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 )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
  

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

  )٠٨(شماره 

  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

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

 


