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    )٣( شماره

   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



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

___________________________________________________________________________ 
4

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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