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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
 ماسوژايس

  ٢٠١٢ مارچ ٠۶

  

  زدھم جدی،ن

    روزی که برف ھای يکاولنگ گلگون شد،

 ! داريم ياد شھدای آنروز راگرامی می
  

 درنده گرگھای مثل و آوردند ھجوم باميان واليت يکاولنگ ولسوالی به خونخوار طالبان  امروز از قبل سال يازده

 اين در و داشت قرار خليلی نيروھای حاکميت زير يکاولنگ زمان  درآن .کردند حمله ومظلوم گناه بی مردم باالی

 ،طالبان سومۀ ازحمل قبل و شد دسته ب دست خليلی وحدت حزب و طالبان بين بار چندين ولسوالی اين مدت

 از تا فرستادند خليلی نزد صوف ۀدر به را  قومی ومتنفذين بزرگان درمحل، طالبان سرپرست یزيگرد یدصوفيس

 وحدت حزب منافع قربانی اين از بيش را يکاولنگ زحمتکش مردم و کند ریيجلوگ شده ادي یولسوال در جنگ آغاز

 .نسازد خود

 ديری اما کرد نخواھد حمله يکاولنگ به که کرد عھدت یصوف ديس یھا ندهيونما بابزرگان صوفۀدر در خليلی

 در طالبان که کردند آغاز را باران مرمی و گرفته سنگر ھا يکاولنگی گلی ھای خانه در او نيروھای که نگذشت

 ازشوھربی پدر، ازپدربی و کشيده شان ھای ازخانه را مردم ملکی ۀھم و زدند دست وحشيانه عام قتل به آن به پاسخ

 .ريختاندند را آنھا خون سرد ودرزمستان ساختند اوالد بی اوالدشوھر،از

 فرار منطقه از نيروھايش و نداشت را آنان با مقابله توان خليلی گرديدند، يکاولنگ ولسوالی داخل طالبان که وقتی

 ھای نهسي طالبان ھای گلوله آتش ميان در و گذاشتند تنھا تنھای طالبان نيروھای تيررس در را مردم و کردند

 اتھام به و کشيدند مساجد و ھا خانه از را ساله ۶۵ مردان به تا گرفته ساله٩ جوانان از و سوخت ھا گینيگاول

 .کردند باران تير بسته دست گروه گروه را آنان خليلی نيروھای

 شوراب، دھن در نظير بی بيرحمی با را يکاولنگ زحمتکش تن پنجاه و صد سه حدود در ١٣٧٩ سال جدی١٩ در

 يکاولنگ در آنان جمعی دسته قبرھای که بستند رگبار به بعد و تقسيم نفری١۵ و ١۴ ھای گروپ به...و  انگر پشت
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 تمام در و بود افتاده برف االیب روز سه تا ءشھدا اين اجساد آنان عام قتل از پس  .است ننگين ۀواقع اين گويای

 سالمت به جان عام قتل اين از که جوانانی زيرا نمايد، دفن را ءشھدا اين تا بود نمانده باقی جوانی يکاولنگ ولسوالی

 بودند کودکان و زنان سفيدان، ريش تنھا اين لذا نشوند، تيرباران طالبان طرف از تا بودند شده باال ھا کوه به اند برده

  .دکردن دفن جمعی دسته گورھای در را عزيز شھدای اين گل و آب آوردن با سردی ھمان در که

 دار پرداختند، اھالی کوب و لت به و رسيدند راه از باز منطقه ساالران جنگ بودند، ماتمدار ھنوز مردم که حالی در

 جنگ ھمين اينک ولی ؛دادند درد و غم يکاولنگ شھدای بازماندگان به توانستند تا و کردند چپاول را مردم ندار و

 اکنون. دانند می قوم داران تيکه را خود و کنند می تجارت» قوم« نامه ب ءشھدا و يکاولنگ و باميان نامه ب ساالران

 زيرا باشند، باميان زحمتکش مردم حاميان توانند نمی صورت ھيچ به که اند شناخته ھمه از بھتر را اينھا مردم ۀھم

 و کشند می ...و قندھار و آباد جالل کنر، در را ما عزيز خواھران و برادران که ھستند ئیھا خارجی حاميان آنھا

 داده غم و رنج ما زحمتکش مردم به گذشته سال ده در يکجا ھا خارجی با خارجی سالح و پول زور به که کسانی

 .باشند باميان زحمتکش مردم حامی توانند نمی ھرگز باشند،

 

 

 


