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 حميد انوری 
 

  )کابل اکسپرس(از اکسپرس به کابل تا 
 

 نمايش آن در و اخيرًادر افغانستان سر وصدای فراوانی ايجاد کرده است ) سپرسککابل ا(فيلم سينمايی باليوود 
ران اين فيلم خواستار مجازات دست اندر کا) قانونًا(و اقای قانونی رئيس پارلمان کشورافغانستان ممنوع گرديده 

ولی ميخواهم در مورد  من اين فيلم را تا هنوز نديده ام و لذا نمی خواهم در مورد تبصره نمايم ...يده است و گرد
نکاتی را ياد آور شوم تا چه قبول در فردای سقوط رژيم نجيب ) اکسپرس به کابل (هجوم جنگجويان تنظيمی به کابل 

  ...افتد و چه در نظر آيد 
گماشته روس در سمت شمال کشور سقوط رژيم نجيب را )  مشهور به گلم جم (وستمزمانی که اشتر جنرال رشيد د

.  ربانی پيوست-لمان شد و به مسعودحتمی ديد با يک چرخش يکصد وهشتاد درجه بصورت اکسپرس يکشبه مس
 اکسپرس خود را به کابل رسانده و برسر تصاحب ,سپرس سقوط کرد و مجاهد نماها به سرعت برقکرژيم کابل ا

راست و قدرت اکسپرس بجان هم افتاده و مردم بی دفاع و بی گناه کابل پامال هوس های شوم قدرت طلبان چپ و 
کابل آباده و زيبای ما بصورت . و چپ با چپ گرديدندراست با چپ , چپ با راست, زدوخورد های راست با راست

  .کستر گرديد خاخاک و اکسپرس به ويرانه غم انگيزی مبدل گرديد و غرق در خون و
حزب اسالمی به جان جمعيت افتاد و جمعيت به جان وحدت و احمد بجان محمود وکلبی به جان مقصود و چنان بود 

  . ر از روزگار مردم مظلوم ما برآمددماکه 
تدبير جديدی سنجيدند و تفرقه , جنگ ساالران تنظيمی جهت ترغيب و تشويق هرچه بيشتر جنگجويان شان به جنگ 

اين .  بيشتر دامن زدندبانی را  بصورت اکسپرس  به ميان آورده و اين آتش خانمان سوز را هرچه بيشتر وقومی و ز
تنها  تنها و. سوختند و دود از نهاد شان برآمدمحبا  توطئه شوم شان آنچنان باال گرفت که مردم ما در شعله های آن بی

  . بجان هم افتادندام بصورت اکسپرس در کابل چهار حکومت بوجود آمد و هر کد
جنگجويان شانرا ) معاون دوم رئيس جمهور(ريم خليلی حزب وحدت اسالمی  تحت رهبری عبدالعلی مزاری و ک

افتاده و هر ) نماينده انتصابی در پارلمان ( تشويق و ترغيب کردند که بجان افراد حزب اتحاد اسالمی رسول سياف 
ين تنظيم ها به کشتار شروع چنان بود که قومندانان ا و... وبند وبر فرق اش ميخ بک که به چنگ آورند  راپشتون
, سگ, ديوانه, بيخدا, خدا, از قبيل مارخوربرای خود اختيار کردند  نام های عجيب و غريبیاين قومندانان . کردند

  .)که هرگز نمی بخشيد (زندگی بخشد آن که خود را خدا ميگفت زندگی ميگرفت و هم می توانست ... پاچه گير و
عالقه عجيبی داشتند تا در بين مردم رعب و وحشت ايجاد کنند و همان بود که رقص ... اين ديوانه ها و بيخدا ها و

رقص مرده قسمی بود که اسير خود را (  .وک و مغز های مريض شان تراوش کردرقص زنده از کله های پ مرده و
بعد جسد بدون  خارج از بدن قطع گردد و بتا جريان خون دندبر ميگردن بدون سر را در تيل داغ فروسر می بريدند و 

ند و از تماشای سر را در حاليکه هنوز جان داشت رها ميکردند تا مانند يک مرغ سر بريده به هر طرف خيزک بز
که قومندان صاحب اسير خود را در بين يک کانتينر می انداخت و زير آن  رقص زنده قسمی بود .آن حظ می بردند

اين فغان  چيغ و فرياد و ش می افروخت تا اسير بخت برگشته زنده در بين کانتينر کباب شده بسوزد و از داد وآت
شما جناب حجت االسالم ولمسلمين  محمد کريم خليلی رهبر  آيا .) اين بيخدايان لذت ميبردنداسيران بخت برگشته
 به اين انديشيده بوديد که ۀالمی افغانستان لحظجمهوری اس ,می افغانستان و معاون رئيس جمهورحزب وحدت اسال

نی بر پيشابر  بود؟ اين داغ ننگين هنوز هم ههزاراعمال شما و قومندانان تان اهانت و توهين بزرگی به قوم شريف 
  . مبارک شما و حزب تان می درخشد

اره ديديد گوش و ر جاه هزاز جانب ديگر حزب اتحاد اسالمی  رسول سياف به جنگجويان خود دستور داده بود که ه
و قومندانان سياف پس از آن دستور روزگاری را باالی قوم شريف ... هزاره ها مسلمان نيستند و . بينی اشرا ببريد

نيز از قافله عقب نمانده و دمار از قوم غيور   ربانی -جمعيت مسعود. ردند که قلم از بيان آن شرم داردهزاره آو
مردان افشار را فاجعه افشار يک نمونه آن است که نيروهای سياف و مسعود . در آوردنداره و قوم شريف پشتون بهز

دختران شان تجاوز کردند و هرچه از نامردی و نامردمی  در چانته داشتند در افشار در  قتل عام کرده و بر زنان و
کشتار يد طوالنی داشت از اين قافله عقب  دوستم هم که در خون ريزی و چور وچپاول و قتل و... عمل پياده کردند و

و افراد  ربانی قرار گرفت و به کشتار پشتون ها– گاهی در صف مسعود !رس نپ ونماند و چنان وحشتی آفريد که نگو
 -افراد مربوط به ربانی گاهی هم به صف گلبدين راکتيار پيوست و کشتار تاجک ها و حزب اسالمی مشغول شد و

جهت تبديل کردن ها و جهت  چپاول و  اين جنگ های خانمان سوز و قتل و کشتار و چور ومسعود را آغاز کرد و
 به پای القان گرديد و بعدتها تا زمانی ادامه داشت که ربانی چوکی رياست جمهوری را زير بغل زده و آواره گيري

  ... در آن بگذارد وياست جمهوری خود را در مزار شريف برايش بدهد که چوکی ردوستم افتاد تا توته جای
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، چوکی رياست جناب ربانی صاحب, ترکيه پناهنده شدو زمانيکه طالبان مزار شريف را اشغال کردند و دوستم به  
طالبان قيودات شديدی را باالی مردم اعمال کردند و شروع . به کوالب در تاجکستان منتقل ساخترا  شجمهوری ا

ر گردن و زنان کشور را از تمام حقوق حقه شان محروم کردن و بدار پای بريدن و سنگسا کردند به دست بريدن و
  ...زدن راديو وتلويزيون و تخريب مجسمه های تاريخی باميان و قتل و کشتار مردم شريف  هزاره و

اگر حزب وحدت .  بود کسی را فرصت تفکر باقی نبودواما چون همه چيز در افغانستان شکل اکسپرس بخود گرفته
اين بدان معنی نيست که آنها نمايندگی از ,  يک جنايت ديگر و رقص مرده وزنده براه انداخت و هزار ووحشت آفريد

حزب سياف  حصر  و نيز چنين است جنايات بی حد ويا می کنند قوم شريف و زحمت کش و شجاع هزاره ميکردند و
   دوستم و غيره وغيره مسعود و جنبش –جمعيت ربانی  وهابی وحزب اسالمی گلبدين و حرکت طالبان و

بربريتی که آفريدند و خيانت و  جنايات ننگينی که اين احزاب و تنظيم ها در افغانستان مرتکب شدند و وحشت و 
 و جنبش و شورا اين هگرو همه وهمه صرف مربوط به حزب و تنظيم و دسته و... جفای که به کشور ما روا داشتند و

قبيله ای مشخصی نميشود و اين احزاب و تنظيم ها هرگز   وجه مربوط به قوم وبه هيچ از خدا بيخبران بود و است و
اما امروز همين ها در مسند قدرت داد از  و. برابر افغانستان کرده نمی توانندباهم  نمايندگی از اقوام باهم برادر و

خدمت . شوندمي )کابل اسپرس (توهين به قوم و توهين به ملت ميزنند و خواهان مجازات کارگردان و هنرپيشگان فيلم 
ندان صاحبان و شما جنگ ساالران را دلی بود اجنابان بايد عرض کرد که اگر شما اقايان و شما رهبران و شما قوم

آيا هرگز دست به چنان ,  قوم تان زره ای دلسوزی ميداشتيدبه حيثيت و وقار  ويدمی طپيدکه برای قوم و قبيله تان 
  ؟جنايات وحشيانه ميزديد 

 جنابان خليلی و اکبری و  در مرحله اول به يقين,  به يک قوم مجازات شونداهانتاگر قرار باشد افرادی به سبب 
 يا  نه کارگردان و,بايد باشندطبقان شان  ديگر همبعد قومندانان و ربانی و سياف و دوستم و گلبدين و مال عمر و

 از ۀامروز ديگر کسی را مجالی نمی بود که شم,  نمی آفريديدساالران ديروز جنايتاگر شما جنگ . هنرپيشه يک فيلم
اخته و پيراهن حضرت عثمان از آن يک قضيه سياسی س و شما بازهم تفرقه قومی را دامن زده وآنرا فيلم بسازد 

   .بسازيد
توانستيد اکسپرس وحشت و رعب ودلهره آفريديد و تا  ,اکسپرس جنايت کرديد, يروز اکسپرس به کابل هجوم آورديدد
ف افغانستان هزاره و ازبک گفته به تمام اقوام شري اکسپرس تاجک و پشتون و, فاق و شقاق بين مردم ايجاد کرديدن

اکسپرس نام پاک مجاهد را ,  سوداگران جهاد شديدديروز اکسپرس جهاد فروشی کرده و. اهانت و توهين کرديد
  ...نامردانه با گند خويش آلوديد و

مردم و وطن زده و اکسپرس هر که را دل تان خواست کافر قلمداد ميکنيد و اکسپرس هر که را دل و امروز داد از 
شما جنابان چه وقت دست از اين همه توطئه گری و نفاق پراگنی برخواهيد . کنيد مجازات می تان خواست محکوم و

  داشت ؟
  عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی دارد

  ز جيب محتسب ميناه بر زمين افتد ــرنـــو گ
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