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  داکتر عبدالحنان روستايی

   ٢٠٠٨ دسمبر ٤المان، 
  

  
  ، قربانی جنِگ جنايتکارانمينا

  
 خانواده ای با دختران و پسران خود می زيست که اوالد در همسايگی نگارندۀ اين سطور در يکی از دهکده های کابل

اين دختر، چنانيکه از نامش هويداست، در ستر و تمکين صبر و برده باری و در کمال . نخستين آنها مستوره نام داشت
اوضاع مشقت زای اقتصادی، بدن نحيف او . عجز و بيچارگی و کار شاق و غريبی در آغوش گرم خانواده بسر می برد

با آنهم او بار گران . را زار و گونه های رخسار زيبايش را بيرون کشيده بود و گاهی هم به بستر مريضی می انداختش
. زندگانی خانوادۀ خود را بدوش می کشيد و به خدمت والدين و خواهران و برادران خود به بهترين صورت می رسيد

به نام نعيم که گرمی و سردی دنيا بسيار ديده و تلخکامی در گوشۀ ديگر آن دهکده جوانی تنومند و کار کشته ای 
از قضای . روزگار فراوان چشيده بود، در آغوش خانوادۀ خود در اوضاع و احوال بد تر اقتصادی زندگانی داشت

ی نعيم گاهی دهقان. روزگار فلک سرنوشت اين دو جوان را به هم گره زد و هستی آنها را در نيستی و تهيدسی پيوند داد
وقتی کاکا . و زمانی مزدورکاری و روزگاری به چاه کنی مصروف می شد و از اين طريق بخور و نميری پيدا می کرد

نعيم را در راه، يا در نيمه راه و گاهی در سر کوچه می ديدم، او بلند حرف می زد، دهنش پرخنده ولی کمرش زير 
ا سخت در کمر پيچانده ميبود، يک دستش را هميشه به پشت فشار چاه کنی چنان خم شده بود که با آنکه لنگوته اش ر

مستوره همسر کاکا نعيم که در خانۀ . او با اين حالت زار هميشه کار می کرد و با همه مهربان بود. خود می گرفت
از وصلت . شوهر با غربت بيشتر آشنا گرديده بود، تنش ضعيفتر و رخساره اش زارتر و مريضيش بيشتر گرديده بود

ين دو فلک زده چهار دختر و يک پسر به دنيا آمدند که نام يکی از اين دختر ها مينا و برادرش که آخرين فرزند ا
نوشتن سير زندگی هر کدام از اعضای اين خانواده داستانيست غمبار و غمنامه ايست حزن . خانواده بود، قسيم نام داشت

تاهی از زندگانی مينا می پردازد که از زبان پسر مامای مينا انگيز و نگارنده از آن جمله به شرح مختصر مقطع کو
  .شنيده است

از آخرين ديدار نگارنده با کاکا نعيم دقيقًا سی سال می گذرد، سی سال جنگ، خواری و دربدری اين ملت مظلوم که با 
وام يافت و با تجاوز کودتای منحوس هفت ثور آغاز گرديده، با مصيبت هشت ثور به بلوغ رسيد و با آمدن طالبان ق

  . امريکا و ناتو هنوز ادامه دارد
بر حسب تصادف ديروز يکی از بردرزادگان مستوره يا پسر مامای مينا را ديدم که بيدرنگ از او جويای احوال کاکا 

او در حاليکه اشک بر چشمانش حلقه زده بود، شمه ای از بالی جنگ را که باالی آن . نعيم و خانواده اش گرديدم
خانواده وارد آمده بود، بيان کرد که من از مجموع آن تراژيدی عظيم، خوانندۀ گرامی را با امانت داری فقط در جريان 

  .غمنامۀ مينا دختر دوم کاکا نعيم قرار ميدهم
  :او چنين به سخن آغاز کرد . قبل از همه از پسر مامای مينا جويای احوال کاکا نعيم گرديدم

ير باشندگان ده زير تاثير اوضاع جنگ بسيار فقير و ناتوان شده بود، همه امکانات امرار زندگانی کاکا نعيم که مثل سا"
زراعت و دهقانی نسبت خشکسالی های . را چنان از دست داده بود که نه برايش دست ستيز مانده بود و نه هم پای گريز

. در بدل کمر دردی دوامدار آموخته بود، رونق نداشتهمچنين چاه کنی که کاکا نعيم هنر آنرا . متواتر امکان پذير نبود
سنگ کنی که با نقب زدن همراه بود، از طرف حکومت ببرک کارمل بخاطر آن منع گرديده بود که مواد منفجره بدست 

يگانه راهی که باقی مانده بود ريگ کشی در . و کدام مدرک ديگر امرار معاش نيز به چشم نمی خورد. مجاهدين نيافتد
بنا بر آن کاکا نعيم که نيرويش در جار و جنجالهای زندگانی و اوضاع و احوال جنگ بسيار به تحليل . تر دريا بودبس
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رفته بود، به کار ثقيل ريگ کشی روی آورده و با آنکه کمرش عيبی بود روزانه ريگ های ثقيل را از قدش باال تر به 
، تا اينکه روزی اجل به سراغش آمد و جان و جسم و روح و موتر می انداخت و شبانه از درد کمر فرياد می کشيد

موتر اندکی بايد به عقب . او روزی موتر الری را پر از ريگ کرده بود. روانش را از زير بار گران زندگانی رهانيد
در لحظه ای کاکا نعيم که از ضعف بسيار نتوانسته بود خودش را َبج کند، در بين موتر و جناح دريا گير کرد و . می آمد

مرگ کاکا نعيم زندگی مستوره و اوالد هايش را به جهنم . جان به جان آفرين سپرده زحمت وجودش از ميان برفت
بنا بر رسم مستمر اجتماع بايد قسيم که آخرين فرزند کاکا نعيم بود، . واقعی تبديل کرده بود که شرح آن دفتريست جداگانه

نوجوانی مرگ بی پدری را چشيده و آفت زندگانی بدو بسيار رسيده بود، روانش قسيم که در . نان آور خانواده می شد
چندی از اين مصيبت نگذشته بود . تکان های جدی خورده بود که بر اثر آن آينده در چشم او بد تر از حال جلوه می کرد

  .که دختر اول خانواده بايد شوهر می گرفت و اينک نوبت به مينا رسيده بود
 خانۀ پدر هرگز روی آرامی نديده و دمی بی الم نکشيده بود، با دل پر درد و رخسارۀ زرد به اميد فردای مينا که در

چشم و دل مينا که به جز از محبت پدر و مادر از هيچ نعمتی در زندگانی سير نشده بود، . روشنی به خانۀ شوهر برفت
همسر مينا که در دهکدۀ . ر دل می پرورانيددر حسرت خوشی و سعادت آينده می سوخت و آرزوهای زيادی را د

مينا به اميد آنکه شايد همسر . مجاور می زيست، غنچه های اميد را در دل مينا برای زندگانی فردا پيوسته تازه می کرد
 او مايۀ اميد خانواده اش نيز شود و شايد لقمه نانی به سفرۀ مادرش هم بريزد، پيوسته می کوشيد، تا با شريک زندگيش

هنوز از اقامت . همراز و هم آواز باشد و زندگانی شان با صفا و صميميت بگذرد و از همسر عذر اين احسان بخواهد
  .مينا در بهشت همسرش يک ماه نگذشته بود که روزگار بر او به زيان آمد و آرزو های او نا شگفته پامال خزان شد

مينا .  را گير آورده و به جنگ برادر کشی فرستاده بودبه رسم معموِل حکومت منحوس خلق و پرچم، تالشی شوهرش
از اين پيشامد دلخراش در انديشۀ سهمگين فرو رفته، شب و روز می شمرد و دقايق را به اميد وصلت با شوهر حساب 

قلب مينا در . می کرد، به اميد آنکه گل وصل بشگفد و خار هجران فرو ريزد و روزگار رفته و بخت رميده باز آيد
گاهی اميد و زمانی نا اميدی بر روان مينا . حبت شوهر همی سوخت و از سودای او دلهره ای شديد بر داشته بودم

مينا غرق اين پندار بود و از . مستولی می شد در حالی که چشمش هميشه به دروازه دوخته بود و چشم براه عزيزش بود
ازۀ او مواصلت کرد و مينا در خاکستر نا اميدی بيافتاد و غيابت همسرش فقط بيست و يک روز گذشته بود که ناگاه جن

ديگر اميد او برای مدتها قطع گرديد . بار غم بر سرش چنان بريخت که در اندک مدتی چشمه سار زالل اشکش بخشکيد
هيدن از آن او در چنبرۀ اندوه چنان گير آمد که ر. و دلش جوالنگاه غم های فراوان ديده و نا ديده از گذشته و آينده شد

مينا يک سال تمام در خانۀ پدر شوهر خود با روان پر غصه و قلب شکسته و جسم آفت رسيده با سختی ها و . مشکل بود
بر اثر اين رنج جانگداز کوکب جمال مينا در آن زاويۀ فراموشی افول کرد و خوشنماييش . سفتی های فراوان بساخت

ا به خانۀ پدرش که چند سال قبل زير موتر شده بود، بر گرداند، به اميد آنکه سر انجام خسر مينا او ر. زيان فراوان ديد
چون مينا هنوز خيلی جوان است و طفلی ندارد، شايد اين بار بخت با مينا ياری کند و سر از نو صاحب شوهر و 

  .زندگانی خوب شود
تودۀ مادر بر گشت و دل پردردش را در مينا بعد از يک سال غيابت، با محمولۀ عظيم اندوه از غمکدۀ همسر به خاک 

کف مادر گذاشت و با بازماندگان و واماندگان پدر در ماتمکده زانوی غم در بغل گرفت و قلب مادر را در مصيبت 
مادر با محبت خاص خودش با گرمی چون دم مسيحا مينا را در آغوش کشيده، اين همه مصيبت . خويش خونينتر نمود
شب و روز . ر خاسته از شآمت بد خود دانست و بازهم در دل پرخون مينا تخمهای اميد بکشتها را حوالۀ تقدير و ب

خانواده مثل هميشه با مشقات فراوان می گذشت و اعضای خانواده فقط از گرمی صفا و محبت همديگر نيرو می گرفتند 
به اين ترتيب شب و روز در چين . و رنج گرسنگی و سرما، و سختی فقر و بی پدری را بر همديگر نرمتر می ساختند

 و شکن کتاب بزرگ زمان نا پديد می گرديد و مينا با خواهران و برادر کوچکش با تلخکامی های زندگانی می سوختند
  .و می ساختند

درخالل اين احوال و از اعماق اين تلخکامی ها، همای بخت به پرواز شد و بار دگر بر سر مينا فرود آمد و او يک بار 
شوهر دومی مانند همسر اولی انسان نيک سيرت و مهربان بود و با آگاهی از آنچه بر مينا . به خانۀ شوهر برفتدگر 

گذشته بود، پيوسته اشک از چشمان مينا و خواهران و برادر کوچکش می شست و دستی از لطف و مرحمت بر سر آنها 
 خوشيی از هستی می کشاند و اميد فردا های شيرين را در اين حالت، مينا و خانوادۀ او را در عالم نيستی به. می کشيد

  .جلو چشمان خانواده قرار می داد
از اين خوشی و حالوت در فضای خانواده هنوز يک سال نگذشته بود که بار دگر سرنوشت برای مينا ترفند دگر ريخت 

و روی مينا سايه افگند و روز و آن اينکه مصيبت عظيمی بال و پر بگستراند و بر سر . و نيرنگ تازه ای ببست
شوهر مينا که خدمت عسکری برای دولت مزدور روسی را ننگ می دانست و از . روشنش را به شب تار تبديل کرد

دولت . با خود برده بود" دفاع خودی"اين بار همسر مينا را نهاد . کابل برآمده نمی توانست، زندگی نيمه مخفی داشت
را بوجود آورده " کندک های قومی"و " دفاع خودی"ب اهللا زير فشار مجاهدين تشکالت دستنشاندۀ روسی در زمان نجي

مينا با غيابت همسر بار دگر در منجالب ترس و لرز دست و پا می زد و باز . بود تا جنگ برادر کشی را تشديد نمايد
جا می کرد و او را انه اش بيهر صدا و هر شرفه ای دل مينا را بی صبرانه از دلخ. هم چشم به دروازه دوخته بود

مينا که در تب اميد و حرارت ترس می سوخت هنوز دو هفته را در اين حالت نگذشتانده بود که . هراسان می ساخت
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اين خبر مينا را به دنيای اصليش، به دنيای غم و مصيبت هميشگيش، به . احوال مرگ شوهر دومش از راه فرا رسيد
گشتاند و بار دگر رؤيای زود شکن جهان خوشبختی را در آنی به واقعيت دنيای آواراگی ممتد و بی سرانجامش، بر 

مينا که از اين شوهر هم طفلی نداشت، يک سال دگر در خانۀ شوهر با جگری کباب . جنگ و بد بختی حاکم عوض کرد
 خسر مينا .و چشمی پر آب به سختی گذراند و غم بسيار خورد و نمی دانست که چه مصيبت هايی دگر در انتظار اوست

مينا که دگر اميدی به زندگی نداشت، بار دگر . که مينا را بسيار دوست داشت، او را در عقد نکاح پسر دوم خود درآورد
مينا که از گذشته، حال و آينده يکسره بيزار . خود را بدست تقدير سپرد و از ناچاری زياد در آغوش همسر سوم افتاد

ولی اين بار در عالم نا اميدی طفلی در آغوش مينا ديده . ود و از غم گريزی نداشتبود، دگر حال و آينده برايش يکی ب
بر اين جهان پر آشوب گشود و مينا را دست کم به آيندۀ آن طفل که فروغ معصوميت از چهره اش می درخشيد، اميد 

. ينا را بر آسمان بلند می کرداين نخستين بار بود که پرتو روشنايی در آن ظلمتکده می تابيد و کوکب م. وار می ساخت
خسر مينا اين طفل را عبدالغفور نام گذاشت به اميد آنکه خداوند گناهان نا کردۀ مينا را که اين همه عذاب می کشد، 

طفلک در سايۀ شفقت پدر و در دامن پر مهر و آگنده از لطف مادِر درد کشيده . ببخشد و دست ظالم را از سر او بر دارد
، بزرگ و بزرگتر می شد و فضای خانواده را با وجود فقر و نيستی از سرور هستی ماالمال و از و عذاب رسيده

مينا بار اول بود که خوشی نسبتًا دوامدار را در زندگی احساس می کرد و بناء داشت که غم . خوشی سر شار ساخته بود
وسته به مادر داغ ديده و حرمان زده و به او اين خوشی ها را پي. های گذشته را اندک اندک به دست فرامشی سپارد

اين حالوت زندگانی که تازه در خانوادۀ مادر مينا نيز ره . خواهران منت کشيده و محنت رسيدۀ خود انتقال می داد
گشوده بود، آنها را به خوشی و احتياط انداخته و برای بقای آن مدام دست به دعا و رخ بر آسمان داشتند، غافل از آنکه 

  ".اندر پی هر خنده يکی گريه مهياست: "گفتۀ عارف به 
در کابل امواج . در کارخانۀ قضا سرنوشت مينا و خانواده اش همچو ده ها هزار باشندۀ کابل رقم دگری خورده بود

فزايندۀ جنگ های تنظيم های اسالمی در فوران افتاده بود و از هر گوشه و بيشه راکت و خمپاره و آميزه های آتش و 
همسر مينا که جهت اجرای کاری به شهر رفته بود، چنان . ن فرود می آمد و فردای مينا اسير دست آنروز شده بودخو

با اين مصيبت، مينای زندگی مينا برای بار سوم شتابنده و سخت به . طعمه راکت شد که جسدش چندين پارچه شده بود
برای مينا نه همسر ماند و نه . بل بعد از فوت پدر افتاده بودسنگ بدختی خورده، او را بدانجا پرتاب کرد که چند سال ق

کاشانه و نه هم ماتمش پايان گرفت، بلکه مالل بی زوالش که چند روزی از او مسافت گرفته بود، بار دگر به سراغ او 
که سر نوشت مينا ديگر از همه چيز بيزار بود و يگانه هستيش را در وجود فرزند کوچکش می ديد به اميد آن. شتافت

. لطفی به ميان آرد و اين همه مصايب از سر او دست بردار شوند و آن پسرک در فضای پر از مهر پرورش يابد
. اوضاع بد اقتصادی چنان بد تر شد که خسر مينا از عهدۀ خرج آن زن مظلوم و آن پسرک معصوم برآمده نمی توانست

يک سال بعد از شهادت همسر مينا، مينا و غفور را به خانۀ پدر مينا لذا خسر با درد و افسوس زياد و حزن بسيار ناچار 
که قبًال زير موتر شده بود، آورده اين هردو را به فکر آن که شايد اين اقدام راه نجات و منزل مراد باشد، به آنها واگذار 

مادر را بيشتر خم می کرد و مينا بازگشت مينا و غفور به خانۀ پدر بار گران اقتصادی بود که شانه های کمان شدۀ . کرد
از اين ناحيه که بار گران زندگانی او پيوسته به شانه های ضعيف مادر انتقال می يافت، احساس گناه می کرد و رنج 

ولی که می تواند در را به رخ فرزندش ببندد، بالخصوص که تا اين زمان مصايب متعدد ديگر خانوادۀ . فراوان می کشيد
غفور، آن طفلک معصوم که اين همه بازيهای . خمير کرده و مريضی مادر مينا را شدت داده بودمينا را خرد و 

زندگانی را درک نمی کرد، در جهان پاک طفليش گاهی می خنديد و زمانی می گريست و در اين اوضاع و احوال 
  .بزرگ و بزرگتر می شد

ولی از اينکه نا ماليمات . د، به مرد جوانی تبديل شده بودطی اين زمانها قسيم برادر مينا که آخرين فرزند خانواده بو
فراوانی را پشت سر گذاشته بود، روح و روان او نقصان زياد ديده، تند خوی و درشت گوی و بهانه جو بار آمده، هر 

خود می چند گاهی کوزه و کاسه سر هم می شکست و به خاطر آنکه مينا و طفلش بار دوش خانوادۀ او گرديده، بر مادر 
سر انجام قسيم زن گرفت و مادر و خواهر را به حال شان گذاشته و به . آشفت و زمانی هم مينا را لت و کوب می کرد
تا اين زمان خواهران مينا سرنوشت بد تر از مينا را از سر گذشتانده و . بهانۀ امنيت بهتر به خانوادۀ خسر خود پيوست

در اثر جنگ های تنظيم های اسالمی خانۀ مادر مينا تخريب شده و . ته بودندهر کدام از آغوش مادر به خانۀ شوهر رف
لذا مينا با غفور کوچک و مادر مريض که روزگار استواری قدش را به انحناء بدل کرده بود، . بيشتر قابل سکونت نبود

  .در کندواله ای نزديک خانۀ خسر قسيم می زيستند
درج  او را مجبور کرد که در نهاد های خيريه اسم خود را در لست زنان بيوهوضع اسف انگيز اقتصادی مينا سر انجام 

مينا بار دگر در . نمايد تا از کمک آنها استفاده کرده خدمت مادر مريض را نموده و طفل کوچک خود را پرورش دهد
خيريه دريافت عمق بدبختی ها، خود را خوشبخت احساس کرد، که مقداری آرد، کمی روغن و بوره از يک سازمان 

ولی اين خوشبختی مينا مثل هميشه مصيبت تازه ای در آستين . کرده بود و به اين صورت و سنت روزگار می گذشتاند
  .داشت که مينا نمی توانست که حتی حدس آنرا بزند

هانۀ خود ماه دگر مينا با خوشی زياد غفور کوچک را به مادر مريض واگذار کرد و خود روانۀ شهر شد تا استحقاق ما
در اين ميانه جنگ های تنظيم های اسالمی بعد از چهار پنج سال که دگر چيزی . را از آن سازمان خيريه دريافت کند

برای تخريب باقی نمانده بود، آهسته آهسته به انجام رسيده بود که صاعقۀ طالبان آتش جنگ را بار دگر شعله ور 
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ی از سمت نا معلومی پديدار شد و به خاک تودۀ مادر مينا اصابت کرد و هنوز مينا به شهر نرسيده بود که راکت. ساخت
غفور کوچک در سن پنج سالگی که هيچ چيزی از اين دنيای ظلمانی نخورده . فرياد و غريو و غوغای مردم بلند شد

ک را با باقی مردم محل تا بازگشت مينا غفور کوچ. بود، از بند زندگانی آزاد شد و مادر مينا به شدت زخمی گرديد
مينا، همچو مرغی که از قفس رها شود، شتابنده با . قربانيان به خاک سپاريده و مادر مينا را به شفاخانه انتقال داده بودند

در حاليکه دلش از ذوق آرد و روغن از خوشی جوش می زد با . کوله باری از آرد و روغن به خاک تودۀ مادر رسيد
قل از سرش کوچ کرد و فرياد غفور و مادر را سر داد، در حالی که غفور قبًال در سينۀ ديدن خرابه های انفجار راکت ع

مينا هنوز از . خاک سياه خفته بود و مادر مينا را جانب شفاخانه انتقال می دادند که در نيمه راه به ابديت پيوسته بود
بعد از آنکه . ه اش نيز مواصلت کردجست و جوی غفور فارغ نگشته بود که جنازۀ مادر هميشه مريض و راکت خورد

مادر مينا هم رخ در نقاب خاک کشيد، برای مينا دگر چاره ای نماند جز اينکه نزد برادر خود برود که در گذشته هر 
  ."وقت و نا وقت خشم خود را بر مينا فرو می ريخت

دۀ زعفران ريخته بود، اينک در عين با اين شرح مختصر ديده شد که حراث ايام که بار ها بر موضع الله زار مينا خر
جوانی برف پيری بر سرش بارانده و آيينۀ رخسارش را چون قلب خونين او از هر جا شکستانده و تير قدش را چون 

مينا، اين اسطورۀ مقاومت و دژ استقامت و صخرۀ صبر و حوصله مندی که هنوز در قيد حيات است . کمان خمانده است
ی رزمد، با جگر سوخته و ديدۀ درد آشنا به رخ زندگانی می نگرد و بر جنگ افروزان و و در کارزار زندگانی م

جنايتکاران خلقی ـ پرچمی و اسالم سياسی که حيات او و خانواده اش را مانند هزاران هزار خانوادۀ دگر بار بار و 
  .برای ابد به گودال نيستی انداخته اند، نفرين بی پايان می فرستد

  
. ن انبوه مصيبت ها که بر مردم ما وارد شد، خلقی ها و پرچميها و ادامه دهندگان آن اسالم سياسی می باشدآغاز گر اي

اين مصيبت ها که نه تنها بر سر مينا، بلکه بر سر هزاران هزار مينای دگر در ميهن ما فرود آمد، سر انجام اين 
چنانکه مينا های عزيز آباد . ميان امريکا انتقال يافتميراث شوم از دست اسالم سياسی در قبضۀ طالبان، ناتو و نظا

شيندند، شاه ولی کوت قندهار، سيد آباد وردک و صد ها دهکدۀ ديگر کشور از ننگرهار تا کنر ها و از پکتيا تا هلمند 
وی حمالت انتحاری طالبان که اينک با دولت مزدور در چانه زنی ر. و فراه و اقصی نقاط ميهن شاهد اين مدعايند

قاتالن اين مينا ها در ولسی جرگه و مشرانو جرگه و . قدرت سياسی قرار دارند، کمتر از جنايات امريکا و ناتو نيست
حکومت افغانستان و مجامع ملی و بين المللی بر سر سفرۀ اين ملت لميده اند و هنوز هم اين يکی سنگ اسالمخواهی 

د روشنفکر خود فروخته و مرتد و نوکر اجنبی که در کابينۀ و آن دگری مشت انسانخواهی بر سينه می زند و چن
حکومت دست نشانده جا بجا شده اند، در خيمه شب بازی مال ها در حاليکه سر بر بالين نظاميان اجنبی گذاشته اند، 

 انجام اين اين ها غافل از آنند که تاريخ نمی ايستد و سر. کشتارهم ميهنان شان را با عربدۀ دموکراسی بدرقه می کنند
قاتالن و عربده سرايان با فرياد وعال اليی از ديموکراسی کاذب در محکمۀ مردم به سزای اعمال شان ميرسند و روی 

در قرن ــ همان نوکر سرسپردۀ انگريز و خائن ملی " ولی محمد خان التی"شان در آيينۀ تاريخ برای هميشه چون 
   )ايانپ( .   ــ سياه و منفور باقی می ماندنزدهم 

  
                                                                                                   

  
 
 


