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 Human rights بشر حقوق

  
  نشريه پيشرو

 ٢٠١٢ جنوری ١١

  

  »يکاولنگ خون می گريد«متن فلم کوتاه 

  کاری از نشريه پيشرو

  

  يکاولنگ خون می گريد

  
 که در فقر زاده می شوند، با غرور بزرگ می ئیتکش، انسان ھاسرزمين انسان ھای زحم. اينجا يکاولنگ است

يکاولنگ سرزمين پدران و مادران زحمتکشی است که . ميرند و در غرور جاودانه می شوند شوند، در فقر می

 ھر در تصوير کرده اند، ۀ بخش آموخته اند و راه و رسم آزادگی را بر آستانئیدرس استقالل را در نبردھای رھا

 .و جانی سر تسليم خم نکرده اند  شده اند، حماسه شده اند، و در برابر ھيچ دشمن خونريزفرياد

يکاولنگ، قلبی است سخت دردمند از مردان بيدمشکين، شاه نھنگ، قاشغوله و جمک که با چھره ھای غبار آلود و 

در رعد  پاره ھای انتقام شانستمگران زمانه قوغ شده اند و شعله زده اند و آتش  ضدهگونه ھای قھر آلود شان، ب

لوی عشق ء  که با قلب ھای مھربان و پاک شان در تالئیسھمگين رستاخيز مردمی لحظه شماری می کند، انسانی ھا

يکاولنگ، کاشانه ای است سخت دردناک از زنان دھن کنک،  . زمزمه می کنند و عاطفه سرود بزرگ آزادی را

 که با دست ھای زمخت شان زمين خونين تاريخ را شيار می زنند و در درۀ علی، فيروز بھار، سرآسياب و ليلور

کنار خواھران نورستانی و کندھاری و سمنگانی شان بر قلۀ شامخ انسانيت ايستاده اند و با لبخندھای شکوھمند شان 

 . می خوانندئی رھائیالال

انان بيدار می شود و تکاتک چکش ھای يکاولنگ، با داس ھای فوالدين دھقانان سبز می شود، با صدای آھنگين چوپ

 ھر لحظه ده ھا ئیکارگران، سکوت آن را می شکند، اما يازده سال پيش از امروز، امروزی که طياره ھای امريکا

 ھا می غرند و پيام وحشت ارسال می کنند و حاکمان خون عزيزان مان را به پای جنراالن ٥٢تن را می کشد، بی 

اولنگ سخت خونين شد، پرپر شد، به ماتم نشست، خون گريه کرد و به سکوت سھمگينی خارجی ليالم می کنند، يک

 !روز انتقام رسيدنی است: فرو رفت و تنھا آه گرم مادران بود که در سکوت تلخ و سرد يکاولنگ راه زد و فرياد شد
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. و سر فراز ايستاده بودنددرختان برھنه . پرنده ھا خاموش بودند. ھوا سرد و زمستانی بود. آه، نوزدھم جدی بود

ھيچ کس نمی دانست که قصه ھای درد عزيزان به اين زودی بر لب مادران، پدران، برادران، . آفتاب کمرنگ بود

خواھران، ھمسران وفرزندان جاری خواھد شد، اما ديری نگذشت که ھيوالی سياه وحشت، برف ھای يکاولنگ را 

 .دبا چنگال خونين رنگين ساخت و قصه آغاز ش

قصه ای دردناک که با جنايت در قتل عام قريۀ کرالۀ . آری، يکاولنگ ما قصۀ سخت دلگير، قصۀ سخت دلگير دارد

جنوب و شرق و غرب و شمال » حقوق بشری«قندز، قصاص کابليان و قتل ھای عام » قريه قتل عام«کنر، کشتار 

  .نوزدھم جدی: اشده بر جا می گذاردخورد، ھمصدا می شود و در گوش تک تک ما ھنگامۀ فراموش ن گره می

 ما درد و رنج مان را چو باران می باريم و در پای برف ھای سرد، شگوفه می گذاريم تا گل بزند و گل ھا را بر 

ما . گذاريم تا عطر خوش آن در نسيم استقالل و آزادی و برابری به موج خروشان تبديل شود رف خانه ھای مان می

 می ريزيم تا آتش پارۀ ئی دانه ھای زالل اشک مان را در قوغ فانوس رھا ک می شويم وامروز آه می شويم، اش

 .قھر ما بر ھر چه سياھی است بتازد و خاکستر کند

 خانه ھای ۀامروز يازده سال از روزی می گذرد که آسمان يکاولنگ غمگينانه می باريد، مادران ما در آستان درواز

 جگرگوشه دوباره به کاشانۀ مھر و محبت شان برگردند و زنجير در را به صدا ٣٥٠می کشيدند تا آن  شان انتظار

در فضای يکاولنگ » بمان مادر، بمان در خانۀ خاموش خود مادر«درآورند، اما آنان ديگر بر نگشتند و صدای 

  . افکند، خون فواره زد و برف سفيد يکاولنگ به قوغ سرخ خون تبديل شد طنين

 ! برنگشتند و حلقۀ در ماتمسرا ديگر به صدا درنيامدعزيزان ما ديگر! آه

در آغاز ماه . قصۀ دردناک ما روزی آغاز می شود که طالبان با قساوت تمام ولسوالی يکاولنگ را تسخير می کنند

نزد طالبان می فرستد و به طالبان تعھد می سپارد که بر جدی، تنظيم حاکم منطقه ھفت تن از ريش سفيدان محل را 

ولسوالی يکاولنگ حمله نخواھد کرد، اما ھنوز چند شبی از شب ھای طوالنی زمستانی نمی گذرد که نيروھای اين 

طالبان به . تنظيم از درۀ صوف به بند امير سرازير می شوند و بر يکاولنگ حمله نموده ولسوالی را تسخير می کنند

 قريه ھای جمک، قلعۀ شاه نھنگ، دھن ١٣٧٩ جدی ١٩ودی دست به حملۀ متقابل زده و با شکست اين تنظيم، در ز

کنک، بيد مشکين، درۀ علی، فيروز بھار، سر آسياب، پشته، ليلور، قاشغوله، کشکک، کته خانه، دھن شوراب، خم 

لنگ را محاصره و ھمۀ مردانی را که در خانه آستانه، نيشر، منديک، گنبدی، بازار نيک، ھزارگشته و آخندان يکاو

وقتی . و دھن شوراب جمع نموده و بعد ھمه را به تير می بندند) پشت آکسفام(ھای شان بودند، در مرکز قريۀ نَيَک 

سيد صفدر را به تير بستند، پسرش سيد ميرعلی لگدی بر پوزۀ يکی از طالبان جنايتکار حواله کرد، طالبان با 

  .ر ميرعلی را پوست کردند تا از او انتقام گرفته باشندقساوت بی نظي

  ھوا سرد است،«

  اما سينه از گرمای گلوله گرم می گردد

  ».و با گرمای آن صدھا ھزاران سينه می سوزد

 و نه ھم از کدام تنظيمی حمايت می  در اين قتل عام زحمتکشانی به قتل رسيدند که با ھيچ تنظيمی پيوند نداشتند

ل صدھا ھزار افغانی که در اين سی سال قربانی بدمستی ھای جنايتکاران شده اند، اينان نيز بی ھيچ کردند و مث

  . در ميان رقابت طالبان و تنظيمی ھا سوراخ سوراخ گشتند» تقصيری«
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ه و حال که يازده سال از اين کشتار جبونانه می گذرد، کودکان آن روز يکاولنگی به نوجوانان قوی مبدل گشته اند ک

نه تنھا بر قبر پدران شان ناله سر می دھند بلکه به تقاص خون پدران و انتقام مرگ تمامی زنان و مردان کشته شده 

   .توسط جالدان می انديشند

کسی را يارای . قريه ھا در سکوت مرگباری فرو رفته بودند. ھوا سرد بود و برف ضخيمی زمين را پوشانده بود

ودکان در آن سرمای سوزان توان نزديک شدن به اجساد عزيزان و دلبندان شان را زنان و ک. دفن دلبندان نبود

.  را نوازش می کردءدانه ھای برف چون مرواريد، گونه ھای شھدا. آسمان بر اين ھمه جنايت می گريست. نداشتند

   .جدا شوندسردی ھوا اجساد پر خون را چنان با ھم چسبانده بود که فقط با کلنگ و تبر ممکن بود از ھم 

مردانی که از اين قتل عام وحشتناک جان سالم به در برده بودند، وقتی دوباره به قريه ھا برگشتند، دلبندان شان را 

 خلق زحمتکش ما، الله ھای سرخ بر مزار شان ئیدر گورھای دستجمعی در کنار ھم دفن نمودند تا در فردای رھا

 .سبز شود

به افغانستان سرازير گرديد، اما ھيچ مدنی گرا، تکنوکرات و قوم »  جھانیۀجامع«که ملياردھا دالر از سوی  با اين

انتظاری که (ساالری نه تنھا پشيزی برای فرزندان اين ھمه جان باخته ندادند حتی سری به آن ديار غرِق خون نزدند 

ی بازماندگان اين ھمه جان  جدی را برا١٩از اينرو نشريۀ پيشرو، ضمن اين که روز ). ھرگز از اينان نبايد داشت

 ستبر و ،باخته تسليت می گويد و بازوان آنان را در انتقام از تمام قاتالن مردم و مخصوصاً زحمتکشان افغانستان

نيرومند می خواھد، با تھيۀ اين فلم کوتاه تالش دارد تا بخش کوچکی از رسالت خود را در قبال جان باختگان 

د و آرزومند است روزی عکس و نام تمامی شھدای يکاولنگ و ساير قتل ھای سی زحمتکش افغانستان به سر برسان

 .دست آورده، آنان را ثبت تاريخ کشور نمايده دھۀ اخير را ب

 زحمتکش بر زمين افتادند و مادران، ديگر سايۀ فرزندان ٣٠٠بيش از . آری، يازه سال قبل يکاولنگ به خون نشست

  .شان را بر در نديدند

 قندھار،  فراه، کندز، ننگرھار، زابل، غزنی، مردم ھرات،. ب و شرق کشور ما در خون غوطه می زند اينک جنو

خونين می ميرند و به زمين می افتند، اما زمستان » دموکراسی«ھلمند، ارزگان و ديگر واليات کشور ما در 

ا شگوفه خواھند زد و عطر بھار بار ديگر گل ھای استقالل و آزادی از ميان برف ھ. گذشتنی است و بھار رسيدنی

 .آزادی فضای ما را نسيم تازه خواھد بخشيد

  :لينک اين فلم کوتاه در يوتيوب

ebADOEgsToPDsk0cad3C=extcont&0wmVhTEKGsK=v?watch/com.youtube.www://http

cOhpKR8KJ2DK6ssPruDY2K  

  

 

 

  

 

 


