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  )١١( شماره

  مينويسند خودآابليان با خون
  

 وقتي برگشتم مادر و پسرم  را آشته بودند
  

. آردم من با مادر، زن و سه طفلم در مكروريان آهنه زندگي مي. دو ماه جنگ، آابل را به شهر ارواح مبدل آرده بود
ين دو ماه آه به زير زميني پناه برده در. مادرم هر شب جمعه بر مزارش ميرفت. يكسال قبل پدرم پدرود حيات گفته بود

  .بوديم، بيچاره قادر به زيارت قبر پدرم نشده بود و ازين ناحيه رنج ميبرد
يكسال قبل به اتهام گم شدن موتري از وزارتخانه مرا . چند سال در رياست تخنيك يكي از وزارتخانه ها آار آرده بودم

بعد از . دست داشت و موتر را تحويلشان آرده بود ر بخش با مجاهدين دستگير و سه ماه زنداني آردند، در حاليكه مدي
  .رهايي چند بار رييس برايم احوال داد آه سرآار بيايم ولي من ديگر طرف وزارت نرفتم

  .مجالي بيكسي از عسكري و احتياط نجاتم داده بود و مثل هم سن هايم ازين ناحيه مشكلي نداشتم
 گرفتم و مدتي در آن مصروف آار شدم اما به تنهايي چرخاندن دآان برايم مشكل بود، لذا بعد از رهايي اول مستري خانه

 و آرامي زندگي بخور نمير. آردم تمام سامان دآان را فروخته موتر آوچك باري اي گرفتم و در شهر آابل آار مي
  . و پسر ديگرم هنوز شامل مكتب نشده بود٢، دخترم صنف ٥پسر بزرگم صنف . داشتم

ام پارك آرده بودم،  با وجود درگيري هاي خونين، در هر فرصتي موترم را از قلعه زمانخان آه در گاراژ دوست قديمي
هر وقت از زير . انتقال فاميل ها در جريان آتش بس ها و سرد شدن جنگها عايدي خوبي داشت. آردم آشيده و آار مي

  .آرد آه خدا پشت و پناهت بوسيد و دعا مي آرد، رويم را مي زميني برآمده دنبال موترم مي رفتم، مادرم گريه مي
يكي از روزها جنگ شديدي در گرفت، نيروهاي حزب اسالمي بر قواي مسعود هجوم بردند، مكروريان آهنه در مسير 

ي مرمي ها مثل ژاله سرازير مي شدند و انفجارات پياپي در بسياري بالك ها، آتش سوزي هاي وسيع. تهاجم قرار گرفت
 ١٣ما . ديواري نبود آه مرمي نخورده باشد، در آن روز چند انفجار متوالي بالك ما را لرزاندند. بوجود آورده بودند

ظهر همان روز راآتي به منزل ما اصابت آرد، . خانه ما در منزل سوم بود. فاميل در يك زير زميني زندگي مي آرديم
من با نفر ديگري به بيرون خزيده و . د غليظي به زير زميني داخل مي شدآلكين ها آتش گرفته به پايين مي افتادند و دو

با عصاي پيرمردي آه بيچاره در آنج زير زميني ساآت افتاده بود، چوبهاي آتش گرفته را دور آرديم، همكار من نيم 
اصابت آرد، آخ گفت و اش  اي بشانه خيز خود را به بيرون آشيد و خواست تا نيم سوخته اي را به دور اندازد آه مرمي

اي بود با زن، طفل و برادر  آشان به زيرزميني بردم، بيچاره مامور پايين رتبهاو را آشان . به زمين خورد
گريستند و من تالش داشتم تا خونريزي  زن و برادرش با جيغ هاي بلندي مي. جوانش آرايه نشين منزل دوم بود

ما خوشحال شديم آه براي نجات .  مسلح به زيرزميني داخل شدنددر اين گيرو دار دو نفر. او را مهار نمايم
ي بشدت خشن داشت، با تحكم  يكي از آندو آه چشمهايش از حدقه بيرون شده و چهره. زخمي آمكي خواهند آرد

ي  صدا زد، آب و نان داريد؟ و بي مكثي بشكه آوچك آبي را آه براي اطفال نگهداشته بوديم، سرآشيد و تا قطره
من از صبح به طفلم : خواست ولي او نميداد به غالمغال شد و گفت زني آه طفلش پيوسته آب مي.  نوشيدآخرش

:  به طفلش اشاره آرد و گفتگريست ميآب ندادم و براي شب نگه آردم اما تو تمام آبش را خوردي و درحاليكه 
  به اين معصوم امشب چه بدهم؟
جنگيم مگر شما يك قطره آب به ما  ا به خاطر امنيت شما اينطور ميم: ديد گفت مرد در حاليكه بد بد به زن مي

برادر هيچ فرقي ندارد و زن : من مداخله آرده گفتم. جنگند ما حيران بوديم آه براي آدام امنيت ما مي. دهيد نمي
 او نفر دوم نان خواست و من تمام دسترخوان را پيشكش آردم و!! را مالمت آردم آه چرا اعتراض آرده است

با زحمت زياد . هم تمام نان ها را گرفته، هر دو بيرون شدند، آنان آوچكترين توجهي به زخمي ما نكردند
در . خونريزي را آم آرديم و يكساعت بعد حمله متقابل شروع شد، نيروهاي مهاجم تا فرق تپه رانده شدند

 ٤٠٠ميني بود، زخمي را پشت آرده تا برادر زخمي و جواني آه با ما در زير ز. اطراف بالك ما فيرها آم شد
  .بستر رساندند

ي آتش شده، از  وقتي بخانه باال شديم هست و بود ما طعمه.  ساعته را قبول آردند٤٨فردا، اولين بار آتش بس 
گرچه در آن ساحه جنگ . ساعت هاي ده، موتر را از قلعه زمان خان آشيدم. ريخت در و ديوار دود و سياهي مي

از طريق دهمزنگ به . چند فاميل را از مكروريان بار آرده. ده بود اما آسيبي به موتر نرسيده بودشديدي رخ دا
ي درختان و توته هاي ديوار در اثر فير  چاردهي رساندم، راه ها بشدت خراب شده بودند، شاخه هاي قطع شده

ود را به چاردهي رسانده از ساختند ولي هر طوري بود خ هاي توپ وسط جاده افتاده، حرآت را بشدت آند مي
آنجا بوري هاي آرد را بار آرده بطرف گذرگاه در حرآت شدم آه در سرك تخنيكم چند نفر مسلح مقابل موترم 

مستري خانه   قبًال :اي، من گفتم آردي؟ ما گزارش داريم آه تو صاحب منصب بوده چه آار مي  قبًال: ايستاده، گفتند
ام خوشحال شده، بار موتر را  آنم، آنان با شنيدن اينكه مستري بوده ن موتر آار ميداشتم و چند ماه است آه با اي
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ي ما  پايين آرده، اول مرا به تخنيكم بردند و شام آه هوا تاريك شد با چند نفر ديگر آه آنان هم اسير بودند، همه
  .را به جنگلك بردند

مرا نزد موتر اورال بزرگي برده . صروف بودندافراد بسياري به باز آردن آهن ها و پرزه آردن ماشين ها م
من فورًا با دريوري آه قبل از من . ي توست در غير آن رها نخواهي شد به راه انداختن اين موتر وظيفه: گفتند

 با  :اي را نشان داده گفتند طرف صبح موتر را فعال آرديم و بعد موتر زيل آهنه. آورده بودند شروع به آار آردم
اي  همكارم دريور تكسي. بازهم با تمام قوا شروع بكار آرديم. شويد اين موتر هر دوي تان رها ميجور آردن 

فاميلش در . ريخت او در جريان آار از موترش ياد آرده اشك مي. بود آه همان عصر موتر او را برده بودند
  .سرپرست مانده، اصًال از لوگر ولي آابل نشين بود آارته نو بي

ي ما خود را به گودالي انداختيم، به نفر محافظ  ي جنگلك درگير شد، همه جنگ شديدي در ساحهنيمه هاي شب 
اگر آشته شوي آار ما : برم، اجازه نداد و گفت هرچه عذر آردم آه موترم را از ميداني در پشت ديواري مي

المال را توته توته آنند و  او زندگي مرا به خاطر جور آردن موتري ميخواست آه ماشين هاي بيت. ماند پنچر مي
ي  اش آتش گرفت و لحظه من درين ُچرت بودم آه راآتي آنار موترم اصابت آرد، تانكي. آن را به پاآستان ببرند

  .بعد موتر با صداي مهيبي توته توته شد
 بار دو شب ديگر، در زير آتش و گلوله آار آرديم و موتر را به راه انداختيم، شبانه شش نفري آنرا از آهن

  .آرده، حرآت دادند و فردا ما را رها آردند
. دويدم من آه حيران بودم چطور خود را به خانه برسانم پاي پياده بطرف گذرگاه و جاده در حرآت شده مي

هنوز از دهانه چمن بطرف پل محمود خان دور نزده بودم آه دو نفر مسلح از خرابه ها  بر آمده مرا صدا زده 
ديدم،  خوردم، چيزي نگفته طرف شان مي ي رفته بودي؟ من آه در يك آمر خون غوطه ميآجا به دزد: گفتند

وقتي جوابي از من نشنيدند يكي با قنداقي در پشت گردنم چنان آوبيد آه نقش زمين شدم، چشمهايم سياهي آرد و 
قبل را آه با موتر پيدا دو نفري بجانم چسپيدند، پول سه روز . سرم دور خورد، با هزار مشكل دوباره ايستاد شدم

  .آرده بودم گرفته مرا رها آردند
وقتي . آسي اطراف بالك ها ديده نمي شد. فيرهاي هوايي ادامه داشت. بعد از ظهر خود را به مكروريان رساندم

همسايه ها جمع شدند، هرچه مي . به بالك خود رسيدم زنم فريادي زد و بيخود شد، مادر و پسر آوچكم را نديدم
 آتش بس، راآتي به خانه مجاور ما اصابت آرده شبيكه من اسير شده بودم با وجود. دم آسي جواب نمي دادپرسي

بود، مادرم نواسه ي آوچكش را گرفته به دهليز دويده بود آه با اصابت پارچه هاي راآت هردو جابجا شهيد 
همسايه ها هر دو را به تپه برده دفن آرده بودند و من فرداي آنروز به آارته نو رفته، چند روز بعد پشاور . شدند
  .رفتم

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

 
  )١٢(شماره 

  مينويسند خودآابليان با خون
  

  آردم پيوسته مرده دفن مي
  

اين منطقه با وجوديكه از . باشد ي آوه شمال آابل يكي از نقاط مزدحم و آم درآمد پايتخت مي قصبه آارگري بر دامنه
 آارگر خانه سازي بودم با من آه. مرآز جنگهاي تنظيمي دور واقع بود، ضربات و تلفات سنگيني را متحمل گشت

چون خانه سازي در . چند بچه  و دختر در قصبه زندگي آرده با درآمد آمي زندگي بخور نمير خانواده را ميچرخاندم
فاصله نزديك ميدان هوايي آابل موقعيت داشت، از چند سال به اينطرف، گهگاهي راآت پراني هاي مجاهدين بر 

  .م آم با انفجار خوگرفته بوديمداد و آ ميدان، ما را هم تكان مي
در .  ثور و تفويض قدرت به تنظيم ها مسير زندگي نسبتًا آرام قصبه نشينان  را مثل ساير نقاط پايتخت تغيير داد٨

نظـمي  تغيير قدرت آه با بي. آنروز تمام آارگران در مقر خانه سازي جمع شده، انتظار ورود مجاهدين را مي آشيدند
 ثور در ٨درگيري . ـرا ه بود تا چند هفتـه بطور بالقوه در خانه سازي و قصبه محسوس نمي شدو گـروه گرايي هم

مرآز شهر و تقسيم بندي پايتخت بين گرگان، زندگي قصبه را نيز تيره و تار ساخت، يك هفته درگيري خونين و 
ميدان هوايي روزانه و .  پراندسنگر بندي گروه ها در نقاط بارز شهر و آغاز جنگ راآتي، خواب راحت آارگران را
در يك هفته جنگ، آابل در . بال استثنا مورد حمله ي راآتي قرار ميگرفت آه خانه سازي را در امان نمي گذاشت

  .ميان دود غليظي گم شده بود، تمام راه تا مرآز شهر مرگ آفرين بودند
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حث در مسير اصلي اش جريان نيافته بود يكروز صبح آارگران جمع شده از چه بايد آرد صحبت ميكردند و هنوز ب
از چند . ما بر آف اتاقها پروت آرديم. آه راآتي بر مرآز خانه سازي فرود آمد، با انفجار دود سياهي به هوا بلند شد

وقتي هوا روشن شد دهليزها را خون گرفته . اي زخمي شده اند نقطه صداي دلخراش آخ آخ بلند و فهميده شد آه عده
از آنروز، خانه سازي و . شديدًا زخمي و پاي حسين خزانه دار قطع شده بود) سيدمجيد و عبدالرزاق(گر دوآار. بود

فردا تعداد آمي از . قصبه به ويراني پيوست، در تيررس راآت هايي آه از جنوب شليك مي شدند قرار گرفتند
آرديم آه  و وسواس گشت و گذار ميآارگران به وظيفه آمده بودند، جنگ در شهر مغلوبه شده بود و ما با ترس 

يكباره راآتي فرود آمد، خود را در گودالي انداختم، لحظه ي بعد هوا روشن شد، برخاستم و نام گرفته چند آارگر را 
به آنطرف دويدم، .  متري من نشسته چرت مي زد٥٠اما از ميرعلم جوابي نيامد، او قبل از آمدن راآت در . صدا زدم

آشيدم، ديگران جمع شدند و بعد از زير و رو آردن لرزيد و فرياد   بدنم سخت مي.  سر او را يافتمي سوخته و بي تنه
عصر آنروز در ميان غوغا و سكوت، آارگران .  متري در ميان بته ها سر او را يافتيم٦٠ تا ٥٠ساحه در فاصله 

معلوم : انه سازي در صحبتش گفتدر حاليكه همه مي گريستند انجنير حسين مسوول خ. جسد او را بخاك سپردند
  نيست آه براي دفن ما آسي پيدا خواهد شد؟

بعد از . اي آه مانده بودند بايد فردا تصميم نهايي را مي گرفتند آارگران هريك با فاميلش به سمتي فرار آرده، عده
اآتي در چند متري چند لحظه انتظار انجنير حسين رسيد و هنوز چند قدم در صحن خانه سازي نگذاشته بود آه ر

  .او را هم به قصبه برده دفن آرديم. اش سقوط آرده انجنير تكه تكه شد
رفت و آمد . فاميل ها به زير زميني ها پناه برده زندگي مشترآي  پيدا آرده بودند. خورد قصبه هر روز راآت مي

آب قطع و . ردن مي شتافتندهرروز بالآي آتش مي گرفت و چند نفر جهت خاموش آ. در بيرون با مرگ همراه بود
  .در لحظات آرامي جنگ به حفر چند چاه اقدام آرديم و موفق شديم. نان پيدا نمي شد

عالوه به جنگ، قحطي شهر نشينان را . حزب اسالمي در جنوب راه هاي حمل مواد خوراآي به شهر را بسته بود
اه برده بودند، آخرين گرد آرد را از بوري ها تكانده چند فاميل آه با ما يكجا در زير زميني پن. به شدت تهديد ميكرد

دو روز جنگ همچنان . تصميم گرفتيم چند نفري با بايسكل از جنوب شهر آرد بياوريم. و دانه هاي برنج را پختند
فردا چند نفري با بايسكل به چهلستون رفته، هر يك .  ساعته نفس راحتي آشيديم ٢٤با تصميم آتش بس . ادامه داشت

اين آرد : در پل گذرگاه دو مرد مسلح ما را توقف داده، گفتند. د سير آرد خريداري و بطرف قصبه حرآت آرديمچن
را به پوسته هاي رباني مي بريد و با قنداق به آوبيدن ما شروع آردند، هرچه عذر آرده قسم خورديم آه چندين 

نطور ما را مي زدند، بعد در بدل هر سير آرد دو فاميل بدون يك مثقال آرد در حال مردن اند، قسي القلب ها هما
  .هزار افغاني از ما گرفته رها آردند

 نفر آارگر يكه در تخنيكم آار مي آردند جهت آگاهي بر سرنوشت و ١٢. چند روز بعد بازهم آتش بس اعالم شد
و حرآت اسالمي شروع قبل از آنكه آنجا را ترك آنند درگيري شديدي بين حزب اسالمي . آار شان تخنيكم رفتند

شامگاه آه موتري با چند مرد مسلح وارد تخنيكم ميشود، .  نفر تا شام در گودالي خود را پنهان مي نمايند١٢شده 
 نفر ١٢آارگران طرف آنها در حرآت شده تا اجازه خروج بگيرند، اما يكباره از داخل موتر چند رگبار پياپي هر 

ما يكروز بعد از جريان اطالع يافتيم و در زير آتش سنگين خود را . ازندرا سوراخ سوراخ آرده نقش زمين مي س
  . قبر پهلوي هم آرام خوابيدند١٢ آارگر در ١٢شام آنروز . به تخنيكم رسانده، اجساد را به قصبه منتقل آرديم

انه در فرار فاميل ها در قصبه سرعت بيشتري يافت و فرداي آنروز سه راآت به قصبه اصابت آردند و چند خ
آردند به  آارگران در زير راآت هايي آه از فراز قصبه مي گذشتند و به دامنه آوه اصابت مي. آتش سوخت

  .پرداختند، در اين جريان منازل سيدقادر و نادر آامًال به خاآستر مبدل گشتند خاموش آردن آتش مي
شد و نه در راه  ه در ميدان ها طفلي ديده مين. آردند در قصبه چند فاميل محدود مانده، در زير زميني ها زندگي مي

سه روز بعد آه چند خانه با اصابت راآت آتش گرفته بود و چند نفري به خاموش آردن آن . ها رفت و آمدي
از زير زميني دوم . مثل اينكه مايني ترآيده باشد. مصروف بوديم، انفجاري در جوار قصبه توجه همه را جلب آرد

آه بخاطر جمعاوري خاشاك رفته بود در اين انفجار تكه تكه شده، جسد » گنگه«سيدمحمود . جيغ و فرياد بلند شد
  .سوخته او را شام همانروز دفن آرديم

عصر يكي از روزها آه تك تيرهايي از شهر به . گاهي آه جنگ آمي سرد مي شد به خانه سازي سري مي زديم
چند راآت . به هم خورده بود، اشياي بسياري را برده بودندهرچيز .  نفري به خانه سازي رفتيم ٥رسيد،  گوش مي

هر طرف سر آشيديم، دوستان تاآيد مي آردند آه . ديوارها را سوراخ و خاك بسياري در رهروها پهن گرديده بود
زودتر برگرديم و هنوز هوا تاريك نشده بود آه دو موتر افراد مسلح وارد خانه سازي شده و بمجردي آه ما را 

اصابت مرمي به بند دستم مرا بيحال ساخت، خون زيادي رفت، مرا آشان آشان به . د بسوي ما آتش آشودندديدن
  .آنان تمام تايرهاي ليفتر را بار آرده، برده بودند. قصبه رساندند

 نيروهاي .هنوز تداوي دستم در آلينك قصبه پايان نيافته بود آه اتحاد بين دوستم و گلبدين، جنگ را شدت بيشتري بخشيد
اتحادسياف از مسير خانه سازي بسوي ميدان پيشروي آردند و با جنگ راآت و سالح خفيفه خانه سازي را آامًال ويران 
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. نمودند، قصبه نيز صدها توپ و راآت را پذيرا گشت و ما در ميان آتش شديد به خيرخانه گريخته از آنجا استالف رفتيم
  .ي چيزي باقي نمانده بود، هست و نيست آنرا چور آرده بودندمدتها بعد آه آابل آمدم در خانه ساز
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