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  35از نشريه پيشرو شماره 

13/01/11  
  

  قتل عام يكاولنگ، داغ ابدي برجبين آدمكشان
  

 روز بيش از سه صد و پنجاه در آن. طالبان مي گذردة خونين قتل عام يكاولنگ به وسيلة ده سال از فاجع
 در دهات فقير يكاولنگ درياي خون كه نوجوان، جوان و سالخورده توسط جنايتكاران طالب تيرباران شدند

      .جاري شد
 گرديزي  و افرادي چون سعيدي و صوفي روزها ولسوالي يكاولنگ در تسخير طالبان قرار داشتدر آن

 جدي، كريم خليلي هفت تن از  ماه در آغازاما. ود منطقه بودند از خولسوال و آمر قطعة منتظرة ولسوالي
،  چند شب بعدكند، اما رستاد و تهعد كرد كه بر يكاولنگ حمله نميريش سفيدان محل را نزد طالبان ف

. ا تسخير كردند ولسوالي ر نمودهسرازير شدند و بر يكاولنگ حملهز درة صوف به بند امير  انيروهاي او
، قريه هاي جمك، 1379 جدي 19 دست به حملة متقابل زده و با شكست حزب وحدت، در يطالبان به زود

 علي، فيروز بهار، سر آسياب، پشته، ليلور، قاشغوله، كشكك،  دهن كنك، بيد مشكين، درةقلعة شاه نهنگ،
ر نكرده  كه  فرا را را محاصره و همة مرداني يكاولنگ و آخندان، نيشركته خانه، دهن شوراب، خم آستانه

. و دهن شوراب جمع نموده و بعد يكايكي را تير باران كردند) پشت آكسفام(بودند در مركز قرية نَيك 
وقتي سيد صفدر را به تير بستند، پسرش سيد ميرعلي كه واكنش فرزندي نشان داد و لگدي بر طالب حواله 

  . طالب با قساوت غير انساني پوستش كردندجالدان  كرد،
 عام زحمتكشاني به قتل رسيدند كه نه پيوندي با حزب و حدت خليلي داشتند و نه به حمايت در اين قتل 
ها هزار افغاني كه در اين سي سال قرباني بدمستي هاي رهبران و يچ تنظيمي مي انديشيدند و مثل صده

مي ها سوراخ ظيبان و تندر ميان رقابت طال» تقصيري«قومندانان جهادي و طالبي شدند، اينان نيز بي هيچ 
  :از اين قتل عام شدگان عبارتند ازتعدادي  . سوراخ گشتند
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دكاندار از قلعه (، غالم عباس )نهنگ  دهقان از قلعه شاه(، محمد علي )دهقان از قلعه شاه نهنگ(رجب 
، داوود )دهقان از جمك(، شيرمحمد )دهقان از جمك(، ابراهيم )دهقان از جمك(محمد ، سيد)نهنگ شاه

دهقان از (، سيداحمد )كنجار از جم(، سيداقبال )دهقان از جمك(، نوروزعلي )از جمكدكاندار (
دهقان (، سيدمحمدعلي )دهقان از دهن كنك(كرباليي  حسين ، غالم)دهقان از جمك(حسن ، سيد)جمك
معمار (محمد ، سيد)دهقان از بيد مشكين( حسين ، سيدعلي)مشكين متعلم از بيد(جواد ، سيد)مشكين از بيد

لحميد ، سيدعبدا)دهقان از بيد مشكين(، سيدعبداهللا )دهقان از بيد مشكين(، سيداحمدشاه )ز بيد مشكينا
، شاه ظفر )دهقان از بيد مشكين(، سيد اسامه )معلم از بيد مشكين(حبيب اهللا ، سيد)دهقان از بيد مشكين(
، سيدخادم )قان از بيد مشكينده(، سيد ابراهيم )دهقان از بيد مشكين(، سيدعبدل )كارگر از بيد مشكين(
دهقان (، سيدامير )دهقان از بيد مشكين(، سيد عظيم )دهقان از بيد مشكين(، سيداكرم )دهقان از بيد مشكين(

معلم از بيد (، سيد اكبرخان )معلم از بيد مشكين(، سيد امين )دهقان از بيد مشكين(، سيد رضا )از بيد مشكين
معلم از بيد (، سيدعوض )دهقان از بيد مشكين(، سيد مهر علي )مشكيندهقان از بيد (، سيد صفدر )مشكين
مامور از بيد (، سيد ابوالقاسم )دهقان از بيد مشكين(، سيد احمد )معلم از بيد مشكين(، سيد محمد )مشكين
دهقان (، سيد غالم حسين )حلبي ساز از بيد مشكين(، سيدمحسن )دهقان از بيد مشكين(، سيد اكبر )مشكين

، )طفل شش ساله از بيد مشكين كه توسط نارنجك حزب وحدت شهيد شد(، محمد عيسي )يد مشكيناز ب
، )نهنگ دهقان از قلعه شاه(، محمد حسن ) ساله از بيد مشكين9طفل (، پري )دهقان از بيد مشكين(سيد الم 

، محمد ) دهن كنكدهقان از(، عبداهللا )دكاندار از دره علي(، چمن زوار )نهنگ دهقان از قلعه شاه(محمد 
آهنگر از قلعه (، محمد علي )نهنگ  غريبكار از قلعه شاه(، سيد جواد )دهقان از دهن كنك(ابراهيم 

دهقان از (، عوض )دهقان از فيروز بهار(، قهرمان )نهنگ  نجار از قلعه شاه(، سيد محمد پيمان )نهنگ شاه
، محمد )دهقان از فيروز بهار(، قربان )دهقان از فيروز بهار(، امان )دهقان از فيروز بهار(، موسي )فيروز بهار

، سيد )نانوا از سر آسياب(، محمد نادر )دهقان از فيروز بهار(، سيد محمد عطايي )دهقان از فيروز بهار(عيسي 
روحاني از (، حسين علي حسيني )متعلم از فيروز بهار(، سيدهادي )معلم از سر آسياب(حمد تحصيلي م

، عبداهللا )معلم از دره علي(، سيد عزيز )علي قصاب از دره(، قربان )دهقان از دره علي(، عبدالعظيم )ليلور
دهقان از دره (، حسين بخش )غولهمال از قاش(، اسداهللا )دهقان از قاشغوله(، محمد حسين )دهقان از قاشغوله(

نانوا از دره (، محمد حسن فداكار )شريمحصل از ن(، سيد عزيز اخالقي )دهقان از پشته(، مدار زوار )علي
، )تاجر از دره علي(، عيد محمد )دهقان از دره علي(، عباس )روحاني از دره علي(، محمد علي عرفاني )علي

، )نهنگ خباز از قلعه شاه(، حاجي محمد )تاجر از دره علي(ي ، محمد عل)تاجر از دره علي(نور احمد 
دهقان از قلعه (، علي ظفر )نهنگ دكاندار از قلعه شاه(، حسين علي )نهنگ نانوا از قلعه شاه(نادرعلي 

دهقان از (، نبي )نهنگ دهقان از قلعه شاه(، سيد حسين )نهنگ  دهقان از قلعه شاه(، سيدمحمد )نهنگ شاه
و صدها گمنام ديگر كه ) نهنگ دهقان از قلعه شاه(، باقر )نهنگ دهقان از قلعه شاه(، محمد )گنهن قلعه شاه
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 و حال كه ده سال از اين ن طبقاتي شان، كسي بر آنان گريه نكردندسالخي شدند و جز فرزندان و هم تبارا
ند كه نه تنها بر قبر كشتار جبونانه مي گذرد، كودكان آن روز يكاولنگي به نونهاالن ستبري مبدل گشته ا

 تمامي زنان و مردان كشته شده توسط كه به تقاص خون پدران و انتقام مرگبلپدران شان ناله سر مي دهند 
  . ، مي انديشندجالدان  طالبي و تنظيمي

و پروپوزل  در اين ميان عده اي بعد از اين قتل عام، با علم نمودن خون زحمتكشان يكاولنگي، بازار پروژه 
 به دست آوردند از اجساد بي رمق دهقانان يكاولنگي دالر  همه خون و با سوداي اينرا گرم كرده شانسازي 

در هر فلم ساختند و تصاوير شان را اي به كام بازماندگان شان نريختند؛ آنان  با وعده هاي سرخرمني، قطرهو 
د و  صدها خانواده را در سوگ  يادي از آنان نكردن با چنين سوداگري هائي هرگز فروختند وكنج و كنار

  . عزيزان شان تنهاي تنها گذاشتند
، تكنوكرات و  گرابه افغانستان سرازير گرديد، اما هيچ مدني» جامعه جهاني«با اينكه مليارد ها دالر از سوي 

 كه حتي سري به آن ديار غرق خونبل جان باخته ندادندقوم ساالري نه تنها پشيزي براي فرزندان اين همه 
بايد  روزي در كنار تقاص خون پدران شان اين بازماندگان).  هرگز از اينان نبايد داشتانتظاري كه( نزدند

را به نام و نشان » جامعه جهاني«فلم وتصوير و آناني كه پول هاي » سوداگران«حساب اين همه پول ها را از 
  . مت و شهيد شان هستندبگيرند و نشان دهند كه فرزندان اصيل پدران با شها مي ربايند شان
روز كسي نبود نه  شبا زمين را پوشانده، اما چون چند جدي در يكاولنگ، روز سردي بود و برف ضخيمي19

اد عزيزان و دلبندان شان را زنان و كودكان هم توان نزديك شدن به اجس را دفن كند و كه اين همه شهيد
ه دهات شان فرود آمده و اجساد شهداء را به تكيه خانه ها نداشتند، بعد از آن آرام آرام فراري ها بار ديگر ب

هم جدا   از با كلنگ و تبر ممكن بود چنان با هم چسبيده بودند كه فقطپر خون يخ بسته اجساد .انتقال دادند
  .شوند

 قبرستان جديدي ايجاد كرد و اين  نفر در يك لحظه براي هر يكي از قراء يكاولنگ350قتل بيش از 
جهادي شان در سر تا  كاريكه قبالً اسالف يكاولنگ به سر رساندند،» باز سازي«ود كه طالبان در ب» خدمتي«

  . مخصوصاً در پايتخت به سر رسانده  بودندسر افغانستان
 جدي را براي بازماندگان اين همه جان باخته، تسليت مي گويد و بازوان 19پيشرو، ضمن اين كه روز نشرية 

 تمام قاتالن مردم و مخصوصاً زحمتكشان افغانستان ستبر و نيرومند مي خواهد،  تعدادي از آنان را در انتقام از
 در اين شماره به چاپ مي رساند تا اگر بخش كوچكي از وظيفة خود  رانام ها و  تصاوير شهداي يكاولنگي

  .به سر برساند بال جان باختگان زحمتكش افغانستانرا در ق
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  ! گرامي بادياد جانباختگان يكاولنگ
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 !ختگان يکاولنگ گرامی باداياد جانب

  
  


