
 

 لیست قربانیان قتل عام کرهاله در والیت کنر

 

 

دی. چٌ. تي زس هوزدزى زیوي لزیوَ  ر تاسهاً.گاى لزتاًیاى رفتَ تَ چطنتَ دی.ز« حشب ُوثستگ  زفغاًستاى»ًوایٌ.ٍ 
رَ گفتَ ُوا  آًواى در سوایت حوشب هوا  رَ در آًشهاى تَ علت طفل تْدى جاى تَ سالهت تزدٍ تْدً. گْش دزد

  زًتطار یافتَ زست 

آرسّ  توالش ّدزدٍ هیست  زس ضِی.زى زیي لتل عام رز روَ هوزدم لزیوَ تِیوَ دیو.ٍ زًو.  توزز  زّهویي توار زًتطوار ها 
توَ سوشز  زعووا  دٌُو.  رٌن رَ عاهالى زیي فجایع رَ ٌُْس ُن تع.زد  زس آًاى تَ حیا  ًٌگیي ضاى زدزهوَ ه  ه 

  تزیوت فعوال توا نواطز آرزم در ُاهٌو. تسوزضاى تزسٌ.  هشصْصا صادق عاهویار زس جوالدزى زصول  زیوي تزضْم 
ْرززسو  سدٍ در  ه  تزد ّ زستادزى زیٌاى چْى ضٌِْزس تٌ   گالتوشّ   علوْه  ّ دیاوززى دزد زس حموْق تطوز ّ ده

 دٌُ.  ن.هت زهزیکا ّ غزب تَ غاله  ضاى زدزهَ ه 

 حسب همبستگی افغاوستان
 (6131زوزیل  61) 3136حول  13

 
 

ای که قبر جمعی قربانیان در آن جا دارد.محوطه

 

تتسیه یکت  زش وابشوتُدو   قسیتً رسٌاهتً َتیت  رىتس دز فاجعً آفسیىان ٌفت  وتُز  3131حمل  13بً تازیخ 
بتتً ومتتای  َ معصتتُه گىتتاي  زش متتسده ب تتته  3621 شتتاوسز بتتا قاتتل شتتاه َحوتتیاوً ختتُویهحارمیتت  جىایتتا  

 . ومُدودبا بلدَشز دز گُز جمع  مدفُن گرزشاىد. زیه جىایاکاززن خایه پیس َ جُزن قسیً زز تیسباززن رسدي 



 دریه جىایت هیتلری دست داشتىد قرار ذیل اود: مای و پرچمی که مستقیتعدادی از میهىفروشان خلق

رٌړ     ّزه ضٌِْزس ضِْزً -3

 

هٌط  ّالیت   سپیي جاى الهٌِ. -6

 

رٌړ 

 

ٌړ ّالیت ر   لْهٌ.زى رٌ.ک رواً.ّصادق عاهویار -1

 

 رٌړ  ّالیت 23لْهٌ.زى غًْ.   عث.زهحك -۴
رٌړ  لْهٌ.زى عوْه  جثَِ ّالیت  گ لزًگ -3

 

رٌړ ّالیت    لْهٌ.زى رٌ.ک هزّرٍ ّالیت ړى غفاراج -2

 

رٌړ لْهٌ.زى دفع تاًک ّالیت   تْرى سی. هحو. -۷

 

  لْهٌ.زى تْه  رواً.ّهحو. ضاٍ ّه. هح  زه.یي -1

 

 لْهٌ.زى لْز  عسکز   ز گزهام زه.یي هْ -3

 

 33  زفسز عولیات  هْز  ړى تِززم زه.یياج -31

 

 تعلین ّ تزتیَ ّالیت رٌزرئیس   ضوطیز ًړیْز  -33
رئیس سزح.ز   ًْرزهزحوي -36

 

ْریْز تزرد -31 عضْ سیاس   ز تادزم څ

 

هحو. ًعین هیزعل  جاى -3۴

 

رٌړ  ّالیت هستْف    گهحو. یعمْب ًزٌُ -33

 

  عضْ رادر عث.زهمادر -32

 

  عضْ رادر ډزرتز ًعوت -3۷

 

 عضْ رادر  ّ عضْ ضْرز  ّالیت چ ّهسْز  درٍ وی  چوتْ -31

 

  عضْ رادر  ّ ه.یز هکتة عوززى ناىضاد  -33

 

   عضْ رادرًظام زه.یي تی ن.ز -61
 

 
 

شرح دادندافغانستان به نماینده حسب همبستگی  چشمدید دردناک شانرابازماندگان قتل عام کرهاله  

 


























































































