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 در کنر« کرهاله»دربارۀ قتل عام 
 (0111مارچ  6؛ مطابق  0211حوت  01)

 
هموطنان در داخل و  بی کفن و بی مزار وطن موجب شد تا احساسات عدالتخواهیانتشار لست پنجهزار نفری شهدای 

یرام  هیچراهسرمنزل مقصود رسیدن به تا امید اسوت خارج کشوور یببار دیرر به جو  یید و به موجی تبدیل شوود که 
تحقیق و تدقیق بیشووووتر دربارۀ جنایات ممتد جنری و بشووووری طی دوره  این امید وقتی بریورده میشووووود که دامن نریرد. 

تأمین صوولد دوامدار  ادامه وگسووتر  پیداکندد درریر ینمر ضووروری و مبرم یک ابه حیث های مختلف در افغانسووتان 
برای جمع یوری اسنادد شهود و شرح عینی واقیات باید یبی دو مرجع ثبت احوال لذا . در کشوور بیید به نظر میرسود

ه جنایات ربوط ببه سووی  ملی و بین المللی تأسویگ گردد که درین بطور سیستماتیک و منظم واقیات م« دیتا بانک»یا 
از خانواده ها و همه کسانیبه اسناد اینجاست که  د.شوفوق الذکر طی هر دوره از کودتای ثور تا امروز ثبت و تسجیل 

و اطالعات واقیی را درهمچو موارد در اختیار دارندد به حیث یک رسوالت ملید اسوالمی و وجدانی تقاضا میشود که 
 زمین  اولین اقداماتبدینوسیله راجع ثبت احوال و رسانه ها در میان برذارند تا را با مخوی  اسناد و اطالعات واقیی 

 .میسر گردد دادخواهیبازپرسی و بازرسی و جهت 

نالین که یک مرجع با اعتبارملی شناخته شده و هزار ها هزار خواننده در یپورتال وزین افغان جرمن  نظر اینجانببه 
سورتاسر جهان دارد و از نظر تخنیبی و دان  مسلبی گردانندگان محترم ین صاحب کفایتد اهلیت مسلبی و صداقت 

 و با گذاشته در جمع یوری اسناد و اطالعات واقیی قدمالزم توأم با احسواگ وطندوسوتی میباشوندد سوزاوار ین اسوت تا 
را با سووا ر مسسووسووات افغانی و بین المللی  تماگوظیف  ملی را بیهده گرفته و رسووالت و این « دیتا بانک»تأسوویگ یک 

أ هللا شوونمن این خبر خو  را قبالب از ایشووان دریافت کرده ام که ا رسووماب برقرار نمایند. دکه در این زمینه فیالیت دارند
در دهه اخیر در افغانسووتان  سووهدر «  جنایت جنری و جنایات ضوود بشووری» به خاص را در رابطه بخ یک بزودی 

ریا رحمت ی دانشمند گرامی یقایاز  انجنیر احسان هللا مایارمحترم جناب  ید نظر تا خواهند کرد. همچنان با پورتال باز
ط و اشتباهات ین بطور علمی و به اصالح ارال هرا مورد تدقیق قرار داد لست منتشره شهدأاخیراب که با زحمت فراوان 

اینبار مهم و تاریخی را به عهده گیرندد البته این کمینه گردانندگی د تقاضووا میرردد تا مسوو ولیت ه اندو مسوولبی پرداخت
 از سیی و تال  دریغ نخواهد کرد. نیز حاضر است زیر نظر ایشان هرچه در توان داردد

 در عمر هللا امان جناب محترم که «الههکر»ته راجع به قتل عام با این مقدمه برمیرردم به موضوووا اصووولی این نوشوو
ارا ه داشووته و از شوواهدان عینی این حادثه با ذکر یک نام خواسووته اسووت تا  ظر خواهی در بارۀ ین مطالب مهم سووتون ن

 چشم دید خودها را برای توضید مزید در زمینه بنویسند. 

نظامی های اولین حرکت  نر و تقریباب هم زمان با ین قیام بزرگ هرات ازجمل به عرض برسوووووووانم که قیام مردم ک بواید
که هریک بذات خود دارای اهمیت بسوووزا  دنمحسووووب میشوووو در کشوووور ی دیررمهم علیه رژیم خلقی و یراز گر قیامها

 توسوووط د کهگردیدد به اسووواگ گزارشوووهای مسوووتن« کرهاله»قیام کنر که منجر به قتل عام در قری  مورد  در. میباشوووند
ق سواب»و راپور مقدماتی ین تحت عنوان تحقیقات بیمل یمده در کشور هالند « پروژه دادخواهی افغانسوتان» مسسوسو  

 د مطالبی مهمیه استبار اول به نشور رسید 3112اکتوبراوا ل در « جنایات جنری و مرحله عبور سویاسوی افغانسوتان
 (0).بیان میبند را

اینجانب با کمک دوسوووت گرامی جناب محمدنییم مجددی تصووومیم گرفتیم تا این اثر راپور مذکوربا نشوور ناگفته نماند که 
مهم را به سوووورعت از انرلیسووووی ترجمه و ینرا در میرض مطالی  هموطنان عزیز قرار دهیم. همان بود که این راپور 
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جنایات دیروز ـ »ت عنوان ینرا تحاینجانب و درختم ین ماه  کردیم درظرف سوووووووه هفته مشوووووووترکاب ترجمهرا  مقودمواتی
در جنوری  در صوود صووفحه ینرا چاپ دومبیداب که بزودی نایاب شوود.  میداندرکالیفورنیا به طبع رسوو« دادخواهی امروز

« پروژه دادخواهی افغانسووتان»سسووسوو  م 3111در اواخر سووال  ؛ (3)در کابل با تیراژ هزار کاپی چاپ کردم 3116
 (2)ر به نشر سپرد.راپور مبمل تر ینرا با اضافات بیشت

( 20ـووو  31)چاپ دوم د صفحه با استناد از راپور مقدماتی فوق الذکر «  الههکر»اینک توجه را به موضوا قتل عام 
 جلب میدارم:

 )شروا راپور( :

مقاومت سووووووازمان یافته دربرابر حزب دموکراتیک خلق )ح.د.ر( پیشوووووورفت قابل مالحظه کرد و  0111اوا ل سووووووال 
همه مراکز والیت کنر را تصرف کردند؛ ـووووووو  مشهور به مجاهدین  مردمید بود که نیروهای مقاومتحوالی ماه مارچ 

تنها اسووود یباد مرکز والیت کنر زیر کنترول ح.د. ر قرار داشوووت. دراینوقت دگروال شوووهنواز شووویوانی )از پبتیا( والی 
ند و قوای دولتی را به محاصوووووره کنر بود. قوای مجاهدین حمالت شوووودید و مداوم را بر شووووهر اسوووود یباد شووووروا کرد

تماگ شوود و تقاضووای هرچه زودتر کمک نظامی نمود. قطی  عسووبری مهمی که در  درکشووانیدند. قوای دولتی با کابل 
تحت فرماندهی  00و قطی  دیرر از قوای  222ی نمبر وکوماند همقوابلوه با نیروی مقاومت از کابل اعزام شووووووودد قطی

 صادق عالمیار بود.

 0211ه دادخواهی افغانسووتان مصوواحبه شووده اندد در شووب پانزدهم حوت ژن عینی که توسووط پرواظهارات شوواهداطبق 
باد یای بزرگ مردم )مجاهدین کنر( که از درۀ پیچ یمده بودندد ازطرف شوورق اسوود وق 0111مارچ  6شوومسووی مطابق 

ردد به شوووهر داخل شووودند. ینها توانسوووتند که در جوار شووورقی اسووودیباد موقییت دا« کرهاله»حمله کردند و از راه  قری  
دربین پوسووته های دفاعی در خارج شووهر رخنه کرده بر قرارگاه های والیتی حمله کنندد ولی نتوانسووتند برقطیات مهم 

لذا فردای ینروز به عقب نشووووینی مجبور شوووودند. قوای دولتی منطقه را با سوووویمهای خاردار  دیق شوووووندانظامی دولتی ف
 کرهالهندد درحومه های شووووووهرد خاصووووووتاب در قریه دعده مجاهدین را که درحال عقب نشووووووینی بو احاطه کردند و یک

ر دسوووتو درافلریر نمودند. صوووادق عالمیار و همدسوووتان او به فوریت به ینجا رسووویدند و باهدف انتقام جو ی از مجاهدین
 عملیات تصفیوی را صادر کردند.

یراز کردند و مردم را به یک گردهمآ ی عمومی که در  کرهالهر قری  قوای دولتی به تالشووووی و پالیدن خانه به خانه د
را به اسودیباد وصل میبندد قرار  کرهالهفضوای یزاد مشورف به کران  دریا بودد فرا خواندند. این محل نزدیک پلی که 

ق طی همین گردهمآ ی عمومی و زمانی رر داد که صووواد کرهالهام بزرگ عبه اسووواگ شوووهادت شووواهداند قتل  داشوووت.
ن یعالمیار عسوووواکر  را وادار سوووواخت تا نخسووووت جمییت مردم را محاصووووره کنند و بید امر داد که بدون تفریق بر 

یک  از بلدوزر جهت حفربا استفاده ت  ببشایند. شاهدان عینی میرویند که صادق عالمیار و همدستان او بیداب یجمییت 
ابر گفت  شواهداند بسویاری از مدفونین فقط زخم برداشته و اما گودال بزرگ  قربانیان حادثه را درین جا دفن کردند. بن

 این قبردسته جمیی بزرگ هنوزهم در ینجا قابل رویت است. نمرده بودندد ولی ینها را زنده برور کردند.

ملیات تالشووی را درنواحی مسووبونی بیهده داشووتندد امر شووده بود تا حین پالیدن خانه ها عدراین حادثه به عسوواکری که 
رکسوی که روبروی شوان بیایدد براو فیر نمایند. عساکر نیز بدون استثنی از این امر اطاعت کرده و تیداد کثیر اهالی ه

ملبی را به قتل رسوانیدند. برطبق اظهارات شواهدان عینی عده زیاد زناند اطفال و سالمندان حین عملیات تالشی خانه 
دثه این حا زفات را مردم ریرنظامی متحمل شوووده و تنها یبیده که اها کشوووته شووودند و اینهم در حالی بود که بیشوووتری تل

 فرار کردند. نجان به سالمت بردندد به پاکستا

 د درنواحی مسوووبونی فوق موجود اند.هم اکنون دوقبر دسوووته جمیی از قربانیان این عملیات که تاهنوز باز نشوووده اسوووت
به با پروژه اهدانیکشووووووته شوووووودگان این حادثه از یک هزار تن بالغ میرردد. شوووووو دکه تیدا راپورهای وارده میرسوووووواند

یل را مس ول مستقیم پالنرذاری و اجرای این قتل عام تشخیص داده ذندد اشخاص ه ادادخواهی افغانسوتان مصاحبه کرد
 اند:

در  3112 ل سووال که گمان میرود موصوووف از اوا 222قوماندان قطیه کوماندو نمبر  ردړن صووادق عالمیاـووووووو جر 0
 کشور هالند بسر میبردد
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 و قوماندان عملیاتی کنر که موصوف بیداب در قیام جالل یباد کشته شدد 00ند افسر لوای ین بهرام الدړـ جر 3

 که فیالب در کویته و پشاور زندگی دارد. 00ن گل رنگد افسر لوای ړـ جر 2

دراین قتل عام دخالت نداشووته و درواقع مرتببین این واقیه شووهادت شووهود بصووورت قاطع نشووان میدهد که والی والیت 
والی را از مداخله در امور شان مانع شده بودند. میلوم میشود که در اعطای دستور قتل عام به افسراند ادارۀ سیاسی 

 بودد اردو نق  داشووووووته اسووووووت. ناگفته نماند که این قتل عام وقتی رر داد که تغییرات عمیق در داخل اردو رویدسووووووت
تیلق داشووتند. صووادق عالمیار مخصوووصوواب از اعتماد کامل  ح.د.ر. قچنانچه افسووران مسوو ول این حادثه همه به جناح خل

حفیظ هللا امین میاون شورای انقالبی برخوردار بود و برادر  صدیق عالمیار یبی از وزرای مقتدر کابینه در ینوقت 
 )پایان متن برگرفته از راپور( (2)بود.

و نیز همه ینها یبه از جریان این جنایت جنری  کرهالهاز هموطنان عزیزد بخصوص باشندگان اسد یباد و قریه اکنون 
گزارشووات خوی  را درقید قلم یورده و به پورتال افغان  کهمیلومات و یا عبگ و سوندی داشووته باشووندد تقاضووا میرردد 

گردد و َدین خود را درایفای این رسووووالت مهم ملی و مورد نظر درج  « تا بانکدی»جرمن ینالین ارسووووال دارند تا در 
 اسالمی ادا نمایند.

 پایان

 

 مأخذ و یادداشتها:

1--The Legacy of War Crimes and the Political Transition in Afghanistan (The 
Afghanistan Justice Project), Oct.4th,2004                                      

راپور مقدماتی پروژه دادخواهی  د ترجمه دری«جنایات دیروزد دادخواهی امروز»ترسووووویدعبدهللا: ـووووووووووو  کاظمد داک 2
  3116افغانستاند چاپ دومد کابلد جنوری 

3-War Crimes and Crimes against Humanity : 1978 –2001                                              

Documentation and analysis of major patterns of abuse in the war in Afghanistan, 

 (The Afghanistan Justice Project)                                                                         

اتیک خلق رـ برادران عالمیارد هریک بنامهای محمد صدیقد محمد صادق و محمد عارف  از منسوبین حزب دموک 2
فغاسوووتاند شووواخ  خلق و از هواداران و سووورسوووپردگان جناح حفیظ هللا امین بودند. ینها مبتب را در زادگاه شوووان قریه ا

به  0111سیدخیل ـووووووو جبل السراج والیت پروان خوانده و بید در کابل ادامه تحصیل دادند . صدیق عالمیار در اپریل 
امین او برادر  عارف ظاهراب به جرم دسووت داشووتن به قتل  حیث وزیر پالن گماشووته شوود و بید از سوورنرونی حفیظ هللا

 .محبوم به اعدام گردیدنددر دوره ببرک کارمل  0191جوالی  02بتاریخ میراکبر خیبر 
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