيم
من هم تصميم رفتن را داشتم اما . برادرانم دو سال قبل با فاميل هاي شان غزني رفتند و از آنجا به ایران آواره شدند

شوهر دختر و پسرم چندباري احوال آرده بودند، . گفتم اینها را فروخته مي روم. ي مانده بودمقداري مال به روي آراچ
  .آه حتمًا بيایيد، اما مثليكه قضاي روزگار نرفته بود و تا آمدن تنظيم ها در آابل ماندیم

  .آرایه بي غم بودیمي یكي از دوستان آه با فاميل به ایران رفته بود زندگي مي آردیم و از  در مقابل سيلو بخانه
ي ما خانه ها  آخرین روزهاي حمل سپري مي شد، فرار دولتي ها بخارج شروع شده بود و روزانه در آنج و آنار آوچه

رنگ تمام دولتي ها  بخصوص . بعضي ها در آابل از ترس مجاهدین جاي خود را عوض مي آردند. شدند خالي مي
يز بودند از چند هفته به اینسو بانرمي و گرمي صحبت مي آردند و من مي همان هایي آه تند و ت. خادي ها پریده بود

آراچي دار پهلویم آه آدم بذله گویي بود وقتي دولتي ها . زور عجب چيزي است: خندیدم و به آراچي دار پهلویم مي گفتم
ره مي گيرد هرچه آساني آه اجا.  افغاني آرایه داده مي شود٢٠٠غار موش به : را مي دید به شوخي صدا مي زد

  .مراجعه آند» سيدعلي«زودتر به آراچي 
من آه آدم . ما خوشحال بودیم آه مجاهدین قدرت را مي گيرند، چون از جنگ و خونریزي بي نهایت خسته شده بودیم

مسني بودم و آرامي هاي دوران ظاهرخان بيادم بود، حسرت آنروزها را خورده، فكر مي آردم با آمدن مجاهدین همان 
  .روز ها تكرار خواهند شد

من صبح وقت تر از روزهاي قبل از خانه بر آمده آنار .  ثور مجاهدین وارد آابل شدند و مجددي قدرت را گرفت٨روز 
پيكپ ها با افراد مسلحي آه لباس . سرك عمومي نشستم، عبور و مرور موترهاي شخصي و دولتي بسيار آم شده بود

آهسته آهسته بطرف آوته سنگي در . آفتاب بر آمد و هوا روشن شد. رعت مي گذشتندهاي رنگارنگ پوشيده بودند به س
  .من هر روز این فاصله را پياده طي مي آردم و شامگاه آراچي را در سراي پشت سينما ایستاده مي آردم. حرآت شدم

. هم خال خال باز شده بودنددآان ها . سيد علي هر روز از من وقت تر مي آمد ولي امروز تا آمدنم درك اش معلوم نشد
صاحب منصباني آه هر روز با نشان هاي بل بلي از مقابلم عبور مي آردند و بعضي ها سگرت مي گرفتند، امروز مثل 

من بساطم را هموار آردم . اینكه یكباره به زمين فرو رفته باشند، بچشم نمي خوردند، حتي ترافيك سر چوك هم دیده نمي شد
 روز آسي چيزي نخرید، درین وقت صداهاي فير از داخل شهر ١١آراچي نشستم، تا ساعت هاي و مثل هر روز پشت 

مردم سراسيمه هر طرف مي دویدند و فيرها لحظه به . برخاست، چند دآاني آه باز شده بودند، بسرعت بسته و گریختند
راي بسته شده بود و هيچكس هم آنجا من هم آراچي را جمع آرده به حرآت افتادم، اما دروازه س. لحظه گرمتر مي شدند

در آنار جاده چند جایي از بوري هاي ریگ سنگر ساخته . آراچي را بطرف خانه تيله آرده در حرآت شدم. دیده نمي شد
آنها را . وقتي بخانه رسيدم زن و دخترم مي لرزیدند. از باالي آوه تلویزیون و آوه گذرگاه فيرهاي ثقيل شروع شد. بودند

اما در دلم از سنگرهایي آه در مسير راه ساخته شده بودند . فيرهاي پاچاگردشي است، چيز مهمي نيست: اده گفتمدلداري د
  .تشویش پيدا شده بود

  .عصرهمانروز درگيري در آوته سنگي آغاز شد و اطراف سيلو نيز به صحنه ي جنگ مبدل گشت
شب سوم . سه روز از زیر زميني بر آمده نمي توانستيم. هميدیمما به زیر زميني پناه بردیم و از جنگ و درگيري چيزي نمي ف
الكول ندارید آه دست دخترم زخم برداشته، او پشتو صحبت  مي : همسایه مقابل ما نيم خيز خود را به خانه ي ما رساند و گفت

آز شهر با مسعود مي آرد و باهم ميانه ي خوبي داشتيم در ضمن گفت آه اتحاد با حزب وحدت درگير شده، گلبدین در مر
جنگد، چاره ي خود را بكنيد آه این جنگها مدتها دوام خواهند آرد، اگر راهي براي ما پيدا شد همين فردا دارو ندار خود را 

اینان در سه روز بسياري نقاط آابل را ویران . شما هم غزني بروید، مال از جان شيرین تر نيست. رها آرده وردك مي رویم
  . جنگ یك ماه دیگر دوام بكند دیواري در آابل جور نخواهد ماندآرده اند، اگر

من آن شب تا صبح نخوابيدم و بفكر زن و دخترم بودم، پسر آاآایم در آوته سنگي زندگي مي آرد، تصميم گرفتم هر طور 
صبح به آوته سنگي  ساعته اعالم شد و ٢٤روز چهارم آتش بس . شده با او تماس بگيرم و یكجاي با او از آابل فرار آنيم

دآانش ویران شده بود اما مقدار پولي را آه در . نا وقت هاي روز پسر آاآایم از جاده برگشت او در جاده دآان داشت. رفتم
فيصله آردیم آه فردا صبح وقتي بهر قيمتي موتري پيدا آرده، . بين پرزه جات پنهان آرده بود یافته و با خود آورده بود

هنوز به ایستگاه موترهاي برقي نرسيده بودم آه در مقابل . عصر بسرعت بسوي خانه در حرآت شدمغزني مي رویم، من 
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در زیر باران گلوله به دیواري پناه گرفتم و از بابت زن و دخترم . سيلو دو قومندان حزب وحدت بين خود درگير شدند
از راه آوچه جنوبي خود را . و جنگ آرام شدبعد از یك ساعت درگيري چند موتر به محل حادثه رسيد . سخت نگران شدم

جيغ ها و فریادهاي زنم را از پشت دروازه شنيدم، وقتي به حویلي داخل شدم دختر جوانم در ميان خون غرق .بخانه رساندم
ر او را به دهليز بردم و دوباره به آوته سنگي برگشته پسرآاآا و چند دوست دیگ. شده مرمي اي به فرقش اصابت آرده بود

شهيدیكه شوهرش در تهران از دوسال به اینطرف انتظار . شهيد را شبانه به گورستان انتقال داده دفن آردیم. را خبر آردم
قرار . قبرهاي بسياري تازه برپاشده بود آه نشان مي داد صرف در آوته سنگي چقدر نفر آشته شده است. دیدنش را داشت

د و فریاد مي آرد آه بدون معصومه چطور باید غزني رفت و بشوهرش چطور خانمم دا. شد یكي دو روز بعد غزني برویم
صبح . فردا صبح جنگ از سر گرفته شد، تا عصر  زیرهمانقدر گلوله چند زن و مرد به فاتحه آمدند و رفتند. جواب بدهيم

ري پول و اشياي سردستي را روز چهارم آه جنگ آمي آرام شد، خانمم را بجاي پسر آاآایم مانده، خود بخانه رفتم تا مقدا
. در برگشت یك آوچه پاین تر، سه مرد مسلح از ميان دیوارهاي شكسته بر آمده مرا صدا زدند. برداشته فردا غزني برویم

آنان آه مردان قوي هيكلي بودند و بزبان پشتو صحبت مي آردند، ابتدا مرا تالشي آرده پولهایم را گرفتند بعد مرا پيش 
از دو، سه آوچه آه عبور آردیم، موتري آمد و . ردند، هرچه عذر آردم و قرآن را شفيع نمودم فایده نكردانداخته حرآت آ
فرد خشني از اتاق برآمد و بي مكثي به . وقتي چشم هایم را باز آردند آه در قلعه بزرگي آورده شده بودم. مرا سوار آردند

من هم با او هماهنگ شده به دشنام دادن مزاري شروع آردم . گفتوي پيوسته مزاري را نا سزا مي . لت و آوبم آغاز آرد
  .ولي فایده اي نكرد، تا وقتيكه بيهوش شدم

سه شبانه روز آب و ناني برایم ندادند بعد از سه . وقتي چشمانم را باز آردم آه تمام بدنم آماس آرده بشدت درد مي آرد
د جهت آوردن چوب به خانه هاي مجاور فرستاده شدیم، آنروز تا روز با سه نفر هزاره ي دیگري آه از من جوانتر بودن

روز بعد قرار شد . شام آار آردیم و شب دست و پاهاي ما را محكم بستند چنانكه تا صبح طعمه ي پشه ها شده نخوابيدیم
ان دردي، گرسنگي تا شام آار آردیم، دیگر از ج. دستك هاي خانه ي را بكشيم و جهت سوختاندن به چند پوسته تقسيم آنيم

و نارام خوابي حرآت آرده نمي توانستم ولي دو مرد مسلح و بيرحمي آه ما را بكار مي بردند با آوچكترین مكثي، قنداقي 
یكبار هریك دو دستك را بشانه گرفته به پوسته اي . شام باید چوبها را به پوسته ها تقسيم مي آردیم. را حواله ي ما مي آردند

هنوز به دستك ها نرسيده بودیم آه چند ضربه ي آالشنكوف از آوچه مجاور ما باالشد و در . انده برگشتيمآه دورتر بود رس
یكي از افراد محافظ ما پيش رفت و صدا زد آه آيستي؟ اما فيرهاي متوالي . مقابل از چند متري ما فيرهایي صورت گرفت

 و آخ آخ او بلند شد، محافظ دوم پشت بما شد و سليمان صدایش را گم مي آرد آه ناگهان بطرف محافظ ما چند ضربه شد
  .گفته صدا مي آرد و مي لرزید

جوان اسيریكه پهلویم نشسته بود با آرنج بمن اشاره آرد آه حمله مي آند، من هم به  نشانه ي تایيد دستش را فشار دادم او 
 بعد او را خلع سالح آرده بداخل حویلي ویرانه يمیكباره از پشت بر او حمله آرد و ما سه نفر دیگر تفنگش را محكم گرفت

در جریان دویدن . بعد در آوچه سمت جنوب حرآت آردیم. اي بردیم آنقدر او را زدیم آه بيهوش شد، شاید هم مرده باشد
بعد از چند لحظه الري بار .  قندهار رسيدم-من از سه نفر دیگر جدا شدم، هوا هنوز روشن نشده بود آه به سرك آابل 

 راننده آدم  قوي هيكل و ریش بلندي –داري آمد و با تقالهاي بسيار، موتروان موتر را توقف داد و گفتم غزني مي روم 
ي من دراز است مرا به  خيره خيره به من دید و گفت چرا زخمي هستي؟ گفتم قصه. داشت و قندهاري صحبت مي آرد

م داستانم را برایش تعریف آردم، او دستمال تيل پري را آشيد و موتر سوار آن تا قصه را بگویم، سوار موتر شدم و تما
وقتي به منزل پسر آاآایم رفتم، . گفت دور سرت بپيچان هرجا پرسيد بگو آلينر هستم و به این شيوه مرا به غزني رساند

  .زنم بيحال شده بود چون فكر مي آرد من هم آشته شده ام، چند روز بعد از آنجا به ایران رفتيم
  

****************  
  

 )١٠(شماره 
  

   مينویسند خودآابليان با خون
  جسدش را در چارصد بستر یافتيم

 
آردند و  ي وسيع برخورد مي راآتهاي دور بُرد گلبدین گاهي به این منطقه. گرفت خيرخانه آمتر مورد حمله قرار مي

بعد از آمدن تنظيم ها . یوري را برگزیده بودمآردم و از جواني در من سالها در چاردهي زندگي مي. گرفتند تلفاتي مي
ي ما مورد تهاجم شدید حزب گلبدین در مقابله با حزب وحدت و حرآت اسالمي قرار  و آغاز جنگهاي خاینانه، منظقه

من هم با . اینكه بر سرآي چي آمد آسي از آسي خبر نشد. گرفت و بي سكنه شد و مردم به هر طرف فرار آردند
جنگ شدید و ویراني خانه ها و آوچه ها فاميل خود را گرفته به خيرخانه گریختم و هيچوقت از سپري آردن چند 
  .آابل خارج نشدم
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تنظيم ها . جنگهاي آابل عالوه به خونریزي، آشتار و چپاول، مردم آابل را در فقر و تنگدستي عجيبي قرار داده بود
ین حكومت و چندین پاچا وجود داشت آه شامل رباني، مناطق مختلف آابل را بين خود تقسيم آرده، در شهر چند

گلبدین، سياف، مزاري، دوستم و محسني مي شد و هر آدام چندین قومندان و قومندانچه داشته، هر یكي در حد توان 
تقسيمات آابل جگر ما آابليان را خون آرده بود، چون نمي توانستيم جهت دیدن اقوام . به غارت و آشتار مي پرداختند

.  خویشاوندان خود ازین خطوط عبور نمایيم، این تقسيمات مناطق مختلف آابل را در قحطي عجيبي فرو برده بودو
مردم با بایسكل از شمال آابل به جنوب رفته و مقداري آرد خریداري مي آردند و در برگشت به افراد مسلح حزب 

 صدها نفر در ميان آتش جنگ گير مانده شهيد در جریان آوردن مواد خوراآي. اسالمي پول داده عبور مي آردند
ي نيروهاي حزب اسالمي آنترول و به هيچ موتري  تمام آرد و برنجي آه از پاآستان وارد آابل مي شدند بوسيله. شدند

نيروهاي مسلح شمال از مواد غذایي معدودي آه از آنسوي هندوآش مي . اجازه نمي دادند تا به شمال آابل بروند
  .فاده آرده، مردم عوام در تنگدستي عجيبي قرار داشتندآوردند است

من با سه دختر، سه پسر و زنم چند ماهي بيكار در خيرخانه زندگي آردم، مقدار پول و مواد غذایي آه با خود آورده بودیم 
ط راآت پراني فق. پيوست رو به اتمام گذاشتند و خطوط تقسيمات آابل چنان تثبيت شد آه جنگهاي مغلوبه آمتر بوقوع مي

موتر ماسكویچي را از یكي از دوستانم خریده، نيم . هاي روزمره و گاه گاهي تهاجم یك نيرو بر دیگري صورت مي گرفت
شد  آردم، وقتي راآت باري شروع مي  خيرخانه و تایمني آار ميهپول او را پرداختم و شروع بكار آردم، فقط در ساح

  .خزیدم  بجاي مصوني ميبراي ساعتها موتر را رها آرده، خودم
بعد از آنكه دوستم و گلبدین اتحاد آردند و چند روز جنگ بشدت ادامه داشت من موتر را توقف داده از خانه نمي 

  .برآمدم تا اینكه نيروهاي شوراي نظار نيروهاي ائتالفي را عقب زده بخش بيشتري از شهرآابل را تصرف آرد
مكتب . خانه برآیم، در آمدم مصرف ما را آفاف نمي آردروزها نمي توانستم از اآثر . آارم هميشه با سكتگي همرا بود

ها در مجموع بسته شده بودند و از درس و تعليم خبري نبود لذا پسر آالنم از نزد  یكي از خویشاوندانم در مستري خانه 
  .بردم ميشاگرد آردم، روزهایيكه جنگ نبود خودم او را نزدیك ُپل محمود خان به مستري خانه 

یكي از دوستانم آه در عقب سيلو زندگي مي آرد، در اثر جنگهاي شدید همان روزهاي اول فراري شده به خيرخانه آمده 
در جریان انتقال فاميل، خود دوستم حضور نداشته، پسرانش آوچ آرده بودند لذا مقداري پول جابجا شده بوسيله خود او . بود

رساند، برایم گفت و از من خواست تا صبح  ا آه شبانه از آنار آوه خود را بخانه ميوي تصميمش ر. در خانه مانده بود
فردا صبح وقتي به اول آوچه رسيدم و هوا هنوز خوب روشن نشده . وقت با موتر خود را به او برسانم و من هم قبول آردم

وقتي از گردنه باغ باال گذشتيم سه زن . یمدوید و بفوریت خود را به موتر انداخته، حرآت آرد بود آه دوستم با سه زن مي
آردیم درگيري  اي آه ما زندگي مي وقتي در منطقه: آردند گفتند آنان آه پشتو صحبت مي. قصه خود را تعریف آردند

شروع شد و فرار آردن آغاز گردید ما سه زن به اسارت نيروهاي مخالف افتادیم و این یك ماه است آه در یكي از پوسته 
طرفهاي صبح موفق به فرار شدیم و در آوچه این برادر را دیده قرآن را شفيع آردیم آه . ين منطقه گروگان هستيمهاي هم

دوستم یك هفته آنان را نگاه آرد و بعد از تالش زیاد یكي از هم فاميلي هاي آنان را پيدا آرد و هر سه تن . ما را نجات بدهيد
  .را تسليم او نمود

 عبور مي آردم آه یك زن و مرد بسيار سالخورده، از صفحات ٣رفتم، یكروز از پروان   نميمن مدتي به طرف سيلو
مرآز، آنار سرآت مرا توقف دادند و گفتند آه فقط آنان را تا برابر سيلو برسانم، چون بسيار عذر آردند دلم برایشان 

يد آردند آه آنطرف نروم ولي من توآل گفته ي باغ باال افراد مسلح شوراي نظار تاآ در گردنه. سوخت و سوار شان آردم
اي آوچكي را بر آورد و پهلوي گوشم  زن در سيت پشت و مرد پهلویم نشست، مقابل سيلو آه رسيدم مرد یكبار تفنگچه. رفتم

ا خوردم، چون انگشتان پيرمرد مي لرزید و لرزیدن دست او را ب من تكان نمي. گرفت و مرا به یكي از آوچه ها هدایت آرد
  ٤ي فرعي دوم دور نزده بودم آه دو موترسيكل با  هنوز به آوچه. ام احساس ميكردم شور خوردن ميل تفنگچه بر شقيقه
این هم موتري بود آه : پيرمرد پياده شد و یكي از افراد مسلح با قهر به پيرمرد دید و گفت. مرد مسلح موترم را توقف دادند

هرچه انتظار آشيدم چنان : داده بودم چرا نياوردي؟ پيرمرد با صداي ضعيفي گفتآوردي؟ من برایت نشاني موتري را آه 
موترسيكل سواران دور . پول بسيار گفتم هم نيامدند لذا مجبور شدم این موتر را بياورم. موتري حاضر نشد آه مرا بياورد

پيرمرد آه . سه قدمي بعد زن پياده شدمن به آهستگي حرآت آردم و دو ، . خورده به من اشاره آردند آه بدنبال شان بروم
در منطقه زیر آنترول دوستانش رسيده بود آرام گرفته و دستي آه با آن تفنگچه را گرفته بود در ميان من و خود قرار داده 

دیگر آرنج ي فرعي با یكدست اشترنگ و با دست  من حين ورود به جاده. داد با دست دیگر سمت حرآت را برایم نشان مي
پيرمرد تقالي بسياري  آرد اما چون پاي مرگ و . ا محكم گرفته به سرعت تمام بطرف باغ باال در حرآت شدماو ر

دیدم آه با  زندگي در ميان بود او را رها نكردم تا به گوالیي آارته مامورین رسيدم و از شيشه، دو موترسيكل را مي
ام چنان دور بود آه قبل از رسيدن آنان خود را به   فاصلهآردند، اما آمدند و گاهي شليك مي سرعت برق به دنبالم مي

رعب و ترس عجيبي در من موج مي زد و از اینكه از . گردنه رسانده پيرمرد را تحویل افراد مسلح باغ باال آردم
پرسيدم این آخرین باري خواهد بود؟ عصر وقت تر به خانه  مرگ گریخته بودم خوشحال بودم و پيوسته از خود مي

. موشكهاي بسياري به سمت مكروریان ها و ارگ فير مي شدند و نيمي از آابل را در دود غرق آرده بودند. گشتمبر
  .اي جریان را به خانمم قصه آردم، وي مرا مالمت آرد آه چرا از باغ باال عبور آرده
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. شد  لحظه به لحظه تشویشم بيشتر مي.آمد تا شام نيامد شد ولي پسرم آه هر روز قبل از غروب بخانه مي هوا آم آم تاریك مي
من تا صبح نخوابيدم، وقتي انفجارات و موشك پراني هاي روز در . به خانه آاآایش رفتم و با برگشت قيود شبگردي آغاز شد

  .داد آمد بيشتر مرا آزار مي ي پل محمودخان بيادم مي ساحه
 باري ها وقت تر دآان را بسته او را رخصت اش گفت دیروز بخاطر موشك صبح وقت به مستري خانه رفتم، خليفه

 بجه تمام جاهایي را گشتم آه فكر مي آردم آنجا رفته ٢تا ساعت . به پرس وپال خانه هاي دوستان آغاز آردم. آردم
ي پسرم را در چارصد بستر  باشد ولي اثري از او را نيافتم بعد به شفاخانه ها رفتم، عصر همانروز جسد تكه تكه شده

  .یافتم
  

*****************  
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  )١١( شماره

  مينويسند خودآابليان با خون
  

 وقتي برگشتم مادر و پسرم  را آشته بودند
  

. آردم من با مادر، زن و سه طفلم در مكروريان آهنه زندگي مي. دو ماه جنگ، آابل را به شهر ارواح مبدل آرده بود
ين دو ماه آه به زير زميني پناه برده در. مادرم هر شب جمعه بر مزارش ميرفت. يكسال قبل پدرم پدرود حيات گفته بود

  .بوديم، بيچاره قادر به زيارت قبر پدرم نشده بود و ازين ناحيه رنج ميبرد
يكسال قبل به اتهام گم شدن موتري از وزارتخانه مرا . چند سال در رياست تخنيك يكي از وزارتخانه ها آار آرده بودم

بعد از . دست داشت و موتر را تحويلشان آرده بود ر بخش با مجاهدين دستگير و سه ماه زنداني آردند، در حاليكه مدي
  .رهايي چند بار رييس برايم احوال داد آه سرآار بيايم ولي من ديگر طرف وزارت نرفتم

  .مجالي بيكسي از عسكري و احتياط نجاتم داده بود و مثل هم سن هايم ازين ناحيه مشكلي نداشتم
 گرفتم و مدتي در آن مصروف آار شدم اما به تنهايي چرخاندن دآان برايم مشكل بود، لذا بعد از رهايي اول مستري خانه

 و آرامي زندگي بخور نمير. آردم تمام سامان دآان را فروخته موتر آوچك باري اي گرفتم و در شهر آابل آار مي
  . و پسر ديگرم هنوز شامل مكتب نشده بود٢، دخترم صنف ٥پسر بزرگم صنف . داشتم

ام پارك آرده بودم،  با وجود درگيري هاي خونين، در هر فرصتي موترم را از قلعه زمانخان آه در گاراژ دوست قديمي
هر وقت از زير . انتقال فاميل ها در جريان آتش بس ها و سرد شدن جنگها عايدي خوبي داشت. آردم آشيده و آار مي

  .آرد آه خدا پشت و پناهت بوسيد و دعا مي آرد، رويم را مي زميني برآمده دنبال موترم مي رفتم، مادرم گريه مي
يكي از روزها جنگ شديدي در گرفت، نيروهاي حزب اسالمي بر قواي مسعود هجوم بردند، مكروريان آهنه در مسير 

ي مرمي ها مثل ژاله سرازير مي شدند و انفجارات پياپي در بسياري بالك ها، آتش سوزي هاي وسيع. تهاجم قرار گرفت
 ١٣ما . ديواري نبود آه مرمي نخورده باشد، در آن روز چند انفجار متوالي بالك ما را لرزاندند. بوجود آورده بودند

ظهر همان روز راآتي به منزل ما اصابت آرد، . خانه ما در منزل سوم بود. فاميل در يك زير زميني زندگي مي آرديم
من با نفر ديگري به بيرون خزيده و . د غليظي به زير زميني داخل مي شدآلكين ها آتش گرفته به پايين مي افتادند و دو

با عصاي پيرمردي آه بيچاره در آنج زير زميني ساآت افتاده بود، چوبهاي آتش گرفته را دور آرديم، همكار من نيم 
اصابت آرد، آخ گفت و اش  اي بشانه خيز خود را به بيرون آشيد و خواست تا نيم سوخته اي را به دور اندازد آه مرمي

اي بود با زن، طفل و برادر  آشان به زيرزميني بردم، بيچاره مامور پايين رتبهاو را آشان . به زمين خورد
گريستند و من تالش داشتم تا خونريزي  زن و برادرش با جيغ هاي بلندي مي. جوانش آرايه نشين منزل دوم بود

ما خوشحال شديم آه براي نجات .  مسلح به زيرزميني داخل شدنددر اين گيرو دار دو نفر. او را مهار نمايم
ي بشدت خشن داشت، با تحكم  يكي از آندو آه چشمهايش از حدقه بيرون شده و چهره. زخمي آمكي خواهند آرد

ي  صدا زد، آب و نان داريد؟ و بي مكثي بشكه آوچك آبي را آه براي اطفال نگهداشته بوديم، سرآشيد و تا قطره
من از صبح به طفلم : خواست ولي او نميداد به غالمغال شد و گفت زني آه طفلش پيوسته آب مي.  نوشيدآخرش

:  به طفلش اشاره آرد و گفتگريست ميآب ندادم و براي شب نگه آردم اما تو تمام آبش را خوردي و درحاليكه 
  به اين معصوم امشب چه بدهم؟
جنگيم مگر شما يك قطره آب به ما  ا به خاطر امنيت شما اينطور ميم: ديد گفت مرد در حاليكه بد بد به زن مي

برادر هيچ فرقي ندارد و زن : من مداخله آرده گفتم. جنگند ما حيران بوديم آه براي آدام امنيت ما مي. دهيد نمي
 او نفر دوم نان خواست و من تمام دسترخوان را پيشكش آردم و!! را مالمت آردم آه چرا اعتراض آرده است

با زحمت زياد . هم تمام نان ها را گرفته، هر دو بيرون شدند، آنان آوچكترين توجهي به زخمي ما نكردند
در . خونريزي را آم آرديم و يكساعت بعد حمله متقابل شروع شد، نيروهاي مهاجم تا فرق تپه رانده شدند

 ٤٠٠ميني بود، زخمي را پشت آرده تا برادر زخمي و جواني آه با ما در زير ز. اطراف بالك ما فيرها آم شد
  .بستر رساندند

ي آتش شده، از  وقتي بخانه باال شديم هست و بود ما طعمه.  ساعته را قبول آردند٤٨فردا، اولين بار آتش بس 
گرچه در آن ساحه جنگ . ساعت هاي ده، موتر را از قلعه زمان خان آشيدم. ريخت در و ديوار دود و سياهي مي

از طريق دهمزنگ به . چند فاميل را از مكروريان بار آرده. ده بود اما آسيبي به موتر نرسيده بودشديدي رخ دا
ي درختان و توته هاي ديوار در اثر فير  چاردهي رساندم، راه ها بشدت خراب شده بودند، شاخه هاي قطع شده

ود را به چاردهي رسانده از ساختند ولي هر طوري بود خ هاي توپ وسط جاده افتاده، حرآت را بشدت آند مي
آنجا بوري هاي آرد را بار آرده بطرف گذرگاه در حرآت شدم آه در سرك تخنيكم چند نفر مسلح مقابل موترم 

مستري خانه   قبًال :اي، من گفتم آردي؟ ما گزارش داريم آه تو صاحب منصب بوده چه آار مي  قبًال: ايستاده، گفتند
ام خوشحال شده، بار موتر را  آنم، آنان با شنيدن اينكه مستري بوده ن موتر آار ميداشتم و چند ماه است آه با اي
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ي ما  پايين آرده، اول مرا به تخنيكم بردند و شام آه هوا تاريك شد با چند نفر ديگر آه آنان هم اسير بودند، همه
  .را به جنگلك بردند

مرا نزد موتر اورال بزرگي برده . صروف بودندافراد بسياري به باز آردن آهن ها و پرزه آردن ماشين ها م
من فورًا با دريوري آه قبل از من . ي توست در غير آن رها نخواهي شد به راه انداختن اين موتر وظيفه: گفتند

 با  :اي را نشان داده گفتند طرف صبح موتر را فعال آرديم و بعد موتر زيل آهنه. آورده بودند شروع به آار آردم
اي  همكارم دريور تكسي. بازهم با تمام قوا شروع بكار آرديم. شويد اين موتر هر دوي تان رها ميجور آردن 

فاميلش در . ريخت او در جريان آار از موترش ياد آرده اشك مي. بود آه همان عصر موتر او را برده بودند
  .سرپرست مانده، اصًال از لوگر ولي آابل نشين بود آارته نو بي

ي ما خود را به گودالي انداختيم، به نفر محافظ  ي جنگلك درگير شد، همه جنگ شديدي در ساحهنيمه هاي شب 
اگر آشته شوي آار ما : برم، اجازه نداد و گفت هرچه عذر آردم آه موترم را از ميداني در پشت ديواري مي

المال را توته توته آنند و  او زندگي مرا به خاطر جور آردن موتري ميخواست آه ماشين هاي بيت. ماند پنچر مي
ي  اش آتش گرفت و لحظه من درين ُچرت بودم آه راآتي آنار موترم اصابت آرد، تانكي. آن را به پاآستان ببرند

  .بعد موتر با صداي مهيبي توته توته شد
 بار دو شب ديگر، در زير آتش و گلوله آار آرديم و موتر را به راه انداختيم، شبانه شش نفري آنرا از آهن

  .آرده، حرآت دادند و فردا ما را رها آردند
. دويدم من آه حيران بودم چطور خود را به خانه برسانم پاي پياده بطرف گذرگاه و جاده در حرآت شده مي

هنوز از دهانه چمن بطرف پل محمود خان دور نزده بودم آه دو نفر مسلح از خرابه ها  بر آمده مرا صدا زده 
ديدم،  خوردم، چيزي نگفته طرف شان مي ي رفته بودي؟ من آه در يك آمر خون غوطه ميآجا به دزد: گفتند

وقتي جوابي از من نشنيدند يكي با قنداقي در پشت گردنم چنان آوبيد آه نقش زمين شدم، چشمهايم سياهي آرد و 
قبل را آه با موتر پيدا دو نفري بجانم چسپيدند، پول سه روز . سرم دور خورد، با هزار مشكل دوباره ايستاد شدم

  .آرده بودم گرفته مرا رها آردند
وقتي . آسي اطراف بالك ها ديده نمي شد. فيرهاي هوايي ادامه داشت. بعد از ظهر خود را به مكروريان رساندم

همسايه ها جمع شدند، هرچه مي . به بالك خود رسيدم زنم فريادي زد و بيخود شد، مادر و پسر آوچكم را نديدم
 آتش بس، راآتي به خانه مجاور ما اصابت آرده شبيكه من اسير شده بودم با وجود. دم آسي جواب نمي دادپرسي

بود، مادرم نواسه ي آوچكش را گرفته به دهليز دويده بود آه با اصابت پارچه هاي راآت هردو جابجا شهيد 
همسايه ها هر دو را به تپه برده دفن آرده بودند و من فرداي آنروز به آارته نو رفته، چند روز بعد پشاور . شدند
  .رفتم

  
***************  

 
  )١٢(شماره 

  مينويسند خودآابليان با خون
  

  آردم پيوسته مرده دفن مي
  

اين منطقه با وجوديكه از . باشد ي آوه شمال آابل يكي از نقاط مزدحم و آم درآمد پايتخت مي قصبه آارگري بر دامنه
 آارگر خانه سازي بودم با من آه. مرآز جنگهاي تنظيمي دور واقع بود، ضربات و تلفات سنگيني را متحمل گشت

چون خانه سازي در . چند بچه  و دختر در قصبه زندگي آرده با درآمد آمي زندگي بخور نمير خانواده را ميچرخاندم
فاصله نزديك ميدان هوايي آابل موقعيت داشت، از چند سال به اينطرف، گهگاهي راآت پراني هاي مجاهدين بر 

  .م آم با انفجار خوگرفته بوديمداد و آ ميدان، ما را هم تكان مي
در .  ثور و تفويض قدرت به تنظيم ها مسير زندگي نسبتًا آرام قصبه نشينان  را مثل ساير نقاط پايتخت تغيير داد٨

نظـمي  تغيير قدرت آه با بي. آنروز تمام آارگران در مقر خانه سازي جمع شده، انتظار ورود مجاهدين را مي آشيدند
 ثور در ٨درگيري . ـرا ه بود تا چند هفتـه بطور بالقوه در خانه سازي و قصبه محسوس نمي شدو گـروه گرايي هم

مرآز شهر و تقسيم بندي پايتخت بين گرگان، زندگي قصبه را نيز تيره و تار ساخت، يك هفته درگيري خونين و 
ميدان هوايي روزانه و .  پراندسنگر بندي گروه ها در نقاط بارز شهر و آغاز جنگ راآتي، خواب راحت آارگران را
در يك هفته جنگ، آابل در . بال استثنا مورد حمله ي راآتي قرار ميگرفت آه خانه سازي را در امان نمي گذاشت

  .ميان دود غليظي گم شده بود، تمام راه تا مرآز شهر مرگ آفرين بودند
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حث در مسير اصلي اش جريان نيافته بود يكروز صبح آارگران جمع شده از چه بايد آرد صحبت ميكردند و هنوز ب
از چند . ما بر آف اتاقها پروت آرديم. آه راآتي بر مرآز خانه سازي فرود آمد، با انفجار دود سياهي به هوا بلند شد

وقتي هوا روشن شد دهليزها را خون گرفته . اي زخمي شده اند نقطه صداي دلخراش آخ آخ بلند و فهميده شد آه عده
از آنروز، خانه سازي و . شديدًا زخمي و پاي حسين خزانه دار قطع شده بود) سيدمجيد و عبدالرزاق(گر دوآار. بود

فردا تعداد آمي از . قصبه به ويراني پيوست، در تيررس راآت هايي آه از جنوب شليك مي شدند قرار گرفتند
آرديم آه  و وسواس گشت و گذار ميآارگران به وظيفه آمده بودند، جنگ در شهر مغلوبه شده بود و ما با ترس 

يكباره راآتي فرود آمد، خود را در گودالي انداختم، لحظه ي بعد هوا روشن شد، برخاستم و نام گرفته چند آارگر را 
به آنطرف دويدم، .  متري من نشسته چرت مي زد٥٠اما از ميرعلم جوابي نيامد، او قبل از آمدن راآت در . صدا زدم

آشيدم، ديگران جمع شدند و بعد از زير و رو آردن لرزيد و فرياد   بدنم سخت مي.  سر او را يافتمي سوخته و بي تنه
عصر آنروز در ميان غوغا و سكوت، آارگران .  متري در ميان بته ها سر او را يافتيم٦٠ تا ٥٠ساحه در فاصله 

معلوم : انه سازي در صحبتش گفتدر حاليكه همه مي گريستند انجنير حسين مسوول خ. جسد او را بخاك سپردند
  نيست آه براي دفن ما آسي پيدا خواهد شد؟

بعد از . اي آه مانده بودند بايد فردا تصميم نهايي را مي گرفتند آارگران هريك با فاميلش به سمتي فرار آرده، عده
اآتي در چند متري چند لحظه انتظار انجنير حسين رسيد و هنوز چند قدم در صحن خانه سازي نگذاشته بود آه ر

  .او را هم به قصبه برده دفن آرديم. اش سقوط آرده انجنير تكه تكه شد
رفت و آمد . فاميل ها به زير زميني ها پناه برده زندگي مشترآي  پيدا آرده بودند. خورد قصبه هر روز راآت مي

آب قطع و . ردن مي شتافتندهرروز بالآي آتش مي گرفت و چند نفر جهت خاموش آ. در بيرون با مرگ همراه بود
  .در لحظات آرامي جنگ به حفر چند چاه اقدام آرديم و موفق شديم. نان پيدا نمي شد

عالوه به جنگ، قحطي شهر نشينان را . حزب اسالمي در جنوب راه هاي حمل مواد خوراآي به شهر را بسته بود
اه برده بودند، آخرين گرد آرد را از بوري ها تكانده چند فاميل آه با ما يكجا در زير زميني پن. به شدت تهديد ميكرد

دو روز جنگ همچنان . تصميم گرفتيم چند نفري با بايسكل از جنوب شهر آرد بياوريم. و دانه هاي برنج را پختند
فردا چند نفري با بايسكل به چهلستون رفته، هر يك .  ساعته نفس راحتي آشيديم ٢٤با تصميم آتش بس . ادامه داشت

اين آرد : در پل گذرگاه دو مرد مسلح ما را توقف داده، گفتند. د سير آرد خريداري و بطرف قصبه حرآت آرديمچن
را به پوسته هاي رباني مي بريد و با قنداق به آوبيدن ما شروع آردند، هرچه عذر آرده قسم خورديم آه چندين 

نطور ما را مي زدند، بعد در بدل هر سير آرد دو فاميل بدون يك مثقال آرد در حال مردن اند، قسي القلب ها هما
  .هزار افغاني از ما گرفته رها آردند

 نفر آارگر يكه در تخنيكم آار مي آردند جهت آگاهي بر سرنوشت و ١٢. چند روز بعد بازهم آتش بس اعالم شد
و حرآت اسالمي شروع قبل از آنكه آنجا را ترك آنند درگيري شديدي بين حزب اسالمي . آار شان تخنيكم رفتند

شامگاه آه موتري با چند مرد مسلح وارد تخنيكم ميشود، .  نفر تا شام در گودالي خود را پنهان مي نمايند١٢شده 
 نفر ١٢آارگران طرف آنها در حرآت شده تا اجازه خروج بگيرند، اما يكباره از داخل موتر چند رگبار پياپي هر 

ما يكروز بعد از جريان اطالع يافتيم و در زير آتش سنگين خود را . ازندرا سوراخ سوراخ آرده نقش زمين مي س
  . قبر پهلوي هم آرام خوابيدند١٢ آارگر در ١٢شام آنروز . به تخنيكم رسانده، اجساد را به قصبه منتقل آرديم

انه در فرار فاميل ها در قصبه سرعت بيشتري يافت و فرداي آنروز سه راآت به قصبه اصابت آردند و چند خ
آردند به  آارگران در زير راآت هايي آه از فراز قصبه مي گذشتند و به دامنه آوه اصابت مي. آتش سوخت

  .پرداختند، در اين جريان منازل سيدقادر و نادر آامًال به خاآستر مبدل گشتند خاموش آردن آتش مي
شد و نه در راه  ه در ميدان ها طفلي ديده مين. آردند در قصبه چند فاميل محدود مانده، در زير زميني ها زندگي مي

سه روز بعد آه چند خانه با اصابت راآت آتش گرفته بود و چند نفري به خاموش آردن آن . ها رفت و آمدي
از زير زميني دوم . مثل اينكه مايني ترآيده باشد. مصروف بوديم، انفجاري در جوار قصبه توجه همه را جلب آرد

آه بخاطر جمعاوري خاشاك رفته بود در اين انفجار تكه تكه شده، جسد » گنگه«سيدمحمود . جيغ و فرياد بلند شد
  .سوخته او را شام همانروز دفن آرديم

عصر يكي از روزها آه تك تيرهايي از شهر به . گاهي آه جنگ آمي سرد مي شد به خانه سازي سري مي زديم
چند راآت . به هم خورده بود، اشياي بسياري را برده بودندهرچيز .  نفري به خانه سازي رفتيم ٥رسيد،  گوش مي

هر طرف سر آشيديم، دوستان تاآيد مي آردند آه . ديوارها را سوراخ و خاك بسياري در رهروها پهن گرديده بود
زودتر برگرديم و هنوز هوا تاريك نشده بود آه دو موتر افراد مسلح وارد خانه سازي شده و بمجردي آه ما را 

اصابت مرمي به بند دستم مرا بيحال ساخت، خون زيادي رفت، مرا آشان آشان به . د بسوي ما آتش آشودندديدن
  .آنان تمام تايرهاي ليفتر را بار آرده، برده بودند. قصبه رساندند

 نيروهاي .هنوز تداوي دستم در آلينك قصبه پايان نيافته بود آه اتحاد بين دوستم و گلبدين، جنگ را شدت بيشتري بخشيد
اتحادسياف از مسير خانه سازي بسوي ميدان پيشروي آردند و با جنگ راآت و سالح خفيفه خانه سازي را آامًال ويران 
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. نمودند، قصبه نيز صدها توپ و راآت را پذيرا گشت و ما در ميان آتش شديد به خيرخانه گريخته از آنجا استالف رفتيم
  .ي چيزي باقي نمانده بود، هست و نيست آنرا چور آرده بودندمدتها بعد آه آابل آمدم در خانه ساز

  
******************  
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 ١٣شماره 
  

   مينويسند خودآابليان با خون
  

  مرا يكراست بر قبر خانمم بردن
  

هاي مدير » جورآمد«عالوه به معاش، از درك تيل و خريد پرزه با . در يكي از رياست هاي پايتخت دريور بودم
ماينده امنيت ن. آارمن در داخل شهر، آوردن و بردن مامورين رياست بود. مي شد» لطف«ترانسپورت گاهي به من هم 

چيزهايي را پايين و «مدير ترانسپورت : آه فرد ظالمي بود، يكي از روزها مرا به دفتر خود خواست و گفت) خاد(دولتي 
مي آند اگر در رابطه با او گزارش مستندي بدهي ترا باشي موتروانها تعيين آرده، امتياز مناسبي دريافت خواهي » باال
فردا مدير ترانسپورت مرا . ي هستم، دستم باالي گوشهايم مي باشد و آار بكار مامورين ندارممن دريور بيچاره ا: گفتم. آرد

اين خادي از من پول مي خواهد و بدنبال  سند مي گردد تا بدنامم آند، مقدار پولي آه او مي خواهد نميتوانم : ديد و گفت
شش ماه زندان رفتم، لت و آوب . سيه او پيچاندندچندي بعد مدير ترانسپورت را دستگير و مرا هم در دو. جورآمد آنم

  .بعد به آوشش يكي از اقوامم رهايي يافتم، ديگر طرف رياست نرفته، دريور تكسي شدم. فراوان چشيدم
توانسم با تكسي راني  آردم و مي در آـوته سـنــگي در مـنــزل يــكي از دوسـتانم آه قبًال به ايران رفتــه بــود زندگي مي

 زندگي ميكرد و هر وقت آه با تكسي ٣اي آه مرا شكنجه آرده بود در آارته  خادي. ام را بچرخانم ي خانواده پنج نفريزندگ
) سخي و انور(برادرانم .  بودند٣ و ٧ و دو دخترم صنف ٥پسر آالنم صنف . آمد از آن آوچه مي گذشتم خونم بجوش مي

خانمم هميشه با من سرشاخ مي .  يم و فاميل هاي شان به ايران رفته بودندآه از من بزرگتر بودند چند سال قبل با پسر آاآا
گرفتند من پول نداشتم و قضا رفته بود آه  ي آه آنان تياري مي هفته: گفتم شد آه همانوفت چرا تعلل آردي و نرفتي؟ مي

  .بمانم
گرفتم، زنم از بابت حفظ    و رسيد ميآردم من با گروپي از مجاهدين آه با حرآت انقالب بود تماس گرفته، پول آمك مي

  .آرد آه اگر خاد خبر شد يكبار ديگر ما را به عزا خواهد نشاند رسيدها تشويش مي
خانمم از اين . ديگر باپاي باز راه رفته و با دست باز آار آرده نمي توانستم.  بود آه سنم به احتياط برابر شد١٣٧٠اوايل 

لي ساخته يكسال عمرم را آم زده بودم و هم آوشش مي آردم در جاهايي آه گروپ تذآره جع. ناحيه سخت تشويش مي آرد
  . گشت و گذار داشتند، آمتر بروم» مره تذآره ته«هاي 
از دو سه . المللي به آابل افزايش يافت آردند، رفت آمدهاي بين  راديوها از جور آمد دولت و مجاهدين صحبت مي٧١حمل 

  .اهدين قطع شده بود، زيرا فرد رابطم به پاآستان رفته بود و ديگر او را نديدمام با مج ماه به اينسو رابطه
اي آه مرا شكنجه آرده  ي خادي من صبح همانروز با تكسي از مقابل خانه.  ثور قدرت به مجاهدين تحويل داده شد٨باالخره 

واز ايستاده و با نگراني هر طرف را بود گذشتم او در حاليكه شال خاآي رنگي را بدور خود پيچانده بود در مقابل در
 داخل رفت، من برگشته بسوي خانه در حرآت شدم آه يكي از دوستان تكسي  ديد، بمجرديكه چشمش به من افتاد فورًا مي

با اين خبر بسرعت طرف خانه در . وضع خراب است، مجاهدين درگير خواهند شد: رانم خود را به من نزديك آرده گفت
ساختند، پيكپ ها با مردان مسلح بسرعت هر طرف در   مي٣ سنگرهايي افتادم آه مجاهدين در آارته حرآت شدم و بفكر

  .آردند حرآت بودند و بعضي شان بوري هاي ريگ را منتقل مي
هنوز چاي را تمام . وقتي خانه رسيدم خانمم چاي صبح را آماده آرده بود، من جريان را به او گفتم آه بايد آمادگي بگيريم

فيرهاي هوايي از فراز آوته . شدند رده بوديم آه فيرهايي از اطراف وزارت داخله برخاست و لحظه به لحظه شديد تر مينك
  .سنگي مي گذشتند و دختر آوچكم گريه مي آرد و مي لرزيد

 آه در زمان ما به سنگر آوچكي. هنوز ظهر نشده بود آه چند انفجار متواتر آسمايي را لرزاند و بعد جنگ شديدي آغاز شد
آوته سنگي در ميان جنگجويان . نجيب بخاطر راآت زني هاي مجاهدين ساخته بوديم پناه برديم، جنگ يكهفته جريان داشت

حزب وحدت مزاري و اتحاد سياف قرار داشت، دختر آوچكم هر لحظه آب مي خواست، پسرم نان نمي خورد و گپ نمي 
 نگران بودم، آنان را دلداري ميدادم آه ملل متحد جنگ را خاموش مي زد و در آنجي خزيده بود، من ازين بابت سخت
روز ششم جنگ بود آه راآتي به خانه همسايه اصابت آرد، دو طفل و . سازد و شما دوباره به مكتب هاي خود مي رويد

يكي از وزارت خانه ها من نيم خيز خود را به خانه ي او رساندم، همسايه بيچاره آه مامور. خانم او را پارچه پارچه نمود
ي مجاور آه نيمي از آن  من و پسر جوانش در خانه. بود بيحرآت در آنجي افتاده گپ نمي زد، مات و مبهوت مانده بود
اين حادثه مرا سخت بيمناك ساخت و هنوز از خانه . ويران شده بود، سه گودال بشكل قبر آنده مرده ها را دفن آرديم

راآتي به خانه ي ما اصابت آرد، گرد و خاك بسياري به هوا رفت و من در حاليكه جيغ مي زدم همسايه نه برآمده بودم آه 
اما پسر همسايه در حاليكه بروي زمين پروت . گرفتم در ميان گرد و خاك بسوي خانه دويدم و نام بچه و دخترانم را مي

اي  چند تاي ديگر آن هم وجود دارد، لحظههر جاآه راآت بخورد احتمال برخورد : گفت آرده بود مرا محكم گرفته مي
بعد از لحظاتي آه برايم پاياني نداشت هوا آمي صاف شد، خود را به خانه رساندم، هرچه صدا ميكردم، آسي . صبرآن
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اآثر . همه جور بودند. آردند جواب نميداد به زير زميني دويدم، هر سه طفلم خود را به مادر شان چسپانده بيحرآت نگاه مي
ايه هاي ما فرار آرده بودند و آوچه ها خالي از سكنه بود، تصميم گرفتم هر طوري شده خود را به آارته نو منزل يكي همس

  . ساعته اعالم گرديد٢٤جنگ يكروز ديگر هم بشدت ادامه داشت و بعد آتش بس . از اقوام برسانم
شدم، خواستم از دهان چمن عبور  آنم آه پنج صبح وقت برخاسته لباس ها را در موتر انداختم و بطرف جاده در حرآت 

فردا همين ساعت موتر : پايين شويد و بعد آليد موتر را خواسته گفتند: مرد مسلح پيش روي موتر ايستادند و با تحكم گفتند
د، خانمم مثل گردم، قبول نكردن ام را به آارته نو رسانده بر مي هرچه عذر آردم آه خانواده. تانرا از همين جا تحويل بگيريد

ام  ازينكه يگانه سرمايه. ديد و من ترسيده آليد را تحويل دادم يكي از آنها با نگاه هاي شيطنت آميزي بدخترم مي. لرزيد بيد مي
مقداري از اشيا را آه آورده بوديم بر . آرد پسرم گريه مي. را در زندگي به اين آساني تحويل گرگان آردم سخت متاثر بودم

يكروز بعد جنگ دوباره . دوستان مرا قانع آردند آه ديگر بدنبال موترم نروم.  آرده تا آارته نو پياده رفتيماي بار آراچي
خواستم جهت  يكروز آه مي. ي دوستم ماندم دو ماه در خانه. آمد آغاز گرديد ولي آارته نو آمي آرام بود گهگاهي راآت مي

پي پهلويم توقف آرد، دو مرد مسلح پياده شده و مرا به زور داخل جيب خريد آرد به مارآيت بروم، نارسيده به مارآيت جي
ام آردند و چشمهايم  وقتي از موتر پياده. بمجرديكه به جيپ باال شدم چشمهايم را محكم بستند. انداخته بسرعت حرآت آردند

من در داخل موتر بر . نجه آرده بوداي را يافتم آه مرا شك را باز آردند آه در چار آسياب بودم و در مقابل خود همان خادي
مرا بجرم رابطه با خاد دستگير آرده بودند، هرچه قرآن و قسم خوردم و گفتم آه خود اين آدم مرا . صداي او شك برده بودم

آردند بدون اينكه چيزي از من  ام  مي شش ماه شكنجه آرده است، گوش شنوايي نبود، دو شبانه روز به زنجير بسته شكنجه
  .آردم بعد مرا به يكي از پوسته هاي خط اول فرستاده شب و روز آب و مرمي به تپه باال مي. هندبخوا

ي يكي از دوستانش با حزب اسالمي در تماس شده خودش را به چارآسياب و  اي ماهري بود بواسطه آن خادي آه توپچي
  .آرد  را هدايت مياو در چارآسياب يك گروپ توپچي. فاميلش را به پشاور انتقال داده بودند

رساندم آه آابل را ويران  آشيدم زيرا گلوله هايي را به توپ مي حدود دو هفته در چارآسياب ماندم و بشدت عذاب وجدان مي
  .آردند مي

آردم، راآتي به پوسته اصابت آرد، گرد  شبي مرا پايين تپه فرستادند تا آب باال آنم، در حاليكه ظرف را از تانكر پر مي
غليظي تا زير تپه فرود آمد و من ديگر انتظار نكشيده رو به شهر دويدم، مقداري راه را پيموده بودم آه چند پيكپ و خاك 

صبح آه آمي هوا . از پوسته هاي مجاور بطرف آن پوسته بسرعت در حرآت شدند ولي من از تيررس گذشته بودم
برايم تهيه آند، چون دريشي عسكري و آنهم از سوي روشن شد به پيرمردي برخورد و سالم آرده از او خواستم لباس 

ي  اش آه در منطقه دل پيرمرد بحالم سوخت مرابخانه. ساخت چارآسياب آمدن مرا با خطرات جدي اي روبرو مي
دهن . عصر آنروز خود را از طريق راه هاي ناهموار به آارته نو رساندم. متروآي قرار داشت برد و لباس برايم داد

 را ديدم آه با پسر بزرگش سوي مارآيت روان بود بمجرديكه مرا ديد، دويد و در آغوش گرفت، احوال تمآوچه دوس
آندو مرا به قبرستان مجاور بردند و دو قبر را نشانم . خانواده را پرسيدم او چيزي نگفت و دستم را گرفته در حرآت شد

يكهفته قبل بخاطريكه براي بچه ها مشكلي . ينهم خانم من استاين خانم تو و ا: داده، دوستم با دنيايي از حزن و اندوه گفت
من بخاطري . رفتند آه اصابت مرمي توپي هر دو را تكه تكه نمود بوجود نيايد خودشان جهت خريد آرد به مارآيت مي

يستند، چون گر آنان يكهفته نان نخوردند و مي. ترا اينجا آوردم آه نخواستم پيش روي فرزندانت اين حادثه را قصه آنم
  .چند روز ميشود آه آنان را دلداري آرده، نان مي خورند .اي آردند آه خودت هم آشته شده فكر مي

  .پسر و دخترانم را گرفته به ايران رفتم. دو شب ديگر بخانه ماندم
  

************************** 
 

  ١۴شماره 

   مينويسند خودآابليان با خون
  

  دو برادر رفتند و بر نگشتند
 

. ى آسمايى، شهر آابل را در چشم ساآنان آن هر لحظه مينماياند خانه هاى بهم پيوست و قديمى ده افغانان بر دامنه
درين خانه هاى آوچك آه چون غرفه هاى گلى نامنظم چيده شده بودند، اآثر آابلي هاى آم در آمد و اهل حرفه زندگى 

  .ه بودند، درهر منزل بيشتر از يك فاميل زندگى داشتندميكردند و چون ميراث اندر ميراث به فرزندان رسيد
گرى محقرى داشت  پدرم سالها در سراجى دآان چرم. ى ما، در خميدگى جنوب قسمت بااليى آوه موقعيت داشت خانه

پدرم مايل نبود آه به آار دولت .  فارغ شده بودم١٢من از صنف . چرخيد و از عايد آن زندگى بخور نمير ما مى
. ازين طريق نان خوردن لذت ديگرى  دارد: آرد و مىگفت آمد آف دستهايش را رومى وقتى سرگپ مي.  يابماشتغال

 ١١، خواهر آالنم صنف ٧برادر آوچكم صنف . رفتم و آار او را خوب آموخته بودم من از طفوليت با پدرم دآان مى
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من هيچگاه نديده بودم آه با پدرم جدل و . مادرم زن بيسواد و مهربانى بود.  بود٤و خواهر آوچكم صنف 
  .بگومگوهاى معمول خانواده ها را داشته باشد

اينها "ى نبود و بعد از هر نماز براى روسها دعاي بد ميكرد، پدرم از آارهاى دولت راض. خانواده ما غيرسياسي بود
وقتى . مادرم از پرتاب راآت بر شهر سخت هراسان ميشد". بودند آه با قدم هاى شوم خود مملكت را در آتش انداختند

  .ر ميداديملرزيد و ما از ين بابت هميشه او را آزا صداى انفجار از هر آنجى برميخاست او فورًا زير لحاف شده، مي
تصميم . مادر و پدرم  نيز نگران بودند.  قرار بود عسكرى بروم در حاليكه از اين خدمت سخت نفرت داشتم٦٧سال 

ى دوراهى پغمان ما را دستگير  گرفتم با دو جوان همسايه آه سالها باهم زندگى آرده بوديم، ايران بروم اما پوسته
ى  آاآايم در خيرخانه جوار خانه.  تشكيالت وزارت دفاع معرفى شدمآرده به شهر فرستاد، دو شب زنداني شده به

خطرى آه گاهى شبها خانه هم آمده  آرد آه با تالش و آوشش اين افسر توانست  مرا در دفتر بى افسرى زندگى مى
 فضاى بسته عسكرى آه فقط  غير از آشت آشتار صحبت ديگرى نداشت، بشدت دلتنگم آرده،. بتوانم، عسكر ساخت

باالخره روسها شكست خورده برو بروى رفتن را گرفتند، رنگ باختگى در . نفرتم را به دولت چند چندان ساخته بود
  .سيماى حاآمان مشهود بود

گهگاهى براى افسر تصميم گيرنده . سه سال عسكرى را در همان دفتر سپرى آرده  يك بار هم خارج شهر اعزام نشدم
براى او ديوس هرچه ميخواست "حمزه، : ى آه خانه ميرفتم پدرم بار بار تكرار ميكردشبهاي. تقديم ميكردم" شيرينى"

  .و به رسم معمول آف دستهايش را مينماياند" بده، پول از زندگى تو بهتر نيست
مادرم درهر فرصتى از ازدواج با . ى عسكرى بدنبال آار نگشته شغل پدر را اختيار آردم بعد از ختم دوره سه ساله

آاآايم صحبت ميكرد ولى من هيچگاهى موافق نبودم، چون اوضاع را بشدت خراب ميديدم و  هم سطح زندگى دختر 
اى را  اى در خيرخانه زندگى نسبتًا مرفه تر بود، زيرا او با داشتن دآانى در جاده و خانه ما از آاآايم به شدت پايين

  .دست و پا آرده بود
مره تذآره "ميداد و هرطورى بود خود را به گروپ هاى    مرا بشدت آزاراعالم احتياط و سربازگيرى ازسوى دولت

شدم ، دور و  ريختند من روزها از خانه بيرون نمي برابر نميكردم و گاهى آه چندين گروپ عسكر گير به شهر مي" ته
را خانه به خانه تير اى و جود نداشت تا گزارشم را بدهد، چند بار آه تالشي  آمد همسايه ها م ى ماهم خادى بر خانه
  .تصميم گرفته بودم آه به احتياط نروم. آردند
من ازين بابت بسيار خوشحال بودم آه .  شكست محتوم دولت از هرجا شنيده ميشد و مذاآرات جريان داشت٧١بهار 

يك راآت مادرم سقوط دولت را لحظه شمارى ميكرد و در دل خوشحال بود آه شل. احتياط از بين برود و من آزاد شوم
  .بر شهر پايان گيرد

: پدرم سرحال و درحاليكه تبسم مليحى بر لب داشت، مرا صدازد.  ثور تحويل قدرت و شكست دولت رسمًا اعالم شد٨
دغدغه  ميتوانى دآان بروى، آنانيكه بدنبال تو ميگشتند معلوم نيست امروز در آدام سوراخ موش پنهان  امروز بى"

اثرى از افسران و سربازان ديروز بچشم نميخورد، گويى يكباره  به .  دگرگون شده بودوضع شهر آامًال". خواهند شد
موتر هاى مملو از افراد . اگرچه از چند روز به اين طرف ريش مانده بودند و آمادگى ميگرفتند. زمين فرو رفته بودند

س هاى رنگارنگ و گوناگون مردان مسلح بالبا. مسلح بسرعت از يكطرف به سمت ديگرى عبور و مرور ميكردند
: پدرم به آهستگى ميگفت. در بعضى جاها بورى هاى ريگ را آورده سنگر ميساختند. سوار اين موتر ها بودند

من آه روابط خصمانه و درگيرى هاى مجاهدين را ". معلوم نيست چرا سنگر ميسازند؟ اين آار ها ديگر اضافى اند"
اين آار : برايش گفتم. خواستم در آن اضطراب پدرم را شريك بسازم م و نمياز راديو ها شنيده بودم، اضطراب داشت

  . خود شان است، ببينيم چه ميشود
ما هنوز سامان ها را . پدرم تعجب داشت آه چرا خليفه ها بكار خود نيامده اند. ى ما بسته بودند اآثر دآان هاى راسته

دآان را بسته آنيد، وضع : انش را بست و نزد ما آمد و گفتى روبرو بسرعت دآ مكمل جابجا نكرده بوديم آه خليفه
. حزب اسالمي گلبدين و نيروهاى شمال باهم درگير ميشوند. ى بعد جنگ شروع خواهد شد تا چند لحظه. خراب است

 در .دآان را بسته آرده بسرعت خود را به ده افغانان رسانديم. پول نقد تانرا در دآان نگذاريد و زودتر خانه برويد
ى درگيرى بسرعت در سطح  شايعه. هرآس تالش داشت خود را زودتر خانه برساند. شهر رفت و آمد بسيار آم بود

  .شهر پخش شده بود
ى دوستم و  گفتند نيروهاى  مليشه. نيمه هاى شب بشدت ادامه يافت ظهر همانروز جنگ از وزارت داخله آغاز شد و تا

شفق داغ روز بعد شهر بين گروپ هاى معين .  شهر بيرون رانده اندنظار، حزب اسالمي گلبدين را از مرآز
فيرهاى پياپى  از هرگوشه و آنار . گفتند سنگربندى و آمادگى ميگيرند مي. مجاهدين تقسيم  و وضع آمى آرام گرفت

يوسته پدرم بطرف دآان حرآت آرد هرچه تالش آرديم تا از رفتنش جلوگيرى آنيم فايده نكرد، پ. گوش ميرسيده ب
اصرار ما فايده نكرد، "  حمزه نرود"و تاآيد داشت آه "  دانيد، چيزهايى را بايد بخانه بياورم شما نمي: "ميگفت

  .بسرعت سوى سراجى روان شد
از هر طرف اهداف معينى . سنگر بندى ها تكميل و موقعيت ها تثبيت شده بودند.  صبح جنگ بشدت آغاز شد٩ساعت 

اولين بارى بود آه شهر از فراز  ده افغانان ديده نميشد والبد براى . ود و انفجار فرو رفته بودآابل در د. آوبيده ميشد
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ما به سنگر ضد موشكى آه در زمان . گير و طوالنى خبر ميدادند راديوها از جنگ همه. انگيزترين روزى بود ما  غم
زيدن خالص شده بود و فقط خواهر آوچكم را مادرم ديگر از زير لحاف  رفتن و لر. نجيب ساخته بوديم، پناه برديم

هفت . تا شب چشم ما به دروازه بود ولى او نيامد. در آغوش سخت ميفشرد و پيوسته ميگريست آه پدرت برنگشت
 ساعت  ٢٤شبانه روز جنگ بشدت ادامه داشت و از شمال و شرق  به جنوب و غرب آابل آشاند شده بود و ما در 

  .يكبار نان ميخورديم
قسمت اعظمى از جنوب شهر ويران شده بود و وقتى هوا آمي صاف شد .  از يك هفته، آتش بس يكروزه اعالم شدبعد

آوچه ها بند  ديوار هاى زيادى در ده افغانان چپه و. بسيارى قسمت هاى آابل آه سوخته بودند سياه  به نظر ميرسيدند
خواب از پشت ويرانه ها سر  مانده با رنگهاى پريده  و بىتعدادى از همسايه ها فرار آرده بودند و باقي. شده بودند

من به سراجى رفتم، هيچ چيز بجاى خود نبود، بسيارى دآان ها در مسير . آشيدند و احوال يكديگر را ميپرسيدند مى
 موقعيت ى ما آامًال در آتش سوخته بودند، فقط توانستم  دآان هاى راسته. راه باز شده و اموال آن بغارت رفته بودند

مردان مسلح آه در پشت . بدنبال پدرم هر جا سرآشيدم و از پوسته هاى نو تشكيل سراغ گرفتم.  دآان خود را پيدا آنم
اى در اينهمه آتش و  تو ديوانه شده: مسلسل هاى سنگين نشسته بودند از سوال من تعجب آرده، بالفاصله جواب ميدادند

  ا ماندى آه بيرون شود، مگر آور بودى و جنگ را نديدى؟ تو چه خبر داريم، چر انفجار ما از پدر
ى پدر را هم نيافتيم و اين دردناك ترين رنجى بود آه به   مادر و خواهرانم شب و روز اشك ميريختند و ما ديگر  مرده

سقوط بعد از يك آتش بس آوتاه، عصر همانروز جنگ دوباره آغاز شد، موشكهاى جنوب به ده افغانان . دل ميكشيديم
در اثر فير پياپى ) محمد جانخان وات(در جاده مقابل وزارت معارف . ى ما آتش گرفت ميكردند، يكبار قسمتى از خانه

 نفر را با چند جوان ديگر به موتر ها بار آردم ٧٤موشك ها صدها نفر جان باختند، من بعد از آرام شدن فيرها جسد 
پدرم را نيز چنين موتر هايى شايد برده بودند آه ما قادر به پيدا . ردندو تا حال نميدانم آه موترها اجساد را آجا ب
  .هرگز به آنان دست پيدا نخواهند آرد آردن جسد او  نشديم، بستگان اين اجساد نيز

تصميم گرفتيم هرطورى شده خيرخانه . ما دو ماه در ده افغانان مانديم، هر روز تعداد همسايه هاى ما آمتر ميشد
از اينكه درين دو ماه  از ما خبر . از آاآايم خبر نداشتيم آه جايى فرار آرده و يا هنوز در همانجا ميباشدبرويم ولى 

  .نگرفته بود متعجب بوديم
. صبح هنوز هوا روشن نشده بود آه به جمع و جور آردن اشياى سردستى جهت انتقال دادن به خيرخانه پرداختيم

فيرهايى از باالى سر . اى مات و مبهوت نشسته بود سخت ميگريست و در گوشهاش را رها ميكرد  مادرم ازينكه خانه
برادرم بار بيشترى را بسته . من هله هله داشتم. ى آسمايى گرد و خاك را به هوا پرتاب مينمودند ما ميگذشتند و بر قله

جنگ . تاآيد داشتم يكجا نرويممن . اى به گير ما آمد، آرايه خواهيم آرد گفت اگر خدا آرد آدام آراچى بود و هى مى
توپ هايى آه . در غرب آابل بين نيروهاى سياف و مزارى بشدت جريان داشت ولى در شرق آمى سردتر شده بود

گوش هاى ما به صدا و انفجار عادت آرده . ى پغمان فير ميشدند به گذرگاه و اطراف آن اصابت ميكردند از دامنه
  .د و زير لحاف نميشدلرزي بودند حتى مادرم هم ديگر نمى

اهللا  اهللا بسم مادرم پيوسته بسم. برادرم با بار سنگينش  قدم چين از آوه پايين ميشد و ما از باال بدنبال او روان بوديم
اند و ما خود را به چميگفت و هنوز نيمى از راه را تا سرك عمومي نه پيموده بوديم آه انفجارى برادرم را در خود پي

بعد از چند لحظه هوا آمى روشن شد، من به عجله و جيغ زنان به جلو دويدم، اثرى از برادرم را . زمين انداختيم
من باالى سنگى نشسته حيران جاى مرگ برادرم را . زدند مهابا جيغ مي نيافتم، مادرم ضعف آرده بود و خواهرانم بي

.  فرياد مرا متوجه ساخت آه بجاى امنى پناه ببرمرهگذرى آه به پايين ميدويد با چند. ميديدم آه اثرى از او ديده نميشد
  .فيرها قسمت بااليى آوه را ميكوبيدند و خاك را  بر ده افغانان ويران شده پهن مينمودند

عصر . اثرى از موتر  و آراچى ديده نميشد. ما ديگر به خانه برنگشتيم دست مادرم را گرفته بطرف سرك دويديم
آاآايم دو روز قبل جاده رفته تا دآانش را خبر . اتمى در آنجا همه را بخون نشانده بودم. خود را به خيرخانه رسانديم

نشستيم و قصه هاى پدر و آاآايم را تكرار آرده ميگريستيم  ما روز ها مي. بگيرد اما برنگشته بود و ديگر برنگشت
هى ميگفتيم . گى مرگ شان را فهميديماى برايشان گرفته شد و نه چگون  فاتحههن. قبر و مزارى گم شدند آه چگونه بى
  .و برنگشتند دو برادر رفتند

 
    امريكا-حمزه 

*********************** 
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  ١۵شماره 

   مينويسند خودآابليان با خون
  

  آخرين فرياد مادرم را شنيدم
  

چند بار بجرم رابطه با مجاهدين دستگير و .  رانى ميكرد پدرم مدتى قبل، از آارش استعفا داده و با موترش تكسى
از زندگى در شهر محاصره  : گفت آشيد و مى وقت و ناوقت آه هاى سنگينى  مى. مورد باز پرس قرار گرفته بود

رفت، لذا تصميم گرفت  سن احتياط  دوسال ديگر باال آشيده شد و او بايد به عسكرى مى. لتنگمى آابل سخت د شده
آرد من چشمها را بسته،  شبى آه با مادرم صحبت مى. اآثر اقوام و خويشاوندان ما قبًال ايران رفته بودند. ايران برود

بينم اگر آارو بارى پيدا شد، راهى پيدا آرده   مىمن ايران رفته وضع را: گفت خود را بخواب انداخته بودم، بمادرم مى
پدرم فرداى همان شب رفت، ما مدتها انتظارش را داشتيم ولى . دهم، انتظار مرا داشته باشيد شما را نيز انتقال مي

  .خبرى ازاو نيامد
 از دولت او. مادرم آه دريكى ازوزارت خانه ها مامور بود، مسووليت زندگى من و دو خواهرم را بدوش گرفت

دانم پدرت با آدام گروپ از  ينم: هميشه برايم مىگفت. ساخت راضي نبود ولى بخاطر زندگى ما هرطورى بود مى
  .ى پدرت با آنطرف از من هم پنهان بود آرد، رابطه مجاهدين تماس داشت و برايشان آمك مى

رفت، مادرم ازين بابت  رم شده مىرسيد و صحبت از تحويلى قدرت به مجاهدين گ   به پايان مى٧١روز هاى حمل 
آاش آابل : گفت مى آرد و افتاد بخاطر پدرم آهسته آهسته گريه مى هرشب وقتى به بستر مى. نهايت خوشحال بود بى
 رفته بودم تحت تاثير صحبت ١٢من آه تازه صنف  .ديد بود تا سقوط دولت و ورود مجاهدين را بچشم خود مى مى

ازين ها ديگر خالص است، : گفتم ام مى ين عالقمند شده  هرلحظه به دوستان همصنفىهاى مادرم شديدًا به مجاهد
يكى از دوستانم مرا نصيحت ميكرد آه اين گپ ها را به آواز بلند نگو، برايت خطرناك تمام . آيند مجاهدين بخير مى

  آردى؟ شود، يادت نيست آه پدرت را چند بار بردند و تو گريه مى مى
 اگر :گفت مادرم هميشه مى. آرديم  يكى از دوستان پدرم  آه مدتها قبل ايران رفته بود زندگى مىى ما، در خانه  

گويد بيرون  الدرك شد، خوب است آه اين خانه در اختيار ماست، اگر سير يا گرسنه باشيم ما را آسى نمى پدرت رفت و
يدم آه چگونه سرگردان اند، از داشتن سر پناه د من هم وقتى خانه بدوشى هاى همصنفان آرايه نشين خود را مى. شويد

پرسيدند آه  ى خوبى داشتيم، اآثر شان غيرحزبى بودند و هميشه از پدرم مى با همسايه ها مراوده. شدم خود خوشحال مى
  احوالش نيامد؟

اسماعيل، :  گفتتر از روز هاى قبل مرا بيدار آرد، چند روز بود آه مكاتب بسته بودند، مادرم  ثور، مادرم وقت٨صبح 
ها نوبت  تر شايد به نانوايى ناوقت. آيد خمير را زودتر ببر آه امروز بيروبار زياد خواهد شد، حضرت صاحب آابل مى

اخير آوچه ما به سرك عمومى وصل ميشد، . آردند پيكپ هاى بسيارى پر از افراد مسلح به هر طرف حرآت مى. نرسد
يك گروپ افراد مسلح آه از مناطق مرآزى بودند، باالى تعمير دولتى بر من جهت ديدن وضع به سرك عمومى رفتم، 
من آمى تعجب آردم آه ضرورت سنگر سازى چيست؟ اين سنگر ها را . آمده از بورى هاى ريگ سنگر ساخته بودند

ملكى بكلى رفت و آمد موتر هاى . آردم براى آدام دشمن ميسازند؟ آنار سرك نشسته عبور موتر هاى مسلح را نظاره مى
روند، معلوم مىشد آه  چند نفر از صاحب منصبان گذشته را ديدم آه لنگى پوشيده سر بزير و چرتى راه مى. آم شده بود

  .چند روز است ريش هاى خود را هم نتراشيده اند
ه شد و با تحكم ديدم آه همسايه خياط ما از تكسى پياد آفتاب قسمتى از آسمان را پيموده بود و من هنوز نشسته سرك را مى

من آه تا آنوقت . ى تان، وضع خراب است، شايد مجاهدين درگير شوند آنى؟ زود برو خانه اينجا چه مى: مرا صدا زد
آدام مجاهدين : روابط خصمانه بين مجاهدين را نمى دانستم فورًا برخاسته، آنار خليفه خياط در حرآت شده، پرسيدم

شنيدم آه شوراى نظار با حزب گلبدين جنگ خواهد آرد، رشيد دوستم با شوراى در شهر همينقدر : درگير ميشوند؟ گفت
دانم آه آى با آى  گروپ هاى ديگر را نمى. نظار يكجا شده و صاحب منصبان وزارت داخله با گلبدين اتحاد آرده اند

خواهر .  را به مادرم گفتممن به سرعت نان هايم را از نانوايى گرفته، خانه رفتم و با نگرانى جريان. يكجا خواهد شد
آشند؟ مادرم او  ما را مى: لرزيد از مادرم پرسيد  ساله و صنف اول مكتب بود، شديدًا ترسيد و درحاليكه مى٦آوچكم آه 

  .را در آغوش آشيد و دلدارى داد
رآز شهر بر اضطراب عجيبى ما را فرا گرفته بود و هنوز نيم پياله چاى صبح را نخورده بودم آه صدا هاى فير از م

 جنگ شدت گرفت، از هر طرف صداى انفجار ١٢ساعت هاى . خاست و بعد چند انفجار پياپى آسمايى را لرزاند
. به زير زمينى آه در زمان حكومت نجيب ساخته بوديم پناه برديم. ى غليظى از دو پيچيده شد برميخاست و آابل در هاله

دو شب . شد، فقط  گهگاهى مرمى توپ يا موشكى سقوط ميكرد ير مىاز ده ُبرى و نواحى آن آم آم سالح هاى خفيف ف
گاهى آه سمت آتش بطرف . جنگ در شرق و شمال آابل شدت گرفته بود. را در زير آتش نه چندان شديد سپرى آرديم

بزودى شايد : عصر روز دوم خليفه خياط به خانه ما آمد و گفت. آردند شد، همسايه ها يادى از يكديگر مى ما سرد مى
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مادرم . در آنصورت وضع اين منطقه بكلى خراب خواهد شد. ى ما باهم درگير شوند حزب وحدت و اتحاد در منطقه
 بود و با شنيدن اين خبر حالت ١٠داد، خواهر بزرگم شكوفه صنف  لرزيد و به صحبت هاى خليفه گوش مى چون بيد مى

خورد، ما چه  را مى بود تا غم ما اى آاش پدر ما هم مى: گفت ريخت، باخود مى ضعف پيدا آرد و در حاليكه اشكهايش مى
  . آرده به شمالى گريخترهابرم، وى همانروز هست و بود خود را  من امروز فاميلم را  مى: خواهيم آرد؟ خليفه گفت

يى تمام سه روز بعد گفته هاى خليفه خياط  به واقعيت پيوست و جنگ چنان شديدى بين اتحاد و وحدت شروع شد آه گو
. پنج شبانه روز نتوانستيم از زيرزمينى بيرون شويم، قيافه هاى ما به مرده ها شبيه شده بودند. آوبند دنيا منطقه ما را  مى

روز ششم گلوله توپى به ديوارى . ريخت ديد و اشك مى مادرم پيوسته به او مى آزرد، تب شديدى خواهر آوچكم را مى
صدا ها و جيغ . ى ما خفه شويم دو خاآى غليظى به زيرزمينى داخل شد، نزديك بودهمهى ما اصابت آرد، گر جنوبى خانه

ى همسايه پيچيد، دو ساعت بعد آه آمى از فشار گلوله ها آاسته شد خود را به خانه همسايه رساندم، پسر  هايى در خانه
مادر و پدرش لحظه به لحظه ضعف آرده . اى پيچيده بودند بزرگش احمد تكه تكه شده بود، پارچه هاى بدن او را در تكه

  .ى خانه دفن آردند عصر همانروز هشت نفر از همسايه ها جمع شدند، جسد او را در گوشه. افتادند مى
ى  مادرم در گوشه. برى متمرآز بود، آوچه ها در اثر چپه شدن ديوار ها مسدود شده بودند جنگ همچنان در اطراف ده

فردا چه بخوريم؟ و به مقدار برنجى اشاره آرد، دو روز هم با اينها تير : و گفت ا ترآردزيرزمينى آخرين بقاياى آرد ر
  .خواهدشد

باالخره در ذهن خود به نتيجه . مادرم از ديروز بفكرهايى رفته، هرلحظه ميخواست چيزى را با ما در ميان بگذارد
ه خيرخانه نزد پسر آاآاى پدرت برويم، ديگر هر وقت وضع آمى آرام شد بايد ازين جا برآمده ب: رسيده، اعالم آرد

ربايند،  ما  گويند افراد مسلح دختر هاى جوان را مى آردن درين مخروبه ها ناممكن است، بخصوص اينكه مى زندگى
 ساعته اعالم شد، بفوريت خود را جمع و جور ٢٤هرطورى شده بايد به جاى امنى پناه ببريم، سه روز بعد آتش بس 

شد، فاميل احمد هم فرار  تمام آوچه ها و خانه ها ويران شده بودند و اثرى از همسايه ها ديده نمى.  برآمديمآرده از خانه
فقط پيكپ هايى با مردان مسلح . دويدند مردم در حال فرار بهر طرف مى.  خود را به جاده عمومى رسانديم.آرده بود

او از خواهرم شكوفه . از راه آوچه ها نرويم آه خطر داردآرد،  مادرم تاآيد مى. شدند بسرعت درحال عبور ديده مى
تك تيرهاى دو ساعت بعد به سيلو رسيديم، . اندازه تشويش داشت و بهمين خاطر چادرى خود را به او پوشانده بود بى

  .رفتيم هراس به پيش مى چون با فير و صدا خو گرفته بوديم بى. رفت هوايى از  هر طرف به فضا مى
اى در سايه سيلو نشست و  مادرم لحظه. آرديم گاهى من و گاهى مادرم او را پشت مى. م همانطور تب داشتخواهر آوچك

اين آتش بس ها اعتبار ندارند هرلحظه امكان درگيرى است زود تر : ما بدور او حلقه زديم، بعد بسرعت به راه افتاد و گفت
. كوفه براه افتاد آه يك بار ه از آنطرف سيلو فير هايى شروع شدمادر، خواهرم را پشت آرده به دنبال من و ش. حرآت آنيم
دو گروپ خودى برروى چند پاره آهن آهنه درگير . ى پياپى بعد فيرهاى راآت يكباره ساحه را در آتش فرو برد چند ضربه
فجارى، دود و آتش مادرم تا توانستيم خود را جمع و جور آنيم راآتى بديوار پهلوى مادرم اصابت آرد، صدا و ان. شده بودند

آخرين فرياد مادرم را شنيدم و بعد رگبار هاى . ما خود را به زمين انداختيم. را با خواهرم آه در پشتش بود در خود پيچيد
  .آردند ناخود آگاه به گواليى آارته مامورين رسيديم، مردم همگى فرار مى. پى در پى من و شكوفه را به پيش راندند

پيكپ هاى بسيارى آه اآثر افراد آن مخابره هايى را در دست . ما تا عصر مات و مبهوت انتظار ختم درگيرى را داشتيم
شكوفه بيخود شده، . رفتن به محل حادثه را نيافتيم ما هرچه گريه و فغان سر داديم اجازه. داشتند به آن محل تجمع آردند

من از ناحيه او تشويش داشتم آه مبادا او را ببرند لذا او را . آند خود را مىزد و موهاى چادرى را انداخته بروى خود مى
آن شب تا صبح نخوابيديم و . جريان را به پسر آاآاى پدرم قصه آرديم. راضى آرده بسرعت بطرف خيرخانه به راه افتاديم
پدر در خانه غير فقط با شكوفه افتاده،  ىمادر و ب من اولين شبى بود آه بى. شكوفه از گريه افتاده، رخسارش آماس آرده بود

زد و ما براى آرام آردن او چيزى نداشتيم  دانستم بعد ازين چه خواهد شد؟ شكوفه بيخود، زيبا خواهر آوچكم را صدا مى نمى
  .آه بكار بگيريم

شايد تكه . شد قه ديده مىصبح چند نفرى بدنبال جنازه هاى مادر و خواهرم رفتيم، نه اثرى از آنها بود و نه آسى در آن منط
  .هاى بدن شان را حيوانات خورده و يا در گودالى انداخته شده باشند

  . ى باغ باال نرسيده بوديم آه آتش بس ختم و آابل دوباره در انفجار و آتش فرو رفت هنوز به گردنه ما
. سرپرست يكهفته در خيرخانه مانديم ىمن و شكوفه تنها و ب. ى مختصرى براى مادر و خواهرم در خيرخانه گرفته شد فاتحه

  .حيران بوديم آجا برويم و چه آنيم. ريخت خورد و شب و روز اشك مى شكوفه چيزى نمى
اى آه هر روز در آابل اتفاق  دادم و از صدها آشته من او را دلدارى مى. شكوفه آنروز بسيار گريسته بود. عصر روز بود

آهسته . گرفت ديدم و دلم آرام مى ت آه اى آاش قبر مادر، پدر و يا خواهرم را مىگريس شكوفه مى. آردم افتاد ياد مى مى
شد، زن پسر آاآاى پدرم آمده تالش داشت  او را آرام آند آه پسر آاآاى پدرم بسرعت  آهسته صداى گريه شكوفه باالتر مى

مها با بسوى  فهميديم بى ما بخود نمى. داسماعيل، شكوفه، پدر تان از ايران آم: داخل حويلى شد و به آواز بلند صدا زد
لود آ پدرم با حالت زار رسيد و از مادرم و زيبا پرسيد، جريان را به او قصه آرديم و او با چشمهاى اشك. دروازه دويديم

روزيكه به مرز رسيدم در موترى با قاچاقچيان آدم بسوى زاهدان : قصه دوسال زندانى شدنش را در زاهدان آرده گفت
 نفر ى آه در ٤دو آيلو ترياك را از موتر پيدا آرد مرا با .  آردم در راه موتر توسط نيروهاى امنيتى توقف داده شدحرآت
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ده روز . درين دو سالى آه در زندان بودم هرچه تالش آردم با شما تماس بگيرم ممكن نبود. موتر بودند به زاهدان بردند
  . امروز درين جا شما را يافتم. ز عصر به ده برى رفتم همه چيز ويران بودديرو. قبل رهايي يافته بسوى شما حرآت آردم

  .گريست به من مبارآى داد و فردا بسوى پشاور حرآت آرديم شكوفه در حاليكه از شوق ديدار پدر و غم مادر سخت مى
  

***************  
  

  ١۶شماره 

   مينويسند خودآابليان با خون
  

  پارچه توپ آاسه سر آارگر را بر داشت
  

 
 
  

افراد مسلح از . اى دپلماتيك در هشتم ماه رسمًا قدرت را به مجاهدين سپردماه ثور شروع شده بود، رفت و آمد ه
فرداى آن روز، ابتدا جنگ . آابل ريختنده شروع سال براى ورود به پايتخت آمادگى گرفته بودند و چون  مور و ملخ ب

نظيم هاى درگير تقسيم تا يكهفته آابل بين ت. سرعت تمام شهر را در برگرفته در اطراف وزارت داخله شروع شد و ب
  .ى ديگر شهر مشكل گرديد رفت و آمد از يك نقطه به نقطه. شد

ميراجان آه آار گر عادى ترميم خانه مرآزى در پلچرخي بود، مثل صدها آارگر ديگر بيكار شد و در خانه محصور 
 زندگى بخور نميرى پنج طفل، زن و مادرش در مكرويان سوم وى با. او را دوستانش آارگر خطاب مىآردند. گشت
  .داشت

هاى امنى در اطراف گريختند،  روز شدت بيشترى مىيافت، آنانيكه توان خارج شدن از آابل را داشتند بجا جنگ هر
وقتى از سوى فاميل زير فشار . او همان خانه بود، حاضر نمىشد آن را رها آرده بگريزد ى عمر اما آارگر آه ثمره

درينجا نه وزير و وآيلى زندگى مىآند نه آدام دفتر و : ت، بسيار عادى مىگفتترك آردن مكروريان قرار مىگرف
ديوانى وجود دارد، ماهم مردم بيطرف و بىغرضى هستيم، چرا اينجا را رها آنيم و از همه مهمتر آجا برويم، تمام 

  .آابل زير راآت قرار دارد
نى و سنگرى نداشتند، لذا با شروع جنگ به حمام و مردميكه در مكروريان زندگى داشتند مثل ساير نقاط شهر زيرزمي

هنوز چند روزى از جنگ سپرى نشده بود آه اصابت راآتى به منزل پايين اپارتمان آارگر آه . دهليز پناه  مىبردند
. صاحب آن چند روز قبل گريخته و هست و بود خود را در خانه گذاشته بود، آتش سوزى سنگينى را بوجود آورد

آارگر هر طرف مىدويد و با آوردن سطل هاى آب . در بالك مانده بودند به خاموش آردن آتش اقدام آردندافرادى آه 
. ديگران را بكار فرو نشاندن آتش تشويق مىنمود، جنگ بشدت دوام داشت و تمام آابل در آتش و انفجار مىسوخت

اى  تمام بالك را لرزاند و اصابت پارچهى توپ در اپارتمانى آه مىسوخت  يكباره انفجار ديگرى با اصابت گلوله
  .ى سرش را برداشت و پهلوى آتش ميان فواره هاى خون به آرامى جان داد برفرق آارگر نيمى از آاسه
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اما در . جسد او را به دهليز باال برده زن، مادر و بچه هايش فرياد مىآشيدند و خود را باالى جسد آارگر مىانداختند
تن ديگر هم جان داده باشند، اين آوازها نه به گوش آسى مىرسيد نه آسى را  ياراى حرآت آن لحظه آه شايد دهها 

دو گروپ مسلح در حوالى مكروريان بدو طرف دريا درگير شده بودند و تا يكهفته با . بود تا آمده آنها را تسلى دهد
  .آوفتند تمام وسايل جنگى يكديگر را مى

مكروريان ديگر نه  اما در. ب بعد در زير گلوله و آتش جسد او را بخاك سپردندبرادر و چند نفر همسايه آارگر دو ش
در همان دو روز اول جنگ اآثر مردم رو به فرار . اى مانده بود نه بالآى آه سوراخ سوراخ نشده باشد در و دروازه

نه هاى شان تالش آرده بودند زندگى هزاران فاميل آه عمرى براى ساختن خا. نهاده، ظاهرًا به جاهاى امنى پناه بردند
  .در دو روز با آش آردن چند ماشه دود و خاآستر شد

ى محقرى آه از  آنكه چيزى را انتقال داده بتوانند به داراالمان گريختند و در خانه پدر آارگر هم بى زن و فرزندان بى
  .پدر آارگر به ارث مانده بود جابجا شدند

آمد، وقتى جنگ شروع  بزرگ خانواده تكيه گاهى براى نواسه ها به حساب مىمادر آارگر آه زن مسنى بود بعنوان 
. چسباندند لرزاندند، نواسه ها بدور مادر آالن جمع شده خود را به او مى شد و آواز هاى مهيب انفجار، آابل را مى مى

صر تمامًا چپاول شده حتى اى مبدل شده بود، خانه هاى مردم، دفاتر دولتى بشمول ق داراالمان در مجموع به مخروبه
العاده آم شده بود، فقط از سنگرهاى  آهن پاره ها  را نيز برده بودند، لذا گشت و گذار افراد مسلح در آن ساحه فوق

  .گرفتند زدند و متقابًال  از آوه تلويزيون سنگرهاى آنجا زير آتش قرار مى باالى آوه، مرآز شهر را مى
 بود با اندك آرامش خود را به دآان هاى مندوى رسانده و مقدارى مواد غذايى خانم آاگر آه سرپرست فاميل شده

  .آردند ى برادر آمك مى برادران آارگر هم تا حد توان به خانواده. آورد بدست مى
 ساعته  اعالم شد، مردم فرصتى پيدا آردند تا آب و مواد غذايى پيدا آرده براى ٢٤يكى از روز هايى آه آتش بس 

خانم آارگر آه آوچكترين طفل دخترش را به همراه داشت با خواهر آارگر سوار موتر شده .  آماده شوندجنگ بعدى
با آنكه آتش بس . آرد موتر با چقرى هايى آه در جاده ايجاد شده بود به آندى حرآت مى. بطرف شهر در حرآت شدند

ستاد آمى سريعتر حرآت آن اين آتش بس ها ا: شد اعالم شده بود، مردم فوق العاده مضطرب بوده هر لحظه صدا مى
با اين التماس هاى پياپى سوارى ها، موتر از سه . ى جنگ است هيچ اعتبار ندارند، هر دقيقه امكان شروع شدن دوباره

ى سالح ثقيل از  آه چند ضربه راهى دهمزنگ بطرف شهر دور خورد و هنوز به سرعت عادى نرسيده بود
فرياد هاى نامفهومى در موتر پيچيد و موتروان به . ون موتر را سوراخ سوراخ آردسنگرهاى باالى آوه تلويزي
يك مرمى . چكيد گويى چندين گوسفند را قربانى آرده اند از دروازه هاى موتر خون مى. وارخطايى موتر را توقف داد

ترك خواهر آارگر اى هم به دست دخ ى خانم آارگر اصابت آرد آه از طرف ديگرش خارج شد و پارچه به گرده
خواهر آارگر با . خانم آارگر را به شفاخانه صليب سرخ در آارته سه رساندند. آرد خورد و طفلك هر لحظه غش مى

اى افتاده  تمام قوا تالش داشت زن برادر را از مرگ نجات بدهد و با دادن چند بار خون در همانروز بيهوش در گوشه
وقتى خبر مرگ خانم آارگر به . اد و پنج طفلش را به مادر آالن پيرشان سپردفرداى آن روز خانم آارگر جان د. بود

پنج . اى مات و مبهوت ماند، عصر آن روز شهيد را بخاك سپردند حرآت و در گوشه بيچاره بى. مادر آالن رسيد
ه چيزى خورد و نه مادر آالن تا پنج روز ديگر ن. رسيد داد شان نمىه طفلش آنقدر گريسته بودند آه ديگر اشكى هم ب

ى داراالمان مانده دو خواهر  اطفال آارگر  بىدادرسى در خانه. چيزى گفت و صبح روز پنجم زندگى را وداع آرد
  .آارگر بين خود نوبت آرده روز يكى مى آمد و اطفالش را سرپرستى مىآرد

 
*************** 
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  ١٧شماره 
  

  آابليان با خون مينويسند
  

  مكتب و مسجدى نبود آه نگشته باشيم
  

گفته ميشد تا حزبي نباشي ممكن نيست . تالش هايم بخاطر آاريابي بجايي نرسيد. يكسال قبل ا ز مكتب فارغ شده بودم
ور نمير خانواده را پدرم دو سال قبل در گذشته بود، من و برادر آوچكم  آراچي آشي آرده، زندگي بخ. مقرر شوي
  .  مكتب بودند٣ و ١١خواهرانم صنف . ميچرخانديم

ي ما  اواخر ماه حمل همه. بكار آسي آار نداشته باشيد: مادرم هميشه ميگفت. فاميل ما يك خانواده غيرسياسي بود
  . دراضطراب بوديم،  زيرا بايد به عسكري ميرفتم، درآنصورت فاميل نان آورخود را از دست ميداد

من خوشحال بودم زيرا حداقل . اديو ها از آمدن مجاهدين خبرميدادند وآابل در انتظار توام با تشويش بسر ميبردر
  .  ازعسكري خالص ميشدم

واليات يكي بعد از ديگري سقوط . ي محقري در شاه شهيد از پدر براي ما ميراث مانده در آن زندگي ميكرديم خانه
ها سوار  نقاط مختلف  گروپهاي مسلح به شهر ريختند،  پلنگي پوشان بر پيكپ.  م شدميكردند و باالخره آابل هم تسلي

آناني آه از اختالفات بين مجاهدين باخبر بودند از تقسيم نقاط مختلف شهر بين شان صحبت . شهر را اشغال نمودند
  . آرده از وقوع حتمي جنگ بين تنظيم ها  بحث ميكردند

مردم بسوي خانه هاي خود . يده بوديم آه  فيرهايي در اطراف وزارت داخله آغاز شدبعد ازظهر، هنوز به جاده نرس
از اولين آوچه عبور نكرده بوديم آه انفجار شديدي . فرار ميكردند، ماهم آراچي خود را دور داده  بخانه برگشتيم

  . آسمايي را تكان داد و بعد جنگي آغاز شد آه آابل را در انفجار و آتش فرو برد
 همه به زيرزميني پناه برديم و يك هفته نتوانستيم قدم بيرون بگذاريم، خواهر آوچكم شبهاي اول سخت ميگريست و ما

 ۴ – ٣افراد مسلح درگروپهاي آوچك . يك هفته بعد جنگ آمي سرد شد، از زيرزميني برآمديم. تا صبح بيدار ميماند
اي هاي ما بدنبالم آمد و  يكي  از هم آوچه. هدين را ميديدمنفري گشت و گذار ميكردند و من اولين باري بود  آه مجا

تصميم دارم فاميلم را به شش درك انتقال بدهم اگر آراچي خود را  آورده لباسهايم را ببري مزد خوبي برايت : گفت
نوز از من آه درآن بيكاري از خدا آاري ميخواستم آراچي را آشيده لباسها را بار آرديم و ه. داده خوشحال ميشوم

مگر شما خبر نداريد : آوچه بيرون نشده بوديم آه سه نفر مرد مسلح در برابر ما ايستاده  يكي با آواز زمختي پرسيد
. آشي ممنوع است و بيدرنگ شروع به جدا آردن چند لحاف و توشك از اشياي ديگر بار بر آراچي نمودند آه آوچ

ي  اش به پايان نرسيده بود آه قنداقي حواله ت و هنوز جملهصاحب خانه بناي غالمغال را گذاشت آه مگر چور اس
ام را با اشيايي آه براي  گردنش آردند، مرد بيچاره چنان به زمين خورد آه تا چند لحظه تكان نميخورد و بعد آراچي

  .  با خود ميگفتند، آراچي بسيار بدرد ما خواهد خورد. خود جدا آرده بودند، بردند
ي آار خود را  از دست داده بوديم تا خانه گريسته، جريان را به مادر گفتيم واو هم بشدت  نه وسيلهمن و برادرم آه يگا

مثليكه تمام تنظيم ها شاه شهيد را بكوبند، باران سرب و گلوله . شام همان روز درگيري شديدي آغاز شد. گريست
ليظي حويلي را در خود فرو برد و هنوز باريدن گرفت و ناگهان گلوله توپي در صحن حويلي ما فرود آمد، دود غ

چه : مادرم بااينكه خود را به روي انداخته بود، فرياد ميزد. روشني انفجار گم نشده بود آه آخي ازميان ما برخاست
ي ما جواب داديم بجز ازخواهرك آوچكم آه با اصابت پارچه شكمش دريده، خون فواره  شد؟ بجان آي خورد؟ همه

شب دوم با هزار مشقت جسد . چشمهاي ما خشكيده اشكي نميريختند. ان بيرون شدن را نداشتيم شب ما تو٣.  ميزد
. ي خون سرخ شده بود ي ما چون آاسه اي دفن آرديم و تا صبح آنقدر گريستيم آه چشم هاي همه خواهرآم را درچقري

  . بعد ها بااصابت چند راآت قبرش هم از بين رفت
. ديم قوم و خويشي نداشتيم تا ما را آمك آنند لذا حيران بوديم آه چه آنيم و بكجا برويمما آه از شمال بكابل آمده بو

اي نبود تصميم گرفتيم بمجرديكه جنگ آمي آرام بگيرد، آارته پروان رفته درمكتب يا مسجدي جابجا  چون چاره
وايي از فراز ما عبور فيرهاي ه. فردا صبح جنگ آمي آرام گرفت، ما به عجله بطرف شهر درحرآت شديم. شويم

ايكه برداشته بوديم به پل محمودخان  ما تمام دارو ندار خود را رها آرده بامقدار آمي از وسايل ضروري. ميكردند
رسيديم آه ناگهان جنگ ازسرگرفته شدو و درگير ي سنگيني آغاز گرديد، مرمي هاي بسياري به دور و بر ما 

ويچه ها پروت آرديم آه راآتي درچند قدمي ما اصابت آرد، چند لحظه در اشيا را رها آرده در ج. اصابت ميكردند
من فرياد . دود و گرد ناپديد شديم، وقتي هوا روشن شد، مادرم را ديدم آه در ميان خون غرق شده بيحرآت افتاده است

را به شفاخانه رساندم، آنان خود را به او رساندم، بيچاره مادر، يك پايش قطع شده بود، موتري سررسيد، به عجله او 
. ا ش را بند آرده، بعد از سه شبانه روز بهوش آمد و بدنبال خواهر و برادرم ميگريست و جيغ ميزد خونريزي

مادرم بعد از بيست . يافتم روزهاييكه جنگ  آمي آرام ميگرفت من ازشفاخانه برآمده آنان را ميپاليدم ولي نشاني نمي
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مادرم را به آارته پروان رسانده در مسجدي ماندم .  بدوش گرفته از شفاخانه خارج شدمروز شفا يافته با يك پاي او را
. و خودم روز ها بدنبال خواهر و برادرم سرگردان بودم آه باالخره بعد از دو ماه هر دو را در سراي خواجه يافتم

نواده ما چون آولي هاي خانه بدوش  نفر خا۴. اينكه آندو چطور به آنجا رسيده بودند، داستان غم انگيز ديگرى دارد
  . مكتب و مسجدي نبود آه نگشته باشيم، نه جايي براي نشستن داشتيم نه ناني براي خوردن

  
*********************  

 
  ١٨شماره 

  آابليان با خون مينويسند
 

  تا ابد عذاب وجدان ميكشم
  

تالش هاي آاآايم بخاطر سرپرستي خانه و . فتيم خانه و چند دآان خود را در جاده رها آرده پشاور ر١٣۶٢در سال 
اگر جنجال آنم مرا . غصب آرده، زور ما بدولت نمي رسد» خاد«تمام جايداد را : دآانها بي نتيجه مانده بپدرم نوشت

  .بجرم رابطه با اشرار دستگير مي آند و ما ديگر بدنبال خانه و دآان نگشتيم
  

پشاور محل حاآميت حزب .  سر عيال را به سختي مي چالند۶ شد و زندگي در پشاور، پدرم منشي يك تاجر پاآستاني
مرا يكي از هم آورسي هايم به حزب اسالمي جذب . اسالمي بود، تنظيم هاي ديگر چندان صالحيتي در آنجا نداشتند

د شرآت مي در جلساتي آه گهگاه در ليسه سيدجمال الدين گذاشته مي ش. آرد، پدرم از اين بابت چندان راضي نبود
.  بار هم شمشتو رفتم٣ – ٢. آردم، نشريه شهادت و ديگر نشرات حزب نيز از طريق همان دوست برايم مي رسيد

تنظيم هاي ديگر را غير جدي و تاحدي غير اسالمي مي . عمومًا در جلسات از شهادت و آخرت صحبت مي شد
  .غصب قدرت سياسي جدًا براي شان مطرح بود. دانستند

  
 به بعد وظايفي برايم داده مي شد و آن اآثرًا تعقيب افرادي بود آه تازه به پشاور مهاجر مي شدند در ١٣۶۶از سال 

جلساتي آه هر پانزده روز يكبار همان دوست هم آورسي ام داير مي آرد، شيوه هاي تعقيب، خبرگيري و خبر رساني 
  .عات حزب تنظيم شده امآهسته آهسته دانستم آه در بخش اطال. را توضيح مي داد

  
در جريان جنگ جالل آباد چند شبي داخل آمدم، آارم با عده اي در پشت خط جنگ رسيدگي به امور لوژستيكي بود و 

  .بعد تا سقوط دولت نجيب ديگر از مرز نگذشتم
  
ت باران ميكرد  ماه از درگيري هاي خونين تنظيمي در آابل گذشته بود، حزب در چهارآسياب مستقر و آابل را راآ۶

در جلساتي آه با تعداد بيشتري شرآت مي آرديم، عامل درگيري ها مسعود معرفي مي شد آه با مليشياي دوستم 
  .وحدت آرده بود و ما با توضيحات مسوول خود شديدًا احساساتي شده  حزب را آامًال بر حق مي دانستيم

  
پس فردا رفتني آابل هستيم، بايد آمادگي هاي الزم را بخانه آمد و گفت ) همان دوست هم آورسي ام(شبي مسوولم 

سرگروپ ما آه ظاهرًا جمعيتي است اصًال حزبي . با يك گروپ جمعيت رونده ي آابل مي شويم: گرفته و ادامه داد
  .مي باشد توجه آني ما را آسي نشناسد

  
معلوم شد  بعدًا. پانزده نفر بوديم ما جمعًا. اشتياق عجيبي در من موج ميزد زيرا دهسال بعد زادگاهم ، آابل را مي ديدم

شب اول را در اتاقي آنار وزارت دفاع سپري آرده، فردا بعد از چند رفت و . آه هرپانزده نفر نفوذي حزب مي باشند
  .آمد قومندان گروپ به داخل وزارت، گفته شد آه در مكروريان آهنه براي ما پوسته اي داده اند

  
سرگروپ جلسه اي داير آرد بعد از معرفي آامل افراد توضيح داد آه وظيفه ما گزارش محل با استقرار در پوسته،  

راآت ها و تعيين محل استقرار و فعاليت قومندانان شوراي نظار به يكي از پوسته هاي ارتباطي حزب اسالمي با رمز 
  .خاصي مي باشد

  
ر خود به بهانه هاي مختلف از پوسته برآمده در اي از افراد وفادا ام روزانه با عده سرگروپ و دوست هم آورسي

ي  نمودند و با مخابره آردن لحظه وزير اآبرخان، مكروريان و شهرنو گشت و گذار آرده محل هايي را مشخص مي
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گشتند آه معلوم ميشد  شبانه اين افراد برآمده تا ناوقت ها با پول و اشياي قيمتي بر مي. شد بعد همان منطقه آوبيده مي
خريدند و پول نقد آرده  آهسته آهسته دالالن و خريداراني پيدا آردند آه اين اجناس را مي. طقي را چور ميكردندمنا

  .من بعد از چند هفته صاحب چند هزار دالر شدم. شد بين ما تقسيم مي
  

ًا مخابره يكروز عصر جيپ قومنداني از شوراي نظار بسوي پل مكروريان در حرآت بود، يكي از افراد پوسته فور
 نفر از ٣٧وقتي آتش و انفجار خاموش شد من . آنوقت جيب گذشته بود. ي بعد باران راآت باريدن گرفت آرد و لحظه

  .آن شب تا صبح نخوابيدم.  زن را ديدم آه به روي سرك تكه تكه افتاده بودند۴جمله 
  

بخصوص در جريان جنگهاي . يشتر بودچون مردان بيشتر مجبور به گشت و گذار بودند تلفات شان نسبت به زنان ب
آني و مغلوبه آه آابل از چارسمت آوبيده ميشد تلفات روي جاده هاي فوق العاده باال  ميرفت  و بدينصورت هر روز 

زن هاي جوان و تحصيلكرده به پوسته ها . آرد قحطي بيداد مي. دهها يتيم و بيوه به خيل پدر مردگان افزوده مي گشتند
 روز استقرار با چندين زن ٢٠افراد پوسته ما بعد از . بسياري پوسته ها به فساد آلوده شده بودند. آردند آمده گدايي مي
آهسته آهسته رقصاندن زنان آغاز گشت، حداقل هفته يك بار در بالك آه فقط پوسته ما قرار داشت، . محشور گشتند

گرفتيم ديگر صحبتي از شهادت و آخرت بميان  همگي ما آرام آرام با وضع جديد خو مي. چنين جشني برپا ميگشت
  .آمد نمي

  
روزي از پل باغ عمومي ميگذشتم . خانه و دآانهاي ما ويران شده بودند. من روزها بدنبال فاميل آاآايم سرگردان بودم

آالن من بهت زده شدم، بيچاره در چادر . آرد آه زن يكي از خويشاوندان خود را ديدم آنار پل ايستاده، گدايي مي
او آه معلم سابقه داري بود شوهر و پسر آالنش با اصابت مرمي توپ شهيد شده . دستش به عابران دراز بود پيچيده و

از فاميل آاآايم پرسيدم، با اضطراب نشاني شانرا . بودند و از ديدن من خون در تنش خشكيد و بعد به سختي گريست
آن شب تا صبح .  شد، نفهميدم چطور راه مكروريان را طي آردمدر درونم توفاني بپا. در نزديك سراي شمالي داد

جناحهاي مختلف پهلوي . سه روز جنگ آنقدر شديد شد آه آابل در ميان آتش و خاآستر ناپديد گشت. بيدار ماندم
 .روز چهارم بعد از پرس و پال بسياري زن آاآايم را با پسر آوچكش در اتاق محقري يافتم. همديگر را مي آوفتند

با انفجار )  سال داشت١٢(آاآايم با پسر بزرگش . آنقدر تكيده به نظر مي خورد آه گويي بپايان عمر رسيده است
زن آاآايم در حاليكه باهاي هاي مي . راآتي در منزل شان تكه تكه شده، در ضمن مال و منالش تمامًا خاآستر شده بود

وقتي از دختر جوانش نرگس پرسيدم  رنگش چون .  آردگريست تمام دربدري ها و خانه بدوشي هاي خود را قصه
اي آاآايم  نرگس را بمن داده بود و من هم قبول  دو سال قبل طي نامه(گچ سفيد شد، سرش را بديوار آوبيدن گرفت 

هر صبح به گدايي مي : لرزيد با لكنت گفت من با تحكم تكرار آردم، نرگس آجاست؟ در حاليكه بدنش مي) آرده بودم
  . آرد آيد، من تا عصر ساآت و بيخود بديوار تكيه آرده آشوبي در دماغم بدمستي مي د، گاهي شب نميبرآي

  
. شد خيره تر بمن ميديد هرچه نزديكتر مي. مرا نشناخت. اي رسيد هوا تاريك شده بود آه نرگس با چادري پاره پاره

ه، او به زمين خورد و غش آرد و ناوقت هاي شب پسر آاآايت از پشاور آمد!  نرگس: مادر با آواز گرفته اي صدا زد
  .ي ويراني آابل را بيان مي آردند، من تا صبح گريستم فردا تا عصر قصه. بهوش آمد

  
تا پشاور در افكار و . گردم گفتم فاميل آاآايم را پشاور رسانده بر مي. فردا شب پوسته رفتم يكماه رخصتي گرفتم

  .شد، بايد تا ابد عذاب وجدان بكشم خوردم و ناخود آگاه در ذهنم تكرار مي يجناياتي آه مرتكب شده بودم غوطه م
  

چون امثال من او را (برايم گفته بودند اگر از اطالعات حزب برآيي حتمًا نابود مي شوي  لذا با نرگس عروسي آرده 
  .ختمبه ايران رفته از آنجا به خارج گري) اي نداشت به چنان سرنوشتي انداخته بود، مالمتي

  
****************  
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  ١٩شماره 

  آابليان با خون مينويسند
 

 ما تنها مانديم
  

 عصر جنگ آمي آرام شد و فيرهاي هوايي از فراز خانه ما عبور آرده، بر سنگالخ سوراخ سوراخ ۴ساعت هاي 
تا ضرورتي نباشد از پناه گاه بيرون  «پدرم حينيكه حويلي را ترك مي آرد صدا زد . آمدند  آسمايي فرود ميۀشد

آسي بدستور ما راآت فير نمي آند هر وقت دل شان خواست حويلي ما را : تو بعد با خود زمزمه آرد و گف» نشويد
 .آنند  ديگر هدف مي گيرند و ويران ميۀهم مثل هزارها خان

يكي از آرزو هاي . ناني در آن يكماهي آه از جنگ سپري شده بود ما را سخت زار و نحيف ساخته بود آبي و بي بي
او شب و روز در زير زميني تاريك و نمناك اين چرت را مي زد آه آيا .  ببيندپدرم اين بود آه يكبار ديگر دآانش را

او در آخر جاده پرزه فروشي مختصري داشت و توانسته بود از . چيزي در آن مانده يا همه دار و ندارش را برده اند
  .آنطريق زندگي بخورنميري براي ما دست و پا آند

من با پدر و سه خواهرم زندگي محقري .  از آن زندگي را وداع گفته بود سال قبل،مادرم بعد ازيك مريضي طوالني
دو خواهر . خواهر آالنم، چون مادر مهربان سرپرستي ما را عهده دار بود و پدرم نان آور خانه. را مي چرخانديم

  . شده بودم١٢آوچكم مكتب ميرفتند و من تازه صنف 
 در ناحيه چمن مغلوبه شده، انفجار چند راآت پياپي بر دهانه پدرم در آن عصر وقتي از سپاهي گمنام گذشت جنگ

اين يكماه بود آه پدرم آليد در دآان را نچرخانده و از اين ناحيه اضطراب عجيبي روانش . چمن دود غليظي بپا آردند
  .جويد را مي

آشيدند آه ساعتهاي پنج و  اي گرفته انتظار آمي سرد شدن جنگ را مي چند نفر و پدرم خود را در پناه ديوار ويرانه
گفته ميشد بعضي .  معدودي درگير شده بودۀجنگ بين دو گروپ آوچك در ساح. شد نفسي به راحتي آشيد شش، مي

پدرم بسرعت خود را . آوردند تا مردم فرار آرده اشياي شانرا بربايند از اين درگيري ها را مصنوعي بوجود مي
ايستد و با چند انبور آالن به باز آردن دروازه  مرد مسلح مقابل پياده رو ميبدآانش نزديك ميكند، آه موتري با چند 
مرد قوي هيكلي با دو تن ديگر به دروازه آهني دآان ما چسپيده، با چند . آنند سه دآان از جمله دآان پدرم شروع مي

. آنند آن آمده بودند شروع ميآند و چند نفري به بار آردن اجناس دآان بموتر پيكپي آه سوار بر  تكان آنرا باز مي
 سال ۴٠ چپاول ۀپدرم بخاطريكه اگر خود را مالك دآان معرفي آند حتمًا آشته خواهد شد، ساآت ايستاده صحن

اينجا  «داد پدرم را صدا زده،  آرد و بديگران دستور مي قوي هيكل آه آمرانه صحبت مي. نمايد زندگيش را مشاهده مي
پدرم از ترس شروع به . »آمك آن ثواب آار نداري«تش را گرفته بسوي دآان ميكشاند و دس» آني؟ چه را تماشا مي

در . در جريان بارآردن اشكهاي پدرم برگونه هايش جاري ميگردد. نمايد بار آردن اجناس دآان خود به موتر آنان مي
زدوران روس مخالف ما هستيد مشما  «گويد   پدرم شده، با عربده بسويش دويده ميۀآخرين لحظات قومندان متوجه گري

پدرم پت پت آنان . اش را ختم نكرده با قنداق بر پشت گردنش مي آوبد و هنوز جمله» آيد و از آمك آردن بما بد تان مي
  .روند افتد، آنان بموتر سوار شده مي مي

سينماي پامير در . ي مي وزيدهوا تاريك و شمال سرد. افتد ناوقت ها پدرم بهوش آمده آهسته آهسته بسوي دهمزنگ به راه مي
آردند آه ناگهان انفجاري در چند قدمي پدرم  گلوله هاي سرخ از ميان امواج آن عبور مي. هاله غليظي از دود پيچيده شده

  .شود غرد و او را نقش زمين آرده، بيهوش مي مي
من به آهستگي او را گفتم بخاطر دو خواهر . آرد خواهر آال نم بيشتر تشويش مي. بعد از رفتن پدر، ما ساعت ها منتظر مانديم

  .آوچك ما آرام باش تا تشويش نكنند
او پي فرصت . پدرم بخاطر دآانش حاضر به ترك شهر نبود.  تمام همسايه ها فرار آرده بودند، ما فقط چند خانه ماندهۀدر آوچ

لي احوال داده بودند آه شهر را ترك آنيد ولي پدرم اقوام ما چند بار از شما. اش را بكشد گشت تا حداقل چند قلم اموال قيمتي مي
  اگر اموال دآان را نكشيم در آنجا چه بخوريم؟: گفت مي

ما بخاطر . آردند  ما سقوط ميۀموشكهاي چارآسياب پيهم بر آسمايي و اطراف آوچ. از همان شب، جنگ از سرگرفته شد
اولين . گريستند گفتند و مي ور ما او بود خواهرانم شب و روز پدر مينيامدن پدر سخت نگران بوديم زيرا يگانه تكيه گاه و نان آ

  .خواهر آوچكم نهايت نحيف شده بود و شبانه شديدًا تب ميكرد. پدر بودن را نيز چشيديم بار طعم تلخ بي
 توپ چون دروازه ماچندي قبل با اصابت مرمي. روز چهارم آه جنگ آمي سرد شد آسي از آوچه سعيد گفته مرا صدا زد

پدرت : مردي با قامت خميده و محاسن سفيدي مرا در بغل گرفت و گفت. بكلي از بين رفته بود لذا براي تك تك جايي نداشت
خواهرانم با شنيدن اين خبر يكباره غوغا سر دادند و هر يك در آنجي افتاده . پايش زخمي شده. در شفاخانه بستر است

هر دو پايش را قطع . م را بصورت وحشتناك آوتاه ديدمرود را به شفاخانه رساندم، پدمن با آن مرد دوان دوان خ. گريستند مي
آنار بستر پدر نشستم و او با . ديگران مرا بحال آوردند. بمجرديكه چشمم به او افتاد سرم گيج رفت و غش آردم. آرده بودند
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 وقتي ،از خواهرانت مواظبت آن: چند نصيحت آوتاه همان شبش را بريده بريده گفت با ۀآواز نحيفي از خواهرانم پرسيد و قص
خون زيادي . رفت تا عصر وضع پدرم رو به وخامت مي. وضع من روشن شد شهر را ترك آن، ديگر در دآان چيزي نماندند

 داآتر جواني را آه با مريضانش با. آردند ضايع آرده بود، سيروم ها رو به اختتام بودند داآتران جبرًا صرفه جويي مي
دهم،  من براي پدرم خون مي: گفتم)  مريضانيكه لحظه به لحظه زياد مي شدند(حوصله و ترحمي عجيبي برخورد داشت، 

من آه .  شفاخانه بيايي او ديگر به خون نياز ندارد، تو نزد خواهرانت برگرد و فردا حتمًا: ام را بوسيد و گفت داآتر پيشاني
  .ودم بيدرنگ از شفاخانه برآمده و در زير تك تيرهاي هوايي خود را بخانه رساندمبشدت زير تاثير شخصيت و آار او رفته ب

وقتي چشم شان بمن افتاد . خواهرانم مثل مرده هاي متحرك در آنج زير زميني يكي بر روي ديگري تكيه آرده نشسته بودند
 ناوقت هاي شب خواهرانم بخواب رفتند اما من تا .آنشب عقده هاي يكماهه را با هم باز آرديم. يكباره همه به آواز بلند گريستند

ليت خواهرانم ؤوآردم مس آنشب اولين بار بود حس مي. آردم اي آه او با ما نخواهد بود فكر مي به پدرم و آينده. صبح بيدار بودم
  .ام اي شده  هايم بكلي عوض شده، گويي مرد شصت ساله شهفكرها و اندي. گيرد بدوش من قرار مي

. آسي ياراي برآمدن را نداشت، جنگ تا دو روز به همان شدت ادامه يافت. گ شديدي سرتاسر آابل را فرا گرفتصبح، جن
زيرا آخرين بوري آردي را آه پدرم آورده . بفكر آب و نان خواهرانم بودم. من حتي اشك و گريه هايم را فراموش آرده بودم

 ۀ براي رفع خستگي و اآمال، جنگ را آرام آردند و من نفهميدم آه فاصروز سوم جناح هاي درگير. بود به نيم رسانده بوديم
در جاي پدرم زني خوابيده بود آه يك . دهمزنگ تا مرآز شهر را چگونه پيمودم و از آنجا خود را به چهارصد بستر رساندم

صبح نخوابيده، دستم را گرفت و شد تا  همان داآتر جوان آه معلوم مي. پايش را از دست داده بود، من نشستم و بشدت گريستم
جسدش .  سفيدي پيچانده بودندۀپدرم را در تك. شود بفكر سرپرستي خواهران و دفن پدرت باش به گريه چيزي ساخته نمي: گفت

صحبت هاي داآتر مرا مجذوب آرده بود گريه را . را دو نفري در آمبوالنسي گذاشته و بسرعت سوي خانه ما بحرآت افتاد
ما ۀ امبوالنس در زير تك تيرهاي هوايي به در خان. آردم با اين همه بدبختي بايد دست و پنجه نرم آنم ،  فكر ميفراموش آرده

خواهر آالنم وقتي . من استوار ايستاده بودم. گريستند آندند و مي خواهرانم موي مي. جنازه را در آوچه نهاده رفتند. دايستا
  .استواري مرا ديد ديگر گريه نكرد

 گفتند زود  بعد از دفن پدر، همسايه ها به عجله رفتند زيرا پيوسته مي.  پدرم را در آنج حويلي بخاك سپرديم، نفر همسايهبا سه
  .شويد آه جنگ آغاز نشود

حضور هيچ قوم، خويش و دوستي و بدون  پدر ما بي. مادر و پدر خود را تنها احساس آرديم ما چهار نفر اولين بار بود آه بي
  .خيراتي در آنج حويلي در زير خروارها خاك به ابديت پيوستفاتحه و 

  
*****************  

  اين خرابه که هنوز در شهر کابل ديده می شود
  حاصل همان جنگهای بی رحمانۀ قدرت طلبی هاست

  

 
  

*******************  
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 ٢٠شماره 

  آابليان با خون مينويسند
 

 رفته بود خواب ابد فروخواهرم ب
  

بح با بايسكل پدرم در يكي از وزارتخانه ها مالزم بود و هر ص.  محقري در سرك تخنيكم بوديمۀما آرايه نشين خان
مادرم شب .  بود۵نف  و برادر آوچكم ص٧خواهرم صنف . من تازه صنف يازده شده بودم. رفتغرازه اش به آار مي

رزاق را به امنيت شامل : مي گفت ما مي آمد و به پدرم ۀآاآايم صاحبمنصب بود، گهگاهي به خان. كردو روز آار مي
عكس العمل هاي تندي پـدرم چنـد  بار مقابل او .  دو، سه باري آنجا سـر بزندۀهم درس خود را بخواند و هم هفت. آن

مادرم آه هميشه . اين آارها به اوالزم نيست. تا وقتي من زنده هستم رزاق بايد درس خود را بخواند: گفتنشان داده مي
» آارخانه ترآاني«ي بود، از يكسال به اينطرف پول خود را جمع آرده، سه ماه رخصتي من هم در مصروف بافندگ

 .آار آردم و از جمع اين پول براي خود بايسكلي خريدم، من بي اندازه خوشحال بودم و بايسكل خود را دوست داشتم
مگوهايي بين  فاميل ما و آاآايم در مي هر وقت بگو. نمي دانستم چرا پدرم مخالف دولت و طرفدار مجاهدين شده بود

  .وقتي به خير مجاهدين آمد با شما خاين ها جور مي شوند: گرفت، پدرم زير لب آلماتي را جويده، مي گفت
من در آن روز از صبح تا چاشت با بايسكل خود . پدرم خوشحال وآاآايم مايوس بود.  ثور مجاهدين آابل را گرفتند٨ 

ي خشن ونگاه هاي خشماگين افراد مسلح آه بر پيكپ ها سوار يا در آوچه ها گشت و گذار چهره ها. هر طرف رفتم
  .داشتند تصويري را آه قبًال از آنان در ذهن پرورده بودم از من مي گرفتند

من با آمي تشويش به سرك . آهسته آهسته تعداد عابران در جاده ها آم و آمتر شده به خانه هاي خود فرو مي رفتند
خواستم به آوچه داخل شوم آه سه نفر پكول پوش مسلح جلوم ايستادند و بي . پايدل را تندتر آردم كم دور زدم وتخني

وقتي آار ما . ات، بيرون نشوي، بايسكلت را آار داريم برو خانه: مرا تيله آرده، گفتند. مكثي شاخ بايسكلم را گرفتند
 چون از ماهيت و شيوه آارشان اطالع نداشتم، فكر آردم من از ترس مي لرزيدم و. خالص شد دوباره مي آوريم
:  ما به سرعت از من جلو شده و گفتۀهنوز درازي آوچه را طي نكرده بودم آه همساي. واقعًا بايسكلم را خواهند آورد

  .رزاق زودتر خانه برو، گپ ها خراب است و چند لحظه بعد درگيري شروع ميشود
  .و هيچي نگفت او با تعجب به من ديد. گفتم مجاهدين برد. سكل پرسيدپدرم از باي. وقتي بخانه رسيدم

من عجله داشتم آه نان خورده به دنبال . مادرم تاآيد داشت آه از خانه بيرون نشوم. فيرهاي پراآنده آغاز شده بود
 چهار طرف آوبيدن هنوز دسترخوان جمع نشده بود آه اولين انفجار آسمايي را سخت تكان داد و بعد از. بايسكلم بروم

ما .  مامي دادندۀ ما تكان هاي سختي به ديوارهاي آهنۀ دشت مشرف به محلۀفيرهاي توپ از دامن. آابل شروع شد
تا شام . داد پدرم او را در آغوش گرفته دلداري مي. آرد خواهرم بشدت گريه م. يني رسانديمخود را به زير زم

كرديم ي پيچيد و انفجاراتي آه احساس مي از دودي آه در اطراف ما م. ما اصابت نكردۀهمانروز هيچ فيري به خان
تا آن وقت من به بايسكلم فكر . فهميديم آه خانه هاي اطراف ويران شده اند نزديك منزل ما صورت ميگيرند، مي

 ما ويران ۀديوار جنوبي خان:  شب آاآايم خزيده خزيده خود را به زير زميني ما رساند و گفت٩ساعت هاي . آردم مي
.  خود را بكنيدۀشما چار. برند ام مي آيند و مرا با خانه شده اما به آسي آسيب نرسيده، مجاهدين صبح وقت به دنبالم مي
چي ماهري بود معاش خوب برايش تعين و فاميلش را  آاآايم بعدًا در چار آسياب با مجاهدين يكجا شده، چون توپ

رد مجاهدين خاين ها را جزا خواهند داد اين يكي را تا توانستند اعزاز و احترام پدرم آه فكر ميك. پاآستان برده بودند
  .چندي بعد ريش گذاشت و قومندان يك گروپ در چارآسياب شد. آردند

پريده و اشك ما  خواب از ما. شش روز تمام در زير زميني نمناك نشسته بوديم. جنگ گاهي سرد و گاهي گرم ميشد
بام شرقي خانه سخت ما را وارخطا  اصابت دو فير توپ به آنار آب و.  صد ساله ميمانديمبه مردگان. خشكيده بود
  .نمي دانستيم اين مغلوبه چه وقت آرام خواهد شد. آرده بود

من گفتم دنبال بايسكل خود . پدرم تصميم گرفت بخاطر خريدن چند سير آرد بيرون شود. روز هفتم جنگ آمي آرام شد
وقتي به آوچه بر آمديم خانه هاي . اد و فرياد آرد آه نرو من قبول نكردم و با پدرم بيرون شدمهرچه مادر د. روم مي

ما بسرعت به سوي شهر حرآت . بجز يكي دو همسايه ديگر آسي در آن محل نمانده بود. بسياري ويران شده بودند
مردم . م از بايسكلم بپرسمدمي آرمن جرئت ن.  فير در آنها نشسته بودندۀهر جا سنگري و افراد آماد در. آرديم

  .پدرم تشويش داشت آه در خانه آسي نيست خداخير آند. محشري بپا شده بود. سراسيمه هرطرف مي دويدند
پدرم خود را به آنان نزديك . نزديك جنگلك رسيديم آه چند نفر مسلح آنار سرك ايستاده اند و مردم را نظاره ميكنند

. تر ازديگران داشت  ترسناكۀو بايسكلم را گفتم، آنان به تعجب به ما ديده يكي آه قيافمن مشخصات آن سه نفر . آرده 
پدرم با خوشحالي . ، عقب آن تعمير بزرگ برويد، بايسكل خود را بگيريدشناسم، از اين راه آن سه نفر را من مي: گفت

 نفر در ٣٠ديوار دور زديم آه حدود ۀ وشقتي از گ  و.و دعا گويي به او سوي تعمير شتافت و من هم به دنبال او رفتم
ما را اشاره آردند . ر چون اسيران جنگي اندوهناك نشسته اند و دو سه نفر مسلح هم باالي سر شان ايستادهيآنج تعم
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يكي از افراد مسلح با تحكم به ما دستور . نشاني افراد و بايسكل را گفت وقتي نزديك شديم، پدرم سالم داد و. آه بياييد
 ١۵شما خاين هاي طرفدار دولت در اين . در ميان اين همه آتش شما به دنبال بايسكل ميگرديد.  آه در قطار بنشينيدداد

  .ما هم ترسيده نشستيم و نمي فهميديم آه چه آاري به ما دارند... سال مردم را چور آرديد
ه جنگلك آويخته بودند فهميدم آه مجاهدين عكس بزرگي آه از گلبدين بر سر در تعمير آارخان. نگهداشتند تا شام ما را

  .حزب اسالمي هستند
من آوشش ميكردم از پدرم جدا نشوم و پدرم هر لحظه دستم را . وقتي هوا تاريك شد ما را به چند تعمير تقسيم آردند

آندن . يمبا ابزاري آه در آارخانه ها موجود بود امر شد  به بازآردن و پرزه آردن ماشين ها شروع آن. آش ميكرد
داد موترها   مردي آه احوال ميۀاز مخابر. تا ساعت هاي يك شب آار آرديم. آهن ها و بازآردن زنجيرها آغاز گشت
  .باشد را بفرستيد فهميدم آه قومندان گروپ مي

. آهن ها و ماشين هاي تكه تكه شده را بار آرديم. نيمه هاي شب آه جنگ آمي سرد شد چند موتر آراز سر رسيدند
ريخت و جوابم را  یشوند و او فقط اشك م  پدرم مي گفتم، مادرم شان چطور مهر لحظه به  بشدت خسته شده بودم ومن
  .داد نمي

ار روز متواتر در ميان آتش چه. طرف هاي صبح جنگ بسيار شديد شد و ما در چقري هاي آارخانه پروت آرديم
 نفر اسير آشته شدند ۶قومندان مخابره دار با .  اصابت آردتوپ به بالك مجاور ماه شب چهارم يك گلول. آرديم آار م

فقط انتظار مرگ را مي . من ديگر از مرده و انفجار نميترسيدم. و ما اجساد شان را در يكي از گودال ها انداختيم 
  .آشيدم

چه بهايي بايد آنوقت فهميدم آه بدنبال بايسكل گشتن . صبح روز پنجم درميان آتش شديد توپخانه ما را رها آردند
نااميدي سپرده   روز بكلي عوض شده بودم خوش باوري هايم همه جاي خود را به يأس و١٢من در آن . پرداخته شود

دست پدرم در جريان بازآردن ماشين ها شديدًا آسيب . آشم وليت زندگي فاميل را بدوش ميؤاحساس ميكردم مس. بودند
از الي ديوار هاي فروريخته و . ش آرده بودمواز و درد و خستگي را فرادويدن آغه  يك راست بسوي خانه ب.ديده بود

هيچكسي را نديديم، ديوانه وار . اي مبدل شده بود را به سرك تخنيكم رسانديم منطقه به ويرانه جويچه هاي آثيف خود
قتي به صحن حويلي قدم و.  ما را هم برده بودندۀدروازه خان.  ما زير آوار گم شده بودۀآوچ.  خود دويديمۀبسوي خان

را به زيرزميني  با جيغ و فرياد خود. گذاشتيم آه شيار بزرگ خون خشكيده از آشپزخانه تا زير زميني آش شده بود
مادرم پشت به ديوار . گود پيشاني چنان فرورفته بود آه گويي از لحد برخاسته برادرم غش آرده چشم هايش در. رسانديم

 بود وخواهرم آرام زير چادر مادرم دههاي خود را آنده بود اطرافش پر از موهاي باد ش موبيحرآت تكيه داده و از بس 
  .به خواب ابدي فرو رفته بود

   
************************* 

  

 
  

  مردم دربدر و ويرانه ها شاهد يک جنگ بی رحمانۀ قدرت طلبی
  

 
 

************** 



ماره   ٢١ ش
  

  آابليان با خون مينويسند
  

  
  

  قيس جان هرگز نيامد
  

ساله  ٧٠ نظر مي رسيد آه گويي با چهار طفلي آه مادرم بدنيا آورده بود چنان تكيده به .پدرم ناوقت ها زن گرفته بود
بي  .زبانش وردآرد و اين شده بود  ي هميشه استغفار مي پدرم بي هيچ واقعه .ما سه خواهر و يك برادر بوديم .است
 .بودم ام يكبار هم بگومگوهاي معمول خانواده ها را بين آندو نديده سالگي ٢١ من تا .مادرم را دوست داشت نهايت

 آرديم صنف معموًال او را قيس جان خطاب مي گشتم و قيس آه ما در آنروزها تازه از مكتب فارغ شده دنبال آار مي
هم از پدر تنها  من :گفت خاصش مي خورد، پدرم به آرامي و تبسم غصه ميوقتي مادرم از داشتن يك بچه  .بود  ٨

عالوه به آوشا بودن به  او .راضي بوديم ماهمه از قيس .آند ماندم، مگر نتوانستم زندگي آنم؟ خدا قيس جان را بزرگ
 .داد جنجال انجام مي درسهايش آارهاي بيرون را هم بي

راديوها  .ي آاريابي را به لقايش سپرده بودم دنباله هم از مكتب مانده و من همقيس  .رفت چند روزي بود پدرم آار نمي
چون  .گفـت و انتـظار يكـطـرفه شــدن گـپ را داشت پدرم هر لحـظه استغـفار مـي .آردند فقط از آابل صحبت مي

ادرم آه آمتر به م .اش در نوعي اضطراب گره خورده بود دانست چه سرنوشتي در انتظارش است، غم و خوشي نمي
پدرم، قيس و دو  .جويد بيشتر سوال مينمود، گويي تشويش ذهن او را مي اين چيزها فكر مي آرد در آنروزها از همه

تند در صحبت  تاآيد ميكرد هرچه شد، شد شما درسهاي خود را تكرار آنيد و اولين باري بود آه مادرم خواهرم را
 .شود باش چه مي ! پدر زليخا :دويد و مي گفت هاي او مي

 .هاي ناهنجار پيچيد و ما از خواب بيدار شديم اي از صوت هنوز شفق نه دميده بود آه گرگر موترها آابل را در هاله
همسايه مقابل  .سروصداي همسايه ها به آوچه برآمد پدرم با .داشت خانه ما بردامنه آسمايي آمي باالتر از سرك قرار

نظامي با تحكم صحبت ميكرد، از چند روز بدينسو ريشش را   و هميشه در لباسآه از مقامات امنيتي دولت بود
 فهميد اي ايستاده بود و نمي حرآت چون مرده هاي صد ساله در گوشه گذاشته خاموش و بي نتراشيده و آالهي بر سر

 .ي بعد چه خواهد شد آه لحظه
را هموار ميكرد و آابليان را در آخرين  اش يهاي شير دروازه و آسمايي مخمل تالي آفتاب آهسته آهسته بر قله
 .نشوي اگر شدي چادري مادرت را بپوش زليخا بيرون : پدرم چند بار تكرار آرد .فشرد روزهاي آرامش بگرمي مي

صبح، بعد از هر گپي  همسايه ها .ميبرند مجاهدين از روي لچي بد .زن جنرال صبح با چادري از خانه برآمد
قيس  .ماندم ي ساآت هحظبا اين آلمات دلم يكباره فروريخت و ل .مثليكه گپ ها خراب است .ندخدا خير آ :گفتند مي
 :گفت شوند؟ مجاهدين در باره مكتب ها چه گفته اند؟ پدرم به او ديد و فقط ما زود شروع مي پدر مكتب هاي :زد صدا

 .آند بچيم خدا خير
 .آرد از جا مي پريد و دوباره تكيه مي  هر فير مادرمبا آغاز روز تك تيرهايي از هر طرف بگوش مي رسيد، با

 :اضطراب و نفس نفس زنان گفت همسايه بغلي ما آه با پدرم يكجا آار مي آرد داخل حويلي شد و با ١٢ ساعت
چاره آرد و نان تان  .گرفته، شايد جنگ آغاز شود حزب اسالمي وزارت داخله را .مجاهدين به دو گروه تقسيم شده اند

پك پريد و آمي هموارتر شد، دو خواهرم با قيس وارخطا شده  رنگ مادرم .برگشت نيد و بعد بعجله به خانه خودرا بك
 .آردند خود را به مادرم نزديكتر

ي آسمايي، آابل را لرزاند ما بي محابا به  بر قله شدند و صداها بلندتر، يكباره انفجاري فيرها آهسته آهسته تيز تر مي
آوچكترين خواهرم به آرامي  .و چيزي شبيه زلزله را احساس آرديم تك هاي خانه تق تق ميكردنددس .اتاق دويديم



هدف هر  مغلوبه شد و بي جنگ ٢ ساعت هاي تا .آغاز گرديد ديگر قيامت .داد گريست و مادرم او را دلداري مي مي
لحظه به لحظه غليظ تر و  ي آابلفضا .دويديم ما به زير زميني آوچك خود .بست آس هر طرف را به رگبار توپ مي

بابت قضا شدن نمازش سخت تشويش  مادرم .بخوريم تا شام نتوانستيم تكان . دود آرام آرام به بام ما نزديك ميشدي ههال
لرزيد چند بار  در حاليكه مي قيس .آفتابه رفت در آن شام اذاني از آابل بر نخاست و مادرم آرام آرام به سراغ .ميكرد

محكم نكرده بود آه آخ بلندي گفت  ي زينه قدم را همين جا تيمم بزن و او بر دومين پله .مادر تشناب نروي :دفرياد آشي
ي آوچكي  سخت گرفته بودم آه بيرون نشود و او چون پرنده پدرم بسوي او دويد من قيس را .و در صحن حويلي افتاد

 ! آشيد مادر، مادر مي آرد و فرياد در آغوشم تقال مي
خيز خود را به مادرم رساندم  من به يك .نداشت فهميد آه چه آار آند و توان آوردن مادرم را به زير زميني  نميپدرم

را باالي او  قيس خود .رسانديم او را آشان آشان به زير زميني .شست خون صحن حويلي را مي .او ديگر زنده نبود
 .انداخته و دو خواهرم غش آرده بودند

همسايه بغلي و زنش بخانه ما آمدند، جسد را  گهداشتيم روز دوم آه چند لحظه جنگ آمي آرام شدسه روز مرده را ن
 .فرار آرده بود و هيچي نخورده بوديم خواب از ما .بوديم ما همه نحيف و ناتوان شده .به اتاق باال بردند

اي دفن  چه نزديك خانه ما در حفرهآو اي ما در زير گلوله و آتش مادرم را در گواليي نفر از هم آوچه ۵ شب چهارم
 .بود آه نشاني از او نيافتيم بعدها آه آرامي شد قبر او در زير آوار چنان گم شده .آردند

برد  از مرگ مادر رنج نمي پدرم آنقدر .بود ي ما بكلي خالي شده آوچه .دو ماه را در همان زير زميني سپري آرديم
بهرآاري  .ي ما دالورتر و استوارتر بود قيس از همه .هيچكس ي بي وچهآه از بودن من در خانه متروآي در يك آ

او رنج مادرم را  .بودم تصميم داشتم به هر قيمتي شده او را حفظ آنم من آه اميدم را به او بسته .خود را آانديد ميكرد
آوپ شده بود و ديگر پدرم در اين دو ماه بكلي  .آرد يادي از او نكند آشيد و آوشش مي هايم مي بخاطر خواهرك

 .هم نمي گفت استغفار
عصر روز بود آه  .و بر خود را بفهميم حدود دو ماه بعد آتش بس آذايي اعالم شد و ما توانستيم آمي وضع دور

وقتي در  .آرد بيچاره در نزديكي هاي سراي شمالي دستفروشي مي .از مرگ مادرم اطالعي نداشت .مامايم سررسيد
نداشت باالخره پدرم در  هيچكس ياراي چنان بياني را . پرسيد ما همه ساآت يك بديگر ميديديمنشست و از مادر اتاق

آنروز ما همه  .مي دويدند جريان را قصه آرد حالي آه شيارهاي اشك بدو طرف گونه ها در چين و چروك رخسارش
 .خود باز آرديم چنان گريستيم آه عقده هاي دو ماهه را بپاي ماماي

گريست آه مادرم را در اين  آوچ آنيم قيس مي اند و قرار شد فردا در حد توان چيزي برداشته بخانه اوشب مامايم م
 .دلداري ميداد بيغوله تنها رها نمي آنم و مامايم او را

آابل را چون قلبهاي داغدار ما سرخ مي آرد  صبح آه هنوز آفتاب از بستر شب سر بر نداشته بود و تيرهاي هوايي
ما همه بر قبر مادر آه در زير چند ديوار  .خانه ماما در حرآت شديم هرآس چيزي را برداشته بسوي .يماز جاپريد

شد آه  در آن آوچه پر ازدحام گذشته رهگذري ديده نمي .ايستاديم و به سختي گريستيم اي لحظه فروريخته گم شده بود
 .را نظاره آند تراژدي ما

نزديكي هاي پل آرتل  .امكان درگيري است آه وضع اعتبار ندارد هر لحظهمامايم هي تاآيد مي آرد؛ حرآت آنيد 
گذرگاه فرق آسمايي و از آنجا دامنه هاي شير دروازه را  ي باالي رسيده بوديم آه جنگ سنگيني آغاز شد از قله

ي زد هرچه را مامايم صدا م .پناه چند ديوار شكسته خزيده بوديم فقط در .مانديم ما در ميان آتش گير .ميكوفتند
حتي از گريه  .پخته آاري پروت آرده بوديم در جويچه هاي آنار چند ديوار .خود را نگه داريد .برداشته ايد بياندازيد

آتش شديد ما را از هم جدا آرده بود،  .بودند و ما با ماما بسوي ديگر پدرم و قيس به يكطرف خزيده .هم مانده بوديم
 آرد و يك يكي ما را از پيچ و خم راه ها تا مرآز شهر رساند و بعد بسوي مواظبت مي مامايم در همان حالت از ما
مامايم هرلحظه بيرون  .گريستيم و بر سرنوشت قيس و پدرم مي .ما وقت تر رسيده بوديم .خانه او در حرآت شديم

ما روزها و ماه ها  . بودندآنان نيز از هم جدا شده .آه پدرم سر رسيد و از قيس پرسيد شام بود .آمد مي رفت و مي
  .را آشيديم ولي قيس جان هرگز نيامد انتظار او
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 زن عجب شهامتي داشت
  

 نمي گفت، من عوض او به بارآش ها نهيب مي پير مرد با اضطراب عجيبي گاه به من ، گاه به موترم مي ديدو هيچي
لحظه دستش را به جيب برده تند با  پيرمرد هر .ديد اگر در راه شب شد روي آابل را نخواهيم !زودتر بار آنيد :زدم

يافته و تشويشم افتاد، اين آدم آرايه ام را خواهد  من حالت ماليخوليايي را در او .انگشتانش چيزي را محاسبه مي آرد
 داد؟

بودم آه دو زن با آراچي يي بار از چند پيپ  نوز ريسمان ها را نكشيدهه .آخرين بوري هاي پلي و جلغوزه بارشد
از  .پوشيده و ديگرش در چادر آالني تاب خورده بود يكي چادري .بودند زن هايي مسني .روغن سر رسيدند

 در آن روزها .هست وبود خود را از دست داده بودند بيچاره ها در جنگهاي چند ماهه .وابستگان پيرمرد بودند
چند پيپ  .و اندك سودي عايد شان مي شد .آباد بكابل ميبردند بسياري از زنان بي سرپرست مواد خوراآي را از جالل

 .ماندم را زير بار و چند تاي ديگر را زير سيت
چون ساعت  .به سرعت هر طرف مي رفتند آفتاب تيز تابستاني از پشت آوه هاي جالل آباد سر مي آشيد، عابران

شهر مملو از آدم  .دم آرده مي رساندند  بر تمام بدن شيار مي بست آه بايد خود را به زير سقف هايهاي ده عرق
آدم هاي مسلح آنقدر  من از ديدن .آيد هر يك سمتي را ور انداز مي آرد تا اگر چيزي بگيرش .هاي ريشدار مسلح بود

آابل با  -طي طريق جالل آباد .ندازه نفرت ندارما به ستوه آمده بودم آه فكر مي آردم در دنيا از هيچ چيزي به اين
بار روحم را آنچنان آرزده بود آه تصميم داشتم با رسيدن  دهها پـوسته و زور پولي توام با عذر و زاري هاي مالكان

 .پيدا آنم آاري )آابل( شهر زير راآت اين پهره، هرچه شد در همان
پيرمرد به عذر  :دو لك :ايستاده و با تحكم صدا زد ي مسلح بر راهموتر هنوز از تونل درونته نگذشته بود آه جوانك

سروبي چند لك افغاني پيرمرد  تا .حرآت آرديم هزار دارم و بعد با ميانجي گري من يك لك قبول شد و ۵٠ افتاد آه
 گلبدين ديدن پوسته زرداد آه عكس بزرگي از با .مي آرد او حرف نميزد و چيزي شبيه دشنام زير لب تكرار .رفت

با موهاي تاشانه آشال به اشاره ي دست موتر را بگوشه  مرد مسلحي .لرزيد را آنار سرك نصب آرده بودند، بند بندم
من هم از مقدار پول از دست رفته  .پيرمرد آغاز شد عذرهاي ! افغاني ل ك ۵ : صدازد اي رهنمايي آرده و بي مكثي
بخاطر ننه ي شما شب و روز درينجا  ما“ : ديد و گفت  آلودي به مناو با نگاه غضب .ي پيرمرد تا آنجا ياد آردم

بديگران پول مي دهيد بما نمي دهيد؟ اگر يك آلمه ديگر حرف زدي  افتاده و از مال و جان شما حمايت مي آنيم ؟
 پيرمرد در حاليكه .سيماي لرزان شترگاوپلنگي او را ديدم، ترسيدم و خاموش شدم و من وقتي ”آنم چانماري ات مي

 اينها را :گفت مي شمرد مرد مسلح پشت سيت را ديد و پيپ هاي روغن را يافت با چشمان از حدقه بيرون پنج لك را
آشته شده و اطفالم بي  شوهرم است دزدانه و بي محصول تير مي آنيد ؟ زن چادري دار به زاري افتاد آه اينها از من

چرا شوي “ : ي تمسخر آميزي گفت مرد با خنده .آنم آنها را تامين ميمن با بردن اين چند پيپ زندگي  .سرپرست اند
زن  ”بگير برو سر تپه از قومندان اجازه“ : و ادامه داد ”نمي آني ؟ اگر آابل پيدا نمي شود اينطرف ها زياد است

ها  ي سرش تا شانهقومندان آه موها .دل ناخواه از سيت پايين شد و نفس نفس زنان خود را باالي تپه رساند بناچار و



صداي نحيفي  وقتي به او رسيد سالم آرده با .آشال بود بروي چوآي آهنه اي نشسته و خيره خيره به زن نگاه ميكرد
اينجا دولك افغاني از من  تا به .برآيد پيپ روغن دارم آه تا آابل رسانده نفقه بچه هايم مي ٨ قومندان صايب فقط :گفت

و قومندان بال فاصله برخاست  .پول ندارم آه بدهم اگر مرا توته توته آنيد هم .ن مانده باشدبخدا اگر يك قرا .گرفته اند
ميكرد،چنان لگدي بر تهيگاه او حواله آرد آه بيچاره به پشت چند  در حاليكه دشنام هاي بشدت رآيكي را نثار زن

يك پيپ او را  : فرياد زد ”مجاهدش“ قاتح و مغرور ايستاده بود با صداي ببر آسايي به قومندان آه .خورد مالق
به سرزدن هاي زن با ريتم دلخراش صوت موتر در مي آميخت آه مرثيه ي  ناله و .اتاق رفت بگردان و خود به
زن  .بود ايكه ابياتش با لگد قومندان، مالقهاي زن و تماشاي اشكاگين، سروده شده مرثيه .مي آفريد دردناك تاريخ را

 .آند سكوتي در سيت موتر حاآم شد و عقده اي در گلويم پيچيد حس آردم قلبم درد مي .اخته بودپهره اش را ب سود اين
 :گفت پيرمرد در آخرين نشيب روي خود را بسويم آرد و .بلندي و گواليي ماهيپر را چطور عبور آردم نفهميدم آه

 .رسيديم فته بوديم آه به زنجيزمانده، پوسته ي آخري را چطور آنيم؟ هنوز نتيجه اي نگر هزا ر باقي ۵٠ فقط
 آفتاب .شهر شويم عجله داشتيم آه شب ناشده وارد .آابل در دود غليظي پيچيده و انفجار هايش بگوش مي رسيد

قامتي آه عينك  مرد بلند .آرد درخشش چنداني نداشت و بردامن غروب خون هزاران آابل جان باخته را تصوير مي
 لك افغاني ۴ :داشت بسوي موتر آمد و گفت ه و ريش آم پشت و طويلي را زير زنخهاي دودي بزرگي را به چشم ماند

 .از اين پنجاه هزار افغاني بيشتر نزدم مانده باشد برادر به خدا و قرآن قسم اگر .پيرمرد به لكنت افتاد و پياده شد !
برادر تا اينجا  : ن چادردار صدا زدجمله پيرمرد تمام نشده بود آه ز اخرين .را گرفت پوسته ي سروبي تمام پول هايم

مرد مسلح به زن افتاد، باقيافه ي شيطاني به سيت موتر نزديك شد و  چشم .بما نماندند هيچ چيزي .آردند ما را لچ
مي تواني او را خالص آني، تا خواست جمله ي ديگر بگويد، من  ... داري، تو با اگر او پول ندارد تو هر چيز :گفت
لك افغاني رفت و آمد  ٢ بيچاره آشته داده با تمام زحمت به اين راه پر خطر بخاطر ا ناموس داريم، اينما و شم : گفتم
هنوز صحبتم ت مام نشده بود آه چون گرگ زخمي  !! را بخاطر ننگ و ناموس گرفته ايد شما اين تفنگ .آند مي

 با شنيدن آن جمالت رآيك چون شيري زن آه .با مشت هاي محكم بسر و رويم آوبيدن گرفت غريده بطرفم دويد و
آشيده از  لرزيد، با صداي بلند به داو زدن شروع آرد و با يك حرآت گوشواره ها و انگشتر خود را خشمگين مي

 !داخل سيت برويش زد، بگير، اين را زهرآن
 صداي ما مرد مسلح با سرو .آرده و محكم گرفت گوشواره ها و انگشتر بزمين افتادند و پيرمرد فورًا آنها را جمع

مي آنند و او در حاليكه گيت تفنگش را  اينها پول نمي دهند و بدماشي :ديگري سر رسيد، اولي به دومي فرياد زد
پلي و يك بوري جلغوزه را پايين آرده، يكي را به پشت پيرمرد و  آشيد و چند قنداق پشت گردنم آوبيد، يك بوري

باال آرده،  يكه با قنداق و لگد مي آوبيدند و دشنام مي دادند تا فرق تپه ما رابارنمود و در حال ديگرش را به پشت من
جابجا آردند قومندان با تحكم به  آه يادم نيست آدام شان بود ”رهبران“ بوري ها را در اتاق بپاي عكس يكي از

 .آم نيست بعد از اين بي پول نيايي، زور ما از زور هيچ پوسته اي :پيرمرد گفت
ي جلوي اشكهاي پيرمرد  من در آيينه .بود تر حرآت آرد بدنم بشدت درد مي آرد و نفس در سينه ام پيچيدهوقتي مو

  .شک شدندآشيده و تا داخل شهر خ را ديدم آه چون دوشيار غم انگيزي بدو طرف محاسن سفيدش راه
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 ٢۵شماره 

  آابليان با خون مينويسند
  

  فرشتــه ي ما را آشتنــد
  

گنهكاران اصلي از . در جاده هاي آابل قدم مي ماندند ما تا ناوقت هاي شب بيدار بوديم» فرشتگان موعود«شبي آه 
ي درشت راديو ها از صحبت ها. يد و اضطراب در پلك هاي تك تك ما پيدا بودــبيه امـآابل گريخته بودند چيزي ش
  .هيچ آس نمي فهميد فردا چه خواهد شد. همه ي ما به سازمان ملل چشم دوخته بوديم. زدند گلبدين و مسعود حرف مي

  
جمعًا يازده سر عايله بوديم و هر آس بكاري . ي محقري بر روي آوه چهلستون آفتاب رخ بود ي ما در آوچه خانه

شايد هم . درم به ديدار يكي از دوستان گذرگاهي مان رفتهنوز جاده هاي صبح خلوت بود آه ما. اشتغال داشت
چكمه هاي مردان مسلح هر لحظه پشت خانه ما تق . او تا زوال برنگشت! گفت را مبارك باد مي» حكومت اسالمي«

 بر تپه ها از صبح و يا شايد هم از شب. گشتند َل با سالح هاي گوناگون اين طرف و آن طرف مي    دل د. آردند تق مي
حس ششم ام خل مي زد، نكند جنگي . ديدم ترسي ناخود آگاه مرا مي لرزاند وقتي به آوه مي. سنگر آني آغاز شده بود

گويي تمام . قيامتي برپا شد. دسترخوان را به آخر رسانده بوديم آه ناگهان تصورم به واقعيت پيوست. شروع شود
استيم فرياد بكشيم راآتي در دهليز سقوط آرد و ما آه بي مادر و تا خو. گلوله هاي آابل خانه ما را نشانه گرفته بودند

دويد و زير رگبار  ادرم بي مهابا بسويي ميــم. ستر گـور شديمـفشرديم در آتشفشاني از دود و خــاآ پدر همديگر را مي
دهليز تان : يكي از همسايه هاي در حال فرار مادرم را صدا زد. را پاره مي آردي تفنگ داران زمين  بي وقفه

اي ايستاده موهاي خود  باور در گوشه مادرم ساآت و بي. وقتي از زير آوار برآمديم همه ما زنده بوديم. راآت خورد
ي مردم بروي زمين پهن شده بودند ولي مادرم آنقدر هيبت زده بود آه بر بلندي ايستاده گلوله را  همه. آند را مي
ي شورا جاي  قلعه.  به صحن مي انداخت صداي درد آلود مادرم برخاستوقتي آخرين نفر ما خود را. شناخت نمي

  .رويم پدر آالن تان مي
  

آنشب گذرگاه را آمتر . در پناه ديوارهاي سنگي و درخت ها گاه قد راست و گه خميده خود را به گذرگاه رسانديم
راشته بود و اولين شبي بود آه عو عو زوزه ي گلوله ها بر فراز شير دروازه و آسمايي پرده خونيني بر اف. آوبيدند

  .تا صبح بيدار بوديم. پنداشتي خاك آابل را به توبره مي آشند. سگ ها و بانگ خروسي از آابل برنخاست
  

نيمه هاي روز به . ما هيچ چيز نداشتيم. باريد  ابر غم آمي تيت شده بود و باران سرب آمتر مي٩فردا ساعت هاي 
او آن قدر بهت . اش را از دست داده بود در چند ثانيه مادرم هستي سي ساله.  بيخوابخسته و. قلعه شورا رسيديم

دانم آن شب پدرم آجا  من تا بحال نمي. اش هم وسواس نداشت زده بود آه حتي براي عزيزترين لحاف و دوشك
در نزديكي . افتاده بوداي بود، مقداري آرد به پشت بسته، بسوي خانه پدرش براه  او آه مامور پايين رتبه. خوابيد

هاي پل خشتي در حاليكه از بين دو گروه مسلح بسرعت رد مي شده يكباره آتش دو طرفه پل خشتي را اژدها گونه 
ي ديگر   مرده٣۴بيچاره تا ناوقت ها آنار . در چنبره گرفته و در دم سه مرمي به سينه و شكم او اصابت آرد

دانم آي ها او را به شفاخانه چهار صد بستر  عصر نمي. رده بودانتظار مرگ را آشيده، خون زيادي ضايع آ
اش را در ذهن مي پرورانديم هفت روز بعد خبر او را از شفاخانه دريافت آرديم و  ما آه فقط فاتحه. رسانده بودند

  .او نحيف و معيوب شده بود.  روز بعد او را ديديم٢٠
  

زد آمند گلوله و  صبح بهاري آه زمين هاي پدر آالنم سبز مي. شد جنگ آهسته آهسته بسوي ده خدايداد آشانده مي
با چند آمپل و ظرف به . ما ديگر سبك شده چيزي به همراه نداشتيم. راآت بر گلوي اين منطقه نيز حلقه شد

، از چهلستون و بعد به گذرگاه، از آنجا به چهار راهي عالوالدين، بعد به ده دانا، از آنجا به تايمني بعد به جنگلك
چون ديگر درين . آنجا به سمت خانه و دوباره به چهلستون سرگردان شديم آه هر انتقال ما قصه هاي دردناآي دارد

در .  فاميل در يك صنف جابجا شديم۴. ي باقي نمانده بود به مكتب نازو  اناي مكروريان آهنه پناه برديما منطقه آلبه
به مجسمه هايي تبديل شده . گوش هاي ما با فير عادت آرده بودند. يمخورديم و مي لوليد شبانه روز يكبار چيزي مي

. گويا به نوبت ايستاده بوديم. آرديم هر روز زخمي ها و آشته ها را تا و باال مي. شناختيم بوديم آه مرگ را نمي
موال چپاول ديديم آه با موتر هاي پر از ا فقط افراد مسلحي را مي. هيچ آس از قوم و خويش خود اطالع نداشت

  .را بر شيشه نصب داشتند» رهبري«موتر هايي آه عكس . ي مردم از آوچه هاي ويران مي آمدند شده
  

برديم و تا ناوقت هاي شب و گاهي تا  وقتي راآت ها مكروريان را هدف مي گرفتند ما به زير زميني ها پناه مي
فرشته . آتش بسر ميبرديم چند آمپل و صندلي بيشب هاي سرد زمستان با . صبح دران سياه چال ها غوطه ور بوديم

مادر، آخر زمستان مكتب ها شروع : خواهر آوچكم دران سردي خود را به مادرم مي چسباند و گاهي مي پرسيد
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فقط من بودم آه او را . ما همه به او مي ديديم و هيچ آسي پاسخي نداشت. مي شود؟ او صنف اول را تمام آرده بود
زور بين : با لبخند تصنعي مي گفتم بين الملل جنگ ها را خاموش مي سازد و او آودآانه مي پرسيداميد مي دادم و 

  . دانستيم ميرسد؟ ما هم اين محاسبه را نمي» رهبران«الملل به 
  

ما همه بسوي زير زميني فرار . شبي غرق اين سواالت بوديم آه يكباره انفجاري پشت آلكين صنف ما را لرزاند
اما دير شده بود او با همان آرامش . آيد رم صدا مي زد فرشته، فرشته، هله زود شو، راآت ديگري ميماد. آرديم

برادرم . من بسوي او دويدم تراوش خون از الي آمپل قلبم را لرزاند. زد اش فقط مادرم را ميديد و پلك نمي هميشگي
او آغاز مكتب را نديد و . برد ا راه بجايي نميفرياد هاي مادرم در انفجار خمپاره ه! فرياد زد، فرشته را آشتند

گفتند امانت باشد بعدًا او را . شبانه در زير انفجار هاي مداوم راآت ها در آنار درب مكتب او را به گودالي سپرديم
ب خواست مكت اي انتقال او را مجال نداد، مثلي آه نمي دهيم اما راآت هاي دوامدار چند هفته به قبرستان انتقال مي

بعد آه به چند جاي ديگر گريختيم قبر او را هم به . را ترك آند و دعايي آرده او را در همان جا به ابديت سپرديم
  .ما آخر به نيمروز گريختيم. گلوله بسته بودند

  
*********************  

 ٢۶شماره 

  آابليان با خون مينويسند
  

  بار گريختيم ما هفت
 

 آسمايي را چون دوبال نقره يي در ضمير فلك مي روياند و آابليان تازه به سالم صبح طليعه ي بامداد، شير دروازه و
ل نشينان انتظار اعالم شده بود و ما آاب» حكومت اسالمي«تازه . بر مي خاستند آه ناگهان قيامتي برآوه و آمر پيچيد

چـه شب . زميني يي را داشتيم آه در پرتو رحمت خود بر زخم هاي پانزده ساله مـرهـم التـيام بگـذارند» فرشتگان« 
  .هاي آه تا شفق داغ روبه خدا نشستيم و براي پيروزي اينان دعا آرديم

ي باران گلوله از دامنه و فراز وقت. آنار قبر شاه شهيد در منزل يكي از دوستان جاجي مان آرايه نشين بوديم
تا خواستند . باالحصار گليم عزا را بر عشرتسراي آابل به گستراندن آغاز آرد، بچه ها سراسيمه از خواب پريدند

اولين باري بود آه خانواده ام را فراموش آرده دلم ميخواست از . فرياد بكشند هق هق شان در وز وز گلوله ها گم شد
هنوز بكنجي نخزيده بوديم آه دستك هاي خانه مجاور آتش گرفت و تق تق شعله . ميني پناه ببرمهمه زودتر به زير ز

از . باران راآت باريدن گرفت. اگر آتش اينجا برسد همه ي ما آباب مي شويم. هاي شان در گوشم محشري بپا آرد
د، آنروز درازترين روز سال ثانيه هاي بيحرآت در روحم وسوسه مي آاشتن. شش جهت آابل مظلوم را مي آوفتند

من هميشه از . درب منزل ما بسوي باال حصار بود.  گلوله ها آمتر به طواف محله ي ما مي آمدند١٢ساعتهاي .  بود
برج باروي آن آه روزگاري انگريزها را چون خوك هاي زخمي محصور آرده بودند لذت مي بردم  اين اولين باري 

از راه . اشك ما هم خشكيده بود. همه ي ما تشنه بوديم. نه ي اين يادگار نمـي زيسـتمبود آه  مي گفتم اي آاش بر دام
دوم زير زميني به خانه ي همسايه خزيده در پناه چند ديواريكه هنوز نغلتيده بودند دوان دوان خود را به خانه يكي از 

در الي اريم چون رفتن به دهليز و خانه مقداري طال و پول نقد را هم نتوانستيم برد. دوستان در آارته نو رسانديم
  .انفجار خمپاره ها نا ممكن بود

سرخي گلوله ها، آسمان . عقلم به جايي قد نمي داد. من تاصبح نخوابيدم. فقط زنده مانده بوديم. اولين شبي بود آه هيچي نداشتيم
صبحگاهان با .  بر فلك آويخته بودندگويي برگستوان سهراب. با صفاي آابل را چون غروب سرنوشت ما پرخون نموده بود

 را آورده اند و تمام زندگي ات را ٦٦موتر گاز ! سيد: يكي از همسايه هاي شاشهيدي ما فرياد زد. آوفتن در، دلم فروريخت
فكر مي آردم هر آس مال اش . من هنوز نمي فهميدم آه چنگيزيان بكابل هجوم آورده. زودتر خود را برسان. تاراج مي آنند

تك فير هاي از هر . هرچه زنم فرياد زد نرو، نرو، من و پسر آالنم دوان دوان خود را به شاه شهيد رسانديم .  خودش هستاز
. يك گروپ از افراد دوستم بستره هايم راسره نا سره مي آردند. هنوز صبح بود و مغلوبه آغاز نشده بود. سو زوزه مي آشيدند

چرا : با فريادي آه از هر سلولم نيرو مي گرفت صدا زدم .  سرتا پايم را فرا گرفتوقتي آن صحنه را ديدم ارتعاش عجيبي
يكي از آن جمع باقيافه ي شترگاو پلنگي و چشمان از حدقه بيرون آه با تحكم به ديگران دستور ! خانه ام را چور مي آنيد؟

خاطر حفاظت جان ومال شما جان مي آنيم و تو مجاهدين روي چه بخوابند؟ ما شب و روز ب: ميداد، خيره خيره بمن ديد و گفت
سرم گيج رفت و خون فوران . غالمغال مي آني؟ و بالفاصله با قنداق طوري بدهانم زد آه بيش از نيمي دندانهايم فروريخت

  .پسرم گريه مي آرد و فقط توانست با زويم را بگيرد و از چند آوچه عبورم دهد. نمود
اين . ته بوديم آه دو نفر مسلح پيرمردي را با پيپ روغن پهلوي خود نشانده ما را صدا زدندهنوز به جاده عمومي قدم نگذاش

 افغاني ام را گرفتند و بعد چند سيلي ٧٠مرا تالشي آرده . پيپ روغن را به چند مي خريد؟ گفتم من زخمي هستم و پول ندارم
  .يپول آه نداري چرا بيرون مي شو. به رخسار خون آلودم حواله آردند
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آرامشي را » برادران بخاطر اآمال«روز هفتم . هفت روز راآت پراني بي وقفه ادامه داشت و آابل در زير انفجار جان ميداد
 نفر مسلح در خانه مجاور ما آمين آرده بودند ٣٠. من با پسرم براي آوردن آمي آرد و تيل به شاه شهيد رفتيم. بوجود آوردند

. بمجرديكه چشم شان بما افتاد، دو نفر دويده و دزد گفته بناي تهديد ما را گذاشتند. اج مانده بودموتر تيز رفتار همسايه در گار
اگر راست مي گويي آه مالك اين خانه هستي ما پسرت را نگهميداريم : قومندان سفاآي با نگاه هاي شيطاني به پسرم ديد و گفت
ند بند وجودم لرزيد، چون شنيده بودم آه بچه هاي بسياري را به ب. تا آليد موتر همسايه را نياوري او را رها نمي آنيم

باالخره با . گفتم زخمي و آمر شكسته ام من ميمانم پسرم بدنبال آليد برود. باالحصار برده و به پسته ها تقسيم آرده بودند
ن به اشاره به او فهماندم آه بر قبول آردندآه پسرم برود م) چون به ازبكي صحبت مي آردند نفهميدم( مشوره و پچ پچ بين هم 

من با قسم و قرآن قول دادم آه . تيل را آورده آه خانه هاي شما را مي سوزانيم. ساعتها من را نگهداشتند پسرم نيامد. نگردي
  .شما اين خانه ها را آتش نزنيد من آليد را مي آورم و رها شدم

هيد، سيا سنگ و رحمان مينه آشته يا متواري شدند نوبت چور و چپاول بعد از آنكه گلبدين و دوستم اتحاد آردند و مردم شاه ش
 رسيد و زرگر را از خانه بيرون آردند، آنچه طال ٦٦يك شب موتر گاز . در آوچه ما زرگري زندگي مي آرد. آارته نو رسيد

 ديگر را آجا آردي؟ او داشت همه را تحويل نمود ولي او را بشدت لت و آوب آردند آه تو دوآان زرگري داشتي طال هاي
بعد از اتمام آار زرگر . در حالي آه مي گريست و قسم مي خورد در زير ضربه هاي قنداق ناوقت هاي شب به سكوت پيوست

) او را نشاني آرده بودند(  ساله ي داشت و روزانه بخاطر آوردن نان به نانوايي ميرفت ١٣به خانه ي همسايه ديگر آه دختر 
 و مادر دختر با تمام قوا فرياد مي آشيدند ولي دادرسي نبود آه بداد شان برسد فقط گوشهاي ما بودند آه آن پدر. هجوم بردند

دخترك چند چيغ زد و از هوش رفت او را در موتر انداخته . صداها را ثبت مي آردند و تا حال در ضميرم نوسان مي آند
ه مي برآمدم پدر دخترك بروي خاآها نشسته خط مي آشيد و چيزي روز ها آه گهگاهي باران راآت آرام مي شد بكوچ. بردند

  .او ماليخوليايي شده بود. با خود زمزمه ميكرد
 از آارته نو به -ما چند روز بعد آه دختر پراني در آارته نو شروع شد به شوربازار گريختيم از آنجا دوباره به آارته نو

 از آارته نو به خيرخانه  و از خيرخانه به پاآستان -مدخان باز به آارته نو از قلعه اح- از شهرنو به قلعه احمدخان-شهرنو
  .  گريختيم آه هر گريزي دهها قصه ي دردناك ديگر  دارد

 »سادات«
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