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  ١۵شماره 

   مينويسند خودآابليان با خون
  

  آخرين فرياد مادرم را شنيدم
  

چند بار بجرم رابطه با مجاهدين دستگير و .  رانى ميكرد پدرم مدتى قبل، از آارش استعفا داده و با موترش تكسى
از زندگى در شهر محاصره  : گفت آشيد و مى وقت و ناوقت آه هاى سنگينى  مى. مورد باز پرس قرار گرفته بود

رفت، لذا تصميم گرفت  سن احتياط  دوسال ديگر باال آشيده شد و او بايد به عسكرى مى. لتنگمى آابل سخت د شده
آرد من چشمها را بسته،  شبى آه با مادرم صحبت مى. اآثر اقوام و خويشاوندان ما قبًال ايران رفته بودند. ايران برود

بينم اگر آارو بارى پيدا شد، راهى پيدا آرده   مىمن ايران رفته وضع را: گفت خود را بخواب انداخته بودم، بمادرم مى
پدرم فرداى همان شب رفت، ما مدتها انتظارش را داشتيم ولى . دهم، انتظار مرا داشته باشيد شما را نيز انتقال مي

  .خبرى ازاو نيامد
 از دولت او. مادرم آه دريكى ازوزارت خانه ها مامور بود، مسووليت زندگى من و دو خواهرم را بدوش گرفت

دانم پدرت با آدام گروپ از  ينم: هميشه برايم مىگفت. ساخت راضي نبود ولى بخاطر زندگى ما هرطورى بود مى
  .ى پدرت با آنطرف از من هم پنهان بود آرد، رابطه مجاهدين تماس داشت و برايشان آمك مى

رفت، مادرم ازين بابت  رم شده مىرسيد و صحبت از تحويلى قدرت به مجاهدين گ   به پايان مى٧١روز هاى حمل 
آاش آابل : گفت مى آرد و افتاد بخاطر پدرم آهسته آهسته گريه مى هرشب وقتى به بستر مى. نهايت خوشحال بود بى
 رفته بودم تحت تاثير صحبت ١٢من آه تازه صنف  .ديد بود تا سقوط دولت و ورود مجاهدين را بچشم خود مى مى

ازين ها ديگر خالص است، : گفتم ام مى ين عالقمند شده  هرلحظه به دوستان همصنفىهاى مادرم شديدًا به مجاهد
يكى از دوستانم مرا نصيحت ميكرد آه اين گپ ها را به آواز بلند نگو، برايت خطرناك تمام . آيند مجاهدين بخير مى

  آردى؟ شود، يادت نيست آه پدرت را چند بار بردند و تو گريه مى مى
 اگر :گفت مادرم هميشه مى. آرديم  يكى از دوستان پدرم  آه مدتها قبل ايران رفته بود زندگى مىى ما، در خانه  

گويد بيرون  الدرك شد، خوب است آه اين خانه در اختيار ماست، اگر سير يا گرسنه باشيم ما را آسى نمى پدرت رفت و
يدم آه چگونه سرگردان اند، از داشتن سر پناه د من هم وقتى خانه بدوشى هاى همصنفان آرايه نشين خود را مى. شويد

پرسيدند آه  ى خوبى داشتيم، اآثر شان غيرحزبى بودند و هميشه از پدرم مى با همسايه ها مراوده. شدم خود خوشحال مى
  احوالش نيامد؟

اسماعيل، :  گفتتر از روز هاى قبل مرا بيدار آرد، چند روز بود آه مكاتب بسته بودند، مادرم  ثور، مادرم وقت٨صبح 
ها نوبت  تر شايد به نانوايى ناوقت. آيد خمير را زودتر ببر آه امروز بيروبار زياد خواهد شد، حضرت صاحب آابل مى

اخير آوچه ما به سرك عمومى وصل ميشد، . آردند پيكپ هاى بسيارى پر از افراد مسلح به هر طرف حرآت مى. نرسد
يك گروپ افراد مسلح آه از مناطق مرآزى بودند، باالى تعمير دولتى بر من جهت ديدن وضع به سرك عمومى رفتم، 
من آمى تعجب آردم آه ضرورت سنگر سازى چيست؟ اين سنگر ها را . آمده از بورى هاى ريگ سنگر ساخته بودند

ملكى بكلى رفت و آمد موتر هاى . آردم براى آدام دشمن ميسازند؟ آنار سرك نشسته عبور موتر هاى مسلح را نظاره مى
روند، معلوم مىشد آه  چند نفر از صاحب منصبان گذشته را ديدم آه لنگى پوشيده سر بزير و چرتى راه مى. آم شده بود

  .چند روز است ريش هاى خود را هم نتراشيده اند
ه شد و با تحكم ديدم آه همسايه خياط ما از تكسى پياد آفتاب قسمتى از آسمان را پيموده بود و من هنوز نشسته سرك را مى

من آه تا آنوقت . ى تان، وضع خراب است، شايد مجاهدين درگير شوند آنى؟ زود برو خانه اينجا چه مى: مرا صدا زد
آدام مجاهدين : روابط خصمانه بين مجاهدين را نمى دانستم فورًا برخاسته، آنار خليفه خياط در حرآت شده، پرسيدم

شنيدم آه شوراى نظار با حزب گلبدين جنگ خواهد آرد، رشيد دوستم با شوراى در شهر همينقدر : درگير ميشوند؟ گفت
دانم آه آى با آى  گروپ هاى ديگر را نمى. نظار يكجا شده و صاحب منصبان وزارت داخله با گلبدين اتحاد آرده اند

خواهر .  را به مادرم گفتممن به سرعت نان هايم را از نانوايى گرفته، خانه رفتم و با نگرانى جريان. يكجا خواهد شد
آشند؟ مادرم او  ما را مى: لرزيد از مادرم پرسيد  ساله و صنف اول مكتب بود، شديدًا ترسيد و درحاليكه مى٦آوچكم آه 

  .را در آغوش آشيد و دلدارى داد
رآز شهر بر اضطراب عجيبى ما را فرا گرفته بود و هنوز نيم پياله چاى صبح را نخورده بودم آه صدا هاى فير از م

 جنگ شدت گرفت، از هر طرف صداى انفجار ١٢ساعت هاى . خاست و بعد چند انفجار پياپى آسمايى را لرزاند
. به زير زمينى آه در زمان حكومت نجيب ساخته بوديم پناه برديم. ى غليظى از دو پيچيده شد برميخاست و آابل در هاله

دو شب . شد، فقط  گهگاهى مرمى توپ يا موشكى سقوط ميكرد ير مىاز ده ُبرى و نواحى آن آم آم سالح هاى خفيف ف
گاهى آه سمت آتش بطرف . جنگ در شرق و شمال آابل شدت گرفته بود. را در زير آتش نه چندان شديد سپرى آرديم

بزودى شايد : عصر روز دوم خليفه خياط به خانه ما آمد و گفت. آردند شد، همسايه ها يادى از يكديگر مى ما سرد مى
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مادرم . در آنصورت وضع اين منطقه بكلى خراب خواهد شد. ى ما باهم درگير شوند حزب وحدت و اتحاد در منطقه
 بود و با شنيدن اين خبر حالت ١٠داد، خواهر بزرگم شكوفه صنف  لرزيد و به صحبت هاى خليفه گوش مى چون بيد مى

خورد، ما چه  را مى بود تا غم ما اى آاش پدر ما هم مى: گفت ريخت، باخود مى ضعف پيدا آرد و در حاليكه اشكهايش مى
  . آرده به شمالى گريخترهابرم، وى همانروز هست و بود خود را  من امروز فاميلم را  مى: خواهيم آرد؟ خليفه گفت

يى تمام سه روز بعد گفته هاى خليفه خياط  به واقعيت پيوست و جنگ چنان شديدى بين اتحاد و وحدت شروع شد آه گو
. پنج شبانه روز نتوانستيم از زيرزمينى بيرون شويم، قيافه هاى ما به مرده ها شبيه شده بودند. آوبند دنيا منطقه ما را  مى

روز ششم گلوله توپى به ديوارى . ريخت ديد و اشك مى مادرم پيوسته به او مى آزرد، تب شديدى خواهر آوچكم را مى
صدا ها و جيغ . ى ما خفه شويم دو خاآى غليظى به زيرزمينى داخل شد، نزديك بودهمهى ما اصابت آرد، گر جنوبى خانه

ى همسايه پيچيد، دو ساعت بعد آه آمى از فشار گلوله ها آاسته شد خود را به خانه همسايه رساندم، پسر  هايى در خانه
مادر و پدرش لحظه به لحظه ضعف آرده . اى پيچيده بودند بزرگش احمد تكه تكه شده بود، پارچه هاى بدن او را در تكه

  .ى خانه دفن آردند عصر همانروز هشت نفر از همسايه ها جمع شدند، جسد او را در گوشه. افتادند مى
ى  مادرم در گوشه. برى متمرآز بود، آوچه ها در اثر چپه شدن ديوار ها مسدود شده بودند جنگ همچنان در اطراف ده

فردا چه بخوريم؟ و به مقدار برنجى اشاره آرد، دو روز هم با اينها تير : و گفت ا ترآردزيرزمينى آخرين بقاياى آرد ر
  .خواهدشد

باالخره در ذهن خود به نتيجه . مادرم از ديروز بفكرهايى رفته، هرلحظه ميخواست چيزى را با ما در ميان بگذارد
ه خيرخانه نزد پسر آاآاى پدرت برويم، ديگر هر وقت وضع آمى آرام شد بايد ازين جا برآمده ب: رسيده، اعالم آرد

ربايند،  ما  گويند افراد مسلح دختر هاى جوان را مى آردن درين مخروبه ها ناممكن است، بخصوص اينكه مى زندگى
 ساعته اعالم شد، بفوريت خود را جمع و جور ٢٤هرطورى شده بايد به جاى امنى پناه ببريم، سه روز بعد آتش بس 

شد، فاميل احمد هم فرار  تمام آوچه ها و خانه ها ويران شده بودند و اثرى از همسايه ها ديده نمى.  برآمديمآرده از خانه
فقط پيكپ هايى با مردان مسلح . دويدند مردم در حال فرار بهر طرف مى.  خود را به جاده عمومى رسانديم.آرده بود

او از خواهرم شكوفه . از راه آوچه ها نرويم آه خطر داردآرد،  مادرم تاآيد مى. شدند بسرعت درحال عبور ديده مى
تك تيرهاى دو ساعت بعد به سيلو رسيديم، . اندازه تشويش داشت و بهمين خاطر چادرى خود را به او پوشانده بود بى

  .رفتيم هراس به پيش مى چون با فير و صدا خو گرفته بوديم بى. رفت هوايى از  هر طرف به فضا مى
اى در سايه سيلو نشست و  مادرم لحظه. آرديم گاهى من و گاهى مادرم او را پشت مى. م همانطور تب داشتخواهر آوچك

اين آتش بس ها اعتبار ندارند هرلحظه امكان درگيرى است زود تر : ما بدور او حلقه زديم، بعد بسرعت به راه افتاد و گفت
. كوفه براه افتاد آه يك بار ه از آنطرف سيلو فير هايى شروع شدمادر، خواهرم را پشت آرده به دنبال من و ش. حرآت آنيم
دو گروپ خودى برروى چند پاره آهن آهنه درگير . ى پياپى بعد فيرهاى راآت يكباره ساحه را در آتش فرو برد چند ضربه
فجارى، دود و آتش مادرم تا توانستيم خود را جمع و جور آنيم راآتى بديوار پهلوى مادرم اصابت آرد، صدا و ان. شده بودند

آخرين فرياد مادرم را شنيدم و بعد رگبار هاى . ما خود را به زمين انداختيم. را با خواهرم آه در پشتش بود در خود پيچيد
  .آردند ناخود آگاه به گواليى آارته مامورين رسيديم، مردم همگى فرار مى. پى در پى من و شكوفه را به پيش راندند

پيكپ هاى بسيارى آه اآثر افراد آن مخابره هايى را در دست . ما تا عصر مات و مبهوت انتظار ختم درگيرى را داشتيم
شكوفه بيخود شده، . رفتن به محل حادثه را نيافتيم ما هرچه گريه و فغان سر داديم اجازه. داشتند به آن محل تجمع آردند

من از ناحيه او تشويش داشتم آه مبادا او را ببرند لذا او را . آند خود را مىزد و موهاى چادرى را انداخته بروى خود مى
آن شب تا صبح نخوابيديم و . جريان را به پسر آاآاى پدرم قصه آرديم. راضى آرده بسرعت بطرف خيرخانه به راه افتاديم
پدر در خانه غير فقط با شكوفه افتاده،  ىمادر و ب من اولين شبى بود آه بى. شكوفه از گريه افتاده، رخسارش آماس آرده بود

زد و ما براى آرام آردن او چيزى نداشتيم  دانستم بعد ازين چه خواهد شد؟ شكوفه بيخود، زيبا خواهر آوچكم را صدا مى نمى
  .آه بكار بگيريم

شايد تكه . شد قه ديده مىصبح چند نفرى بدنبال جنازه هاى مادر و خواهرم رفتيم، نه اثرى از آنها بود و نه آسى در آن منط
  .هاى بدن شان را حيوانات خورده و يا در گودالى انداخته شده باشند

  . ى باغ باال نرسيده بوديم آه آتش بس ختم و آابل دوباره در انفجار و آتش فرو رفت هنوز به گردنه ما
. سرپرست يكهفته در خيرخانه مانديم ىمن و شكوفه تنها و ب. ى مختصرى براى مادر و خواهرم در خيرخانه گرفته شد فاتحه

  .حيران بوديم آجا برويم و چه آنيم. ريخت خورد و شب و روز اشك مى شكوفه چيزى نمى
اى آه هر روز در آابل اتفاق  دادم و از صدها آشته من او را دلدارى مى. شكوفه آنروز بسيار گريسته بود. عصر روز بود

آهسته . گرفت ديدم و دلم آرام مى ت آه اى آاش قبر مادر، پدر و يا خواهرم را مىگريس شكوفه مى. آردم افتاد ياد مى مى
شد، زن پسر آاآاى پدرم آمده تالش داشت  او را آرام آند آه پسر آاآاى پدرم بسرعت  آهسته صداى گريه شكوفه باالتر مى

مها با بسوى  فهميديم بى ما بخود نمى. داسماعيل، شكوفه، پدر تان از ايران آم: داخل حويلى شد و به آواز بلند صدا زد
لود آ پدرم با حالت زار رسيد و از مادرم و زيبا پرسيد، جريان را به او قصه آرديم و او با چشمهاى اشك. دروازه دويديم

روزيكه به مرز رسيدم در موترى با قاچاقچيان آدم بسوى زاهدان : قصه دوسال زندانى شدنش را در زاهدان آرده گفت
 نفر ى آه در ٤دو آيلو ترياك را از موتر پيدا آرد مرا با .  آردم در راه موتر توسط نيروهاى امنيتى توقف داده شدحرآت
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ده روز . درين دو سالى آه در زندان بودم هرچه تالش آردم با شما تماس بگيرم ممكن نبود. موتر بودند به زاهدان بردند
  . امروز درين جا شما را يافتم. ز عصر به ده برى رفتم همه چيز ويران بودديرو. قبل رهايي يافته بسوى شما حرآت آردم

  .گريست به من مبارآى داد و فردا بسوى پشاور حرآت آرديم شكوفه در حاليكه از شوق ديدار پدر و غم مادر سخت مى
  

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

  ١۶شماره 

   مينويسند خودآابليان با خون
  

  پارچه توپ آاسه سر آارگر را بر داشت
  

 
 
  

افراد مسلح از . اى دپلماتيك در هشتم ماه رسمًا قدرت را به مجاهدين سپردماه ثور شروع شده بود، رفت و آمد ه
فرداى آن روز، ابتدا جنگ . آابل ريختنده شروع سال براى ورود به پايتخت آمادگى گرفته بودند و چون  مور و ملخ ب

نظيم هاى درگير تقسيم تا يكهفته آابل بين ت. سرعت تمام شهر را در برگرفته در اطراف وزارت داخله شروع شد و ب
  .ى ديگر شهر مشكل گرديد رفت و آمد از يك نقطه به نقطه. شد

ميراجان آه آار گر عادى ترميم خانه مرآزى در پلچرخي بود، مثل صدها آارگر ديگر بيكار شد و در خانه محصور 
 زندگى بخور نميرى پنج طفل، زن و مادرش در مكرويان سوم وى با. او را دوستانش آارگر خطاب مىآردند. گشت
  .داشت

هاى امنى در اطراف گريختند،  روز شدت بيشترى مىيافت، آنانيكه توان خارج شدن از آابل را داشتند بجا جنگ هر
وقتى از سوى فاميل زير فشار . او همان خانه بود، حاضر نمىشد آن را رها آرده بگريزد ى عمر اما آارگر آه ثمره

درينجا نه وزير و وآيلى زندگى مىآند نه آدام دفتر و : ت، بسيار عادى مىگفتترك آردن مكروريان قرار مىگرف
ديوانى وجود دارد، ماهم مردم بيطرف و بىغرضى هستيم، چرا اينجا را رها آنيم و از همه مهمتر آجا برويم، تمام 

  .آابل زير راآت قرار دارد
نى و سنگرى نداشتند، لذا با شروع جنگ به حمام و مردميكه در مكروريان زندگى داشتند مثل ساير نقاط شهر زيرزمي

هنوز چند روزى از جنگ سپرى نشده بود آه اصابت راآتى به منزل پايين اپارتمان آارگر آه . دهليز پناه  مىبردند
. صاحب آن چند روز قبل گريخته و هست و بود خود را در خانه گذاشته بود، آتش سوزى سنگينى را بوجود آورد

آارگر هر طرف مىدويد و با آوردن سطل هاى آب . در بالك مانده بودند به خاموش آردن آتش اقدام آردندافرادى آه 
. ديگران را بكار فرو نشاندن آتش تشويق مىنمود، جنگ بشدت دوام داشت و تمام آابل در آتش و انفجار مىسوخت

اى  تمام بالك را لرزاند و اصابت پارچهى توپ در اپارتمانى آه مىسوخت  يكباره انفجار ديگرى با اصابت گلوله
  .ى سرش را برداشت و پهلوى آتش ميان فواره هاى خون به آرامى جان داد برفرق آارگر نيمى از آاسه
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اما در . جسد او را به دهليز باال برده زن، مادر و بچه هايش فرياد مىآشيدند و خود را باالى جسد آارگر مىانداختند
تن ديگر هم جان داده باشند، اين آوازها نه به گوش آسى مىرسيد نه آسى را  ياراى حرآت آن لحظه آه شايد دهها 

دو گروپ مسلح در حوالى مكروريان بدو طرف دريا درگير شده بودند و تا يكهفته با . بود تا آمده آنها را تسلى دهد
  .آوفتند تمام وسايل جنگى يكديگر را مى

مكروريان ديگر نه  اما در. ب بعد در زير گلوله و آتش جسد او را بخاك سپردندبرادر و چند نفر همسايه آارگر دو ش
در همان دو روز اول جنگ اآثر مردم رو به فرار . اى مانده بود نه بالآى آه سوراخ سوراخ نشده باشد در و دروازه

نه هاى شان تالش آرده بودند زندگى هزاران فاميل آه عمرى براى ساختن خا. نهاده، ظاهرًا به جاهاى امنى پناه بردند
  .در دو روز با آش آردن چند ماشه دود و خاآستر شد

ى محقرى آه از  آنكه چيزى را انتقال داده بتوانند به داراالمان گريختند و در خانه پدر آارگر هم بى زن و فرزندان بى
  .پدر آارگر به ارث مانده بود جابجا شدند

آمد، وقتى جنگ شروع  بزرگ خانواده تكيه گاهى براى نواسه ها به حساب مىمادر آارگر آه زن مسنى بود بعنوان 
. چسباندند لرزاندند، نواسه ها بدور مادر آالن جمع شده خود را به او مى شد و آواز هاى مهيب انفجار، آابل را مى مى

صر تمامًا چپاول شده حتى اى مبدل شده بود، خانه هاى مردم، دفاتر دولتى بشمول ق داراالمان در مجموع به مخروبه
العاده آم شده بود، فقط از سنگرهاى  آهن پاره ها  را نيز برده بودند، لذا گشت و گذار افراد مسلح در آن ساحه فوق

  .گرفتند زدند و متقابًال  از آوه تلويزيون سنگرهاى آنجا زير آتش قرار مى باالى آوه، مرآز شهر را مى
 بود با اندك آرامش خود را به دآان هاى مندوى رسانده و مقدارى مواد غذايى خانم آاگر آه سرپرست فاميل شده

  .آردند ى برادر آمك مى برادران آارگر هم تا حد توان به خانواده. آورد بدست مى
 ساعته  اعالم شد، مردم فرصتى پيدا آردند تا آب و مواد غذايى پيدا آرده براى ٢٤يكى از روز هايى آه آتش بس 

خانم آارگر آه آوچكترين طفل دخترش را به همراه داشت با خواهر آارگر سوار موتر شده .  آماده شوندجنگ بعدى
با آنكه آتش بس . آرد موتر با چقرى هايى آه در جاده ايجاد شده بود به آندى حرآت مى. بطرف شهر در حرآت شدند

ستاد آمى سريعتر حرآت آن اين آتش بس ها ا: شد اعالم شده بود، مردم فوق العاده مضطرب بوده هر لحظه صدا مى
با اين التماس هاى پياپى سوارى ها، موتر از سه . ى جنگ است هيچ اعتبار ندارند، هر دقيقه امكان شروع شدن دوباره

ى سالح ثقيل از  آه چند ضربه راهى دهمزنگ بطرف شهر دور خورد و هنوز به سرعت عادى نرسيده بود
فرياد هاى نامفهومى در موتر پيچيد و موتروان به . ون موتر را سوراخ سوراخ آردسنگرهاى باالى آوه تلويزي
يك مرمى . چكيد گويى چندين گوسفند را قربانى آرده اند از دروازه هاى موتر خون مى. وارخطايى موتر را توقف داد

ترك خواهر آارگر اى هم به دست دخ ى خانم آارگر اصابت آرد آه از طرف ديگرش خارج شد و پارچه به گرده
خواهر آارگر با . خانم آارگر را به شفاخانه صليب سرخ در آارته سه رساندند. آرد خورد و طفلك هر لحظه غش مى

اى افتاده  تمام قوا تالش داشت زن برادر را از مرگ نجات بدهد و با دادن چند بار خون در همانروز بيهوش در گوشه
وقتى خبر مرگ خانم آارگر به . اد و پنج طفلش را به مادر آالن پيرشان سپردفرداى آن روز خانم آارگر جان د. بود

پنج . اى مات و مبهوت ماند، عصر آن روز شهيد را بخاك سپردند حرآت و در گوشه بيچاره بى. مادر آالن رسيد
ه چيزى خورد و نه مادر آالن تا پنج روز ديگر ن. رسيد داد شان نمىه طفلش آنقدر گريسته بودند آه ديگر اشكى هم ب

ى داراالمان مانده دو خواهر  اطفال آارگر  بىدادرسى در خانه. چيزى گفت و صبح روز پنجم زندگى را وداع آرد
  .آارگر بين خود نوبت آرده روز يكى مى آمد و اطفالش را سرپرستى مىآرد
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