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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
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