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 ۳۱۰۲نومبر  ۷

 

 در والیت کنر کرهالهقریٔه  قربانی قتل عام  ۰۶۲۱لست 
 

 آتشی را که فروزان شده خاموش مکن        گور خونین شهیدان به تو آواز دهد

 

 ساااال اول و اوایا ساااال دو   که  در  شااافید بی مزار و بی ک ندوازده هزار لپااات   جمله  انتشاااار لپااات پننفزار ن ر از 

 از ههبیش از ساااه د  هک را ما مرد های  اند یکبار دیگر زخم در کابا به قتا رسااایده  نفا تخلقی ها و پرچمی ها اکمیت ح

  کرد.  تازه د،نشتندا یالدرک شان خبر زانیعز سرگذشت غمناک

 تنفا ، وتاس یوستهپ عدر کشور بوقو یراخ سی و پنج سال از  یشب یاست که ط یاتیاز جنا ه  لپت شمـاااااا ینانتشاار االبته 

 .را تشکیا میدهد خلق  کیددمنش حزب دموکرات میهولناک رژ اتیاز جنا یبخش کوچک

چیره دساات  کشااور آقای رحمت ، و مترجم  یخته، نویپااندهفرهشاامند با قدردانی از زحمت فراوان دانهم به نوبه  خود من 

نفادشان  اند، ازین پیشلپت پنج هزار شفید بی مزار و بی ک ن قبول کرده  جدید که در بازنویپی، تصحیح و فورمت   آریا

 یک یقخاص از طر (databank) ینکب یتاد یک »کشااورما  درحمایت میکنم که برای ثبت و تثبیت جنایات ضااد بشااری 

ود   تفیه ش شافرت مکما شافدا در یک فورمه  ، مپاتند ساازی  جنایات در پروساه  و « شاود  یهتف یانترنت یتساا یاپورتال و 

داشاااات ، شااااغا، محا  یدکه شااااف یکهعمر یعادم یاتولد و  یختأر یت،ولد یولد، حت ،چون اساااام مختصااااات  یرندۀرگبکه در

 .1باشد شان یامضا یابا شصت  محا بزرگان یقو تصد یدشف یرسکونت و تصو

هم  کشااتار دسااته جمعی مرد  بیگناه  این دوره  یکي ازبزرگترین قتا عا  هایطوریکه هموطنان گرامی ما اطالع دارند، 

قتا عا  مرد  این  ،قتا عا  هرات مانندمربرط والیت کنر رخ داده است .  «الههکر»بنا   یکه درمحلد و معصومی میباش

ما نخواهد هرگز فراموش مرد  قبا از آمدن روس ها صااااااورت گرفته و بعد از کودتای منحوس ه ت ثور و  هم کرهاله 

 . شد

 کرهاله و اسم درست آنریٔه موقعیت ق

 ایالت کراله در جنوب هند و یا کوه کراله در آسااااااتان مرکزی ایران  مثابشااااااکا نادرساااااات آن  )که آنرا  کرهاله   ه  قری

لومتر در شاااامال یک ۵۹حدود مربوط به مرکز والیت کنر، اسااااعدآباد، میباشاااد که  ( یکی از قرای نیز نوشاااته اند «کراله»

در دامنه  تپه  معروف و تاریخی چغان و پیچ و اسمار  یتقاطع دره هاجالل آباد،  -مپیر سرک اسمار  شرق جالل آباد در 

  محلی قرار دارد که دریای پیچ آبش را به دریای کنر میریزد.و

آزاد مفمند )مومند(، موازى با خط تحمیل  ساااااارحدى دیورند، در مناورت با مناطق ساااااارحدى کنر دره ایپااااات طوالن  

از اهمیت خاص جغرافیائ ، اقتصاادى، فرهنگ  و سوق النیش  برخوردار هم  این دره در ادوار گذشاته   باجور و دیر. 

نطقۀ کنر گذشته و قبا از رسیدن به لشاکر هاى جفانگشاایان  چون اساکندر و بابر قبا از رسیدن به هند از م  بوده اسات.

هپتان  کومنطقه  الهور و دهل  و حت  قبا از رسایدن به سارزمین هاى مفمند و یوسز زائ  باید با ائتالف قدرتمند قبایا 

  .میکردند  کنر پننه نر 

                                                           

 .ین جرمن آنال –منتشرٔه پورتال افغان  کفن یمزار و ب یب دیار شهپنج هز، و زندیم ادیتا هنوز فر نیخون ۀکرال . رحمت آریا، مقاالت  1
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ک در مپااااایر یقبا از جدائ  کنر و چترال و تعلق گرفتن آن بدو کشاااااور افغانپاااااتان و پاکپاااااتان امروزى، کنر و چترال 

ابریشاام قرار داشااتند که از ارزش مفم تاریخ  و تنارت  برخوردار بوده و آسااان ترین راه عبور از کوتا   از راه شاااخۀ 

هاى پامیر و رساااااایدن به 

میادان هاى هموار شاااااابه 

ایاان   قاااارۀ هااناااد بااود. 

موقعیت کنر که در مپیر 

راه اساااااایااااى مرکزى و 

 و قرارداشت   چین غرب 

 بادخشااااااان و ساااااارحدات

از   روسااایه را در شااامال

طریق بااااجور باااه وادى 

پشااااور و ساااواحا دریاى 

 براى سند وصا میکرد، 

هاااااناااااد باااااریاااااتااااااناااااوى 

اهااااامااااایااااات   نااااایااااازاز

سااااااتراتیصیاک خاصاااااا  

کنر از  .بارخاوردار بود

یر پننش طریق درۀ پیج به

نیز راه دارد کااه این راه 

هااااا در دوران جااااناااا  

مرد  غیور مااا  مقاااوماات

 گرفته و از اهمیت زیادی برخوردار بود.است ادۀ مناهدین قرار نیز مورد   به مقابا تناوز روس

 

 واقعٔه قتل عام کرهالهدرست تاریخ 

 نویپندگانجمعی شفدا، راپور های شاهدان عینی و گزارشات  دسته از لپات تفیه شاده  شفدا، لوحه  محوطه  قبر طوریکه 

و خبرنگااااران غربی 

کااه درین مقااالااه بااه آن 

اشاااااااره شااااااده اساااااات 

قتا عا   ،هویاداساااااات

تن از  ۰۳۲۱ وحشیانه  

ماااارد  باااای گااااناااااه و 

 قریه  کرهاله  معصااااو 

 ۲۰ روز جمعاااه باااه 

مطاااابق   ۰۲۹۱حماااا 

،  ۰۵۷۵اپریا  ۳۱باا 

 و یاااک روز بعاااد از

حملاااه  منااااهااادین باااه 

ماارکااز والیااات کااناار 

   .صورت گرفته است

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 11تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 

  قتا عا  کرهاله یدادو قبر جمعی شفلوحه  محوطه  

( این تاریخ حمله    ۳۱۱۰الی  ۰۵۷۱: از سال  جنگی و جنایات ضد بشری رایمج)عدالت برای افغانپتان پروژه  گزارش 

حوت  ۰۹شب  ، دآباد حمله کردندعبه اس)قریه  کرهاله( از سمت شرق و آمده بودند  چیکه از دره پ را نیمناهدهایروین

 .2ثبت نموده است که نادرست بنظر میرسد ۰۵۷۵مارچ  ۲مطابق با  ۰۲۹۷

 کرهاله عام قتل هٔ جریان واقع

ساااتان شااارقی و مرکزی  )که در  آن زمان مربوط به والیت کنر بودند( از جمله  اولین والیت کنر  به شااامول  مناطق نور

شوروی در آن  آغاز گردید. در بفار سال  زدورانمعلیه رژیم مرد   ه  والیات افغانپتان بشمار میرفت که مقاومت مپلحان

 غیر)جفادی مشاااتما بر جنگنویان آزاد اوضااااع به ن ع نیروهای مقاومت   به پیش میرفت . در دره  پیچ شاااورای  ۰۵۷۵

و نورستان، بعد از آنکه قوای حکومت خلقی پرچمی را از پایگاه هایشان در دره  پیچ  (  پاکپاتان نشین  وابپاته به احزاب

که از نیروهای دولتی بدساات آورده  و مفماتی شااکپاات داده بودند، به کمک اساالحه «وټه پور»، و« ننگال »، «چپه دره»

به افتخار ساااید در اواخر رژیم شااااهی که قبال بنا  چغان سااارای و « چغه سااارای»مرکز والیت درفکر حمله بر  بودند، به

  افتادند.  ، نامیده شد  «اسعد آباد»  جمال الدین افغان بنا  قریه  زادگاه او

  Before Taliban: Genealogy of the Afghan Jihadکتاب   نویپااانده   David B. Edwards« دیوید ایدواردس»

به نقا از وکیا سامیع   خان صافی، یکتن از رهبران آن  ۰۴۹ در صا حه  ( جفاد افغانپاتان یقبا از طالبان: تبارشاناسا)

                                                           

2  . http://afghanistanjusticeproject.org/warcrimesandcrimesagainsthumanity19782001.pdf 
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اولین اقدا  تپااخیر چغه ساارای در ماه اپریا صااورت » که فعال حیات داشااته و در اروپا زندگی میکند، مینویپااد که جبفه 

ز همان ابتدا مناهدین با مقاومت بیشتر از آنکه پیشبینی کرده بودند، مواجه شدند آغاز شاد و ا بگرفت. حمله از طرف شا

د. نمناور کرهاله به چغه سرای داخا شو از مناهدین کوشید  ازطریق قریه   پرخنه کنند. یک گرو شافر پاتند به نو نتوا

وند، شاا فراربا از آنکه مناهدین مؤفق به ذره پوش ، قریه را ق اما قوای نظامی توانپاات به کمک تانک ها و وسااایا نقلیه  

 به پایان رساایدن مفمات شااان ، از جمله   ه  محاصااره درآورد. مناهدین تا رفر روز بعد مقاومت کردند، و در نتین در حلقه  

ماه اپریا  ۳۱روز جمعه یعنی قوای نظامی روز بعد،  ازین جن  جان بپالمت برند. توانپاتند پنناه و دون ر تنفا ساه ن ر

 «.به همراهی مشاورین روسی در لباس نظامیان افغان به قریه برگشتند.... ۰۵۷۵

:  افغانپتان  کتاب و نویپانده   ان امریکائی پرودیوسار پاتان  و ژورنالیکی از   Edward Girardet یت ایدوارد جیرارد

کرساااا ین »قا برای از جمله  خبرنگارانیپاااات که از آساااایا و افری  Afghanistan: The Soviet Warجن  شااااوروی 

ر وی د اخبار خارجی تفیه میکرد.  «سااااعت خبری مکنیاهلیفرر»و « اخبار امریکا و راپور جفان »، «ساااائینا مانیتور

ایدوارد  به فرساااتادن اخبار آغاز کرد. را تحت پوشاااش قرارداده و چندماه قبا از تناوز روس ها افغانپاااتان ۰۵۷۵ساااال 

 «فصاا رالمانه  جن  افغانپتان»عنوان  تحنی و بازماندگان قتا عا  جریان  را تبه اسااس گ تار  شااهدان عی یتجیرارد

 :3چنین نقا میکند

از ازن ربر هااای  ذره پوش  چناادعراده تااانااک و  ۲۱، روز مبااارک جمعااه، یااک قطااار  ۰۵۷۵اپریااا ماااه  ۳۱بتاااریخ » 

شاااااادیدی بین قوای دولت و مخال ین . یک روز قبا از آن جن  ندگااریزون نظامی مناوربطرف کرهاله به حرکت درآمد

دورادور کرهاله   در نظامی بودندعرادجات  اندرحالی که اکثریت باشااااندگان قریه تا هنوز در خانه هایشاااا رخ داده بود.

مومی جلپااه  عدر  گ ته شااد تاقریه به تما  مردان موضااع گرفته و میله های تانک ها را بطرف مرکز قریه نشااانه گرفتند. 

 .قریه اساالحه نداشااتاز مردان  پاای هی ک .  دائر میشااود، شاارکت کنندپیچ در کناره  دریای  ،راجع به جن  در منطقهکه 

زنان و اط ال را در مپاند جمع کردند. آنفا از آننا تما  جریان را دیده و شانیده میتوانپتند. بعد از آنکه اکثریت باشندگان 

ک و همکاری رین روساااای و افپااااران نظامی افغان با صاااادای بلند آنفا را به کموکرهاله در یک جای جمع شاااادند، مشااااا

از آنفا والی کنر را که   پیشاااااانفادقبا از آن  مرد  محا  کهبود هم عصاااااابانیت آنفا این  علتیک منااهادین متفم کردناد. 

 رده بودند. و از رژیم  دفاع کنند، رد ک اسلحه بردارنددولت خواسته بود تا علیه مخال ین 

مزرعه  ریایسااامت د، درحالی که تانک ها  ، خلیا   معلم، و معلم عبدالفادیبه گ ته  عبدالطیز پولیا ریشااادار ترافیک

داری بطرف را مپادود نموده بودند، عپااکر ماشایندار های کالشینکوف را بطرف مردان نشانه گرفته و از آنفا خواستند تا

 دولت شعار دهند. 

ه من ید کومیگنبی خان متعلم کوتاه قد و چفار شااانه  که پدر، کاکا و چفار پپاار کاکایش را در قتا عا  از دساات داده بود، 

 و مردان به زمین می افتادند. من نتوانپتم پدر  را ببینم. میکردندرا دید  . عپاکر فیر  تما  جریان

نه و تکان سیتیراندازی تنفا پنج دقیقه ادامه داشات.  وقتی زنفا دیدند مردان شاان تیرباران میشوند، به چیز زدن و کوبیدن 

کوشاایدند خود را به ، التماس و زاری کردند. قرآن بدساات بطرف عپاااکر دویدند، آنفا دساات هایشااان شااروع کردنددادن 

در ررف چند دقیقه بلدوزر ها وارد  برگردند. دوباره منبور شدندهوائی عپاکر اخطاریه  اجپااد برسانند، اما با فیر های 

اجپاااااااد پرداختند. بازماندگان گ تند عده  از قربانیان تا هنوز زنده بوده و شااااااور ریختن خاک بر روی  صااااااحنه شااااااده به 

      میخوردند.

                                                           

3 . Edward Girardet, Special to The Christian Science Monitor 1980 The Christian Science Publishing 

Society / February 4, 1980  
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بعضاای از مردان خود را   خانه به خانه را پالیدند.جپااتنوی مردان باقیمانده و به  دهشااد از ان در قریه پراگنده عپاااکر بع

در حالی که و سااه چفار ن ر را  به مپااند نیز داخا شاادند  عپاااکربه دریا انداختند، عده  هم پشاات درخت ها پنفان شاادند. 

      چیز میزدند، کشان کشان به مزرعه برده و کشتند.

 که بتاریخ ی( در گزارشاا Barry Shlachter Associate Press Writer)   بیری شالی ر خبرنگار اسااپااوساایت پریا 

را  شاتمصاااحب، نتینه  « افغان از قپاااوت حکومت حکایت میکنند بازماندگان قتا عا »تحت عنوان   ۰۵۱۱فبروری  ۰۹

 عبدالرؤوفاز  بنشاااار رسااااانده  The Sumter Daily Itemدر جریده  عینی قتا عا  کرهاله  بازماندگان و شاااااهدان ا ب

، مپاالمانان خوبی بودند. آنفا به عپاااکری که برای جپااتنو به خانه  من آمده بودند و میگوید کهرادیو ساااز نقا قول نموده 

گان حاکیپت که چند ن ر دیگر از بازماند یزخبرنگاران دیگر نگزارشات « . پنفان شاو، ورنه کشاته میشوی»من گ تند که 

  هم به کمک عپاکر افغان از مرگ ننات یافته اند.

 

 گزارش حزب همبستگی افغانستان

به دیدار بازماندگان کرهاله رفته پای صااحبت چند تن از شاااهدان امپااال هم که  « ی افغانپااتانحزب همبپااتگ»گزارشااگر 

 : میخوانیم چنین ، شده است ترجمهکه از پشتو به دری  صحبت بخش های از آندر  . عینی نشپته است 

 کند: گروال شاه محمود قاضی خیا معاون شورای علمای کرهاله چشم دیدش از این واقعه را چنین بیان میډ

 ه  من کمین گرفتند و باالی سااااااختمان والیت و قطع ه  ما آمدند و چند تن آنان در خان ه  که مناهدین به قری یازده شاااااب بود»

ینه ب ه کاکای صاادق عالمیار جانی کشاته شاد و این جن  تا صابح ادامه داشت. در کماندو گورگان حمله کردند که در نت

ساپیده د  که هوا روشن شد مناهدین عقب نشینی کردند و جنایتکاران خلقی در والیت جلپه دعوت کردند و تصمیم حمله 

تان له سااوق دادند و در قبرسااقاضاای خیا کرها ه  تانک را بپااوی قری ه  پیاده و سااپا قطع ه  بر کرهاله را گرفتند. ابتدا قطع

مامای من )شاااافید سااااید غ ور( هشاااات فیر توپ بنا  اینکه مناهدین در ف  همان قریه جابنا کردند. در همان آوان باالی خان

من نیز فیر کردند که دو مرمی در حویلی و یکی در زمین زراعتی اصااابت  ه  آننا هپااتندش شاالیک کردند و بعداال باالی خان
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می کشتند و به این نحو در کوچه و سرک مرد  را دیدند داخا قریه شدند و هر کی را در هر جای میآن کرد و به تعقیب 

 به شکا وحشیانه شفید کردند. 

داخا خانه ما شاادند و ملک سااید غ ور، فقیر محمد، اختر محمد جان، پپاار کاکایم 

والیت ننگرهار بود را با خود به تعمیر شاااروالی بردند که تا  ه  که مدیر فواید عام

 شان خبری نیپت. ه  به امروز از زنده و مرد

گشتند، زن، مرد، ط ا و پیر را کرهاله عپاکر خانه به خانه می ه  پا از محاصر

کند به مپاااند بردند که زنان و اط ال را اینکه والی آمده و ساااخنرانی می ه  به بفان

 ۰۳٢۱بند کردند و مردان را که تعداد دقیق شاااان به « د قاضااای مپااان»در همان 

رسااید، لب دریا که ت ریحگاه اساات بردند و به پلیا پوسااته پا امر شاالیک تن می

دادناد ولی پولیا از امر آناان ساااااارپی ی کردناد و یاک فیر هم نکردند. در نتینه 

ق نبار صاااادپولیا را خلع ساااالم نموده و به جمع مرد  بیگناه ایپاااتاد کردند و ای

به عپااااکر خود امر  ٢۵عالمیار قومندان کندک کماندو و عبدالحق قومندان غوند 

 آتش داد که به این ترتیب همه مردمی را که جمع کرده بودند شفید کردند. 

خلقی های وحشاای سااپا بلدوزر را خواسااتند و در حالیکه بعضاای قربانیان نیمه 

کشااااااته  ه  نباایاد کرد کاه در جملاجاان بودناد، هماه را زیر خااک کردناد. فراموش 

سااااااال عمر داشاااااات و فرد دیگر کااه  ۰۳۱کااه  «کاوو موال»شاااااادگااان یکتن بنااا  

 الرحمن نا  داشت، دیوانه بود اما به اینفا هم رحم نکردند. شما

ساااااال بیشاااااتر باشاااااد یافت  ۰١پا از این واقعه در کرهاله مردی که عمرش از 

 «مروره»های و به ولپاااااوالی  شااااد، بیوه ها و یتیم ها کرهاله را ترک کردندنمی

رفتند و به تعقیب آن به کمپ باجور پاکپااتان مفاجر شاادند و در آننا  «شاایگا »و

 «  ها شفرت داشت.ه کمپ اینان بنا  کمپ بیو

  :گویدعبد  ولد وزیر محمد یکتن دیگر از شاهدان عینی این واقعه چنین می

مرا با ماما هایم  من در خانه مامای خود بود  که دو عپاااکر داخا خانه شااادند و»

از خانه بردند. خوب به یاد دار  که این عپااکر ما را در دروازه تالشی کردند و 

افغانی اش را گرفتند و ما را با خود بردند. پشاااات خانه یک  ۷۱۱از جیب مامایم 

اتاق کاه بود که یکی از این عپااااکر مرا در آننا پنفان کرد ولی دیگری مرا دید. 

خواساات که ا بردند آن عپااکر که مرا دیده بود پشااتم آمد و میزمانیکه ماماهایم ر

مرا هم ببرد ولی جای خوشبختی این بود که عپکری که مرا پنفان کرده بود نیز 

باا وی بود و باار دیگر مرا نناات داد. من فرار کرده باه خانه خود رفتم، دید  که 

در این حادثه گویند که هیچ کا نیپاااااات و هماه را به مپااااااند برده اند. مرد  می

ولی من آن را قبول ندار  زیرا تواب گا داماد مامایم که تن کشته شده اند، ۰۳٢۱

از ترکپتان آمده بود در این حادثه روده هایش کشیده شده بود و جپدش در روی 

پاااب ح ساارک افتیده بود که مثا تواب گا به صاادها تن در کوچه و پپااکوچه قریه هر طرف افتیده بودند که آنان را کپاای

 «  نکرده اند.
 

 قربانیان قتل عام کرهاله عدادت

  .دادها تشاااکیا می  پشاااتونرا  نآباشاااندگان کثریت را در آن زمان پنج هزار ن ر تخمین کرده اند که ا  کرهاله قریه  ن وس 

ه بودند لحظاتی بعد از قتا عا  دزنده مان قتا عا مردانی که از  از  ن ر (۳۱۱دوصد )بشمول یشتر خانم ها و اط ال قریه  ب

نی ریمفاجدساااته  از جمله  اولین   نفاآرهپاااپار منطقه  باجور شااادند.  منطقه را ترک گ ته و بزودی با عبور از دریای کنر 

بعد به سااه ونیم  ملیون رسااید. کمپ این مفاجرین در مرکز ایننپاای باجور بنا  کمپ بیوه شااان در دوسااال تعداد  بودند که

  .های کرهاله شناخته میشد

 لیخ یقاض محمود شاه گروالډ

 ینیع شاهد 

 ینیع شاهد محمد ریوز ولد عبدهللا
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وانان جنوجوانان، تعداد این قربانیان که شاما  یکپان نیپت . ارقا  قربانیان فاجعه  کرهاله در گزارش های مختلز و اما 

( ۰۷۱۱یک هزاروه تصد )د، تا قبول شاده بوپرچمی  –خلقی جنایتکار  ر که توساط رژیم ن ( ۲۹۱)، و ساالمندان بود از 

 . ذکر کرده اند« قبا از طالبان»در کتاب ن ر 

( کتاب خود ۰۰۱ ) در صاااا حه    ینویپاااانده  کتاب  افغانپااااتان : جن  شااااورو Edward Girardeایدوارد جیراردیت   

 ده است. ش( ن ر تخمین ۰۰۷۱قتا عا  کشته شده اند ) مردان غیر مپلح و نوجوانانی که درین تعداد که مینویپد 

از  یپاااتل هیتن هپاااتند. مرد  قر ۰۳٢۱ از  ترشااایب  قتا عا که تعداد کشاااته شااادگان  ندیگویم ه  کرهاله یباشاااندگان قرخود 

نشاار ه ب «افغانپااتان  یهمبپاتگ حزب» بار اول توساط یکی از احزاب داخا کشااور بنا  کرده اند که  هیتف زینرا   انیقربان

مندان قعال اریدر اخت افغان جرمن آنالین  پورتال یکبار دیگر از طریق بدست آورده و آنرا  زی.ای.دیپ ایفارسیده و من 

 . گذار یم ،کنندیتالش م ینابخشودن تیجنا نین ایمحاکمه عامل یراکه ب یو آنان

 . بدست آورند  لینک اينجااز اين لست را عالقمندان میتوانند 

آریا  رحمت  آقایزیاد و کمک باتشکر از زحمت 

را در مدت چفا ودو صاااااا حه ای که این لپاااااات 

 پیاایکه فورمت زمان بپیار کوتاه بازنویپی و ب

این لپاااااات هم  ، دیده میشااااااود که تفیاه نموده اند

نیپااات. ما میکوشااایم با مراجعه  نواقصعاری از 

ی یککه ، منشای شورای کرهاله ، به آقای عبد  

این لپاات میباشااد، آنرا اصااالم و  فیه کنندگاناز ت

از طریق داتاااابیا  بزودترین فرصاااااااات ممکن 

   تقدیم کنیم. خدمت عالقمندان 
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 چه کسانی بودند؟قربانیان 

 مالحظات تعداد پیشه

  ۲۷۹ غريبکار

 شاما یک ن ر محصا و یکن ر طالب العلم مدرسه ۳۰۹ متعلم 

 ن ر باغبان ۴شاما  ۰۷۱ دهقان

 ن ر سرمعلم۳شاما  ۹۲ معلم

  ۲۲ مأمور دولت

ن ر خیاط، یکن ر مپتری ،  ۴ن ر گلکار،  ۰۱ن ر ننار،  ۰۹شاما  ۲۵ کسبه کار

 ن ر آهنگر ۷یکن ر چاینک ساز و 

فارغ التحصیل صنف 

۲۱ 

۰۰  

  ۳ دکاندار

  ۹ مال/مولوی/خطیب

  ۳ صاحب منصب 

  ۳ ملک قريه

  ۰ ديوانه

  ۴۵ نامعلوم

  ۰۳۲۱ کل

 

رغریبکا
54%

متعلم
17%

دهقان
14%

معلم
4%

نامعلوم
4%

ارکسبه ک
3%

مأمور دولت
3% ۱۲فارغان صنف 

1%
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 مسؤلین قتل عام کرهاله

که در این واقعه المناک مپااتقیم ی از جالدان ی تعداد به اساااس گزارش منتشاار شااده توسااط حزب همبپااتگی افغانپااتان ، 

 دخیا بودند قرار ذیا اند: 

  وانی، والی کنړ یشفنواز ش -۰

  ند، منشی والیتی کنړ اسپین جان اللف -۳

 صادق عالمیار، قومندان کندک کماندو والیت کنړ  -۲

 والیت کنړ  ٢۵عبدالحق، قومندان غوند  -۴

 گلرن ، قومندان عمومی جبفه والیت کنړ  -۹

  جگړن غ ار، قومندان کندک مروره والیت کنړ  -۲

 فع تانک والیت کنړ اتورن سید محمد، قومندان د -۷

 محمد شاه ولد محی الدین، قومندان تولی کماندو -۱

 اما  الدین لوگری، قومندان قوای عپکری  -۵

  ۰۰تی لوای جگړن بفرا  الدین، افپر عملیا -۰۱

 ړشمشیر نړیوال، رئیا تعلیم و تربیه والیت کن -۰۰

 نورالرحمن، رئیا سرحدات -۰۳

 داکتر بادا  څوکیوال، عضو سیاسی -۰۲

 محمد نعیم میرعلی جان -۰۴

 نگی، مپتوفی والیت کنړ محمد یعقوب نر -۰۹

 عبدالقادر، عضو کادری -۰۲

 ډاکتر نعمت، عضو کادری -۰۷

 ره پیچ، عضو کادری و عضو شورای والیتیچمتو، ولپوال د -۰۱

۱

۰۱۱

۶۱۱

۳۱۱

۴۱۱

۵۱۱

۲۱۱

۷۱۱
۲۷۵

۶۰۵
۰۷۱

۵۲ ۴۹ ۳۹ ۳۳
۰۰ ۵ ۶ ۶ ۶ ۰

اد
عد

ت

پیشه

شهدای قتل عام قرئه کرهالٔه واليت کنر به اساس پيشه
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 دل، عضو کادری و مدیر مکتب عمران خانهشا -۰۵

  ی   الدین بی خدا، عضو کادرنظا -۳۱

 

کند یکی از عامالن اصلی این جنایت تاریخی صادق عالمیار است که قرار معلو  فعال در هالند زندگی میکه  گ ته میشود

 ا حال به جایی نرسیده است. تدر پی محاکمه او اند که ی ئافغانفاتالش های و 

دوران  صاااا و، خصااا ساااال اخیر  ۲۹در ، کنر عالوه از قربانیان قتا عا  کرهاله  یزخسااارزمین مردقابا یادآوریپااات که 

ها کپبه ا از روشن کران، متن ذین،تعداد زیادی  بانیان زیاد دیگری نیز داشاته اسات. قرحاکمیت حزب دیموکراتیک خلق 

نده به شب ز یکیدر تار تکاریجنا مانیدژ خو   اهیدجاالن روس خ،یساس دستور قصابان تاربر ا و آزاداندیشان این والیت 

 شده اند.گور 

که از کابا  در اداره  امور والیت کنر دسااات داشاااته اند، کنری  حزبی های عالیرتبه  یتکاران حزبی والیتی و آنعده از جنا

ق رئیا ساااب خیرمحمد ماموندازین جانیان مانند  نیز از جمله  مپاؤلین درجه اول بوده و باید به محاکمه کشاانده شاوند. عده  

ان و صااد ها تن از محصاالین پولی تخنیک ، مپااؤلیت اسااتاد تن از ا ده هابر مپاالولیت قت ، عالوهانپااتیتوت پولی تخنیک 

 هرا که در کابا مأموریت و اقامت داشتند، نیز ب پرچمی  –رژیم خلقی  خون ده ها ن ر از کنری های روشان کر و مخالز

    گردن دارند.

 یگیریپ

 ،ری جنایات ضد بش و فراموش کردن دنینه بخشا ،  یعدالت اجتماع ینتامو  حپااب قاطع با گذشاتهف  یتصا معتقد  که من 

 گردد.ما ملت  یو بفروز  یوحدت مل ضامن تواند یم

اساات ، نتنفا خودباشاا یم افغانپااتانخیر ا ه  سااه ده تکارانیجنااز  یکابا که معنون ردامریکا  یتدولت تحت حمامتأساا انه 

 اتالنق یپارلمان تمام قیاز طر یبا فرمان ع و عمومنمود، بلکه  یقربان گرید یهر خواساات ملمثا را «  یعدالت انتقال»

 اند.  ان شزات مناما خواهان محاکمه و رنندیده  قاطع مرد   تیکه اکثر دیبخش یرا در حال ملت

 خیتار ه  دور ینا نادیده گرفتن و نصاااااب تعلیمی معارف  از رکشااااور تاریخ حذف چفار دهه  اخی تصاااامیم  بر این الوه ع

ما  اننوجوانان و جوان دور نگفداشتن  عزیز ما و معاصر کشور خیبخش تار نیمفم ترکتمان نتنفا تالشیپت برای  کشاور

به بازمانده گان  بزرگ  یو ج اارتقای کشور،  وادی راه آز یشفدا یبه خون و آرمان ها ست ا ی، بلکه توهینیاستاز س

 شفدا. ینا
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 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 

و جرایم  جنایات بشریدیگری در راه مپتند سازی  وچککقد   هموطن معصو  ما ۰۳٢۱ یحاونشار این لپت امیدوار  

 فاییگوندرپول یجمعدسته یقتلفا ) خلق کیموکراتیحزب د تیرحمانه حاکم یدر مورد کشتار بما   مرده شود .شاجنگی 

 یجمعها قبر دساااته مزار و ده یلیدشااات ل یپاااا،دشااات چمتله، کاپ قربانیان جن  های تنظیمی،  بلکه ،(و والیات  ی رخپل

  . از داریمین یبیشتر قیو تدق قیبه تحقنیز کشور درگوشه و کنار دیگر 

 ،مپاااتقا حقوق بشااار افغانپاااتان  ونیپااایکممانند  حقوق بشااار یالملل نیو ب یمل یساااازمانفا، عدالت های خواهان ادیبناز 

ر سااازمان ملا متحد د تیمعاون لتی، واحد حقوق بشاار ه یعدالت انتقال یالملل نی، مرکز بافغانپااتان  یمنتمع جامعه مدن

 توتیو انپااتو حقوق بشاار  یمدن ه  جامع ه  ، شاابکافغانپااتان  ی(، سااازمان حقوق بشاار و دموکراسااUNAMAافغانپااتان )

خواهشااامندیم تا درین زمینه  ، دوساااتانی که در باره این جنایتکاران اساااناد و مدارکی دارند اشاااخاص و   تماو باز ه  جامع

 . ندادا نمای شانرا  در دستگیری و محاکمه این غداران انپانکش به نوبه خود سفم وهمکاری نموده 

 آتشی را که فروزان شده خاموش مکن        گور خونین شفیدان به تو آواز دهد

 پایان
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