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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
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 Human rights بشر حقوق

  
  ۵١نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١۵ اگست ٠١

  

  جدی در يکاولنگ، باميان١٩به گردھمائی تجليل از شھدای » پيشرو«پيام نشريۀ 

  !داريم ياد و خاطرۀ شھدای يکاولنگ را گرامی می
فاجعۀ خونين قتل عام توده ھای زحمتکش قريه ھای آخندان، قلعۀ شاه نھنگ، دھن کنک، جمک، بيد مشکين، درۀ علی، 

فيروز بھار، سر آسياب، پشته، ليلور، قاشغوله، کشکک، کته خانه، دھن شوراب، نيشر و خم آستانۀ ولسوالی يکاولنگ 

والی را طالبان جنايتکار و مزدور به خاک و خون کشيدند، به عنوان  انسان زحمتکش اين ولس٣۵٠که در آن بيشتر از 

ت تحرير نشريۀ أھي. يکی از فجايع المناک تاريخ خونين کشور ما به ثبت رسيده و ھرگز به فراموشی سپرده نمی شود

آن عزيزان را  ۀداند تا نزدھم جدی را به عنوان روز شھدای يکاولنگ گرامی داشته، ياد و خاطر  خود میۀپيشرو وظيف

  . دارد زنده نگه

چھارده سال قبل از امروز طالبان متحجر و جنايتکار که در زمان حاکميت ظالمانه و استبدادی شان ولسوالی يکاولنگ 

 کردند، ئیرا پس از فرار افراد مسلح يکی از تنظيم ھا در اختيار خود گرفته و با وحشت و بربريت در آنجا حکمروا

اين فاجعه زمانی به وقوع پيوست . دندانسانی آفريدند و چادر ماتم را در سراسر اين ولسوالی گسترجنايت فجيع و غير 

 از در مصالحه پيش آمده و با  لذاکه تفنگ به دوشان حزب وحدت در برابر اين گروه جنايتکار توان مقاومت نداشتند،

ًکه عمال چنين  کنند؛ در حالی  يکاولنگ حمله نمیاستفاده از ريش سفيدان محل به طالبان وعده سپردند که به ولسوالی

  .  جنگجو ھمۀ آمادگی ھا را برای حملۀ وسيع عليه طالبان گرفته بودند٢٠٠٠نبود و با بيش از 

نيروھای مسلح حزب وحدت چند شب بعد از اين تعھد، از راه ھای درۀ صوف و بند امير بر يکاولنگ حمله ور شدند و 

ھنوز چند روز از اين حمله نگذشته بود که طالبان به اين حمله . ولسوالی را تسخير کردندقسمت ھای زيادی از اين 

  .دوشان حزب وحدت را شکست سختی داده و دوباره يکاولنگ را زير کنترول خود درآوردنده پاسخ گفتند و تفنگ ب

 را به محاصره در آورده و طالبان خونريز و وحشی بعد از تسخير يکاولنگ چون مار زخمی قريه ھای اين ولسوالی

َتمامی مردانی را که نتوانسته بودند فرار کنند، با لت و کوب و با زور برچه و شالق در مرکز قريۀ نيک و دھن  َ

. اوت به شھادت رساندندسرسيدند، با بی رحمی و ق  نفر می٣۵٠شوراب گردھم آوردند و ھمۀ آنھا را که به بيشتر از 

به سر انداخته و خون گرم و جاری اين شھدای گلگون کفن در ھوای سرد و يخبندان ماه  را سر أطالبان وحشی شھدا

يده و امکان جداسازی آنھا به راحتی وجود نداشت و بجدی به زودی يخ بست و بعد از چند ساعت ھمۀ اجساد با ھم چس

  .توده ھای محل ناگزير با استفاده از بيل و کلنگ شھدای شان را جدا ساختند
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 گونه پيوندی با حزب وحدت و دادند ھيچ نوجوانان، جوانان و سالمندان تشکيل میآن را که  شھدای يکاولنگتمامی 

اما وحشی ھای طالب که در مدرسه ھای پاکستان درس خونريزی و قتل انسان ھا را . گروه ھای ديگر تنظيمی نداشتند

  .ش را قتل عام کردندآموخته بودند بدون کوچکترين ترحمی اين توده ھای فقير و زحمتک

قتل و کشتار ستمديده ترين انسان ھای اين مرز و بوم در طول بيشتر از چھار دھۀ اخير به دست فاشيست ترين و 

رسد و اين کشتارھا در گوشه گوشۀ اين  ليون نفر میيمستبدترين نظام ھای سياسی داخلی و اشغالگران خارجی به چند م

کی، قتل و   ھزار انسان توسط حفيظ هللا امين و تره١٣نمونه ميتوان از کشتار کشور به وقوع پيوسته که به صورت 

 حوت ٢۴ انسان زحمتکش ولسوالی کرھالی واليت کنر به دست جالدان حزب دموکراتيک خلق، قتل عام ١٢۶٠کشتار 

 ھزار انسان در آن به خاک و خون افتادند، قتل و ٢۵ توسط درنده ھای خلق و پرچم در واليت ھرات که بيش از ١٣۵٧

 انسان ٢٠٠٠انه و ھشتگانۀ تنظيمی و جھادی، قتل عام بيش از  ھزار کابلی توسط تنظيم ھای ھفتگ۶۵کشتار بيش از 

 ١۵٠زحمتکش در شھر مزار شريف به دست طالبان خونريز، قتل عام ولسوالی باالبلوک واليت فراه که در آن بيش از 

دند و  به شھادت رسيئیانسان زحمتکش و فقير اين ولسوالی به دست اشغالگران غربی به سردمداری جنايتکاران امريکا

  . ًصدھا کشتار ديگر مخصوصا در سيزده سال گذشته، يادآوری نمود

توسط اشغالگران غربی در واقع تداوم کشتار توده » جنگ عليه القاعده و طالبان«قتل و کشتار سيزده سال اخير زير نام 

آغاز » سرخ «ھای زحمتکش ماست که دھه ھا قبل به وسيلۀ رژيم سفاک حزب دموکراتيک خلق و اشغالگران قشون

  .گرديده بود

لتند و ھيچ مرجع  غامروز بيشتر از ھر زمانی خون افغان بی ارزش گرديده و روزانه ده ھا انسان به خاک و خون می

 انسان فقير و زحمتکش کشور ما ٩٠٠٠  بيش از ٢٠١۴تنھا در سال . پاسخگو برای خون ھای ريخته شده وجود ندارد

 درصد ١٩ به شھادت رسيدند که نسبت به سال گذشته ئی و ناتوئیالگران امريکاجاری و خود ساختۀ اشغ» جنگ«در 

اين کشتار کماکان ادامه دارد و ھر روز در اثر حمالت وحشيانۀ انتحاری و انفجاری طالبان و . افزايش يافته است

  .اشغالگران غربی ده ھا ھموطن ما کشته و زخمی می شوند

ريزد و ده ھا کنفرانس  ر از يک دھه است که برای توده ھای ما اشک تمساح میبيشت» جامعۀ جھانی«که  با وجود آن

ھا برگزار گرديده و ده ھا ميليارد دالر به نام افغان و افغانستان » کمک«بزرگ و صدھا کنفرانس کوچک برای جلب 

ا به وجود نيامده و ھر ر مثبتی در زندگی رقتبار توده ھای ستمديدۀ مييجمع آوری شده است، اما کوچکترين تغ» کمک«

روز فقر، بيکاری، بدبختی، قتل و کشتار مردم ما افزايش يافته و روزی نيست که خبر کشته و زخمی شدن ده ھا 

  .کودک، زن و مرد اين سرزمين به نشر نرسد

توسط  درصد از کسانی که در طول تاريخ ٩٩تاريخ پر از دود و باروت اين سرزمين نشان دھندۀ آن است که بيش از 

استعمار و استبداد به شھادت رسيده اند، از جملۀ بی چيز ترين و فقير ترين انسان ھای اين مرز و بوم می باشند و 

  .ھميشه منحيث گوشت دم توپ و آلۀ دست نظام ھای سياسی حاکم استعمال گرديده اند

 کنونی داشته باشند، اين دولت به یئمردم زحمتکش و ستمديدۀ ما نبايد چشم اميد به اشغالگران خارجی و دولت مافيا

اين دولت به کمک خارجی ھا و از کسانی . ما به وجود نيامده استۀ خواست و رأی واقعی توده ھای زحمتکش و ستمديد

که بر قدرت لميده اند ھرگز به فکر بھبود وضعيت  کسانی. سازند  درصد را می۵وجود آمده که اقليت کمتر از ه ب

ًماعی توده ھا مخصوصا خانواده ھای شھدای چھار دھۀ اخير نيستند و تمامی آنھا به فکر ثروت زندگی اقتصادی و اجت

  .اندوزی و خدمت به باداران شان می باشند

ًکه خود را عميقا در غم و اندوه خانواده ھای شھدای يکاولنگ و تمامی خانواده  ضمن اين» پيشرو«ت تحرير نشريۀ أھي

 از ئیداند، به اين باور است که يگانه راه برای رھا ر افغانستان عزيز شريک میھای شھدای خلق زحمتکش و فقي
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که توده ھا به آگاھی  باشد و تا زمانی استبداد و استعمار کنونی، باور به نيروی توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور می

  .ی خواب و خيالی بيش نخواھد بود از وضعيت کنونئیسياسی نرسند و انرژی نھفته در وجود توده ھا واحد نگردد، رھا

 

 


