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 ٢۵شماره 

  آابليان با خون مينويسند
  

  فرشتــه ي ما را آشتنــد
  

گنهكاران اصلي از . در جاده هاي آابل قدم مي ماندند ما تا ناوقت هاي شب بيدار بوديم» فرشتگان موعود«شبي آه 
ي درشت راديو ها از صحبت ها. يد و اضطراب در پلك هاي تك تك ما پيدا بودــبيه امـآابل گريخته بودند چيزي ش
  .هيچ آس نمي فهميد فردا چه خواهد شد. همه ي ما به سازمان ملل چشم دوخته بوديم. زدند گلبدين و مسعود حرف مي

  
جمعًا يازده سر عايله بوديم و هر آس بكاري . ي محقري بر روي آوه چهلستون آفتاب رخ بود ي ما در آوچه خانه

شايد هم . درم به ديدار يكي از دوستان گذرگاهي مان رفتهنوز جاده هاي صبح خلوت بود آه ما. اشتغال داشت
چكمه هاي مردان مسلح هر لحظه پشت خانه ما تق . او تا زوال برنگشت! گفت را مبارك باد مي» حكومت اسالمي«

 بر تپه ها از صبح و يا شايد هم از شب. گشتند َل با سالح هاي گوناگون اين طرف و آن طرف مي    دل د. آردند تق مي
حس ششم ام خل مي زد، نكند جنگي . ديدم ترسي ناخود آگاه مرا مي لرزاند وقتي به آوه مي. سنگر آني آغاز شده بود

گويي تمام . قيامتي برپا شد. دسترخوان را به آخر رسانده بوديم آه ناگهان تصورم به واقعيت پيوست. شروع شود
استيم فرياد بكشيم راآتي در دهليز سقوط آرد و ما آه بي مادر و تا خو. گلوله هاي آابل خانه ما را نشانه گرفته بودند

دويد و زير رگبار  ادرم بي مهابا بسويي ميــم. ستر گـور شديمـفشرديم در آتشفشاني از دود و خــاآ پدر همديگر را مي
دهليز تان : يكي از همسايه هاي در حال فرار مادرم را صدا زد. را پاره مي آردي تفنگ داران زمين  بي وقفه

اي ايستاده موهاي خود  باور در گوشه مادرم ساآت و بي. وقتي از زير آوار برآمديم همه ما زنده بوديم. راآت خورد
ي مردم بروي زمين پهن شده بودند ولي مادرم آنقدر هيبت زده بود آه بر بلندي ايستاده گلوله را  همه. آند را مي
ي شورا جاي  قلعه.  به صحن مي انداخت صداي درد آلود مادرم برخاستوقتي آخرين نفر ما خود را. شناخت نمي

  .رويم پدر آالن تان مي
  

آنشب گذرگاه را آمتر . در پناه ديوارهاي سنگي و درخت ها گاه قد راست و گه خميده خود را به گذرگاه رسانديم
راشته بود و اولين شبي بود آه عو عو زوزه ي گلوله ها بر فراز شير دروازه و آسمايي پرده خونيني بر اف. آوبيدند

  .تا صبح بيدار بوديم. پنداشتي خاك آابل را به توبره مي آشند. سگ ها و بانگ خروسي از آابل برنخاست
  

نيمه هاي روز به . ما هيچ چيز نداشتيم. باريد  ابر غم آمي تيت شده بود و باران سرب آمتر مي٩فردا ساعت هاي 
او آن قدر بهت . اش را از دست داده بود در چند ثانيه مادرم هستي سي ساله.  بيخوابخسته و. قلعه شورا رسيديم

دانم آن شب پدرم آجا  من تا بحال نمي. اش هم وسواس نداشت زده بود آه حتي براي عزيزترين لحاف و دوشك
در نزديكي . افتاده بوداي بود، مقداري آرد به پشت بسته، بسوي خانه پدرش براه  او آه مامور پايين رتبه. خوابيد

هاي پل خشتي در حاليكه از بين دو گروه مسلح بسرعت رد مي شده يكباره آتش دو طرفه پل خشتي را اژدها گونه 
ي ديگر   مرده٣۴بيچاره تا ناوقت ها آنار . در چنبره گرفته و در دم سه مرمي به سينه و شكم او اصابت آرد

دانم آي ها او را به شفاخانه چهار صد بستر  عصر نمي. رده بودانتظار مرگ را آشيده، خون زيادي ضايع آ
اش را در ذهن مي پرورانديم هفت روز بعد خبر او را از شفاخانه دريافت آرديم و  ما آه فقط فاتحه. رسانده بودند

  .او نحيف و معيوب شده بود.  روز بعد او را ديديم٢٠
  

زد آمند گلوله و  صبح بهاري آه زمين هاي پدر آالنم سبز مي. شد جنگ آهسته آهسته بسوي ده خدايداد آشانده مي
با چند آمپل و ظرف به . ما ديگر سبك شده چيزي به همراه نداشتيم. راآت بر گلوي اين منطقه نيز حلقه شد

، از چهلستون و بعد به گذرگاه، از آنجا به چهار راهي عالوالدين، بعد به ده دانا، از آنجا به تايمني بعد به جنگلك
چون ديگر درين . آنجا به سمت خانه و دوباره به چهلستون سرگردان شديم آه هر انتقال ما قصه هاي دردناآي دارد

در .  فاميل در يك صنف جابجا شديم۴. ي باقي نمانده بود به مكتب نازو  اناي مكروريان آهنه پناه برديما منطقه آلبه
به مجسمه هايي تبديل شده . گوش هاي ما با فير عادت آرده بودند. يمخورديم و مي لوليد شبانه روز يكبار چيزي مي

. گويا به نوبت ايستاده بوديم. آرديم هر روز زخمي ها و آشته ها را تا و باال مي. شناختيم بوديم آه مرگ را نمي
موال چپاول ديديم آه با موتر هاي پر از ا فقط افراد مسلحي را مي. هيچ آس از قوم و خويش خود اطالع نداشت

  .را بر شيشه نصب داشتند» رهبري«موتر هايي آه عكس . ي مردم از آوچه هاي ويران مي آمدند شده
  

برديم و تا ناوقت هاي شب و گاهي تا  وقتي راآت ها مكروريان را هدف مي گرفتند ما به زير زميني ها پناه مي
فرشته . آتش بسر ميبرديم چند آمپل و صندلي بيشب هاي سرد زمستان با . صبح دران سياه چال ها غوطه ور بوديم

مادر، آخر زمستان مكتب ها شروع : خواهر آوچكم دران سردي خود را به مادرم مي چسباند و گاهي مي پرسيد
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فقط من بودم آه او را . ما همه به او مي ديديم و هيچ آسي پاسخي نداشت. مي شود؟ او صنف اول را تمام آرده بود
زور بين : با لبخند تصنعي مي گفتم بين الملل جنگ ها را خاموش مي سازد و او آودآانه مي پرسيداميد مي دادم و 

  . دانستيم ميرسد؟ ما هم اين محاسبه را نمي» رهبران«الملل به 
  

ما همه بسوي زير زميني فرار . شبي غرق اين سواالت بوديم آه يكباره انفجاري پشت آلكين صنف ما را لرزاند
اما دير شده بود او با همان آرامش . آيد رم صدا مي زد فرشته، فرشته، هله زود شو، راآت ديگري ميماد. آرديم

برادرم . من بسوي او دويدم تراوش خون از الي آمپل قلبم را لرزاند. زد اش فقط مادرم را ميديد و پلك نمي هميشگي
او آغاز مكتب را نديد و . برد ا راه بجايي نميفرياد هاي مادرم در انفجار خمپاره ه! فرياد زد، فرشته را آشتند

گفتند امانت باشد بعدًا او را . شبانه در زير انفجار هاي مداوم راآت ها در آنار درب مكتب او را به گودالي سپرديم
ب خواست مكت اي انتقال او را مجال نداد، مثلي آه نمي دهيم اما راآت هاي دوامدار چند هفته به قبرستان انتقال مي

بعد آه به چند جاي ديگر گريختيم قبر او را هم به . را ترك آند و دعايي آرده او را در همان جا به ابديت سپرديم
  .ما آخر به نيمروز گريختيم. گلوله بسته بودند

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

 ٢۶شماره 

  آابليان با خون مينويسند
  

  بار گريختيم ما هفت
 

 آسمايي را چون دوبال نقره يي در ضمير فلك مي روياند و آابليان تازه به سالم صبح طليعه ي بامداد، شير دروازه و
ل نشينان انتظار اعالم شده بود و ما آاب» حكومت اسالمي«تازه . بر مي خاستند آه ناگهان قيامتي برآوه و آمر پيچيد

چـه شب . زميني يي را داشتيم آه در پرتو رحمت خود بر زخم هاي پانزده ساله مـرهـم التـيام بگـذارند» فرشتگان« 
  .هاي آه تا شفق داغ روبه خدا نشستيم و براي پيروزي اينان دعا آرديم

ي باران گلوله از دامنه و فراز وقت. آنار قبر شاه شهيد در منزل يكي از دوستان جاجي مان آرايه نشين بوديم
تا خواستند . باالحصار گليم عزا را بر عشرتسراي آابل به گستراندن آغاز آرد، بچه ها سراسيمه از خواب پريدند

اولين باري بود آه خانواده ام را فراموش آرده دلم ميخواست از . فرياد بكشند هق هق شان در وز وز گلوله ها گم شد
هنوز بكنجي نخزيده بوديم آه دستك هاي خانه مجاور آتش گرفت و تق تق شعله . ميني پناه ببرمهمه زودتر به زير ز

از . باران راآت باريدن گرفت. اگر آتش اينجا برسد همه ي ما آباب مي شويم. هاي شان در گوشم محشري بپا آرد
د، آنروز درازترين روز سال ثانيه هاي بيحرآت در روحم وسوسه مي آاشتن. شش جهت آابل مظلوم را مي آوفتند

من هميشه از . درب منزل ما بسوي باال حصار بود.  گلوله ها آمتر به طواف محله ي ما مي آمدند١٢ساعتهاي .  بود
برج باروي آن آه روزگاري انگريزها را چون خوك هاي زخمي محصور آرده بودند لذت مي بردم  اين اولين باري 

از راه . اشك ما هم خشكيده بود. همه ي ما تشنه بوديم. نه ي اين يادگار نمـي زيسـتمبود آه  مي گفتم اي آاش بر دام
دوم زير زميني به خانه ي همسايه خزيده در پناه چند ديواريكه هنوز نغلتيده بودند دوان دوان خود را به خانه يكي از 

در الي اريم چون رفتن به دهليز و خانه مقداري طال و پول نقد را هم نتوانستيم برد. دوستان در آارته نو رسانديم
  .انفجار خمپاره ها نا ممكن بود

سرخي گلوله ها، آسمان . عقلم به جايي قد نمي داد. من تاصبح نخوابيدم. فقط زنده مانده بوديم. اولين شبي بود آه هيچي نداشتيم
صبحگاهان با .  بر فلك آويخته بودندگويي برگستوان سهراب. با صفاي آابل را چون غروب سرنوشت ما پرخون نموده بود

 را آورده اند و تمام زندگي ات را ٦٦موتر گاز ! سيد: يكي از همسايه هاي شاشهيدي ما فرياد زد. آوفتن در، دلم فروريخت
فكر مي آردم هر آس مال اش . من هنوز نمي فهميدم آه چنگيزيان بكابل هجوم آورده. زودتر خود را برسان. تاراج مي آنند

تك فير هاي از هر . هرچه زنم فرياد زد نرو، نرو، من و پسر آالنم دوان دوان خود را به شاه شهيد رسانديم .  خودش هستاز
. يك گروپ از افراد دوستم بستره هايم راسره نا سره مي آردند. هنوز صبح بود و مغلوبه آغاز نشده بود. سو زوزه مي آشيدند

چرا : با فريادي آه از هر سلولم نيرو مي گرفت صدا زدم .  سرتا پايم را فرا گرفتوقتي آن صحنه را ديدم ارتعاش عجيبي
يكي از آن جمع باقيافه ي شترگاو پلنگي و چشمان از حدقه بيرون آه با تحكم به ديگران دستور ! خانه ام را چور مي آنيد؟

خاطر حفاظت جان ومال شما جان مي آنيم و تو مجاهدين روي چه بخوابند؟ ما شب و روز ب: ميداد، خيره خيره بمن ديد و گفت
سرم گيج رفت و خون فوران . غالمغال مي آني؟ و بالفاصله با قنداق طوري بدهانم زد آه بيش از نيمي دندانهايم فروريخت

  .پسرم گريه مي آرد و فقط توانست با زويم را بگيرد و از چند آوچه عبورم دهد. نمود
اين . ته بوديم آه دو نفر مسلح پيرمردي را با پيپ روغن پهلوي خود نشانده ما را صدا زدندهنوز به جاده عمومي قدم نگذاش

 افغاني ام را گرفتند و بعد چند سيلي ٧٠مرا تالشي آرده . پيپ روغن را به چند مي خريد؟ گفتم من زخمي هستم و پول ندارم
  .يپول آه نداري چرا بيرون مي شو. به رخسار خون آلودم حواله آردند



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
3

آرامشي را » برادران بخاطر اآمال«روز هفتم . هفت روز راآت پراني بي وقفه ادامه داشت و آابل در زير انفجار جان ميداد
 نفر مسلح در خانه مجاور ما آمين آرده بودند ٣٠. من با پسرم براي آوردن آمي آرد و تيل به شاه شهيد رفتيم. بوجود آوردند

. بمجرديكه چشم شان بما افتاد، دو نفر دويده و دزد گفته بناي تهديد ما را گذاشتند. اج مانده بودموتر تيز رفتار همسايه در گار
اگر راست مي گويي آه مالك اين خانه هستي ما پسرت را نگهميداريم : قومندان سفاآي با نگاه هاي شيطاني به پسرم ديد و گفت
ند بند وجودم لرزيد، چون شنيده بودم آه بچه هاي بسياري را به ب. تا آليد موتر همسايه را نياوري او را رها نمي آنيم

باالخره با . گفتم زخمي و آمر شكسته ام من ميمانم پسرم بدنبال آليد برود. باالحصار برده و به پسته ها تقسيم آرده بودند
ن به اشاره به او فهماندم آه بر قبول آردندآه پسرم برود م) چون به ازبكي صحبت مي آردند نفهميدم( مشوره و پچ پچ بين هم 

من با قسم و قرآن قول دادم آه . تيل را آورده آه خانه هاي شما را مي سوزانيم. ساعتها من را نگهداشتند پسرم نيامد. نگردي
  .شما اين خانه ها را آتش نزنيد من آليد را مي آورم و رها شدم

هيد، سيا سنگ و رحمان مينه آشته يا متواري شدند نوبت چور و چپاول بعد از آنكه گلبدين و دوستم اتحاد آردند و مردم شاه ش
 رسيد و زرگر را از خانه بيرون آردند، آنچه طال ٦٦يك شب موتر گاز . در آوچه ما زرگري زندگي مي آرد. آارته نو رسيد

 ديگر را آجا آردي؟ او داشت همه را تحويل نمود ولي او را بشدت لت و آوب آردند آه تو دوآان زرگري داشتي طال هاي
بعد از اتمام آار زرگر . در حالي آه مي گريست و قسم مي خورد در زير ضربه هاي قنداق ناوقت هاي شب به سكوت پيوست

) او را نشاني آرده بودند(  ساله ي داشت و روزانه بخاطر آوردن نان به نانوايي ميرفت ١٣به خانه ي همسايه ديگر آه دختر 
 و مادر دختر با تمام قوا فرياد مي آشيدند ولي دادرسي نبود آه بداد شان برسد فقط گوشهاي ما بودند آه آن پدر. هجوم بردند

دخترك چند چيغ زد و از هوش رفت او را در موتر انداخته . صداها را ثبت مي آردند و تا حال در ضميرم نوسان مي آند
ه مي برآمدم پدر دخترك بروي خاآها نشسته خط مي آشيد و چيزي روز ها آه گهگاهي باران راآت آرام مي شد بكوچ. بردند

  .او ماليخوليايي شده بود. با خود زمزمه ميكرد
 از آارته نو به -ما چند روز بعد آه دختر پراني در آارته نو شروع شد به شوربازار گريختيم از آنجا دوباره به آارته نو

 از آارته نو به خيرخانه  و از خيرخانه به پاآستان -مدخان باز به آارته نو از قلعه اح- از شهرنو به قلعه احمدخان-شهرنو
  .  گريختيم آه هر گريزي دهها قصه ي دردناك ديگر  دارد

 »سادات«
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