كشتار در منطقهء اسدآباد
درشب  ١٩/٢٠اپريل سال  ٣٠/٣١ ) ١٩٧٩حمل  (١٣٥٨جنگجويان مجاهدين باالى اسدآباد ،مركز واليت كنر حمله
نموده و به آن داخل شده بودند .اين حمله از طرف قواى حكومت كمونيستى وقت ،كه در آنجا بخاطر دفاع از شهر
حضور داشتند ،دفع گرديد .بعد از دفع اين حمله ،جنگجويان مجاهدين هنوز در محالت مسكونى اسدآباد و اطراف آن
باقى مانده بودند.
در صبح روز  ٢٠اپريل ٣١) ،حمل( قواى نظامى حكومت اين مناطق را محاصره كرده و از مجاهدين تصفيه نموده
است؛ در جريان اين تصفيه ،صد ها تن از اهالى ملكى و ده ها تن جنگجويان مجاهدين ،كه ديگر قابليت و توانايى
محاربه رااز دست داده بودند ،كشته شده اند .تعداد كشته شده گان از اهالى ملكى در بني  ٦٠٠تا  )١٢٠٠ششصد تا
دوازده صد( نفر تخمني مى گردد .بعضى جنگجويان مجاهدين و اهالي ملكى جابجا با ضرب گلوله كشته شده اند؛
ساير افراد ملكى ،به جاهاي ديگر انتقال داده شده و در انجا كشته شده اند .اكثر اين افراد ،صد ها تن ،توسط قواى
نظامى در دو زمني هموار در كراال ،بطرف شرق كناره ء در ياى پيچ ،آورده شده و با ضرب گلوله كشته شده اند؛ بعد از
آن ،ايشان ،مرده يا زنده ،با بلدوزر زير خاك گرديده اند .قبرهاى دسته جمعى اين قتل عام سال  (١٣٥٨)،١٩٧٩تا
امروز هم ،منحيث يك شاهد خاموش اين كشتار ،در انجاموجود است.
اين كشتار منحيث يك حقيقت تاريخى ،يك جزء از يك دورهء اغتشاشي و متشنج در تاريخ مدرن افغانستان بشمار
ميرود .اين كشتار كه بنام 'قتل عام كراال' مسمى گرديده ،تاثيرات خويش را در جنگ طوالنى افغانستان بجا گذاشته
است .بعضي ها اين كشتاررا حتى منحيث نقطهء تغيير كلى در جنگ ان كشور ،مى پندارند؛ چنانچه بعد از ان زمان،
قانون و مقررات جنگى ،ارزش و نافذيت خودرا از دست داد.
تاريخدان  David B. Edwardsدرزمينه چنني مى نويسد :قتل عام كراال ) (٠٠٠براي هميشه محتويات مقررات
پذيرفته شده را تغير داد(٠٠٠) ،؛ مقررات و ارزش هاى عنعنوى ديگر مراعات نمي شدند؛ ) قبل از طالبان :پيدايش و
آغازجهاد افغانها ،سال  ،٢٠٠٢صفحات (١٤٦-١٤٥

دليل آغاز تحقيقات در هالند
در سال  ،٢٠٠٦شاروال پيشني اسداباد همراه با ده ها تن از هم قريه هايش باارسال يك نامه ء به سر منشي
سازمان ملل متحد ،عارض گرديده و شكايت نمودند .ايشان در اين نامه ،ده ها تن از نظاميان و موظفني ملكى رژيم
وقت را مسئولني اين كشتار ناميده اند .در جملهء نامهاى ذكر شده كه به اين كشتار نسبت داده شده ،يكى هم صادق
ع .مى باشد كه در ان وقت قوماندان قطعه  ٤٤٤كوماندو بوده است .پروژهء عدالت انتقالي ) (AJPدر سال ٢٠٠٥
) (١٣٨٤يك راپور تحت نام تيره گى هاى سرنوشت ساز ،در رابطه با جنايات جنگى و جنايات عليه بشريت كه در بني
سال هاى  (١٣٨٠ -١٣٥٧ )٢٠٠١-١٩٧٨ارتكاب يافته اند ،نشر نمود .در اين راپور نيز قتل عام كراال به صادق ع.
نسبت داده شده است.
صادق ع .بعد از سقوط رژيم كمونيستى به هالند امده؛ وى حاال شصت و شش سال عمر دارد و داراى تابعيت هالندى
مى باشد .زمانيكه اين عريضهء ارسالى به سرمنشى ملل متحد ،مورد توجه تيم بررسى جنايات جنگى پوليس هالند قرار
گرفت ،لوى څارنوالى هالند در سال  (١٣٨٧ ) ٢٠٠٨تحقيقات جنايى اين قضيه را آغاز نمود.

پيگرد عدلى جنايات جنگى ارتكاب شده در افغانتسان ،توسط هالند
در چارچوب منازعات مسلحانه ،كشتار مردم ملكى و جنگجويانيكه ديگر قابليت و توانايى محاربه رااز دست داده
باشند ،منحيث تخطي از احكام مادهء سوم كنوانسيون ژنيو شمرده ميشود .اينگونه تخطى ها ،از سال ١٩٥٢
)  (١٣٣١بدينسو در هالند قابل مجازات است .پيگرد عدلى اينگونه جنايات از مروزمان مستثنى مى باشد .از آنجاى
كه صادق ع .در هالند اقامت دارد و داراى تابعيت هالندى است ،وى تابع حوزهء صالحيت عدلى و قضايى هالند مى
باشد.
سه نفر از جنراالن دستگاه امنيتى خاد افغانستان كه در هالند اقامت داشتند ،قبال در هالند به محاكمه كشانيده شده
اند .دونفر ايشان بخاطر دست داشنت شان در شكنجهء افغانهاى زندانى درزمان رژيم كمونيستى در سال هاى  ٨٠و
 ،(١٣٦٩ -١٣٥٩) ٩٠از طرف محكمهء ذيصالح محكوم گرديدند .ايشان بخاطر ارتكاب اين جنايات جنگى ،هريك به ١٢
و  ٩سال حبس محكوم شدند .جنرال سومى از محكمه برائت گرفت.
عالوه بر آن ،تحقيق يك دوسيهء ديگر در رابطه با جنايات جنگى و ناپديد شدن هاى اجبارى افراد ،كه در هالند تحت
تحقيقات قرار داشت ،بخاطر فوت كردن متهم قبل از وقت بسته شد .ولى آن دوسيه منجر به روشن شدن سرنوشت
هزاران افغانى گرديد كه از طرف رژيم ان وقت دستگير و به قتل رسيده بودند .لست هاى كشنه شده گان و مكاتيب نقل
و انتقال زندانيان كه در جريان تحقيقات ان دوسيه بدست پوليس هالند آمده بود ،از طرف لوى څارنوالى هالند در
انترنت نشر گرديد.
جنايات جنگى يكى از فجيع تربن جناياتى است كه انسانيت آنرا مى شناسد .بنابرآن ،هالند تالش اعظمى خويش را
به خرچ ميدهد تا مسئولني آنرا كشف و به محكمه بكشاند؛ ولو اگر اين جنايات در سال  (١٣٥٨) ١٩٧٩در افغانستان
انجام شده باشند .هالند نمى خواهد يك بندرگاه ازاد و مصئون براى جنايت كاران جنگى باشد.

چگونگى انجام تحقيقات
از آغاز تحقيقات اين قضيه در سال  ،(١٣٨٧ ) ٢٠٠٨يك تيم كوچك ولى پرتالش و با پشتكار پوليس هالند اين تحقيقات
را انجام داد .در جريان اين تحقيقات با هفتادو پنج تن شهود استجواب بعمل امد .اين شهود شامل قربانيان ،خانواده
هاى قربانيان ،نظاميان دولتى ،جنجگجويان مجاهدين و كارمندان ملكى رژيم كمونيستى وقت بوده اند .بعضى از
ايشان چند بارى استجواب گرديده اند .براى انجام اين مصاحبه ها ،اعضاى تيم تحقيق به كشور هاى مختلف چون،
افغانستان ،دنمارك ،ناروى و جرمنى سفر نموده اند؛ بخاطر مشكالت امنيتى ،تحقيقات درخود اسدآباد انجام شده
نتوانست؛ شاهدان ان منطقه ،در كابل استجواب گرديدند؛ ضمنآ ،تحقيقات و بررسى تخنيكى جنايى از محل حادثه،
نيز صورت گرفته نتوانست .از كشتار و عمليات هاى نظامى سال  (١٣٥٨) ١٩٧٩در آن منطقه ،تصاوير و يا مواد
فلمى بدست نيآمده است؛ براى داشنت يك تصوير از محل حادثه ،تيم تحقيق از تصاوير ستاليت مورخ  ١٦جون سال
 ٢٦) ١٩٧٩جوزا  ،(١٣٥٨تصاوير نظامى ايكه در سال هاى  ٨٠ميالدى ازطرف قواى شوروى وقت از فضا گرفته شده
و از خريطه هاي نظامى ،استفاده بعمل آورد .در داخل و خارج افغانستان ،تحقيقات همه جانبه در رابطه با موجوديت
احتمالى اوامر و راپورهاى نظامى ان زمان بعمل امده است .چنانچه تقاضاهاى مكرر رسمى نيز به وزارت هاى عدليه
و دفاع افغانستان درزمينه ارسال گرديد ،ولي كدام نتيجهء نداشته است .بنابرآن ،در عدم موجوديت مدارك تخنيكى،
مواد تصويرى -فلمى و اسناد كتبى ،داليل اثباتيه ءاين قضيه بايد از اظهارات و بيانات شهود عينى قضيه بدست مى
آمد .البته اينگونه عملكرد در تحقيقات قضاياى مربوط به جنايات جنگى ،كه در چارچوب منازعات مسلحانه صورت
ميگيرد ،چيزي غير قابل اجرا نمى باشد .بخاطر قضاوت كردن بر مطمئن بودن بيانات و اظهارات شهود ،از وسيله
هاي كشفى چون ،ثبت و شنيدن صحبت هاى تيلفونى و استفاده از پوليس مخفى ،استفاده به عمل امده است.

شهود عينى مهم در اين تحقيقات ،اهالى محل بودند .بسيارى از آنان فاميل هاى قربانيان كشته شده اند .در جريان
تحقيقات معلوم گرديد كه اين شهود ،بخوبى قادر به تشخيص و شناسايى نظاميان ذيدخل در اين قضيه ،نبودند .دليل
آن اين بود كه ايشان آن نظاميان را از قبل نمى شناختند و يا گفته نمى توانستند  -كه اينكه مى گويند كه انان را مى
شناسند  -پس انها را از كجا و چگونه مى شناختند .نظاميانى مانند صادق ع ،.اكثرآ از مناطق ديگر افغامستان
بودند و با اهالى منطقه تماس محدود داشتند .در ضمن اينكه ،آيا نظاميان قطعات مختلف از همديگر تفكيك شده مي
توانستند و يا خير ،واضح نگرديد .بر اساس اظهارات بعضى از شهود ،نظاميان قطعه ع .از ديگران فرق داشتند و
قابل تفكيك بودند؛ چونكه يونيفورم ايشان پلنگى بود .ولى شاهدان ديگرى اظهار داشتند كه كوماندو ها نيز عني يونيفورم
مانند يونيفورم ساير نظاميان اردو ،بر تن داشتند .در جريان تحقيقات واضح گرديد كه نظاميان قطعهء ع ،.فورم و
نشان متفاوت و مخصوص به خود را داشتند .مثال ،نشان هاى مخصوص سينه ،كالشينكوف هاى قاتكى بى قنداغ و
موزه هاى مخصوص ايكه با ديگران متفاوت بود .ولى اين چيز هابازهم ان چنان قابل ديد نبودند .اين تفاوت هاى كوچك
را قربانيان به ندرت ديده بودند و يا هم به ياد آورده نتوانستند.
بادرنظرداشت اين نكات ،تحقيقات بعدآ بيشتر باالى يافنت شاهدانى متمركز گرديد كه اكثرآ با صادق ع .و زير
دستانش در تماس بودند ) .اسخاصى از داخل خودشان( برعالوه ،توجه بسيار خاصى به دريافت معلومات دربارهء
موقعيت هاى نظامى و عمليات هاى محاربوى قطعات نظامى ذيربط در ان زمان ،مبذول گرديد .از طريق اين دو راه بايد
رول صادق ع .و زير دستانش تثبيت مى گرديد.
تيم تحقيق در جريان تحقيقات قادر به پيدا كردن شاهدان مختلفى گرديد كه با ايشان همكار بودند؛ منجمله ،عساكر و
افسران قطعات مختلف اردو كه در ساحه حضور داشتند؛ يك كارمند سابق استخبارات؛ مامورين ملكى رژيم
كمونيستى؛ ) مانند :منشي كميته واليتى ،رئيس امور سياسى وزارت دفاع ،رئيس مخابره وزارت دفاع و وزير معارف ان
زمان( ؛ يك نفر افسر پوليس و تعدادى از محصلني كه عضو حزب كمونيستى بودند و برايشان در منطقه اسداباد
وظايف امنيتى سپرده شده بود .يكتعداد اين شهود ،خودشان نيز در روز  ٢٠اپريل  ٣١ ) ١٩٧٩حمل  (١٣٥٨فاميل
هاى خويش را در انجااز دست داده بودند.
تيم تحقيق تالش كرد تا بر عالوهء استماع شاهدانى كه خود با رژيم كار مى كردند ،با مشاورين سابق شوروى اردوى
افقغانستان نيز صحبت نمايد؛ ولى بدان موفق نگرديد .براى در يافت معلومات ازموقيعت هاى نظامى و عمليات هاى
محاربوى قطعات نظامى اردوى دولتى وقت ،تيم تحقيق با جنگجويان و قوماندانان مجاهدين آن منطقه صحبت نموده
است.
پوليس هالند خانهء صادق ع .و خانه هاى بعضى شهود افغان  -هالندى را تفتيش نمود .صادق ع .بتاريخ  ٢٧اكتوبر
 ٥ ) ٢٠١٥عقرب سال  ( ١٣٩٤بازداشت گرديد و متعاقبا چندين روزى توسط پوليس هالند مورد استنطاق قرار گرفت.
صادق ع .تا تاريخ  ١٨ديسمبر سال  ٢٧ )٢٠١٥قوس سال  ( ١٣٩٤در توقيف به سر برد .وى بعد از آن از طرف
محكمه ء دنهاگ مشروطآ ازاد گرديد.
در سال  ،(١٣٩٥ ) ٢٠١٦قاضى تحقيق هالند باسه نفر شهود در افغامستان و ناروى استجواب بعمل آورد .
به تعقيب بازداشت صادق ع ،.لوى څارنوالى هالند يك اطالعيهء مطبوعاتى با ترجمه هاى درى و پشتوى آن نشر نمود.
در اين اطالعيه از شهود تقاضا بعمل آمده بود تا تيلفونى و يا توسط ايميل ،با پوليس هالند در تماس شوند؛ ولى نشر
اين اطالعيه منجر به كسب معلومات بيشتر نگرديد.

نتايج تحقيقات
به اساس تحقيقات انجام شده حقايق آتى تثبيت گرديده است.
جنايات جنگي
بعد از حملهء ناكام مجاهدين باالى اسدآباد ،جنگجويان متعدد مجاهدين خود را در كراال پنهان نموده بودند .بعضى از
ان ها در خانهء سيدغفور ،ملك قريه ،پنهان شده بودند .اين خانه متعاقبا زيرضربهء تانك قرار مي گيرد .بعداز ان،
تظاميان دولتى كراال را محاصره نموده و تصفيه كرده اند .مرد ها از خانه ها بيرون كشيده شده و در جريان آن ،ده ها
فرد ملكى منجمله ،وزير محمد ساالرزى ) ،مدير مكتب دختران( مياگل و داود  -و يكتعداد از جنگجويان مجاهدين ،كه
ديگر قابليت وتوانايى محاربه را از دست داده بودند ،با ضرب گلوله كشته شده اند .شش نفر ديگر هريك ،سيدغفور
) ملك قريه( ،اختر محمد ) مامور دولت( ،فقير محمد ) افسر متقاعد -پدر داود( ،وزير محمد ) دريور امبوالنس -البته
شخصى ديگرى است نه وزير محمد ساالرزى( ،دوست محمد ساالرزى )جوان كم سن( و محمد ولى ) جوان كم سن-
پسر سيد غفور( همه گرفتار شده ،و از سرپل ايكه بر سر درياى پيچ واقعست ،گذشته و به اسد آباد برده شده اند .در
سرپل ،وزير محمد ،دريور امبوالنس ،با ضرب گلوله كشته شده است .در اسدآباد ،بازداشت شده ها هريك ،سيدغفور،
اختر محمد و فقير محمد را در مقابل ديوار تعمير شاروالى ،كه در ان وقت يك محل قومانده نظامى بوده ،در يك قطار-
باروهاى شان بطرف ديوار -ايستاده كرده اند و بعد از آن با ضرب گلوله كشته اند .اين عمل در پيشروى چشمان
بازداشت شده گان كم سن ،يعني دوست محمد و محمد ولى انجام شده است .برعالوهء كراال ،افراد ملكى در قريه دم
كلى ،در دوشاخيل و در چغان نيز دستگير گرديده اند .افراد متعددى از اين بازداشت شده گان را به يك تعمير كوچك
ايكه يك اطا ق داشته و به قمرالدين هوتل مشهور بوده  -اين تعمير در مقابل همان تعمير شاروالى كه محل قومانده
نظامى بوده ،قرار داشته  -برده شده و باهم يكجا انداخته شده اند .يكي از اين بازداشت شده گان بنام معلم
خوشحال ) از منطقهء چغان( در داخل هوتل قمرالدين از طرف يك افسر نظامى رژيم با ضرب گلوله كشته شده است.
در آنطرف در ياى پيچ ،در كراال ،نظاميان دولتى صد ها نفر از اهالى ملكى را در دو محل هموار جمع كرده و بعدآ با
ضرب گلوله كشته اند؛ و متعاقبآ ،مرده يا زنده ،با بلدوزر زير خاك نموده اند.
حقايق تثبيت شدهء فوق در زيربه شكل ذيل تقسيم بندى مى گردند:
ا( كشتار ده ها تن از مردم ملكى و جنگجويان مجاهدين  -كه ديگر قابليت و توانايى محاربه را از دست داده بودند -
در كراال؛ و كشنت يك نفر ملكى در سر پل ،حني بردن بطرف اسدآباد.
اا( كشتار چهار تن بازداشت شده در اسدآباد.
ااا( كشتار صد ها تن مردم ملكى در كراال ،كه در دو محل آورده و جمع كرده شده بودند.
اين جنايات جنگى از طرف نظاميان دولتى ارتكاب شده است .اما سوال در اينجاست كه آيا صادق ع .مسئوليت آن را
داشته است؟
وظايف و موقعيت هاى نظامى
در  ٢٠اپريل  ،١٩٧٩غند  ٦٩پياده ،غند  ٣٠كوهى ،و قطعهء  ٤٤٤كوماندو ،در اسد آباد و اطراف آن موقعيت داشتند.
برعالوه ،يك بخش كوچك قطعه مخابره ،مربوط غند  ٥٢مخابره ،و قطعه هاى كوچكى از توپچى ،تانك و كشف  -كه
مشخص نيست مربوط كدام قطعات بودند -نيز در آنجا حضور داشتند .قطعات مختلف ،همه باهم شامل يك گروپ
اوپراتيفى بوده اند و تحت قوماندهء نظام الدين ،قوماندان گروپ اوپراتيفى ،قرار داشتند .غند  ٦٩از لحاظ اوپراتيفى
مربوط فرقهء  ١١بوده است .اين فرقه در جالل آباد موقعيت داشت و تحت قومانده بهرام الدين بود .قطعه  ٤٤٤تحت
قوماندهء صادق ع .قرار داشت و رتبه اش تورن بود .قطعهء وى بخشى از فرقهء  ١١نبود ،ولى منحيث يك جزء از گروپ
اوپراتيفى ،تحت امر نظام الدين قرار داشت .گروپ اوپراتيفى از طريق مخابره و بيسيم با قرارگاه فرقه  ١١در جالل
آباد در تماس بود؛ و از طريق جالل آباد ،و ممكن راسآ ،با ستردرستيز وزارت دفاع در كابل ،كه تحت امر يعقوب لوى
درستيز بود ،در تماس بود.

با قوماندان آن زمان غند  ،٦٩چندين بار منحيث شاهد استجواب صورت گرفته است .يعقوب ،بهرام الدين و نظام
الدين ،همه قبال ،قبل از آغاز اين تحقيقات ،فوت شده اند.
اسناد تحريرى كه حاوى اوامر يا راپور در مورد اين كشتار باشد ،پيدا نشده است .شهود ،منجمله ،روءساى سياسى و
مخابرهء وزارت دفاع وقت ،و يك سرباز قطعه مخابره كه در انزمان در اسدآباد حضور داشت ،ضمن اظهارات خويش
بيان داستند كه ايشان هيچ وقت چنني پيام هاى را نديده اند .ايشان صرفآ بصورت عمومى ،از حوادث اسدآباد شنيده
بودند.
در اثناى حملهء مجاهدين باالى اسدآباد ،غند  ٣٠در بلندى ها درمنطقه ء مروره موقعيت داشته است .غند  ٦٩و قطعه
 ٤٤٤مسقيما مسئوليت دفاع از اسدآباد را بدوش داشته اند .بيانات در مورد موقعيت هاى نظامى اين دو قطعه،
مختلف است .چنانچه ،بعضى ها اظهارداشته اند كه غند  ٦٩مسئوليت دفاع از مناطق هموار را دشته و قطعه ٤٤٤
مسئوليت دفاع از بلندى هارا در هر دو طرف درياى پيچ داشته است .ولى بعضى كسانى ديگر اظهار داشته اند كه
غند  ٦٩مسئوليت دفاع از سمت شرقى درياى پيچ را درطرف كراال داشته و قطعه  ٤٤٤مسئوليت دفاع از سمت غرب را
داشته است .براى اين نكته جواب قطعى پيدا نشد.
از تعمير شاروالى ،منحيث قرارگاه غند  ٦٩و  ٤٤٤نامبرده شده است .قرارگاه گروپ اوپراتيفى هم در اسد آباد ،در
نزديكى هاى تعمير شاروالى ،موقعيت داشته است.
قوماندانان مهم چون ،بهرام الدين ،نظام الدين ،قوماندان غند  ٦٩و صادق ع .بتاريخ  ٢٠اپريل  ٣١ ) ١٩٧٩حمل
 (١٣٥٨همه در اسدآباد موجود بوده اند.
داليل اثباتيه براى دست داشنت صادق ع .در اين كشتار
صادق ع .هرنوع دست داشنت اش را در اين كشتار رد مى كند .وى قوماندان غند  ٦٩را مسئول آن ميداند .صادق ع.
اظهار داشته كه وى دروقت حملهء مجاهدين باالى اسدآباد  -در شب  ١٩/٢٠اپريل سال  ٣٠/٣١ )١٩٧٩حمل سال
 - (١٣٥٨در سرپل بني اسدآباد و كراال ،بوده است .در صبح آنروز ،وى به پوسته نظامى خويش باالى تپه گرگان كه در
باالى اسدآباد قرار داشته ،رفته است تا نظاميان زير دست خود را بخاطر دفع حمله تبريكى بدهد .وى سپس براى
اشتراك در جلسهء گروپ اوپراتيفى دوباره به اسدآباد برگشته است .و بعد از آن ،پياده با عبور از پل به طرف كراال
رفته ،از بني كراال گذشته ،و بطرف پوسته نظامى ديگر خويش كه در بلندى هاى منطقه چغان واقع بوده ،رفته است .بعد
ازآفتاب نشست ،وى دوباره باپاى پياده به اسد آباد برگشته است .در ان روز وى كشتار و ياهم اجساد را ،نديده
است.
اين اظهارات اخير وى قابل باور نيست .چونكه كشتار جمعى و متعاقبآ كندن قبر دسته جمعى در كراال ،مشكل بود از
چشم صادق ع .پنهان بماند .ولى حرف در اين است كه كدام مدارك و داليل اثبات براى دست داشنت وى دراين
كشتار ،موجود است؟
داليل اثباتيه از دست داشنت مستقيم وى در كشتار ده ها نفر ملكى و چند تن از جنگجويان مجاهدين در كراال ،كه
ديگر قابليت و توانايى محاربوى خويش را از دست داده بودند؛ و همچنان در كشنت يك فرد بازدااشت شدهء ملكى در
سر پل درياى پيچ )ا( ،بدست نيآمده است .هيچ يكى از شهود ،وى را در آن اثنا نديده اند ،و نيز نديده و نشنيده اند
كه وى ،براى انجام آن باالى ديگران امر كرده باشد .حاال سوال در اين است كه آيا ثابت شده مى تواند كه اين جنايات
جنگى توسط زير دستان وى ارتكاب شده است؟ چونكه درآنصورت ،وى منحيث قوماندان ايشان ممكن مى توانست
مسئول آن شمرده شود.
شهود مختلف در بيانات خويش از يك عراده تانك و يكتعداد نظاميانى صحبت نموده اند كه از بلندى هاى چغان پايان
شده اند تا راه برگشت دوبارهء مجاهدين را قطع نمايند .چنانچه يك گروپ كوچكى از كوماندو ها با يك عراده تانك ،از
پوستهء خويش واقع چغان بطرف كراال كه در سطح پايانترى قرار داشته ،آمده اند .آيا ايشان در آنجا به تنهايي عمل
مى كره اند؟

اين موضوع دقيقا تثبيت نيست .قرار بيانات يك نفر شاهد عينى ،نظاميان ديگر نيز با ماشني هاى محاربوى حركت
كرده اند تا مجاهدين را محاصره نمايند .ولى اين شاهد ديده نتوانسته كه اين نظاميان ديگر ،مربوط كدام قطعه و يا
قطعات نظامى بوده اند .به اساس اظهارات قوماندان غند  ،٦٩اين منطقه تحت مسئوليت آم و تام غند وى قرار داشته
است؛ با وجوديكه وى مى گويد كه خودش در آن روز حاضر نبوده ،ولى به نظر وى ممكن است جزوتام هاى وى  -بدون
آگاهى خودش  -از طرف گروپ اوپراتيفى امر گرفته باشند تا كراال را تصفيه نمايند .بدينصورت ،بربنياد موقعيت ها و
وظايف نظامى قطعه  ٤٤٤و غند  ،٦٩به موضوع دست داشنت نظاميان زير دست قطعه  ٤٤٤در اين كشتار ،جواب
قطعى داده شده نمى تواند؛ چراكه موجوديت نظاميان غند  ٦٩در آنجا ،نيز قويآ مطرح مى باشد .قسميكه قبال ذكر
شد ،نظاميان اين قطعات از همديگر بخوبى قابل تفكيك نبودند .خواهر وزير محمد ساالرزى و اختر محمد ،كه از جمله
قربانيان مى باشند ،اظهار داشت كه نظاميان به خانهء شان امدند و برادرانش ،كاكايش سيد غفور و پسر كاكايش
فقير محمد رابا خود بردند .وى خودش نمى دانسته كه اين نظاميان مربوط به كدام قطعه بوده اند ،ولى متعاقبآ شنيده
است كه آنها نظاميان كوماندو بوده اند .برادر ديگر وى نيز چنني چيزى را شنيده است .ولى چونكه ايشان ديگر بخاطر
ندارند كه اين را از كى شنيده بودند ،هويت آن شخص ديگر روشن نيست تا اين نكته پيگيرى و كنترول ميگرديد.
بنابرآن ،با درنظرداشت نكات فوق ،اين امكان واقعآ موجود است كه نظاميان كوماندو با نظاميان غند  ٦٩تعويض
گردند .بدين اساس ،داليل و مدارك اثباتيهء كافى دردست نيست كه ثابت گردد كه اين جنايات جنگى ،توسط نظاميان
زير دست صادق ع .ارتكاب گرديده اند.
و حاال قضيهء كشتار سيد غفور ،اخترمحمد و فقير محمد در مقابل تعمير شاروالى ،و كشنت معلم خوشحال در هوتل
قمرالدين در اسدآباد؛ )اا( اين قربانيان يكجا با ساير افراد ملكى گرفتار شده به اسدآباد آورده شده اند .بعضى از
آنهامنجمله ،سيدغفور ،اختر محمد و فقير محمد ،در اثناى تصفيهء كراال دستگير شده اند .ولى قسميكه قبال تذكر داده
شد ،تثبيت نگرديد كه اين گرفتارى ها توسط كوماندو هاى قطعه  ٤٤٤صورت گرفته است؛ چونكه ممكن است آنان
نظاميان غند  ٦٩بوده باشند.
به طرف ديگر در ياى پيچ ،در دم كلى ،نيز افراد ملكى دستگيرشده اند .نظر به اظهارات يك افسر زيردست ع .و
اظهارات دو نفر شهود ايكه در دم كلى دستگير شده بودند ،دراين گرفتارى ها كوماندو ها دست داشتند .اين موج
دستگير شده گان ،بشمول دستگير شده گان دم كلى و كراال ،همه را در نزديكى تعمير شاروالى  -كه محل قوماندهء
قطعهء  ٤٤٤و غند  ٦٩بوده است  -با هم يكجا ساخته اند .با در نظر داشت چنني اتفاق ،تثبيت شده نمى تواند كه
افراد گرفتار شده ايكه بعدآ كشته شده اند ،تحت مسئوليت خاص صادق ع .و زير دستانش قرار داشته اند؛ چراكه
ممكن است آنان ،تحت مسئوليت خاص قوماندان غند  ٦٩و زيردستانش بوده باشند.
با هفت نفر شهود كشتار در مقابل ديوار تعمير شاروالى و در داخل هوتل فمرالدين صحبت بعمل آمده است .دونفر
ايشان ،محمد ولى و دوست محمد ساالرزى ،دستگير شده گان نوجوان زير سن از كراال ،بودند .ايشان اظهار داشتند
كه ديده اند كه يك نفر افسر ،امر كشتار سيد غفور ) پدر محمد ولى( ،اختر محمد ) برادر دوست محمد ساالرزى( و
فقير محمد) كاكاى دوست محمد ساالرزى( را در مقابل شاروالى داده است .نظر به اظهارات ايشان ،همني افسر بعدآ
خودش شخصآ معلم خوشحال را درداخل هوتل قمرالدين با ضرب گلوله كشت .محمدولى و دوست محمد ساالرزى
خودشان نمى دانستند كه اين افسر كى بوده ،يا وى و زير دستانش مربوط كدام قطعه بودند .آنها اين نظاميان را نمى
شناختند .محمدولى همچنان اظهار داشت كه وى بعدآ توسط همني افسر رها گرديده است .دو نفر شهود ديگر ،دو
برادر دستگير شده از دم كلى ،در اظهارات خويش نيز در اين زمينه بيانات مشابه داشتند .يكى از اين دو برادر،
كشتاررا در مقابل تعمير شاروالى و در داخل هوتل قمرالدين ديده است .به اساس بيانات وى ،عني افسر مسئول هردو
كشتار بود .وى نيز مانند محمد ولى ،بعدآ توسط همني افسر رها گرديده است .برادر ديگرش ،صرفآ كشنت يك شخص
را در داخل هوتل قمرالدين توسط اين افسر ديده است .اين دو شاهد نيز درآنوقت هنوز اين افسر را نمى شناختند .در
آزاد ساخنت اين چهار نفر شهود ،منشى كميته واليتى رول داشته است .باوى نيز استجواب صورت گرفته است .اين
منشى كميته واليتى در اظهارات خويش بيان داشته كه افسرى كه دستگير شده گان را رها كرد ،صادق ع .بود .و بنابر
اظهارات محمد ولى و يكى از جملهء دو برادر دستگير شده از دم كلى ،صادق ع .همان كسى بوده كه مسئول كشتار

نيز بود .برجا ماندن و يا نفى شدن اين نتيجه گيرى ،مربوط به دقيق بودن تشخيص و شناسايى صادق ع .توسط
منشى كميته واليتى مى باشد .وى به كدام اساس صادق ع .را دقيقآ تشخيص و شناسايى نموده است؟
منشى كميته واليتى در اين مورد اظهارات ضد و نقيض داشته است .چنانچه معلوم گرديده كه وى رول و موقعيت هاى
قوماندانان مختلفى را كه در آن روز در اسدآباد حاضر بوده اند  -مانند :بهرام الدين ،نظام الدين ،قوماندان غند  ٦٩و
صادق ع - .باهمديگر مخالطه نموده است .بدينصورت نمى توان با اطمينان كامل گفت كه صادق ع .ان شخصى بوده
كه در ان روز دستگير شده گان را رها نموده ،پس وى همچنان همان كسى است ) نظر به بيانات دو نفر شاهد( كه
مسئوليت كشتار را در مقابل شاروالى و در داخل هوتل قمرالدين دارد.
امكان مغالطه و تعويض يك شخص با شخصى ديگرى ،توسط شاهد پنجمى عمآل صورت گرفته است .اين شاهد هم
در آن زمان در كراال دستگير شده و به هوتل قمرالدين در اسدآباد آورده شده است .وى در آنجا ديده كه معلم
خوشحال توسط يك افسر ،با ضرب گلوله كشته شده است .وى در صحبت خويش با يك نفر ژورناليست نارويجى اظهار
نموده كه افسرى راكه اين عمل را مرتكب شده ،وى شناخته است و اين افسر قوماندان غند  ٦٩بوده است .ولى اين
شاهد بعدآ در اظهارات خويش در برابر پوليس هالند بيان داشته كه اين افسر صادق ع .بود .زمانيكه پوليس وى را با
اين اختالف در بيانات اش مواجه نمود ،اين شاهد به نتيجه گيرى رسيد كه وى اين افسر را نمى شناخته است ،ولى
درهرصورت ،اين افسر شخصى ديگرى بوده به جز صادق ع .يا قوماندان غند .٦٩
شاهد ششمى يك سرباز غند  ٥٢مخابره بود .وى كشتار را درمقابل تعمير شاروالى ،ديده است؛ اين كشتار به امر يك
افسر انجام شده است .اين سرباز از كسانى ديگرى كه در پهلويش ايستاده بوده اند ،شنيده كه اين افسر صادق ع.
است .اين شاهد خودش هيچگاهى صادق ع .را نديده بوده و بعد از آن هم با او روبرو نشده است .وى ديگر گفته
نتوانست كه اين حرف را در آن زمان از چه كسى شنيده بوده كه آن افسر صادق ع .بوده است .بدينصورت ،مطمئن
بودن اين تشخيص و شناسايى حاال ديگر قابل كنترول نيست.
شاهد هفتم ،يك افسر پوليس وقت بود .وى نيز كشتار در مقابل تعمير شاروالى را ديده است؛ طبق اظهارات وى يك نفر
افسر مرتكب اين كشتار شده است .اين افسر پوليس در برابر پروژوه عدالت افغانستان ) (AJPو در تماس تيلفونى
كوتاه خويش با پوليس هالند ،اظهار داشته بود كه صادق ع .اين عمل را مرتكب شده است .ولى وى بعدآ ،در اظهارات
مفصل خويش در برابر قاضى تحقيق هالند بيان داشت كه وى در آن موقع نمى دانسته كه اين افسر كى بود؛ وى
هيچگاهى صادق ع .را نديده بوده ،بنآ نمى توانسته كه وى را تشخيص و شناسايى نمايد .ولى وى بعد از آن نام
صادق ع .را شنيده است .بدينترتيب ،همني نكته اخير مى تواند سبب شده باشد كه وى در صحبت هاى خويش با
) (AJPو با پوليس هالند ،در اول نام صادق ع .را ذكر نموده است.
و حاال قضيهء قتل عام صد ها تن از افراد ملكى جمع كرده شده در كراال )ااا( .در جريان تحقيقات صرفآ چهار نفر
شهود پيدا گرديدند كه ميتوانستند نظر به چشم ديد خود ،مرتكبني آنرا شناسايى نمايند .يكى از ان ها ،كه ازاهالى
منطقه است ،ديده است كه صادق ع .امر كشتار اين اهالى جمع كرده شدهء كراال را ،داده است .وى در آن اثناء
صادق ع .را از چهره و لباس اش شناخته است  -چنانچه صادق ع .كدام وقتى وى را به شفاخانه فرستاده بوده است
 ودر سر شانه اش فورم و نشان جگړنى و در سينه اش هم يك نشان نصب بوده است .اين اظهارات سوال بر انگيزاست .ازاين شاهد دوبار استجواب صورت گرفته و وى در بارهء محل ايكه در آن قرار داشته و از آنجا صادق ع .را
ديده است كه امر كشتار را صادر نموده ،بيانات مختلف داشته است .ضمنآ مشكل است تصور كرد كه وى چگونه
قادر بوده است كه از آن فاصله  -از هردو محل ،يكى و يا ديگرش -فورم و نشان سر شانه و نشان سينه را تفكيك و
شناسايى بتواند .و نكتهء اخير اينكه ،اين شاهد يك تفكيك روشن و درست از چشم ديد هاى خودش و شنيده گى هايش
از ديگران را نمى نمود .وى در مورد يك حادثهء ديگر ،بيانات ضد و نقيض نمود و اين هم روشن نبود كه آيا اين
مشاهدات خودش بوده و يا از كسى ديگرى .اين موضوع منجر به بروز سوال در رابطه با دقيق بودن و مطمئن بودن
ديده گى هايش مى گردد .از جانب ديگر ،بيانات سه نفر شهود عينى ديگر نيز در اين مورد موجود است كه در اين نكته
با اظهارات وى متضاد اند و شهادت شان در اين نكته به نفع صادق ع .است .اين سه نفر شهود ،همه نظامى بودند؛
دو نفر شان ،يك افسر و يك عسكر ،از قطعه  ٤٤٤و يك نفر ديگرش ،يك عسكر عند  ٥٢مخابره بودند .ايشان ،جداگانه
از همديگر ،بيان داشته اند كه ديده اند كه يك نفر افسر ،امر كشتار افراد ملكى جمع كرده شده را صادر نمود .هر دو

فرد نظامى قطعهء  ٤٤٤اظهار داشتند كه اين افسر را ايشان تشخيص دادند و آن قوماندان غند  ٦٩بود .قابل يادآورى
است كه اين دو نظامى در قسمت هاى ديگر اظهارات خويش ،از صادق ع .صرفه نكرده اند .شاهديكه عسكر غند ٥٢
مخابره بود ،در اظهارات خويش در برابر پوليس هالند ،نام اين افسر را گفته نتوانست؛ ولى بيان داشت كه آن شخص
صادق ع .نبود .وى اينرا بخاطرى ميدانست چونكه كمى قبل از آن ،با نام صادق ع ،.منحيث قوماندان قطعهء ٤٤٤
كوماندو ،آشنا شده بود .اين شاهد در سال  (١٣٦٢ ) ١٩٨٣در يك كنفرانس در اوسلو اشتراك نموده بود .وى در آن
كنفرانس اظهار داشته بود كه به خواست نظام الدين قوماندان اوپراتيفى ،اهالى ملكى كراال باالى زمني هاى هموار
آورده و جمع ساخته شده بودند .ولى وى در سال  (١٣٩٣ ) ٢٠١٤ديگر اين موضوع را بخاطر آورده نتوانست .در
رابطه با اين شاهد هم نمى توان گفت كه وى خواسته از صادق ع .حمايت نمايد .وى در ان زمان بخاطر انزجار و
نفرت اش از واقعهء كراال ،خدمت عسكرى را ترك و بطرف مجاهدين رفته و با قوماندان احمدشاه مسعود پيوسته بود.
به استثناى اين چهار نفر شهود فوق الذكر ،داليل و مدارك مستقيم اثباتيهء ديگر ،براى شناسايى و تشخيص نظاميان
يا قطعات نظامى ايكه در قتل عام دست داشتند ،بدست نيآمد؛ بنابرآن اين قضيه هم تثبيت شده نمى تواند كه اين قتل
عام در داخل ساحهء مسئوليت وظيفوى خاص قطعه  ٤٤٤صورت گرفته است .بدينصورت ،داليل اثباتيهء كافى در رابطه
با دست داشنت صادق ع .در قتل عام در كراال )ااا( دردست نيست.
نتيجه گيرى
باوجود انجام تحقيقات همه جانبه و طوالنى ،صرف چند نفر شاهد عينى اين جنايت جنگى پيدا شد .از جملهء اين
شهود صرف يك تعداد محدود شان صادق ع .و زيردشتانش را مسئول مستقيم اين كشتار مى دانند .ولى ديده شد كه
تشخيص و شناسايى ايشان ،آسيب پذير بود .اين شهود آكثرآ خوب بخاطر آورده نمى توانستند كه صادق ع .و
زيردستانش را از چى و چگونه شناسايى و تشخيص نموده اند .در بعضى موارد ،بيانات شهود متناقض بود و يا يك
شاهد ،بيانات قبلى خويش را در رابطه با شناسايى و تشخيص افراد ،پس گرفته و تغيير ميداد.
بخاظر سپرى شدن زمان طوالنى و حضورداشت همزمان قوماندانان و قطعات مختلف نظامى در منطقهء اسد آباد و
وضعيت موجوده ،كه اكثر شهود عينى قبل از آن خود شان اين نظاميان را نمى شناختند ،اين موضوع بايد در نظر
گرفته شود كه در شناشايى و تشخيص اشخاص ،اشتباهات يا مغالطه و تعويض اشخاص با همديگر ،امكان پذير مى
باشد؛ و در حاالتيكه صادق ع .و زيردستانش منحيث مرتكبني جرم شمرده ميشوند ،موجوديت امكان واقعى چنني چيزى
از آن مستثنى بوده نمى تواند .بخاطريكه ميتوانسته به جاى صادق ع ،.يك يا چندين قوماندان ديگر ،مسئوليت كشتار
را داشته بوده باشند .بنابران ،څارنوالى تصميم گرفت تا از تحريك و تعقيب دعواى جزايى عليه صادق ع .انصراف
نمايد .ساير قوماندانان نسبت داده شده به اين قضيه ،قبال فوت شده اند يااز حوزهء صالحيت عدلى و قضايى هالند
خارج مى باشند.
در صورت دريافت معلومات جديد ،تصميم اين قرار قابل تغيير است .در صورتيكه قربانيان و فاميل هاى قربانيان با
تصميم اين قرار موافق نباشند ميتوانند بر اساس احكام مادهء  ١٢قانون اجراآت جزايى هالند در محكمه استئناف
دنهاگ اعتراض و شكايت نمايند.

