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 ١٣شماره 
  

   مينويسند خودآابليان با خون
  

  مرا يكراست بر قبر خانمم بردن
  

هاي مدير » جورآمد«عالوه به معاش، از درك تيل و خريد پرزه با . در يكي از رياست هاي پايتخت دريور بودم
ماينده امنيت ن. آارمن در داخل شهر، آوردن و بردن مامورين رياست بود. مي شد» لطف«ترانسپورت گاهي به من هم 

چيزهايي را پايين و «مدير ترانسپورت : آه فرد ظالمي بود، يكي از روزها مرا به دفتر خود خواست و گفت) خاد(دولتي 
مي آند اگر در رابطه با او گزارش مستندي بدهي ترا باشي موتروانها تعيين آرده، امتياز مناسبي دريافت خواهي » باال
فردا مدير ترانسپورت مرا . ي هستم، دستم باالي گوشهايم مي باشد و آار بكار مامورين ندارممن دريور بيچاره ا: گفتم. آرد

اين خادي از من پول مي خواهد و بدنبال  سند مي گردد تا بدنامم آند، مقدار پولي آه او مي خواهد نميتوانم : ديد و گفت
شش ماه زندان رفتم، لت و آوب . سيه او پيچاندندچندي بعد مدير ترانسپورت را دستگير و مرا هم در دو. جورآمد آنم

  .بعد به آوشش يكي از اقوامم رهايي يافتم، ديگر طرف رياست نرفته، دريور تكسي شدم. فراوان چشيدم
توانسم با تكسي راني  آردم و مي در آـوته سـنــگي در مـنــزل يــكي از دوسـتانم آه قبًال به ايران رفتــه بــود زندگي مي

 زندگي ميكرد و هر وقت آه با تكسي ٣اي آه مرا شكنجه آرده بود در آارته  خادي. ام را بچرخانم ي خانواده پنج نفريزندگ
) سخي و انور(برادرانم .  بودند٣ و ٧ و دو دخترم صنف ٥پسر آالنم صنف . آمد از آن آوچه مي گذشتم خونم بجوش مي

خانمم هميشه با من سرشاخ مي .  يم و فاميل هاي شان به ايران رفته بودندآه از من بزرگتر بودند چند سال قبل با پسر آاآا
گرفتند من پول نداشتم و قضا رفته بود آه  ي آه آنان تياري مي هفته: گفتم شد آه همانوفت چرا تعلل آردي و نرفتي؟ مي

  .بمانم
گرفتم، زنم از بابت حفظ    و رسيد ميآردم من با گروپي از مجاهدين آه با حرآت انقالب بود تماس گرفته، پول آمك مي

  .آرد آه اگر خاد خبر شد يكبار ديگر ما را به عزا خواهد نشاند رسيدها تشويش مي
خانمم از اين . ديگر باپاي باز راه رفته و با دست باز آار آرده نمي توانستم.  بود آه سنم به احتياط برابر شد١٣٧٠اوايل 

لي ساخته يكسال عمرم را آم زده بودم و هم آوشش مي آردم در جاهايي آه گروپ تذآره جع. ناحيه سخت تشويش مي آرد
  . گشت و گذار داشتند، آمتر بروم» مره تذآره ته«هاي 
از دو سه . المللي به آابل افزايش يافت آردند، رفت آمدهاي بين  راديوها از جور آمد دولت و مجاهدين صحبت مي٧١حمل 

  .اهدين قطع شده بود، زيرا فرد رابطم به پاآستان رفته بود و ديگر او را نديدمام با مج ماه به اينسو رابطه
اي آه مرا شكنجه آرده  ي خادي من صبح همانروز با تكسي از مقابل خانه.  ثور قدرت به مجاهدين تحويل داده شد٨باالخره 

واز ايستاده و با نگراني هر طرف را بود گذشتم او در حاليكه شال خاآي رنگي را بدور خود پيچانده بود در مقابل در
 داخل رفت، من برگشته بسوي خانه در حرآت شدم آه يكي از دوستان تكسي  ديد، بمجرديكه چشمش به من افتاد فورًا مي

با اين خبر بسرعت طرف خانه در . وضع خراب است، مجاهدين درگير خواهند شد: رانم خود را به من نزديك آرده گفت
ساختند، پيكپ ها با مردان مسلح بسرعت هر طرف در   مي٣ سنگرهايي افتادم آه مجاهدين در آارته حرآت شدم و بفكر

  .آردند حرآت بودند و بعضي شان بوري هاي ريگ را منتقل مي
هنوز چاي را تمام . وقتي خانه رسيدم خانمم چاي صبح را آماده آرده بود، من جريان را به او گفتم آه بايد آمادگي بگيريم

فيرهاي هوايي از فراز آوته . شدند رده بوديم آه فيرهايي از اطراف وزارت داخله برخاست و لحظه به لحظه شديد تر مينك
  .سنگي مي گذشتند و دختر آوچكم گريه مي آرد و مي لرزيد

 آه در زمان ما به سنگر آوچكي. هنوز ظهر نشده بود آه چند انفجار متواتر آسمايي را لرزاند و بعد جنگ شديدي آغاز شد
آوته سنگي در ميان جنگجويان . نجيب بخاطر راآت زني هاي مجاهدين ساخته بوديم پناه برديم، جنگ يكهفته جريان داشت

حزب وحدت مزاري و اتحاد سياف قرار داشت، دختر آوچكم هر لحظه آب مي خواست، پسرم نان نمي خورد و گپ نمي 
 نگران بودم، آنان را دلداري ميدادم آه ملل متحد جنگ را خاموش مي زد و در آنجي خزيده بود، من ازين بابت سخت
روز ششم جنگ بود آه راآتي به خانه همسايه اصابت آرد، دو طفل و . سازد و شما دوباره به مكتب هاي خود مي رويد

يكي از وزارت خانه ها من نيم خيز خود را به خانه ي او رساندم، همسايه بيچاره آه مامور. خانم او را پارچه پارچه نمود
ي مجاور آه نيمي از آن  من و پسر جوانش در خانه. بود بيحرآت در آنجي افتاده گپ نمي زد، مات و مبهوت مانده بود
اين حادثه مرا سخت بيمناك ساخت و هنوز از خانه . ويران شده بود، سه گودال بشكل قبر آنده مرده ها را دفن آرديم

راآتي به خانه ي ما اصابت آرد، گرد و خاك بسياري به هوا رفت و من در حاليكه جيغ مي زدم همسايه نه برآمده بودم آه 
اما پسر همسايه در حاليكه بروي زمين پروت . گرفتم در ميان گرد و خاك بسوي خانه دويدم و نام بچه و دخترانم را مي

اي  چند تاي ديگر آن هم وجود دارد، لحظههر جاآه راآت بخورد احتمال برخورد : گفت آرده بود مرا محكم گرفته مي
بعد از لحظاتي آه برايم پاياني نداشت هوا آمي صاف شد، خود را به خانه رساندم، هرچه صدا ميكردم، آسي . صبرآن
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اآثر . همه جور بودند. آردند جواب نميداد به زير زميني دويدم، هر سه طفلم خود را به مادر شان چسپانده بيحرآت نگاه مي
ايه هاي ما فرار آرده بودند و آوچه ها خالي از سكنه بود، تصميم گرفتم هر طوري شده خود را به آارته نو منزل يكي همس

  . ساعته اعالم گرديد٢٤جنگ يكروز ديگر هم بشدت ادامه داشت و بعد آتش بس . از اقوام برسانم
شدم، خواستم از دهان چمن عبور  آنم آه پنج صبح وقت برخاسته لباس ها را در موتر انداختم و بطرف جاده در حرآت 

فردا همين ساعت موتر : پايين شويد و بعد آليد موتر را خواسته گفتند: مرد مسلح پيش روي موتر ايستادند و با تحكم گفتند
د، خانمم مثل گردم، قبول نكردن ام را به آارته نو رسانده بر مي هرچه عذر آردم آه خانواده. تانرا از همين جا تحويل بگيريد

ام  ازينكه يگانه سرمايه. ديد و من ترسيده آليد را تحويل دادم يكي از آنها با نگاه هاي شيطنت آميزي بدخترم مي. لرزيد بيد مي
مقداري از اشيا را آه آورده بوديم بر . آرد پسرم گريه مي. را در زندگي به اين آساني تحويل گرگان آردم سخت متاثر بودم

يكروز بعد جنگ دوباره . دوستان مرا قانع آردند آه ديگر بدنبال موترم نروم.  آرده تا آارته نو پياده رفتيماي بار آراچي
خواستم جهت  يكروز آه مي. ي دوستم ماندم دو ماه در خانه. آمد آغاز گرديد ولي آارته نو آمي آرام بود گهگاهي راآت مي

پي پهلويم توقف آرد، دو مرد مسلح پياده شده و مرا به زور داخل جيب خريد آرد به مارآيت بروم، نارسيده به مارآيت جي
ام آردند و چشمهايم  وقتي از موتر پياده. بمجرديكه به جيپ باال شدم چشمهايم را محكم بستند. انداخته بسرعت حرآت آردند

من در داخل موتر بر . نجه آرده بوداي را يافتم آه مرا شك را باز آردند آه در چار آسياب بودم و در مقابل خود همان خادي
مرا بجرم رابطه با خاد دستگير آرده بودند، هرچه قرآن و قسم خوردم و گفتم آه خود اين آدم مرا . صداي او شك برده بودم

آردند بدون اينكه چيزي از من  ام  مي شش ماه شكنجه آرده است، گوش شنوايي نبود، دو شبانه روز به زنجير بسته شكنجه
  .آردم بعد مرا به يكي از پوسته هاي خط اول فرستاده شب و روز آب و مرمي به تپه باال مي. هندبخوا

ي يكي از دوستانش با حزب اسالمي در تماس شده خودش را به چارآسياب و  اي ماهري بود بواسطه آن خادي آه توپچي
  .آرد  را هدايت مياو در چارآسياب يك گروپ توپچي. فاميلش را به پشاور انتقال داده بودند

رساندم آه آابل را ويران  آشيدم زيرا گلوله هايي را به توپ مي حدود دو هفته در چارآسياب ماندم و بشدت عذاب وجدان مي
  .آردند مي

آردم، راآتي به پوسته اصابت آرد، گرد  شبي مرا پايين تپه فرستادند تا آب باال آنم، در حاليكه ظرف را از تانكر پر مي
غليظي تا زير تپه فرود آمد و من ديگر انتظار نكشيده رو به شهر دويدم، مقداري راه را پيموده بودم آه چند پيكپ و خاك 

صبح آه آمي هوا . از پوسته هاي مجاور بطرف آن پوسته بسرعت در حرآت شدند ولي من از تيررس گذشته بودم
برايم تهيه آند، چون دريشي عسكري و آنهم از سوي روشن شد به پيرمردي برخورد و سالم آرده از او خواستم لباس 

ي  اش آه در منطقه دل پيرمرد بحالم سوخت مرابخانه. ساخت چارآسياب آمدن مرا با خطرات جدي اي روبرو مي
دهن . عصر آنروز خود را از طريق راه هاي ناهموار به آارته نو رساندم. متروآي قرار داشت برد و لباس برايم داد

 را ديدم آه با پسر بزرگش سوي مارآيت روان بود بمجرديكه مرا ديد، دويد و در آغوش گرفت، احوال تمآوچه دوس
آندو مرا به قبرستان مجاور بردند و دو قبر را نشانم . خانواده را پرسيدم او چيزي نگفت و دستم را گرفته در حرآت شد

يكهفته قبل بخاطريكه براي بچه ها مشكلي . ينهم خانم من استاين خانم تو و ا: داده، دوستم با دنيايي از حزن و اندوه گفت
من بخاطري . رفتند آه اصابت مرمي توپي هر دو را تكه تكه نمود بوجود نيايد خودشان جهت خريد آرد به مارآيت مي

يستند، چون گر آنان يكهفته نان نخوردند و مي. ترا اينجا آوردم آه نخواستم پيش روي فرزندانت اين حادثه را قصه آنم
  .چند روز ميشود آه آنان را دلداري آرده، نان مي خورند .اي آردند آه خودت هم آشته شده فكر مي

  .پسر و دخترانم را گرفته به ايران رفتم. دو شب ديگر بخانه ماندم
  

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

  ١۴شماره 

   مينويسند خودآابليان با خون
  

  دو برادر رفتند و بر نگشتند
 

. ى آسمايى، شهر آابل را در چشم ساآنان آن هر لحظه مينماياند خانه هاى بهم پيوست و قديمى ده افغانان بر دامنه
درين خانه هاى آوچك آه چون غرفه هاى گلى نامنظم چيده شده بودند، اآثر آابلي هاى آم در آمد و اهل حرفه زندگى 

  .ه بودند، درهر منزل بيشتر از يك فاميل زندگى داشتندميكردند و چون ميراث اندر ميراث به فرزندان رسيد
گرى محقرى داشت  پدرم سالها در سراجى دآان چرم. ى ما، در خميدگى جنوب قسمت بااليى آوه موقعيت داشت خانه

پدرم مايل نبود آه به آار دولت .  فارغ شده بودم١٢من از صنف . چرخيد و از عايد آن زندگى بخور نمير ما مى
. ازين طريق نان خوردن لذت ديگرى  دارد: آرد و مىگفت آمد آف دستهايش را رومى وقتى سرگپ مي.  يابماشتغال

 ١١، خواهر آالنم صنف ٧برادر آوچكم صنف . رفتم و آار او را خوب آموخته بودم من از طفوليت با پدرم دآان مى
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من هيچگاه نديده بودم آه با پدرم جدل و . مادرم زن بيسواد و مهربانى بود.  بود٤و خواهر آوچكم صنف 
  .بگومگوهاى معمول خانواده ها را داشته باشد

اينها "ى نبود و بعد از هر نماز براى روسها دعاي بد ميكرد، پدرم از آارهاى دولت راض. خانواده ما غيرسياسي بود
وقتى . مادرم از پرتاب راآت بر شهر سخت هراسان ميشد". بودند آه با قدم هاى شوم خود مملكت را در آتش انداختند

  .ر ميداديملرزيد و ما از ين بابت هميشه او را آزا صداى انفجار از هر آنجى برميخاست او فورًا زير لحاف شده، مي
تصميم . مادر و پدرم  نيز نگران بودند.  قرار بود عسكرى بروم در حاليكه از اين خدمت سخت نفرت داشتم٦٧سال 

ى دوراهى پغمان ما را دستگير  گرفتم با دو جوان همسايه آه سالها باهم زندگى آرده بوديم، ايران بروم اما پوسته
ى  آاآايم در خيرخانه جوار خانه.  تشكيالت وزارت دفاع معرفى شدمآرده به شهر فرستاد، دو شب زنداني شده به

خطرى آه گاهى شبها خانه هم آمده  آرد آه با تالش و آوشش اين افسر توانست  مرا در دفتر بى افسرى زندگى مى
 فضاى بسته عسكرى آه فقط  غير از آشت آشتار صحبت ديگرى نداشت، بشدت دلتنگم آرده،. بتوانم، عسكر ساخت

باالخره روسها شكست خورده برو بروى رفتن را گرفتند، رنگ باختگى در . نفرتم را به دولت چند چندان ساخته بود
  .سيماى حاآمان مشهود بود

گهگاهى براى افسر تصميم گيرنده . سه سال عسكرى را در همان دفتر سپرى آرده  يك بار هم خارج شهر اعزام نشدم
براى او ديوس هرچه ميخواست "حمزه، : ى آه خانه ميرفتم پدرم بار بار تكرار ميكردشبهاي. تقديم ميكردم" شيرينى"

  .و به رسم معمول آف دستهايش را مينماياند" بده، پول از زندگى تو بهتر نيست
مادرم درهر فرصتى از ازدواج با . ى عسكرى بدنبال آار نگشته شغل پدر را اختيار آردم بعد از ختم دوره سه ساله

آاآايم صحبت ميكرد ولى من هيچگاهى موافق نبودم، چون اوضاع را بشدت خراب ميديدم و  هم سطح زندگى دختر 
اى را  اى در خيرخانه زندگى نسبتًا مرفه تر بود، زيرا او با داشتن دآانى در جاده و خانه ما از آاآايم به شدت پايين

  .دست و پا آرده بود
مره تذآره "ميداد و هرطورى بود خود را به گروپ هاى    مرا بشدت آزاراعالم احتياط و سربازگيرى ازسوى دولت

شدم ، دور و  ريختند من روزها از خانه بيرون نمي برابر نميكردم و گاهى آه چندين گروپ عسكر گير به شهر مي" ته
را خانه به خانه تير اى و جود نداشت تا گزارشم را بدهد، چند بار آه تالشي  آمد همسايه ها م ى ماهم خادى بر خانه
  .تصميم گرفته بودم آه به احتياط نروم. آردند
من ازين بابت بسيار خوشحال بودم آه .  شكست محتوم دولت از هرجا شنيده ميشد و مذاآرات جريان داشت٧١بهار 

يك راآت مادرم سقوط دولت را لحظه شمارى ميكرد و در دل خوشحال بود آه شل. احتياط از بين برود و من آزاد شوم
  .بر شهر پايان گيرد

: پدرم سرحال و درحاليكه تبسم مليحى بر لب داشت، مرا صدازد.  ثور تحويل قدرت و شكست دولت رسمًا اعالم شد٨
دغدغه  ميتوانى دآان بروى، آنانيكه بدنبال تو ميگشتند معلوم نيست امروز در آدام سوراخ موش پنهان  امروز بى"

اثرى از افسران و سربازان ديروز بچشم نميخورد، گويى يكباره  به .  دگرگون شده بودوضع شهر آامًال". خواهند شد
موتر هاى مملو از افراد . اگرچه از چند روز به اين طرف ريش مانده بودند و آمادگى ميگرفتند. زمين فرو رفته بودند

س هاى رنگارنگ و گوناگون مردان مسلح بالبا. مسلح بسرعت از يكطرف به سمت ديگرى عبور و مرور ميكردند
: پدرم به آهستگى ميگفت. در بعضى جاها بورى هاى ريگ را آورده سنگر ميساختند. سوار اين موتر ها بودند

من آه روابط خصمانه و درگيرى هاى مجاهدين را ". معلوم نيست چرا سنگر ميسازند؟ اين آار ها ديگر اضافى اند"
اين آار : برايش گفتم. خواستم در آن اضطراب پدرم را شريك بسازم م و نمياز راديو ها شنيده بودم، اضطراب داشت

  . خود شان است، ببينيم چه ميشود
ما هنوز سامان ها را . پدرم تعجب داشت آه چرا خليفه ها بكار خود نيامده اند. ى ما بسته بودند اآثر دآان هاى راسته

دآان را بسته آنيد، وضع : انش را بست و نزد ما آمد و گفتى روبرو بسرعت دآ مكمل جابجا نكرده بوديم آه خليفه
. حزب اسالمي گلبدين و نيروهاى شمال باهم درگير ميشوند. ى بعد جنگ شروع خواهد شد تا چند لحظه. خراب است

 در .دآان را بسته آرده بسرعت خود را به ده افغانان رسانديم. پول نقد تانرا در دآان نگذاريد و زودتر خانه برويد
ى درگيرى بسرعت در سطح  شايعه. هرآس تالش داشت خود را زودتر خانه برساند. شهر رفت و آمد بسيار آم بود

  .شهر پخش شده بود
ى دوستم و  گفتند نيروهاى  مليشه. نيمه هاى شب بشدت ادامه يافت ظهر همانروز جنگ از وزارت داخله آغاز شد و تا

شفق داغ روز بعد شهر بين گروپ هاى معين .  شهر بيرون رانده اندنظار، حزب اسالمي گلبدين را از مرآز
فيرهاى پياپى  از هرگوشه و آنار . گفتند سنگربندى و آمادگى ميگيرند مي. مجاهدين تقسيم  و وضع آمى آرام گرفت

يوسته پدرم بطرف دآان حرآت آرد هرچه تالش آرديم تا از رفتنش جلوگيرى آنيم فايده نكرد، پ. گوش ميرسيده ب
اصرار ما فايده نكرد، "  حمزه نرود"و تاآيد داشت آه "  دانيد، چيزهايى را بايد بخانه بياورم شما نمي: "ميگفت

  .بسرعت سوى سراجى روان شد
از هر طرف اهداف معينى . سنگر بندى ها تكميل و موقعيت ها تثبيت شده بودند.  صبح جنگ بشدت آغاز شد٩ساعت 

اولين بارى بود آه شهر از فراز  ده افغانان ديده نميشد والبد براى . ود و انفجار فرو رفته بودآابل در د. آوبيده ميشد
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ما به سنگر ضد موشكى آه در زمان . گير و طوالنى خبر ميدادند راديوها از جنگ همه. انگيزترين روزى بود ما  غم
زيدن خالص شده بود و فقط خواهر آوچكم را مادرم ديگر از زير لحاف  رفتن و لر. نجيب ساخته بوديم، پناه برديم

هفت . تا شب چشم ما به دروازه بود ولى او نيامد. در آغوش سخت ميفشرد و پيوسته ميگريست آه پدرت برنگشت
 ساعت  ٢٤شبانه روز جنگ بشدت ادامه داشت و از شمال و شرق  به جنوب و غرب آابل آشاند شده بود و ما در 

  .يكبار نان ميخورديم
قسمت اعظمى از جنوب شهر ويران شده بود و وقتى هوا آمي صاف شد .  از يك هفته، آتش بس يكروزه اعالم شدبعد

آوچه ها بند  ديوار هاى زيادى در ده افغانان چپه و. بسيارى قسمت هاى آابل آه سوخته بودند سياه  به نظر ميرسيدند
خواب از پشت ويرانه ها سر  مانده با رنگهاى پريده  و بىتعدادى از همسايه ها فرار آرده بودند و باقي. شده بودند

من به سراجى رفتم، هيچ چيز بجاى خود نبود، بسيارى دآان ها در مسير . آشيدند و احوال يكديگر را ميپرسيدند مى
 موقعيت ى ما آامًال در آتش سوخته بودند، فقط توانستم  دآان هاى راسته. راه باز شده و اموال آن بغارت رفته بودند

مردان مسلح آه در پشت . بدنبال پدرم هر جا سرآشيدم و از پوسته هاى نو تشكيل سراغ گرفتم.  دآان خود را پيدا آنم
اى در اينهمه آتش و  تو ديوانه شده: مسلسل هاى سنگين نشسته بودند از سوال من تعجب آرده، بالفاصله جواب ميدادند

  ا ماندى آه بيرون شود، مگر آور بودى و جنگ را نديدى؟ تو چه خبر داريم، چر انفجار ما از پدر
ى پدر را هم نيافتيم و اين دردناك ترين رنجى بود آه به   مادر و خواهرانم شب و روز اشك ميريختند و ما ديگر  مرده

سقوط بعد از يك آتش بس آوتاه، عصر همانروز جنگ دوباره آغاز شد، موشكهاى جنوب به ده افغانان . دل ميكشيديم
در اثر فير پياپى ) محمد جانخان وات(در جاده مقابل وزارت معارف . ى ما آتش گرفت ميكردند، يكبار قسمتى از خانه

 نفر را با چند جوان ديگر به موتر ها بار آردم ٧٤موشك ها صدها نفر جان باختند، من بعد از آرام شدن فيرها جسد 
پدرم را نيز چنين موتر هايى شايد برده بودند آه ما قادر به پيدا . ردندو تا حال نميدانم آه موترها اجساد را آجا ب
  .هرگز به آنان دست پيدا نخواهند آرد آردن جسد او  نشديم، بستگان اين اجساد نيز

تصميم گرفتيم هرطورى شده خيرخانه . ما دو ماه در ده افغانان مانديم، هر روز تعداد همسايه هاى ما آمتر ميشد
از اينكه درين دو ماه  از ما خبر . از آاآايم خبر نداشتيم آه جايى فرار آرده و يا هنوز در همانجا ميباشدبرويم ولى 

  .نگرفته بود متعجب بوديم
. صبح هنوز هوا روشن نشده بود آه به جمع و جور آردن اشياى سردستى جهت انتقال دادن به خيرخانه پرداختيم

فيرهايى از باالى سر . اى مات و مبهوت نشسته بود سخت ميگريست و در گوشهاش را رها ميكرد  مادرم ازينكه خانه
برادرم بار بيشترى را بسته . من هله هله داشتم. ى آسمايى گرد و خاك را به هوا پرتاب مينمودند ما ميگذشتند و بر قله

جنگ . تاآيد داشتم يكجا نرويممن . اى به گير ما آمد، آرايه خواهيم آرد گفت اگر خدا آرد آدام آراچى بود و هى مى
توپ هايى آه . در غرب آابل بين نيروهاى سياف و مزارى بشدت جريان داشت ولى در شرق آمى سردتر شده بود

گوش هاى ما به صدا و انفجار عادت آرده . ى پغمان فير ميشدند به گذرگاه و اطراف آن اصابت ميكردند از دامنه
  .د و زير لحاف نميشدلرزي بودند حتى مادرم هم ديگر نمى

اهللا  اهللا بسم مادرم پيوسته بسم. برادرم با بار سنگينش  قدم چين از آوه پايين ميشد و ما از باال بدنبال او روان بوديم
اند و ما خود را به چميگفت و هنوز نيمى از راه را تا سرك عمومي نه پيموده بوديم آه انفجارى برادرم را در خود پي

بعد از چند لحظه هوا آمى روشن شد، من به عجله و جيغ زنان به جلو دويدم، اثرى از برادرم را . زمين انداختيم
من باالى سنگى نشسته حيران جاى مرگ برادرم را . زدند مهابا جيغ مي نيافتم، مادرم ضعف آرده بود و خواهرانم بي

.  فرياد مرا متوجه ساخت آه بجاى امنى پناه ببرمرهگذرى آه به پايين ميدويد با چند. ميديدم آه اثرى از او ديده نميشد
  .فيرها قسمت بااليى آوه را ميكوبيدند و خاك را  بر ده افغانان ويران شده پهن مينمودند

عصر . اثرى از موتر  و آراچى ديده نميشد. ما ديگر به خانه برنگشتيم دست مادرم را گرفته بطرف سرك دويديم
آاآايم دو روز قبل جاده رفته تا دآانش را خبر . اتمى در آنجا همه را بخون نشانده بودم. خود را به خيرخانه رسانديم

نشستيم و قصه هاى پدر و آاآايم را تكرار آرده ميگريستيم  ما روز ها مي. بگيرد اما برنگشته بود و ديگر برنگشت
هى ميگفتيم . گى مرگ شان را فهميديماى برايشان گرفته شد و نه چگون  فاتحههن. قبر و مزارى گم شدند آه چگونه بى
  .و برنگشتند دو برادر رفتند
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