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 افغان جرمن آنالین

   3112 /11 /21 
 

 در افغانستانتا حال کشف شده جمعی  گور های دسته
 

 
 

 هزار هزاران از نشانی ما، یدۀغلت خون و خاک به کشور سر تا سر در متعدد جمعی دسته های گور
ی که از طرف جنایتگران داخلی و خارجی بر وطن ما تعمیل جنگ اهریمن با که ستافراشته ای قامت

 کشور فراز و نشیب از پر ریختأ اوراق ثبت زرین خط با شان نام و به مبارزه برخاستند  ،شده بود
 بوم و مرز این فرزندان وارستگی و آزادگی و آزادی از نشانی جمعی، دسته گور هر. گردید ما

 . است
 

 سرتاسر در جمعی دسته های گور تمام ،هخفت بخون شهدای از تجلیل و کشور فردای تا که برماست
 با پس. رود هدر به بوم و مرز این فرزندان پاک های خون نگذاریم و سازیم ریختأ ثبت را افغانستان

 انجام به و داده ادامه  صادقانه و درست شکل به را میهنی و ملی وجیبۀ این تا کنید همکاری ما
 .رسانیمب
 

 باد گرامی افغانستان قهرمان کفنان بی و کفنان گلگون یاد
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 21/ 11/ 3112 تاریخ:  بدخشان صدای
 

 کشف گور دسته جمعی در فیض آباد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گزارشگر صدای  دشت قرغ واقع در چهار کیلومتری شهر فیض آباد کشف شد. ۀیک گور دسته جمعی در ناحی
بعد از ظهر روز سه شنبه  ۰:11حوالی ساعت  که خود شاهد کشف این گور بود چنین گزارش میدهد:بدخشان 

دشت قرغ رفته بودم در یک قسمت که یک حفره بزرگ  ۀجاری زمانیکه جهت بازدید از ساح حمل سال 1۰
بجا مانده از یک سنگ عظیم که توسط سنگ شکنان شکسته شده بود مردم تجمع نموده بودند زمانیکه به محل 

یکی از سنگ شکنان گفت دو روز  رسیدم دیدم که سنگ شکنان مصروف بیرون آوردن استخوان مردگان اند.
دا نمودیم و انرا دو باره دفن کردیم امروز نیز هشت جسد دیگر را پیدا کردیم که قبل ما جسد هشت انسان را پی

و دندان ساختگی نیز  لباس ،تاقین ،تسبیح ،عینک ،در میان استخوان افراد شانه ُ جسد میشود. 1۱در مجموع 
ات و یس اطالعئر بدست آمده است همچنان در یک مورد سه جسد با سیم به صورت یکجایی بسته شده بود

فرهنگ بدخشان نیز در محل حاضر بود و موضوع را تیلفونی به والی والیت گزارش داد و قرار برین شد که 
روزچهارشنبه تیمی از پی آر تی به محل فراخوانده شده و محل را به شکل وسیع کاوش نمایند.مردم محل بدین 

توسط  12۳۱-12۳۱در جریان سالهای باورند که اجساد مربوط به اهالی بیگناه غیر نظامی بدخشانست که 
یکی از کارگران  .به صورت دسته جمعی تیرباران شده و درینجا مدفون شده اند افراد رژیم کمونستی و روسها

محلی گفت یکسال قبل زمانیکه درین محل آغاز به کار نمودیم یکی از اهالی ارگو به ما گفت که درین محل ده 
ه داشتند راز نموده است که وی در زمانیکه روسها درین محل قرار گاها تن دفن شده است شخص مذکور اب

 .نددرین محل کار میکرده ا
  

هزاران تن از اهالی بیگناه بدخشان توسط باند منصور هاشمی  ۳۱-12۳۱باید متذکر شد که در جریان سالهای 
بینیم که حقوق بشر که  وی گفت که حاال می .در بدخشان دستگیر و به صورت دسته جمعی اعدام شده اند

کند درین مورد چه کاری  بخاطر سلی زدن به روی یک زن یکسال غوغا به راه می اندازد و هیت و اویت می
 .انجام میدهد

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 21/ 11/ 3112 تاریخ:  آنالین جرمن افغان
 

 کشف گور دسته جمعی در بلخ
 

 مقامات والیت بلخ در شمال افغانستان می گویند مردم محلی یک گور دسته جمعی کشف کرده اند.
سردار محمد سلطانی، رئیس پلیس والیت بلخ 

به بی بی سی گفت که بقایای اجساد کشف شده 
در این گور نشان می دهد که حدود صد نفر در 

 این محل دفن شده اند. 
 

او گفت به نظر می رسد که این گور حدود ده 
سال پیش و در زمانی که شبه نظامیان طالبان 

نبرد بوند، و گروه های مسلح این منطقه درگیر 
 حفر شده است. 

بنا به گزارش ها تاکنون فقط بقایای ده جسد، 
شامل جمجه و تکه هایی از لباس پیدا شده 

 است. 
مردم محلی می گویند از لباسی که بر تن اجساد 
است بر می آید که آنها در همان بار اولی که 
طالبان برای تصرف والیت بلخ در حال جنگ 

 ند. بودند کشته و دفن شده ا
 

حاج عبدالغنی کدخدای روستای چهل گزی گفته است: "چون اجساد قربانیان طالبان ممکن بود باعث شیوع بیماری 
 در میان مردم محلی شود ما آنها را با اجازه دولت محلی در این مکان دفن کردیم." 

 

در همین حال گزارش های دیگر حاکی است که کارکنان یکی از شرکتها دولتی که از محل کشف گور دسته جمعی 
 در روستای چهل گزی در بیست کیلومتری شهر مزارشریف عبور می کردند متوجه این گور دسته جمعی شدند. 

مختلف کشته شده اند و تاکنون  در طول نزدیک به سی سال جنگ داخلی در افغانستان هزاران نفر به گونه های
 گورهای دسته جمعی زیادی در افغانستان کشف شده است. 

 

بالغ بر بیست گور  3111گفته می شود از زمان حمله نظامی آمریکا به افغانستان و سقوط حکومت طالبان در سال 
 دسته جمعی در نقاط مختلف افغانستان کشف شده است.
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 21/ 11/ 3112  سی بی بی
 

 گورهای دسته جمعی دشت چمتله کابل
 

یک گور دسته جمعی در  ۷۰۰۲جوالی  ۵به تاریخ 

دشت چمتله کابل کشف شد که گفته میشود بیش از 

یکهزار تن از مردم غیرنظامی در آن مدفون اند. و 

چند روز بعدتر در فاصله چندمتری آن گور جمعی 

دیگری کشف شد اما وزارت دفاع از کاوش آن 

جلوگیری نمود. هرچند هنوز تحقیقات کاملی در مورد 

رت نگرفته اما پولیس کابل زمان این جنایت صو

مدعی شد که این جنایات مربوط دوران روسها و 

طی « طلوع»مزدوران شان میباشد. و تلویزیون 

گزارشی خاطرنشان ساخت که مردم محل مدعی این 

که این جنایت در دوران جنگ های تنظیمی بعد از 

تیمی از بازرسان  .صورت گرفته است ۲۹۹۷سال 

یقات بیشتری در مورد این ملل متحد قرار است تحق

 .قبرهای جمعی انجام دهند

مقام های افغان تایید کرده اند که یک گور دسته جمعی در محوطه اداره آموزش و پرورش کابل در غرب این شهر 

 .پیدا شده است

 .پلیس کابل گفته است تحقیقات را برای شناسایی اجسادی که از این گور پیدا شده آغاز کرده اند

جزییات زیادی در باره افرادی که در این گور دسته جمعی پیدا شده اند در دست نیست. مقامات وزارت آموزش هنوز 

 .و پرورش افغانستان می گویند احتماالً سی تا چهل جسد در گور دفن شده اند

نی آصف ننگ، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به بی بی سی گفت این گور دسته جمعی هنگام کارهای ساختما

 .پیدا شد

 .به گفته او پس از پیدا شدن این گور کار ساختمانی متوقف شده است

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت این محل در غرب کابل در سال های هفتاد خورشیدی محل جنگ های 

 .میان گروهی بود و احتمال به دست آمدن جسدهای بیشتر در این محل وجود دارد

تایید نشده است افرادی که در این گور دسته جمعی دفن شده اند، در چه زمانی و چگونه  اما تا حال به گونه رسمی

 .کشته شده اند

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت یک واحد تحقیقاتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم به محل این گور 

 .دسته جمعی رفتند و تحقیقات اولیه را انجام دادند

گور دسته جمعی در افغانستان پیدا شده که تا  ۲۸۰ر افغانستان می گوید در سه سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بش

 .جسد در این گورها مدفون بوده است ۲۷۰۰

نادر نادری، یک مقام ارشد این کمیسیون می گوید تحقیق و بررسی در باره این گورها بخش مهمی از مستندسازی 

 .ر استجنایات گذشته و تامین عدالت در این کشو

تن از اعضای خانواده او نیز در یک گور دسته  ۲۱اخیرا جسد محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان و 

 .جمعی در حومه شرقی شهر کابل کشف شد

 .جسد داوود خان و اعضای خانواده اش بعد از شناسایی با برگزاری مراسم دولتی به خاک سپرده شدند
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 21/ 11/ 3112  آنالین جرمن افغان
 

 کشف یک گور دسته جمعی در غرب کابل
 

 است شده کشف جمعی دسته گورهای افغانستان دیگر مناطق برخی و کابل در محل چند در هم این از پیش
 گور یک که اند کرده تایید افغان های مقام
 و آموزش اداره محوطه در جمعی دسته

 شده پیدا شهر این غرب در کابل پرورش
  .است
 برای را تحقیقات است گفته کابل پلیس

 شده پیدا گور این از که اجسادی شناسایی
 .اند کرده آغاز

 
 که افرادی باره در زیادی جزییات هنوز

 در اند شده پیدا جمعی دسته گور این در
 و آموزش وزارت مقامات. نیست دست

 سی احتمالا  گویند می افغانستان پرورش
 .اند شده دفن گور در جسد چهل تا

 و آموزش وزارت سخنگوی ننگ، آصف
 گور این گفت سی بی بی به پرورش

 .شد پیدا ساختمانی کارهای هنگام جمعی دسته
 .است شده متوقف ساختمانی کار گور این شدن پیدا از پس او گفته به

 جنگ محل خورشیدی هفتاد های سال در کابل غرب در محل این گفت پرورش و آموزش وزارت سخنگوی
 .دارد وجود محل این در بیشتر جسدهای آمدن دست به احتمال و بود گروهی میان های
 و زمانی چه در اند، شده دفن جمعی دسته گور این در که افرادی است نشده تایید رسمی گونه به حال تا اما

  .اند شده کشته چگونه
 

 این محل به هم افغانستان بشر حقوق کمیسیون تحقیقاتی واحد یک گفت پرورش و آموزش وزارت سخنگوی
 .دادند انجام را اولیه تحقیقات و رفتند جمعی دسته گور

 شده پیدا افغانستان در جمعی دسته گور 1۸1 گذشته سال سه در گوید می افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون
  .است بوده مدفون گورها این در جسد 1311 تا که
 

 از مهمی بخش گورها این باره در بررسی و تحقیق گوید می کمیسیون این ارشد مقام یک نادری، نادر
 .است کشور این در عدالت تامین و گذشته جنایات مستندسازی

 گور یک در نیز او خانواده اعضای از تن 11 و افغانستان جمهور رئیس اولین خان داوود محمد جسد اخیرا
  .شد کشف کابل شهر شرقی حومه در جمعی دسته
  .شدند سپرده خاک به دولتی مراسم برگزاری با شناسایی از بعد اش خانواده اعضای و خان داوود جسد
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 21/ 11/ 3112  آنالین جرمن افغان
 

 کشف گور دسته جمعی در پروان

 
 ۲۲:۱۱ساعت  ۲۹۳۱ ثور ۲۱پنجشنبه 

  .شد کشف پروان والیت بگرام منطقه «یوزباشی» روستای در جمعی گور یک

  

 کشف برداری  خاک هنگام به جمعی  گور این که گویند می محلی مردم ابنا، گزارش به

 اعالم تن ۲۱ را تعداد این والنمسؤ که آمده دست به جسد ۱٢ آن از و است شده

 که شده پیدا نیز ریسمان و پارچه هایی تکه اجساد با همراه عینی، شاهدان گفته به.کنند می

  .بودند بسته آنها با را شدگان  کشته دست که دارد آن از حکایت

  

 یوزباشی، روستاهای به متعلق گور این در شده کشف اجساد که معتقدند محلی مردم

 این «سافی کوه» منطقه شهروندان و بگرام منطقه «علی غالم» و «مال ده» ،«توخچی»

 «امین هللا  حفیظ» و «کی  تره نورمحمد» حکومت زمان آنان،در گفته به.است والیت

 دستگیر حکومتی نیروهای توسط محلی، افراد دیگر و معلمان دینی، علمای از تعدادی

  .هستند مفقوداألثر تاکنون که شدند

  

 ادای از پس گذشته روز اجساد این و بودند  شده جاسازی تابوت یک در یادشده اجساد

 فرمانده «ناصری زمری. »شدند سپرده خاک به یوزباشی روستای در میت، نماز

  :داشت اظهار اما کرد تأیید را اجساد این کشف نیز بگرام منطقه امنیتی نیروهای

 

 کشته کمونیستی حکومت زمان در افراد این که داشت وجود جسد ۲۱ قبر این در

 در جسد ۹٢شامل جمعى  گور ۱ نیز جارى سال ماه فروردین ۱٢ تاریخ در.اند شده

 شوروی هجوم زمان در آن در شده دفن افراد که شد کشف افغانستان «سمنگان» والیت

  .بودند شده کشته افغانستان به
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 03/11/2310  صبح هشت

 

 در والیت سمنگانجمعی  گورهای دسته
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گور یک کشف از کشور شمال در سمنگان، والیت در محلی های مقام که است شده گزارش خبری های  رسانه در
 امنیه قوماندانی امنیت آمر مظفری، هللا  مصدق از نقل به ها گزارش در. اند  داده خبر والیت این در جمعی  دسته

 شهر مربوطات از مزار، آق به موسوم ای  منطقه در جمعی،  دسته گور این که است شده داده خبر سمنگان، والیت
 .است شده کشف سمنگان والیت مرکز ایبک

 قصد محل مردم که است شده کشف آن از بعد جمعی  دسته گور این است، رسیده نشر به ها ایتوبس در که گونه  آن
 گور این با بکنند، را زمین خانه گذاری  تهداب برای خواهند  می که  زمانی اما بسازند، خانه منطقه این در اند  داشته
 که تن 03 است ممکن که است گفته سمنگان والیت امنیه قوماندانی امنیت آمر. شوند  می رو  روبه جمعی  دسته

 .اند  شده خاک زیر جمعی  دسته گور این در اند،   گذشته های  جنگ دوره قربانیان از احتماال
 

 در که جمعی  دسته گور. است شده تحمیل سرزمین این مردم بر که است فجایعی و جنایات سند جمعی  دسته گورهای
 .است شده کشف سرزمین این در که نیست جمعی  دسته گور تنها است، شده پیدا سمنگان
 در که جمعی  دسته گور. است شده تحمیل سرزمین این مردم بر که است فجایعی و جنایات سند جمعی  دسته گورهای
 گورهای نیز این از پیش. است شده کشف سرزمین این در که نیست جمعی  دسته گور تنها است، شده پیدا سمنگان

  دسته گورهای است ممکن نیز این از بعد و است شده کشف کشور های  والیت از برخی و کابل در جمعی  دسته
 در سرزمین، این مردم بر که دهد  می نشان کشور مختلف مناطق در گورها این کشف. شود کشف دیگری جمعی
 قربانیان و زده کشتار و جنایت به دست است توانسته که ای  نقطه هر در ظالمی هر. است شده ستم آن جای جای
 .است کرده خاک زیر جمعی  دسته صورت  به را خود
 احتماال نیز آینده در و است نکرده تغییر چیزی هیچ گورها این کشف با که است این است سفتأ باعث چه  آن اما

 قرار بازپرسی مورد و عدلی تعقیب تحت گذشته های  جنایت عامالن هم هنوز زیرا. کند  نمی تغییر چیزی هیچ
 دستگاه نظر در هم هنوز که است معنی این به گذشته، های  جنایت عامالن نگرفتن قرار تعقیب تحت. اند  نگرفته
 در گذشته های  جنایت عامالن که دارد وجود نظر این دارد، را افراد این دادن قرار تعقیب تحت توان که قدرت
 و محاکمه بر گذشته، سال  ده از بیش جریان در افغانستان مردم از بسیاری که  این با. اند  نکرده خطا شان کردار
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 افغانستان دولت توجه مورد خواست این اما اند،  کرده تاکید گذشته های  سال جنایات عامالن قضایی و عدلی تعقیب
 .است نگرفته قرار
 و مردم سوی از است، شده داده نشان کشور در گذشته های کشتار عامالن محکومیت در که عکس العملی تنها

 که بکند این به وادار را دولت است نتوانسته نیز ها ایعکس العمل  اما. است بوده مدنی جامعۀ و بشر حقوق فعاالن
 های  سال در. دهد صورت کاری گذشته، در شده انجام های  جنایت به نسبت بازپرسی و عدالت اجرای خصوص در

 انتقالی عدالت نام  به بشری حقوق پروسه یک دولت است قرار که شد  می گفته افغانستان در جدید دولت استقرار اول
 با. گذارد ءاجرا به قربانیان، این بازماندگان خاطر تسلی و گذشته سالیان های جنگ قربانیان به گذاری  ارج برای را

 عمال اما شد،  می داده خبر برنامه این انجام برای گذاری  پالن از سیاسی نظام استقرار اول سال چند طول در که  این
 .نگرفتند قرار عدلی تعقیب تحت گذشته، نابخشودنی های  جنایت عامالن و نشد انجام کاری چنین

 شورای مجلس در ملی مصالحه و عفو قانون تصویب حتی و گذشته در کشتار عامالن برابر در دولت خاموشی
 محاکمه عدم. شوند امید نا افغانستان در گذشته های  جنایت عامالن محاکمۀ از کم  کم مردم که است شده باعث ملی،

 و جنایت برابر در معافیت فرهنگ نوعی که است شده باعث گذشته های  جنایت عامالن قضایی و عدلی تعقیب و
عکس  افغانستان دولت سوی از گذشته کشتارهای برابر در که جایی  آن از. بیاید وجود  به سرزمین این در کشتار
 نگرفته صورت کاری کشتارها، این عامالن گرفتن قرار تعقیب تحت راستای در و نشده داده نشان جدی العمل
 .است رفته بین از عمل این قبح گویا که آید می وجود  به اذهان در باور این کم  کم است،

 جسارت با بتوانند که  جایی هر و کشور سطح در باشند، داشته توجه شان کار نتیجه به که  این بدون طالبان امروزه
  می قربانی نظامیان غیر موارد این از بسیاری در. زنند  می جاده کنار های گذاری  ماین و انتحار و انفجار به دست
 نظر  به. کنند  نمی عذرخواهی شود،  می نظامیان غیر کشتار باعث شان  عملیات که  این از هرگز طالبان. شوند

 راستای در که است این کند  نمی خواهی عذر کسی کشتار، از سرزمین این در که دالیلی عمده از یکی رسد  می
 .است نگرفته صورت کاری گذشته سالیان طول در کشتار عمل بودن ناپسند

 جمعی  دسته گورهای این کشف. است شده کشف والیات و کابل در جمعی  دسته گور ها ده گذشته سالیان طول در
 بابت از که است شده دیده تر  کم اما. اند  شده قربانی در جنگ سالیان طول در کشور اینباشندگان  که دهد  می نشان

 .باشد گرفته قرار تعقیب تحت یا و باشد کرده عذرخواهی کسی افغانستان در ها کشتار
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 21/ 11/ 3112  آنالین جرمن افغان
 

 کشف یک گور دسته جمعی در شمال افغانستان
 

  1231 3111اکتبر  31
 رستاق ولسوالی در جمعی دسته گور این
 است شده پیدا

 شمال در تخار والیت در محلی مقامات
 جمعی دسته گور یک کشف از افغانستان

 .اند داده خبر
 در" سیاب" نام به ای منطقه در گور این

 والیت در رستاق شهرک کیلومتری شش
 .است شده پیدا تخار شمالی

 که گوید می رستاق ولسوال حسین، معلم
 .اند کرده برخورد جمعی دسته گور این با خاک کندن جریان در محل مردم

 
 انسان جمجمه بیست حداقل محل مردم محل، به دولتی مسئوالن رسیدن از قبل که گفت حسین آقای

 .بودند کشیده بیرون منطقه این از را
 دستور مردم به کنند، تحقیق گور این محل مورد در بتوانند اینکه برای محلی والنمسؤ که گفت او

 .کنند خودداری منطقه این بیشتر کندن از تا دادند
 

 .است رفته محل به مورد این در تحقیق برای تخار والیت مرکز از هیاتی
 جریان در خونین های درگیری شاهد افغانستان مناطق از دیگر بسیاری همانند رستاق، ولسوالی

 .است بوده داخلی های جنگ
 

 .است قبل سال ها ده به مربوط جمعی، دسته گور این احتماال گویند، می محلی والنمسؤ اما
 جمعی دسته گورهای کابل، جمله از افغانستان مختلف مناطق در مورد، چندین در نیز این از پیش
 .است شده پیدا

 قدرت عمال مرکزی حکومت که هایی سال. است کرده سپری را جنگ طوالنی های سال افغانستان
 .بودند حاکم ولغیرمسؤ مسلح های گروه کشور، مختلف بخشهای در و نداشته چندانی

 
 مرده یا و زنده مورد در سالهاست گویند، می که هستند افغانستان در زیادی های خانواده اکنون هم

 .ندارند اطالعی خود نزدیکان و خویشان از برخی بودن
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 21/ 11/ 2112  آسیا ټکی نن
 

 تخاردر جمعی  گورهای دسته
 

 مطبوعات در تخار والیت رستاق ولسوالی در جمعی دسته گورهای موجودیت خبر 2111 اکتوبر 21 تأریخ به
 تن پنجاه و صد یک های جمجمه اقل حد دارد وجود سابقه شخصی های زندان از یکی در که قبر این. یافت انعکاس

 .دارد آغوش در را
. است بوده اسالمی حزب و جمعیت نظار، شورای میان داخلی های جنگ شاهد همیشه جهاد زمان در تخار والیت
 .گردیدند جنگها این قربانی شان پسران از تن صدها و میبردند رنج جنگها چنین از همیشه والیت این مردم

 
 به شود انداخته آن نشانده دست و کمونستی حکومت و روس علیه جهاد سالهای در والیت این اوضاع بر نظری اگر
 شمسی 1232 سال در. است بوده قتال و قتل شاهد همیشه شمسی 1231 سال از بعد والیت این که میرسد نظر
 توجه تمام کرد بس آتش اعالن ها روس با پنجشیر در نظار شورای آمر و جمعیت مشهور فرمانده شاه احمد وقتی

 .دهد گسترش والیات این بر خودرا نفوذ تا شد آن صدد در و کرد مرکوز شرقی شمال و شمالی والیات بر خودرا
 

 در داشتند، شدید مخالفت وی با داخلی جنگ بر ترکیز و بس آتش روند این با جمعیت و اتحاد حزب، فرماندهان
 داخلی های جنگ به آهسته آهسته اما گردید نفاق و بینی بد تعصب، داخلی، های تنش باعث مسعود عمل این اوایل

 بشمول آن اثر در و داد رخ فرخار تنگی واقعه شمسی 1231 سال در که رسید خود اوج به وقتی جنگها این. گرایید
 این از بعد. شدند کشته اسالمی حزب فرمانده ولید سیدجمال توسط تن 11 نظار شورای مشهور فرماندهان از تن سه

 .است نبوده تصور قابل که شدند نظار شورای ۀشد مرتکب جنایات شاهد تخار مردم کشتار
 

 پاچا صمد و اسالمی حزب فرمانده نادر مال اسالمی، جمعیت فرمانده قل پیرم میان جنگ میدان رستاق ولسوالی
 باالخره جنگ این و دادند دست از خودرا جان تن صدها جنگها این جریان در. است بوده ستم رهبران از یکی

 .گردید پاچا صمد و نادر مال شدن کشته به منجر
 و مستقیم ارتباط کابل کمونیستی حکومت با و بود ملی ستم رهبران از یکی پاچا صمد اگرچه که آوریست یاد قابل

 استاد و ربانی الدین برهان توسط مستقیم بطور وی و داشت اسالمی جمعیت در قوی یی  پشتیبانه اما داشت، بیرقی
 .میگردید پشتیبانی و حمایت ربانی معاون توانا

 
 اند بوده تنظیمی و داخلی جنگهای قربانیان قبر این در موجود های جمجه که گویند می منطقه مردم از بعضی گرچه

 اکنون تا اما است گرفته را ولسوالی این اهالی از هزار چهار جان دارد وجود آن پایان در قبر که تپه این بر تسلط و
 آن در موجود اجساد اینکه ویا میگردد تنظیمی جنگهای به مربوط جمعی دسته گورهای این که است نگردیده واضح

 خلقیان با شدید خیلی جنگهای منطقه این در تنظیمی درگیری از قبل زیرا میباشند، ها کمونست شکنجه قربانیان از
 ولسوالی این باشندگان از تن صدها گرفتاری و کشتار شاهد منطقه مردم و است گرفته صورت ولسوالی این در نیز
 .نگردید معلوم آنان سرنوشت نیز سالها گذشت از بعد و شدند گرفتار ها خلقی توسط که اند شده

 
 دو هر در کمونستی وحشت و شکنجه هم یا و باشند تنظیمی جنگهای قربانی اگر قبر این در موجود ۀشد خاک اجساد

 صالحیت ذی و باال های رده و صفوف در هم هنوز جنایات این عاملین زیرا میباشد، غور قابل قضیه این صورت
 .دارند قرار کابل پوشالی حکومت

 
 چنانچه دارند، حکومتی ارگانهای و پارلمان در فعال سهم و میکنند فعالیت منظم خیلی شکل به اکنون که کمونستان

 خود وزر زور به را دختر چندین میباشد عیاش و سفاک خونخوار، شخص یک که اسالمی جمعیت فرمانده قل پیرم
 قتل به خود قدرت جریان در را تن هزاران و میباشد دختر 12 و پسر 12 صاحب اکنون و است داده قرار نکاح در
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 قدرت از نیز اکنون و بود جنگساالران و جنایتکاران شورای این عضو پارلمان گذشته دوره در است رسانیده
 قرار والیتی مهم مقامهای در وی به نزدیک افراد و است برخوردار والیت این در العاده فوق های وصالحیت

 .دارند
 و میباشند موجود حکومت این های صف در نیز داشتند فعال سهم جنگها این در که پاچا صمد افراد دیگر سوی از

 میباشد شخص این افراد از تخار والیتی شورای پیشین رئیس تالقانی محمود شاه جنرال. دارند فعالیت ملی ستم برای
 بدوش افغانستان شرق شمال در را( ملی ستم" )سازا" سازمان قطعات معاونیت پست داخلی های جنگ زمان در که

 .داشت
 اداره اگر دارند، قرار حکومتی باالی سطوح در نیز جنایتکاران و است موجود جنایات بر شواهد که دانست باید

 میتوانند کنند پیگیری را قضیه این باشند خواسته بشر حقوق مدعی های سازمان یا و کابل در امریکایی نشانده دست
 نفوذ با شخصیت و پارلمان سابق عضو ضیایی قل پیرم امثال حکومت این در موجود فرماندهان پای رد تالش با که
 شاروال فعال و وردک میدان امنیه قوماندان سپس ،55 فرقه قوماندان قل پیرم معاون ابراهیمی قل سبحان منطقه، در

 مشهور جنگساالر مرزبان عبدالکبیر قاضی سرپل، والیت سابق والی مشهور قاچاقبر و جنگجو قانت بشیر تخار،
 قوماندان حسن مامور جرگه، مشرانو انتصابی عضو سپس و تخار والی کرزی، اولی کابینه در مشاور وزیر تخار،
 را وی کرزی بیگ، مطلب و کنونی، حکومت اشراف از یکی و اسالمی حزب ۀسابق سربکف قومندانان واز جنبش

 این سرحدات، وزارت معین فعال و کندز امنیه قوماندان بعدا تخار، امنیه قوماندان داد، نوازش جنرالی برید رتبه به
 .برساند شان اعمال سزای به آنرا عاملین و کرده ارزیابی را جنایات

 
 از برخی بودن  مرده یا و زنده مورد در سالهاست که دارد وجود افغانستان در زیادی های خانواده اکنون هم

 با شان چشمان پیش در زنده هنوز جنایات این عاملین و قاتلین مگر ندارند اطالعی خود نزدیکان و خویشاوندان
 هنوز مردم که است شده آن باعث کنونی حکومت در شان نفوذ و صالحیت اما میکنند گزار و گشت دبدبه و شوکت

 .شوند متحمل را ستم و جور این و گشته آنان های مصلحت قربانی هم
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