
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human Rights  حقوق بشر

 
  ۵٣شماره  نشريۀ پيشرو

 ٢٠١٨ جنوری ٢٢

  ! داريم ياد و خاطرۀ برف کفنان يکاولنگ را گرامی می
 انسان زحمتکش به وسيلۀ ٣۵٠ماھی که بيش از و بازھم جدی رسيد، ماه خون، ماه اشک، ماه برف کفنان يکاولنگ، 

وحوش طالبی سالخی و تيرباران شدند و خون شان بر برف ھای يکاولنگ شکوفه زد و روی تيکه داران قومی و 

  .جنگساالران را برای ھميشه سياه و سياه تر کرد

ولسوال طالبان سيد صوفی . يد ولسوالی يکاولنگ واليت باميان اسير گروه جنايتکار طالب گرد١٣٧٩در زمستان سال 

با تعدادی از نيروھايش بر يکاولنگ حکومت کرد ) اين شخص سالھاست در حزب وحدت محقق فعاليت دارد(گرديزی 

ی شنيده ئو حزب وحدت که از طالبان شکست سختی خورده بود، به درۀ صوف واليت سمنگان پناه برده بود، زمزمه ھا

اين موضوع مردم . مستان باالی يکاولنگ حمله کرده و آن را تصرف نمايدشد که حزب وحدت قرار است در ز می

ن و مو سفيدان به درۀ صوف نزد خليلی رفته و برايش اکه تعدادی از متنفذ منطقه را سخت نگران کرده بود تا اين

لی از سرمای ھای بيچارۀ اين ولسوا توصيه کردند که در زمستان باالی يکاولنگ حمله نکند و در صورت حمله توده

ًزمستان تلف خواھند شد؛ خليلی ھم ظاھرا به موسيفدان قول می دھد که به يکاولنگ حمله نکند و بدين لحاظ مردم با 

  .خاطر آسوده مشغول زندگی بخور و نمير و فقيرانۀ خود شدند

 بند امير باالی چند روز از آمدن موسفيدان از درۀ صوف به يکاولنگ نگذشته بود که نيروھای حزب وحدت از سمت

دو روز از تصرف يکاولنگ به دست حزب . يکاولنگ حمله کرده و بدون مقاومت طالبان يکاولنگ را تصرف کردند

وحدت نگذشته بود که طالبان به تالفی شکست و پس گيری يکاولنگ از وحدتی ھا، چند صد طالب جنايتکار و مجھز را 

ً جنگ نداشته و قبال شکست دوشان حزب وحدت که روحيۀه تفنگ ب. دنداز مرکز باميان به ولسوالی يکاولنگ اعزام کر

ی ئھم از گروه طالبان خورده بودند، اين بار نيز بدون مقاومت و جنگ ولسوالی را رھا و در قريه ھا و خانه ھاھای پي

خانه ھای مردم فير را که اطراف ولسوالی قرار داشتند گريخته و پناه گرفتند و باالی نيروھای طالب از بين قريه ھا و 

  . شروع کردند

ی که از ھر ئکه نيروھا طالبان اين پيام آوران مرگ و وحشت که جز قتل، غارت و توھين چيزی بلد نبودند با تصور اين

جا و ھر منطقه باالی شان فير می کردند از ھمان قريه و مربوط حزب وحدت می باشد، لذا سياه دالن کور دل طالب را 

 ١٨نيروھای طالب در روز . اعزام و ھر فرد جوان يا پيری که به دست شان افتاد با خود به ولسوالی آوردندبه قريه ھا 

آخندان، کشکک، « جدی که سردی طاقت فرسا و برف سنگينی ھمه جا را فراگرفته بود از قريه ھای يکاولنگ ١٩و 

 تن از فقير ترين، ٣۵٠بيش از » ...، گنبدی وکته خانه، بيد مشکين، گرد بيد، جمک، فيروز بھار، دھن کنک، ليلور
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سسۀ آکسفام و دھن شوراب با ؤنادارترين و زحمتکش ترين افراد را با پای برھنه روی برف جمع کرده و در پشت م

  . دست ھای بسته تيرباران کردند

چون تعداد .  ندادندسه شبانه روز اجساد شھداء روی برف افتاده و طالبان به کسی اجازۀ گردآوری و دفن شھداء را

» عفو«اندکی از مردانی که از ھر قريه باقی مانده بود ھمگی به کوه ھا فرار کرده بودند، بعد از گذشت سه روز فرمان 

سردی ھوا با ھم چسپيده بودند، از سوی طالبان اعالم شد و چند نفر پير مرد از ھر قريه اجساد شھداء را که به علت 

درھر قريه محشری بر پا شده بود، يکی شوھرش سوراخ سوراخ . جمع آوری و با موتر کاماز به قريه ھا انتقال دادند

شده بود، يکی برادرش تکه تکه شده بود، يکی فرزندش سالخی شده بود و يکی چند تن از عزيزان خويش را از دست 

ون ماتم نبود؛ تکيه خانه ھا پر از اجساد شھداء بودند، بازماندگان شھداء آنقدر گريسته بودند که ای بد ھيچ خانه. داده بود

باالخره با ھمت زنان و موسفيدانی که در قريه ھا باقی مانده بود، اجساد در . ديگر اشکی برای شان باقی نمانده بود

البان و به تحريک حزب وحدت سالخی شدند از اين انسان ھای بی گناه که توسط ط. گورھای دسته جمعی دفن شدند

  .ين جامعه بودند و ھيچ پيوندی با ھيچ حزب و تنظيمی نداشتندئاقشار پا

بعد از قتل عام يکاولنگ نيروھای خليلی به درۀ چاشت گريختند و منتظر فرصت ماندند تا طالبان را از ولسوالی 

حزب وحدت دوباره به ولسوالی حمله کردند و ولسوالی را اد افر ١٣٨٠در اواخر ماه ثور سال . يکاولنگ بيرون کنند

تصرف نموده و به اذيت و آزار مردم و غارت دکان ھا و خانه ھا، پايمال نمودن کشت مردم توسط اسپ ھايشان 

ين که بار ديگر نيروی عظيمی از طالبان به يکاولنگ رفته نيروھای خليلی را دوانده و يکاولنگ را ا پرداختند، تا اين

 پر ١٣٨٠ھا و بازار يکاولنگ می سوخت، فضای زيبا و دلنشين يکاولنگ در بھار  يک ھفته خانه. بار به آتش کشيدند

. تمام قريه ھا از سکنه خالی شده بودند و جز وحشت و ويرانی چيزی به چشم نمی خورد. از دود و خاکستر شده بود

  کيلومتری ولسوالی ديده نمی٢٠دل شده بود و کسی تا فاصلۀ شھر و دکان ھا به تلی از مخروبه و خاک و خاکستر مب

  .شد

ی ئبا وجود اين ھمه جنايت و شناعت بر توده ھای بيچارۀ ولسوالی يکاولنگ از سوی طالبان و حزب وحدت، با ديده درا

استقبال يکی از رھبران حزب وحدت گفته بود، کسانی که در يکاولنگ کشته شدند طالب بودند و با بيرق طالب به 

وحدتی ھا ناجوانمردانه بر مرگ عزيزان يکاولنگ قھقه . شان رفته بودند و حق شان بود که کشته شوند» کاکای پسران«

تنظيم ھای ساخت ايران مستقر در مناطق مرکزی مانند ديگر ھمپاله ھای شان که در حالت . سر دادند و بد مستی کردند

) ۵٢.ب( سپتمبر و با حمايت ١١شان را حسابی جا آورده بود با  پيش آمدن نزع قرار داشتند و خونخواران طالبی حال 

به اين ترتيب ورق . شدند» مدرن«و » دموکرات«ی پوش، ئای در کالبد شان دميده شد و يک شبه ھمه نکتا جان تازه

  .گشوده شدجديدی از تاريخ کشور که با اشغال، تجاوز، بمبارد، فقر، بيکاری و بدبختی توده ھا ھمراه بود، 

خود را در غم عزيزان يکاولنگ شريک دانسته و بازوان مردم را در انتقام از قاتالن ملت ستبر و » پيشرو«نشريۀ 

به خاطر ھمدردی و غمشريکی با بازماندگان شھداء در سال ھای گذشته برای اولين بار » پيشرو«. نيرومند می خواھد

لم با تھيۀ فوانندگان و وارثان شھداء جمع آوری و به نشر سپرد و عکس و نام شھدای يکاولنگ را توسط دوستان، خ

 نمايد تا باشد اين يادواره ھا ھمچون خنجری بر ءمستندی خواست دين خود را در قبال شھدای يکاولنگ در حد توان ادا

  . قلب تيکه داران قومی و نوکران سرسپردۀ استعمار عميق تر و برنده تر فرود آيد

بار ديگر ياد و خاطرۀ برف کفنان شھدای يکاولنگ را گرامی داشته و به روان شھدای » پيشرو«نشريۀ دست اندرکاران 

  .  اين حادثۀ خونين ادای احترام می نمايند

 


