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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
  

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


