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  ١٧شماره 
  

  آابليان با خون مينويسند
  

  مكتب و مسجدى نبود آه نگشته باشيم
  

گفته ميشد تا حزبي نباشي ممكن نيست . تالش هايم بخاطر آاريابي بجايي نرسيد. يكسال قبل ا ز مكتب فارغ شده بودم
ور نمير خانواده را پدرم دو سال قبل در گذشته بود، من و برادر آوچكم  آراچي آشي آرده، زندگي بخ. مقرر شوي
  .  مكتب بودند٣ و ١١خواهرانم صنف . ميچرخانديم

ي ما  اواخر ماه حمل همه. بكار آسي آار نداشته باشيد: مادرم هميشه ميگفت. فاميل ما يك خانواده غيرسياسي بود
  . دراضطراب بوديم،  زيرا بايد به عسكري ميرفتم، درآنصورت فاميل نان آورخود را از دست ميداد

من خوشحال بودم زيرا حداقل . اديو ها از آمدن مجاهدين خبرميدادند وآابل در انتظار توام با تشويش بسر ميبردر
  .  ازعسكري خالص ميشدم

واليات يكي بعد از ديگري سقوط . ي محقري در شاه شهيد از پدر براي ما ميراث مانده در آن زندگي ميكرديم خانه
ها سوار  نقاط مختلف  گروپهاي مسلح به شهر ريختند،  پلنگي پوشان بر پيكپ.  م شدميكردند و باالخره آابل هم تسلي

آناني آه از اختالفات بين مجاهدين باخبر بودند از تقسيم نقاط مختلف شهر بين شان صحبت . شهر را اشغال نمودند
  . آرده از وقوع حتمي جنگ بين تنظيم ها  بحث ميكردند

مردم بسوي خانه هاي خود . يده بوديم آه  فيرهايي در اطراف وزارت داخله آغاز شدبعد ازظهر، هنوز به جاده نرس
از اولين آوچه عبور نكرده بوديم آه انفجار شديدي . فرار ميكردند، ماهم آراچي خود را دور داده  بخانه برگشتيم

  . آسمايي را تكان داد و بعد جنگي آغاز شد آه آابل را در انفجار و آتش فرو برد
 همه به زيرزميني پناه برديم و يك هفته نتوانستيم قدم بيرون بگذاريم، خواهر آوچكم شبهاي اول سخت ميگريست و ما

 ۴ – ٣افراد مسلح درگروپهاي آوچك . يك هفته بعد جنگ آمي سرد شد، از زيرزميني برآمديم. تا صبح بيدار ميماند
اي هاي ما بدنبالم آمد و  يكي  از هم آوچه. هدين را ميديدمنفري گشت و گذار ميكردند و من اولين باري بود  آه مجا

تصميم دارم فاميلم را به شش درك انتقال بدهم اگر آراچي خود را  آورده لباسهايم را ببري مزد خوبي برايت : گفت
نوز از من آه درآن بيكاري از خدا آاري ميخواستم آراچي را آشيده لباسها را بار آرديم و ه. داده خوشحال ميشوم

مگر شما خبر نداريد : آوچه بيرون نشده بوديم آه سه نفر مرد مسلح در برابر ما ايستاده  يكي با آواز زمختي پرسيد
. آشي ممنوع است و بيدرنگ شروع به جدا آردن چند لحاف و توشك از اشياي ديگر بار بر آراچي نمودند آه آوچ

ي  اش به پايان نرسيده بود آه قنداقي حواله ت و هنوز جملهصاحب خانه بناي غالمغال را گذاشت آه مگر چور اس
ام را با اشيايي آه براي  گردنش آردند، مرد بيچاره چنان به زمين خورد آه تا چند لحظه تكان نميخورد و بعد آراچي

  .  با خود ميگفتند، آراچي بسيار بدرد ما خواهد خورد. خود جدا آرده بودند، بردند
ي آار خود را  از دست داده بوديم تا خانه گريسته، جريان را به مادر گفتيم واو هم بشدت  نه وسيلهمن و برادرم آه يگا

مثليكه تمام تنظيم ها شاه شهيد را بكوبند، باران سرب و گلوله . شام همان روز درگيري شديدي آغاز شد. گريست
ليظي حويلي را در خود فرو برد و هنوز باريدن گرفت و ناگهان گلوله توپي در صحن حويلي ما فرود آمد، دود غ

چه : مادرم بااينكه خود را به روي انداخته بود، فرياد ميزد. روشني انفجار گم نشده بود آه آخي ازميان ما برخاست
ي ما جواب داديم بجز ازخواهرك آوچكم آه با اصابت پارچه شكمش دريده، خون فواره  شد؟ بجان آي خورد؟ همه

شب دوم با هزار مشقت جسد . چشمهاي ما خشكيده اشكي نميريختند. ان بيرون شدن را نداشتيم شب ما تو٣.  ميزد
. ي خون سرخ شده بود ي ما چون آاسه اي دفن آرديم و تا صبح آنقدر گريستيم آه چشم هاي همه خواهرآم را درچقري

  . بعد ها بااصابت چند راآت قبرش هم از بين رفت
. ديم قوم و خويشي نداشتيم تا ما را آمك آنند لذا حيران بوديم آه چه آنيم و بكجا برويمما آه از شمال بكابل آمده بو

اي نبود تصميم گرفتيم بمجرديكه جنگ آمي آرام بگيرد، آارته پروان رفته درمكتب يا مسجدي جابجا  چون چاره
وايي از فراز ما عبور فيرهاي ه. فردا صبح جنگ آمي آرام گرفت، ما به عجله بطرف شهر درحرآت شديم. شويم

ايكه برداشته بوديم به پل محمودخان  ما تمام دارو ندار خود را رها آرده بامقدار آمي از وسايل ضروري. ميكردند
رسيديم آه ناگهان جنگ ازسرگرفته شدو و درگير ي سنگيني آغاز گرديد، مرمي هاي بسياري به دور و بر ما 

ويچه ها پروت آرديم آه راآتي درچند قدمي ما اصابت آرد، چند لحظه در اشيا را رها آرده در ج. اصابت ميكردند
من فرياد . دود و گرد ناپديد شديم، وقتي هوا روشن شد، مادرم را ديدم آه در ميان خون غرق شده بيحرآت افتاده است

را به شفاخانه رساندم، آنان خود را به او رساندم، بيچاره مادر، يك پايش قطع شده بود، موتري سررسيد، به عجله او 
. ا ش را بند آرده، بعد از سه شبانه روز بهوش آمد و بدنبال خواهر و برادرم ميگريست و جيغ ميزد خونريزي

مادرم بعد از بيست . يافتم روزهاييكه جنگ  آمي آرام ميگرفت من ازشفاخانه برآمده آنان را ميپاليدم ولي نشاني نمي
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مادرم را به آارته پروان رسانده در مسجدي ماندم .  بدوش گرفته از شفاخانه خارج شدمروز شفا يافته با يك پاي او را
. و خودم روز ها بدنبال خواهر و برادرم سرگردان بودم آه باالخره بعد از دو ماه هر دو را در سراي خواجه يافتم

نواده ما چون آولي هاي خانه بدوش  نفر خا۴. اينكه آندو چطور به آنجا رسيده بودند، داستان غم انگيز ديگرى دارد
  . مكتب و مسجدي نبود آه نگشته باشيم، نه جايي براي نشستن داشتيم نه ناني براي خوردن

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

 
  ١٨شماره 

  آابليان با خون مينويسند
 

  تا ابد عذاب وجدان ميكشم
  

تالش هاي آاآايم بخاطر سرپرستي خانه و . فتيم خانه و چند دآان خود را در جاده رها آرده پشاور ر١٣۶٢در سال 
اگر جنجال آنم مرا . غصب آرده، زور ما بدولت نمي رسد» خاد«تمام جايداد را : دآانها بي نتيجه مانده بپدرم نوشت

  .بجرم رابطه با اشرار دستگير مي آند و ما ديگر بدنبال خانه و دآان نگشتيم
  

پشاور محل حاآميت حزب .  سر عيال را به سختي مي چالند۶ شد و زندگي در پشاور، پدرم منشي يك تاجر پاآستاني
مرا يكي از هم آورسي هايم به حزب اسالمي جذب . اسالمي بود، تنظيم هاي ديگر چندان صالحيتي در آنجا نداشتند

د شرآت مي در جلساتي آه گهگاه در ليسه سيدجمال الدين گذاشته مي ش. آرد، پدرم از اين بابت چندان راضي نبود
.  بار هم شمشتو رفتم٣ – ٢. آردم، نشريه شهادت و ديگر نشرات حزب نيز از طريق همان دوست برايم مي رسيد

تنظيم هاي ديگر را غير جدي و تاحدي غير اسالمي مي . عمومًا در جلسات از شهادت و آخرت صحبت مي شد
  .غصب قدرت سياسي جدًا براي شان مطرح بود. دانستند

  
 به بعد وظايفي برايم داده مي شد و آن اآثرًا تعقيب افرادي بود آه تازه به پشاور مهاجر مي شدند در ١٣۶۶از سال 

جلساتي آه هر پانزده روز يكبار همان دوست هم آورسي ام داير مي آرد، شيوه هاي تعقيب، خبرگيري و خبر رساني 
  .عات حزب تنظيم شده امآهسته آهسته دانستم آه در بخش اطال. را توضيح مي داد

  
در جريان جنگ جالل آباد چند شبي داخل آمدم، آارم با عده اي در پشت خط جنگ رسيدگي به امور لوژستيكي بود و 

  .بعد تا سقوط دولت نجيب ديگر از مرز نگذشتم
  
ت باران ميكرد  ماه از درگيري هاي خونين تنظيمي در آابل گذشته بود، حزب در چهارآسياب مستقر و آابل را راآ۶

در جلساتي آه با تعداد بيشتري شرآت مي آرديم، عامل درگيري ها مسعود معرفي مي شد آه با مليشياي دوستم 
  .وحدت آرده بود و ما با توضيحات مسوول خود شديدًا احساساتي شده  حزب را آامًال بر حق مي دانستيم

  
پس فردا رفتني آابل هستيم، بايد آمادگي هاي الزم را بخانه آمد و گفت ) همان دوست هم آورسي ام(شبي مسوولم 

سرگروپ ما آه ظاهرًا جمعيتي است اصًال حزبي . با يك گروپ جمعيت رونده ي آابل مي شويم: گرفته و ادامه داد
  .مي باشد توجه آني ما را آسي نشناسد

  
معلوم شد  بعدًا. پانزده نفر بوديم ما جمعًا. اشتياق عجيبي در من موج ميزد زيرا دهسال بعد زادگاهم ، آابل را مي ديدم

شب اول را در اتاقي آنار وزارت دفاع سپري آرده، فردا بعد از چند رفت و . آه هرپانزده نفر نفوذي حزب مي باشند
  .آمد قومندان گروپ به داخل وزارت، گفته شد آه در مكروريان آهنه براي ما پوسته اي داده اند

  
سرگروپ جلسه اي داير آرد بعد از معرفي آامل افراد توضيح داد آه وظيفه ما گزارش محل با استقرار در پوسته،  

راآت ها و تعيين محل استقرار و فعاليت قومندانان شوراي نظار به يكي از پوسته هاي ارتباطي حزب اسالمي با رمز 
  .خاصي مي باشد

  
ر خود به بهانه هاي مختلف از پوسته برآمده در اي از افراد وفادا ام روزانه با عده سرگروپ و دوست هم آورسي

ي  نمودند و با مخابره آردن لحظه وزير اآبرخان، مكروريان و شهرنو گشت و گذار آرده محل هايي را مشخص مي
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گشتند آه معلوم ميشد  شبانه اين افراد برآمده تا ناوقت ها با پول و اشياي قيمتي بر مي. شد بعد همان منطقه آوبيده مي
خريدند و پول نقد آرده  آهسته آهسته دالالن و خريداراني پيدا آردند آه اين اجناس را مي. طقي را چور ميكردندمنا

  .من بعد از چند هفته صاحب چند هزار دالر شدم. شد بين ما تقسيم مي
  

ًا مخابره يكروز عصر جيپ قومنداني از شوراي نظار بسوي پل مكروريان در حرآت بود، يكي از افراد پوسته فور
 نفر از ٣٧وقتي آتش و انفجار خاموش شد من . آنوقت جيب گذشته بود. ي بعد باران راآت باريدن گرفت آرد و لحظه

  .آن شب تا صبح نخوابيدم.  زن را ديدم آه به روي سرك تكه تكه افتاده بودند۴جمله 
  

بخصوص در جريان جنگهاي . يشتر بودچون مردان بيشتر مجبور به گشت و گذار بودند تلفات شان نسبت به زنان ب
آني و مغلوبه آه آابل از چارسمت آوبيده ميشد تلفات روي جاده هاي فوق العاده باال  ميرفت  و بدينصورت هر روز 

زن هاي جوان و تحصيلكرده به پوسته ها . آرد قحطي بيداد مي. دهها يتيم و بيوه به خيل پدر مردگان افزوده مي گشتند
 روز استقرار با چندين زن ٢٠افراد پوسته ما بعد از . بسياري پوسته ها به فساد آلوده شده بودند. آردند آمده گدايي مي
آهسته آهسته رقصاندن زنان آغاز گشت، حداقل هفته يك بار در بالك آه فقط پوسته ما قرار داشت، . محشور گشتند

گرفتيم ديگر صحبتي از شهادت و آخرت بميان  همگي ما آرام آرام با وضع جديد خو مي. چنين جشني برپا ميگشت
  .آمد نمي

  
روزي از پل باغ عمومي ميگذشتم . خانه و دآانهاي ما ويران شده بودند. من روزها بدنبال فاميل آاآايم سرگردان بودم

آالن من بهت زده شدم، بيچاره در چادر . آرد آه زن يكي از خويشاوندان خود را ديدم آنار پل ايستاده، گدايي مي
او آه معلم سابقه داري بود شوهر و پسر آالنش با اصابت مرمي توپ شهيد شده . دستش به عابران دراز بود پيچيده و

از فاميل آاآايم پرسيدم، با اضطراب نشاني شانرا . بودند و از ديدن من خون در تنش خشكيد و بعد به سختي گريست
آن شب تا صبح .  شد، نفهميدم چطور راه مكروريان را طي آردمدر درونم توفاني بپا. در نزديك سراي شمالي داد

جناحهاي مختلف پهلوي . سه روز جنگ آنقدر شديد شد آه آابل در ميان آتش و خاآستر ناپديد گشت. بيدار ماندم
 .روز چهارم بعد از پرس و پال بسياري زن آاآايم را با پسر آوچكش در اتاق محقري يافتم. همديگر را مي آوفتند

با انفجار )  سال داشت١٢(آاآايم با پسر بزرگش . آنقدر تكيده به نظر مي خورد آه گويي بپايان عمر رسيده است
زن آاآايم در حاليكه باهاي هاي مي . راآتي در منزل شان تكه تكه شده، در ضمن مال و منالش تمامًا خاآستر شده بود

وقتي از دختر جوانش نرگس پرسيدم  رنگش چون .  آردگريست تمام دربدري ها و خانه بدوشي هاي خود را قصه
اي آاآايم  نرگس را بمن داده بود و من هم قبول  دو سال قبل طي نامه(گچ سفيد شد، سرش را بديوار آوبيدن گرفت 

هر صبح به گدايي مي : لرزيد با لكنت گفت من با تحكم تكرار آردم، نرگس آجاست؟ در حاليكه بدنش مي) آرده بودم
  . آرد آيد، من تا عصر ساآت و بيخود بديوار تكيه آرده آشوبي در دماغم بدمستي مي د، گاهي شب نميبرآي

  
. شد خيره تر بمن ميديد هرچه نزديكتر مي. مرا نشناخت. اي رسيد هوا تاريك شده بود آه نرگس با چادري پاره پاره

ه، او به زمين خورد و غش آرد و ناوقت هاي شب پسر آاآايت از پشاور آمد!  نرگس: مادر با آواز گرفته اي صدا زد
  .ي ويراني آابل را بيان مي آردند، من تا صبح گريستم فردا تا عصر قصه. بهوش آمد

  
تا پشاور در افكار و . گردم گفتم فاميل آاآايم را پشاور رسانده بر مي. فردا شب پوسته رفتم يكماه رخصتي گرفتم

  .شد، بايد تا ابد عذاب وجدان بكشم خوردم و ناخود آگاه در ذهنم تكرار مي يجناياتي آه مرتكب شده بودم غوطه م
  

چون امثال من او را (برايم گفته بودند اگر از اطالعات حزب برآيي حتمًا نابود مي شوي  لذا با نرگس عروسي آرده 
  .ختمبه ايران رفته از آنجا به خارج گري) اي نداشت به چنان سرنوشتي انداخته بود، مالمتي

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

 


