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  )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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  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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