اھدا ﺑﮫ:
 ﺷﮭدای ﺑﮫ ﺧون ﺧﻔﺗﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘوﻟﯾﮕوﻧﮭﺎ ودﺷت ھﺎ ،ﺑﮫ دﺳت رژﯾمﻣطﻠق اﻟﻌﻧﺎن و ﺗﮏ ﺣزﺑﯽ ﺣزب ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺧﻠق و ﭘرﭼم ،ﻣظﻠوﻣﺎﻧﮫ ﺑﻌد از
ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ اﻋدام ﺷدﻧد.
 ورﺛﮫ و ﺑﺎزﻣﺎﺗده ﮔﺎن ﺷﮭدا ھﻣﮑﺎر ﺷﮭﯾد ﻣﺎ ﺑﺎﻧو ﺷراره ﺑﻠﺧﯽ ﮐﮫ در ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺎرت ﺷﮭدا ﺳﮭم ارزﻧده یداﺷت و ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۱۶-۱۰- ۲۵ﻣظﻠوﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد .ﺧداوﻧد
روح ﺷﺎن را ﺷﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

اظﮭﺎر اﻣﺗﻧﺎن
در ﺗﮭﯾﮫ و ﺗدوﯾن اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ورﺛﮫ ی ﺷﮭدا ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﺳت اول از ﺷﮭدای ﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ و
ھﻣﮑﺎری ﻓراوان ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ در ﺧور ﺳﺗﺎﯾش و اﻣﺗﻧﺎن اﺳت.
ﺗﺷﮑر ﺧﺎص از دوﺳﺗﺎن و ھﻣﮑﺎران ﺳﺎﺣوی ﭼﮫ در داﺧل و ﭼﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور دارﯾم ﮐﮫ در ﻣﻌرﻓﯽ ﺷﮭدا
ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣوده اﻧد .ﺟﺎ دارد از اﯾﺷﺎن ﻧﺎم ﺑﺑرﯾم :ﺟﻧﺎب ﺑﻼل رﺣﯾﻣﯾﺎر از ﻏزﺗﯽ ،ﺟﻧﺎب رﻓﯾﻊ رﺳﺗﻣﯽ از
ﮐﺎﺑل ،ﺟﻧﺎب ﺻﺎدﻗﯽ از ﻣزارﺷرﯾف ،ﺟﻧﺎب ﻣﺧﺗﺎردرﯾﺎ از ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺟﻧﺎب ﺳﯾد ﺟﻣﺎل ﮐرﯾﻣﯽ از ﮐﺎﺑل ،ﺟﻧﺎب
ﻣﺣﺳﻧﯽ از ﻟﻧدن ،ﺟﻧﺎب داﮐﺗر اﯾوب ﻋﺎﻟﻣﯽ از ﺟﺎﻏوری و دﯾﮕر ﻋزﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘرﮐردن ﻓورﻣﮫ ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺗوﺳط ورﺛﮫ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣوده و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭدا را ارﺳﺎل ﻧﻣوده اﻧد.
ھﻣﻧﭼﻧﺎن ﺗﺷﮑر وﯾژه از اﻋﺿﺎی اﻧﺟﻣن و ﺗﯾم ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﮭدا ،ﺑﺎﻧوی ﭘر ﺗﻼش ﺧﺎﻧم ﺷراره ﺟﺎن ﺑﻠﺧﯽ و ﺑﺎﻧوی
ﺑزرﮔوار ﻣﺳﻌوده ﺟﺎن ﻋزﯾز رﺳﺗﻣﯽ ﮐﮫ در ﺗرﺗﯾب و ﺗﻧظﯾم ﮐﺎرت ھﺎی ھوﯾت ﺷﮭدا ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﻧد.
ﺗﺷﮑر وﯾژه از زﺣﻣﺎت ھﻣﮑﺎر ﺧوﺑم ﺑﺎﻧو ﺷراره ﺟﺎن ﺑﻠﺧﯽ ﮐﮫ در ﺗرﺗﯾب و ﺗﻧظﯾم ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﮐﺎرت ھﺎی ھوﯾت
ﺷﮭدا و ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ورﺛﮫ زﺣﻣﺎت زﯾﺎدی ﮐﺷﯾده اﻧد.
ﺟﺎ دارد در ھﻣﯾن ﺟﺎ از ﺟﻧﺎب ﻧﺻﯾر ﻣﮭرﯾن ﻧوﯾﺳﻧده و ﻣورخ ﮐﺷور ﮐﮫ از ﻧﺧﺳﺗﯾن روز ھﺎی اﻓﺷﺎی ﻟﯾﺳت
ﺷﮭدای  ۵۰۰۰و آﻏﺎز ﮐﺎر ورﺛﮫ ﺷﮭدا در ﮐﻧﺎر ﻣﺎ ﺑود و ﭘﯾش دراﻣدی ﻧﯾز ﺑر اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ،اظﮭﺎر
ﺳﭘﺎس و ﺗﺷﮑر ﻧﻣﺎﯾم.

ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾق دھد ﺗﺎ در راه ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﮭدا وﻣردم ﻣﺎ
دﯾدﻧد ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻗدم ﺑردارﯾم .ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎن از ﯾﮑطرف دَ ﯾن ﺧود در ﺑراﺑر ﺷﮭدای
ﮔﻣﻧﺎم وطن ادا ﮐﻧﯾم و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﮔوﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺗل ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﮐﺷﺗﺎر ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در اﯾن ﭼﻧد دھﮫ در ﺳرزﻣﯾن ﻣﺻﯾﺑت زده ی ﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده،
ﺑﺎ ﭼﻧد و ﭼون آن ﺑﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺳﭘﺎرﯾم و ﻧﻘﺎب از ﭼﮭره ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺑردارﯾم.
دﯾﭘﻠوم اﻧﺟﻧﯾر راﺷد رﺳﺗﻣﯽ
رﺋﯾس اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

****

ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ھﺎی آن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﮭﺪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻖ ﭼﺎپ و ﮐﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ

****

ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮥ ﺳزاوار ﯾﺎدآوری
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮭﺪا ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﻨﺞ ھﺰار
ﺷﮭﯿﺪ را ﺑﮫ ﻧﺸﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد .طﻮری ﮐﮫ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻧﮭﺎد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد و
ھﻤﮑﺎری وھﻤﯿﺎری ھﻤﻮطﻨﺎن) ورﺛﮥ ﺷﮭﺪا و اﻓﺮاد دﻟﺴﻮز واﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ( ﺗﻮاﻧﺴﺖ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه را
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
-

ﺷﮭﺪای وطﻦ ﻣﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﺎﯾﺎت "ح.د.خ.ا" )در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺘﻦ اﮐﺜﺮن از آن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺣﺰب
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺻﺪھﺎ ھﺰارﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ وظﯿﻔﮥ ورﺛﮥ اﯾﻦ ﺷﮭﺪا ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﺤﻘﯿﻖ وﭘﮋوھﺶ،
وھﻤﮫ اﻓﺮاد ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻟﯿﺴﺖ و اراﺋﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﺑﺎرۀ ھﻤﮫ ﺷﮭﺪا ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺪای
وﺟﺪان و ﺣﻖ طﻠﺒﯽ ﺑﺮﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدن وﻏﻔﻠﺖ )ﺧﺪای ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ( ﺧﻮﯾﺶ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮭﺪای ﻋﺰﯾﺰﻣﺎ ﺑﮕﺴﻠﯿﻢ .ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ھﻢ ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﮫ و زھﺮآﮔﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺟﻠﻮ اﻓﺸﺄ ﺷﺪن اﻋﻤﺎل ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

-

در ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،در ﺧﻼل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی وﻋﻘﯿﺪه وی ﺣﺰب ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ھﺰاران ھﻤﻮطﻦ ﻣﺎ ﺷﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.

-

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻼن ﻗﺒﻠﯽ ،در ﻧﻈﺮداﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﺧﻮد را اول در ﮐﺘﺎﺑﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪھﯿﻢ .اﻣﺎ وﻋﺪه ھﺎی
ﺑﻌﻀﯽ ھﻤﻮطﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر ﭼﺎپ وﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب را ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻮل
ﻧﻤﻮده ،ﺣﺎﻻ ﺣﺪودی را ﮐﮫ در دﺳﺖ دارﯾﻢ از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﮫ ﻧﺸﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن دارﻧﺪۀ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎرۀ ﺷﮭﺪا،
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮭﺪا ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ در وﻗﺖ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب،
اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ در دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﺣﯿﺎﻧﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ طﺮف ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
وھﻤﭽﻨﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات واﻧﺘﻘﺎدات ﺷﻤﺎ ،آدرس ﻧﮭﺎد ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

-

ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ھﺎی آن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﺘﺒﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮭﺪای
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻖ ﭼﺎپ و ﮐﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ
آدرس ﺗﻤﺎﺳﮕﯿﺮیschied@yahoo.de :
روح ﺷﮭﺪای ﻣﻈﻠﻮم وطﻦ را ﺷﺎد ﺧﻮاﺳﺘﮫ و آرزو دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺿﺮورت ﻣﺤﮑﻤﮥ ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد..

اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮭﺪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﻟﻮ ﺳﺎل  1395ﺷﻤﺴﯽ
ﺟﻨﻮری ﺳﺎل  2017ﻋﯿﺴﻮی

ﻧﺻﯾرﻣﮭرﯾن

ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی و ﻓرھﻧﮓ داد ﺧواھﯽ را ارج ﺑﮕذارﯾــــم
ﻣﺷﻐوﻟﯾت ﻣداوﻣﯽ ﮐﮫ در ﮔﺳﺗرۀ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺳﺗﻧد ﮔﻔﺗن و دﯾدار ﺑﺎ ﺷﺎھدان در ﺧﻼل ﭼﻧد دھﮥ
ﭘﺳﯾن داﺷﺗﮫ ام ،ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﻧﺳل ﭘس از ﮐودﺗﺎی ﺛور  1357ﺧورﺷﯾدی ،ﺑﺎ ﻓرزﻧدان ﺷﮭدا و زﻧدان دﯾده ھﺎ ﻣواﺟﮫ
ﺷده ام .آﻧﭼﮫ را در ﭼﮭرۀ آﻧﮭﺎ دﯾده ام ،ﻣظﻠوﻣﯾت ،ﻣﻌﺻوﻣﯾت ،اﻧدوه وﻏﻣﯽ ﺑوده اﺳت .اﻓزون ﺑر آن ﺑﺎ ﮔردن
اﻓراﺷﺗﮫ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ﻧﯾز آورده اﻧد ﮐﮫ:
"ﭘدرم را ﺑردﻧد ودﯾﮕر او را ﻧدﯾدﯾم".
"ﮐودک ﺑوده ام ،ﭼﮭرۀ ﭘدرم را ﺑﮫ ﯾﺎدﻧﻣﯽ آورم .ﭘﺳﺎن ھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ او را از ﻣﺣل ﮐﺎرش ﺑردﻧد"
"درﮐﻧﺎرﻣﺎدرم ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودم .ﻣﺎدرم رﺧت ھﺎ را ﻣﯽ ﺷﺳت .در ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮐوﺑﯾده ﺷد وﭼﻧد ﺗن وارد ﺣوﯾﻠﯽ
ﻣﺎ ﺷدﻧد .ﭘدرم از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ روی ﺣوﯾﻠﯽ آﻣد .آن ﭼﻧد ﺗن او را ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﻧد وﺑردﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﻧدﯾده
ﺑودم" . . .
وﮐﺳﺎﻧﯽ را ﻧﯾز دﯾده ام ﮐﮫ در ﺑراﺑراﯾن ﭘرﺳش ﮐﮫ ﭘدرﺗﺎن ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد؟ ھﻧﮕﺎم ﺟواب ﻧدادن ،ﮔوﻧﮥ از ﺷرم
وﺧﺟﺎﻟت در ﺳﯾﻣﺎی او ﺟﻠوه داﺷﺗﮫ اﺳت .زﯾرا ﭘدرش ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔر وﯾﺎ ﭘرزۀ ﻣﺎﺷﯾن دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ
ﺳﺗﻣﮑﺎری از ﻧﯾﺎزھﺎی آن ﺑود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ھﺎی ﻣﺎ ،در ﺳﯾﻣﺎی اﯾن ﻧﺳل ،دردﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ،ﺑﺎ درد ھﺎ ورﻧﺞ ھﺎی ﻧﮭﻔﺗﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ
ﺧﺎﻣوﺷﺎﻧﮫ ﺳﺧن از رﯾﺧﺗن اﺷﮏ ﻧﯾز دارﻧد ،ﭘﯾوﻧد ھﻣدﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .اﯾن ھﻣدﻟﯽ وھﻣﻧواﯾﯽ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد از
دوﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﺑﮕﯾرد.
ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻧﺧﺳت ،درد ﻣﺷﺗرک اﺳت و از دوﻣﯽ ،درﯾﺎﻓت و درک درد ھﺎ وآﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﺞ ھﺎی دردﻧﮕﺎران.
درﭼﮭرۀ ﻧﺧﺳﺗﯾن ھﺎ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ ﻣﺛﺎل و ﺑرای ﺑﺎز ﺷدن ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺿوع ،ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ھﻣﻧواﯾﯽ ﻓرزﻧدان ،ﻧزدﯾﮑﺎن وﯾﺎ
واﻟدﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎدآورﺷد .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﯾﺷﺎن ،از طرف ﻧﮭﺎد ھﺎی دژﺧﯾم
ﭘرور ،ﺳﺗﻣﮕر وﻋذاب دھﻧده ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام ﺷده اﻧد .وﻗﺗﯽ ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ دارﻧدۀ ﭼﻧﺎن رﻧﺞ ھﺎ وداغ ھﺎی
ﻣﺷﺗرک اﺳﺗﻧد ،ھﻣدﯾﮕر را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد واز ﺳرﮔذﺷت وﺳرﻧوﺷت اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧوﯾش ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن

ﺳﺗﻣﮑﺎری ﺷده اﻧد ،ﺳﺧن ﻣﯽ راﻧﻧد وﯾﺎ ﭘﯾراﻣون آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ،ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺣﺳﺎس و رﻧﺞ ﻣﺷﺗرک را ﻣﯽ ﺗوان
ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓت.
ﮔروه دوم ،ﺷﺎﻣل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﻓرھﻧﮓ واﺣﺳﺎس اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺑرای ﺳرزﻧش وﻧﮑوھش ﻣردم آزاری
ﺑﮭرھﻣﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ واﻋداﻣﯽ را ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎ وﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣﺳﺗﺑد ودﯾﮑﺗﺎﺗور در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد،
ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
آﮔﺎھﯽ ﭘژوھﺷﯽ از روﯾدادھﺎی ﺗﻠﺦ وﺟﮕرﺳوز ،اﮔر ﺣﺎﻣل ﺑﺎرﭼﻧﺎن ﻓرھﻧﮓ اﻧﺳﺎﻧﯽ واﺣﺳﺎس ﺑﺎﺷد ،درھر
ﺑرﮔﯽ ﮐﮫ ﻓراھم ﻣﯽ آﯾد ،ﺑﮫ ﺳوی ﭘﯾوﻧد ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺳﻣت وﺳوی ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ وﻗﻠﺑﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺑﮕذارﯾد ،ﺣﺗﺎ اﮔر ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧودﺳﺗﺎﯾﯽ ﻧﯾزﺣﺳﺎب ﺷود ،ﻣن ﭼﻧدﯾن دھﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ روز اﻓزون ﭼﻧﯾن
اﺣﺳﺎﺳﯽ را دارم .اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺑرداﺷت ھﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷده اﺳت:
-

اﻓﮑﺎرﺳﯾﺎﺳﯾﯽ ﻧﮭﺎدی ﺧود ﺳر و ﺧورأی ،رھﻧﻣود ﺗﻌدادی از اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﭘذﯾری ﺧوﯾش
وﺣﺗﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾروی اﻧﺣﺻﺎری ﭘﻧداری ،دﯾﮕران را ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﺷﺎن ﻧﯾﻧدﯾﺷﯾده اﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر آﻧﮭﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣوده اﻧد ،در ﻣﻌرض اﺷﮑﺎل واﻧواع ﺳرﮐوب ھﺎ وآزارھﺎ ﻗرار ﺑدھﻧد.

-

ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ اﻟﮕوی ﺳﯾﺎﺳﯽ وﺳﺎﺧﺗﺎری ﮐﺷورﻗدرت ﻣﻧد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را ﭘذﯾرﻓت وﺑﺎﻟﺗﺑﻊ در راﺳﺗﺎی ھﻣﺟوﺷﯽ
رھﺑردی آن اﻓﺗﺎد ،رﺷﺗﮫ ھﺎی ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر واﺑﺳﺗﮕﯽ در ﭘﯾﮑرش ﺗﻧﯾده ﺷد .دﯾدﯾم ﮐﮫ در وﻗت ﺗﺣﻘق
ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻧﺣﺻﺎری وﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ ھم ﻣﺣﺗﺎج آن ﻗدرت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد وﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﺑرآورده ﺷدن
اھداف و داﻣﻧﮥ ﺳرﮐوب ھﺎ وﺗﻧش ھﺎی ﻣﺗطﻘﮫ ﯾﯽ وﺟﮭﺎﻧﯽ اﻓزود.

-

ﭘﯾﺎﻣد آن رﻓﺗﺎرﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻓزون ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را آﺳﯾب ھﺎی ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر رﺳﺎﻧﯾد ،دل آزارﺗرﯾن
وﻗﺎﯾﻊ وﺧﺎطره ھﺎی روان ﺳوز را ﻧﯾزﺑﺎر آورد .از آن ﺟﻣﻠﮫ ﺗوﺳل اﯾن ﻧﮭﺎد ﯾﺎ"ح.د.خ.ا" ﺑﮫ ﻗﺗل ھﺎی
زﻧﺟﯾره ﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎ دل آزاری ﺑﺳﯾﺎر ﺗﮑﺎﻧدھﻧده وﻣﺻﯾﺑت ھﺎ ﻣواﺟﮫ ﻧﻣود.

-

ﭘﮭﻧﺎ و ژرﻓﺎی ﺗﺄﺛﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن ﻗﺗل ھﺎ ﻧﯾزﭼﻧﺎن ﮔﺳﺗرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل
دﯾرﭘﺎی ﻣﺧرب و آﺳﯾب زا ،ﻧﻘش وﯾراﻧﮕراﻧﮫ اش را ﺑرای ﻣدﺗﮭﺎ ﺑردوش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣوده اﺳت.

-

ﭘرداﺧﺗن ﺑﯾﺷﺗرﻣن ﺑﮫ روﯾداد ھﺎی ﭼﻧد دھﮥ ﭘﺳﯾن و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣدارک واﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ﺳﺧن از رﻧﺞ ھﺎ
ودردھﺎ دارﻧد ،ﺳﺑب ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﻓزون ﺑر ﺗرﺗﯾب وﺗﻧظﯾم واﻧﺗﺷﺎرآﻧﮭﺎ ،اﺣﺳﺎس ﺧوﯾش را ﻧﯾز
ﺑﯾﺎورم .اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺧوﯾش ،ﻣﺣﮑوﻣﯾت ظﻠم وﺳﺗم وﺧواﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﺗﺑدادی را
ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻧﻣوده و ﮔزﯾﻧﮥ ﺑﮭﺗر از ﺣرﻣت ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ آرأ واﻓﮑﺎرآﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ دﯾﮕری ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد،
ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ام .و درھﻣﯾن راﺳﺗﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ھر اﻧﺳﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت اﺳﺗﺑداد ﻣﯽ ﭘردازد،
ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺳﺗﺑداد و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣظﻠوم آن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
اﺳﺗﻧد ،در ﻗﻠم وﻗدم ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺷدۀ ﺧوﯾش ﮔره زده ام .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ازاﻗدام ﻣﺻﻣﻣﺎﻧﮥ
دوﺳﺗﺎن دادﺧواه ،ﺑﺎﻧوی ارﺟﻣﻧد ﺷرارۀ ﺑﻠﺧﯽ و اﻧﺳﺎن ﺻرﯾﺢ وﻗﺎطﻊ راﺷد رﺳﺗﻣﯽ در آﻏﺎزﯾن

روزھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﮭﺎد ورﺛﮥ ﺷﮭدا آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺗم ،اﺣﺳﺎس ﻣن ﺑرﺑﻧﯾﺎد درک وﺑرداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد،
ھﻣدﻻﻧﮫ در ﮐﻧﺎرآﻧﮭﺎ ﻧﺷﺳت.
ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳت ﮐﮫ اﻗدام دادﺧواھﺎﻧﮥ ﻧﮭﺎد ورﺛﮥ ﺷﮭدا ،ﻧﮫ ﻋزﯾران از دﺳت رﻓﺗﮫ را ﺑﺎز ﻣﯽ آورد وﻧﮫ ھم
ﭼﻧﯾن ﻣطﺎﻟﺑﮫ از ﺟﺎﻧب آن ﻧﮭﺎد ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓرازآوردن ﻧﺎم وھوﯾت اﻧﺳﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﺗﻣﮑﺎری
"ﺧپ ھﺎ" ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﺑرﮔﮭﺎی راﺳﺗﯾن ،ﭘﺎﮐﯾزه وﺷﻔﺎف ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺳﭘرده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﺳل
ﮐﻧوﻧﯽ وﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧده ﭘﯾﮑرﻣﻧﺣوس ﺟﻧﺎﯾت وﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران را ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﻔرت و ﺑراﯾﻧد دوری ﮔزﯾﻧﯽ
اﻧﺳﺎﻧﯽ در آن ﺑﻧﮕرﻧد .وﯾراﻧﯽ ھﺎی ﻣﺎدی وﻣﻌﻧوی وزﯾﺎن ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ "ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﮐﮫ
ﭘس از ﮐودﺗﺎی ﺛورﺳﺎل  1357ﺧورﺷﯾدی ﺑﯾﺷﺗرﭼﮭره ﻧﻣود و ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز ﺷوروی ﺑﮫ داﻣﻧﮥ آن اﻓزوده ﺷد ،ﺑﺎ
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﺳﻧﺎد ﺑﮭﺗر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﮐﻧون ﮐﮫ ﻋزﯾران ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﺎق ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫ ،دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم داده اﻧد ﺗﺎ ﻓﮭرﺳﺗﯽ دﻗﯾق ﺑﺧﺷﯽ از ﺷﮭدای
ﮐودﺗﺎی ﺛور ﻓراھم آﯾد ،ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽ ﺗوان ﭘذﯾرﻓت ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی ﺗﺣﻘق آرزوی ﻋﺑرت ﮔﯾری ،ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ
ﻧﺷﯾﻧد .ﻣﺳﺗﻧد ﻧﻣودن ﻗﺗل ھﺎی زﻧﺟﯾزه ﯾﯽ ،ﺑر اﯾن ﺑرداﺷت ﺻﺣﮫ ﻣﯽ ﻧﮭد ﮐﮫ:
زﻣﺎﻧﮫ را ﺳﻧد ودﻓﺗر ودﯾواﻧﯽ ھﺳت .دوﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﺎق ﺧوﯾش ﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب وﺗﻧظﯾم ﻣدارک ﻣﯾﺳر ﭘرداﺧﺗﮫ
اﻧد ﮐﮫ ﺧود اﺳﻧﺎد ﺑﺎ وﺿﺎﺣت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و راوی ﺻﺎدق ﺷرح ﻣﺻﯾﺑت ھﺎی ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺛﺑت درﺳت ودﻗﯾق ﻧﺎم وھوﯾت آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت دژﺧﯾﻣﺎن "ح.د.خ.ا" رﺑوده ﺷدﻧد ،ﺑرای اھل ﺗﺣﻘﯾق ﻧﯾز ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮥ ﻣﺗﻘدﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺣل اﺳﺗﺷﮭﺎد ﻣﯽ ﮔردد .وﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺗداوم ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﺗﻔﮑراﻧﮕﯾزی ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد .ﺗﻔﮑری ﮐﮫ ﻧﺎظر ﺑﺎﺷد ﺑر درﯾﺎﻓت ﻋﻠل ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻓرھﻧﮕﯽ آن ھﻣﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ ﻣﺻﯾﺑت آﻓرﯾﻧﺎن.
ھر ﭼﻧد ﺟﺎﻣﻌﮥ درﻣﻧد ﻣﺎ ﭘس از اﯾن ﮐﮫ "ﺧﭘﮭﺎ" از ﻗدرت ﻓرو اﻓﺗﺎدﻧد ،ﺑﺎ اﻧواع ﻣواﻧﻊ ﺗﺎزه و ﭼﺎﻟش ھﺎی دﯾﮕری
ﻧﯾز روﺑرو ﺷد و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﮐوﺷش ھﺎی ﺗﮭدﯾدآﻣﯾز و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺟﺑوﻧﺎﻧﮫ ﺑرای ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﺟﻧﺎﯾﺎت دورۀ ﺧپ ھﺎ،
ﻧﯾز ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﻧد ،وﻟﯽ از ﺳوی دﯾﮕر آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧﮕرﯾم ،ﮔﺎم ھﺎی اﺳﺗوار دادﺧواھﺎﻧﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ره
ﭘﯾﻣوده اﻧد .ﮔﺎم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳزاواراﺣﺗرام ﺑﺳﯾﺎر اﻧد ،زﯾرا ﺷﮭدای ﻋزﯾز ،ﻣظﻠوم وﻗرﺑﺎﻧﯽ اﺳﺗﺑداد را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﺑﮫ ﻏﻧﺎی ﻓرھﻧﮓ داد ﺧواھﺎﻧﮫ ﻣﯽ اﻓزاﯾﻧد.
*

راﺷﺪ رﺳﺘﻤﯽ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و راﺟﺴﺘﺮ ﻛﺮدن ﺷﮭﺪا ،ﮔﺎﻣﻰ ﺑﮫ ﺳﻮى ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزى
ﺟﻨﺎﯾﺎت
ھﻤﻮطﻨﺎن ﮔﺮاﻣﻰ و ورﺛﮥ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﮭﺪاى ﻣﻌﻈﻢ ﭘﻮﻟﯿﮕﻮن ھﺎ
ﻗﺮاری ﻛﮫ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ اﺳﺘﯿﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮭﺪا از ﭼﻨﺪى ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ در راﺳﺘﺎى ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ
ﺷﮭﺪاى ﻛﺸﻮر را و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام  ،ﻋﺠﺎﻟﺘﻦ ﺷﮭﺪاى ﺳﺎل ھﺎى  ۱۳٥۷و  ۱۳٥۸را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و راﺟﺴﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺎ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ از ﺟﺎﻧﺐ ھﻤﻮطﻨﺎن و ورﺛﮥ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ھﻤﮫ روزه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ورﺛﮫ
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻋﻜﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﮭﺪای ﺷﺎن ،ﻣﺎ را ھﻤﺮاھﻰ و ھﻤﻜﺎرى ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﺳﮫ ﺻﺪور ﻛﺎرت ھﻮﯾﺖ
ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﻌﺪاد ﺷﮭﺪا ﺑﮫ ھﺰاران ھﺰار ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻨﻜﮫ ھﻤﮫ
روزه ھﻤﻮطﻨﺎن زﯾﺎد ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزى و راﺟﺴﺘﺮ ﺷﮭﺪا را
وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﻛﺎر ھﺎى راﺟﺴﺘﺮ ﺳﺎزى ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻛﺎﻣﻼ آﮔﺎه اﺳﺘﯿﻢ ﻛﮫ ﺑﺮاى ﺑﺴﯿﺎرى از دوﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻋﻜﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﺎدآورى ﺧﺎطﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ و
ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﺤﻈﺎت اﺳﺎرت و ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻋﺰﯾﺰان ﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﮫ ﺣﺰب "ﺧﻠﻖ و ﭘﺮﭼﻢ " ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ
ﺑﺮاى ھﻤﻜﺎران ﻣﺎ در ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزى ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻛﺎر از ﻧﻈﺮ روﺣﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺨﺼﻮﺻﻦ
ﻛﮫ ھﺮ ﯾﻚ از ﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻋﺰﯾﺰاﻧﻰ را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ وﺟﯿﺒﮫ ﻣﻠﻰ و ﺗﺎرﯾﺨﻰ ،اﯾﻦ ﯾﻚ
ﻛﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮات ﻛﮫ از ﭘﺮوﺳﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻰ آﯾﺪ:
 -۱ﺑﺮاى ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺸﻮر ،ﺷﮭﺪاى ﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺎن راﺟﺴﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
 -۲ﺑﺮاى ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪى ﻛﮫ اﻗﺎﻣﮫ دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزى و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﮭﺪا ﺿﺮور اﺳﺖ.
 -۳ﺷﮭﺪاى ﻣﺎ ﺟﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﻰ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و درج ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﺳﺎرت ،
ﺷﮭﺎدت و ﺳﺎﺑﻘﮫ ى ﻛﺎرى ،درﺟﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺳﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﮭﺪا ﺟﺰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﯿﻜﮫ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮﻧﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ  ،ﺳﻨﺪ ﻣﮭﻢ و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 -٤ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﻛﺎر ،اراﺋﮥ ﺳﻨﺪ رﺳﻮاﯾﻰ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺰب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﮥ " ﺧﻠﻖ" ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﺣﺰب طﻰ ﺳﺎﻟﮭﺎى
ﻣﺘﻤﺎدي ﺗﻼش داﺷﺖ و ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻗﺘﻞ ھﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﻰ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺑﺴﭙﺎرد.
 -٥ﺑﺎ اﻓﺸﺎى ﻟﯿﺴﺖ ﺷﮭﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻟﯿﺲ ھﺎﻟﻨﺪ ،ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ورﺛﮫ ﺷﮭﺪا از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ در ﯾﻚ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻛﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ وﻗﺖ و در راس آﻧﮭﺎ ﺳﺮورى ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﮫ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ و آﻣﺮﯾﻦ ﻗﺘﻞ ھﺎى
ﺳﯿﺎﺳﻰ أﻗﺎﻣﮫ دﻋﻮا ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻛﺎرت ھﻮﯾﺖ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﮫ ﻓﻌﻼ ﺻﺮف ارﻗﺎم و اﺳﺎﻣﻰ اﺳﺖ ،ﭼﮭﺮه ﻛﺎﻣﻼ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺪھﺪ و ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﺑﻄﻮر ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و ﻣﻠﻤﻮس ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد .طﻮرﯾﻜﮫ ھﯿﭻ دادﮔﺎھﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ

از ﻛﻨﺎر آن ﺑﻰ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮕﺬرد .در ﻋﻘﺐ ھﺮ ﺷﻤﺎره و اﺳﻢ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎى اﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت واھﻰ ﭼﻮن " :اﺧﻮاﻧﻰ" " ،
ﺧﻤﯿﻨﯿﺴﺖ "  " ،ﺷﻌﻠﮫ ﯾﻰ" " ،أﺷﺮار"  ،ﺳﻜﺘﺎرﯾﺴﺖ"  " ،ﺿﺪ اﻧﻘﻼب" و ...ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و در ﻋﻘﺐ ھﺮ
ﺷﮭﯿﺪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ھﺎى اﻧﺪ ﻛﮫ در اﯾﻦ ﺳﻰ ﺳﺎل ﺑﻰ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﺸﻢ در راه .ﺑﯿﻮه زﻧﺎن و ﻣﺎدراﻧﯽ ﻛﮫ در ﺣﺎﻟﺖ
اﻧﺘﻈﺎر ﭼﺸﻢ از ﺟﮭﺎن ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ .ﯾﺘﯿﻤﺎﻧﻰ ﻛﮫ در ﺣﺴﺮت ﭘﺪر ھﻤﮫ روز ﺧﻮن دل ﺧﻮرده اﻧﺪ و ﺗﺎزه از ﯾﻜﺴﺎل ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﻮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺪر ﺷﺎن ﭼﮫ ﺑﻼى آﻣﺪه .
 -٦ﻋﺪۀ زﯾﺎد از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﻜﺎران " ﺧﻠﻘﻰ  -ﭘﺮﭼﻤﻰ" ﻛﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻗﺒﺎل ﺷﮭﺎدت ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ
ﻣﺴﺆول و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻚ ﺟﺮم ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻗﺪرت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﮭﯿﻢ اﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﺒﻮﻧﺎﻧﮫ در ﺧﺎرج ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
ھﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﻚ ﻏﺴﻞ ﺗﻤﻌﯿﺪ ،از " ﺟﻨﺎﯾﺘﻜﺎر اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ" ﺑﮫ " دﻣﻮﻛﺮات" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و از "ﺧﻮان ﻣﺮﺳﺘﻮن"
ھﻤﺎن " اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ" ﺧﻮد و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺎن ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل وﻗﺎﺣﺖ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﺎ "ﻧﺸﺨﻮار ﺳﯿﺎﺳﻰ" در
ﺳﺎﯾﺖ ھﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎى داﺧﻞ و ﺧﺎرج ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﮭﺮه ھﺎ ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺸﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ ھﻤﮫ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزى ﻣﺎ را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯿﺴﺎزد ﻛﮫ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺎﯾﺘﻜﺎران اﻗﺎﻣﮫ
دﻋﻮا ﻛﻨﯿﻢ .ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزى ﺳﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﻮزﯾﺎﻧﮥ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ و
ﺳﺮ ﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزى ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﯾﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد ﻛﮫ ﺗﻼش ﺷﺪه ﻛﺴﻰ از آن ﯾﺎد ﻧﻜﻨﺪ .اﯾﻦ ﻛﺎر
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮب ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ورﺛﮫ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﮫ ى ﻛﺎر ھﺎى ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن
ﺷﮭﺪا را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﺴﺎزد .اﮔﺮ ﺑﺮاى ﻋﺪم ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎى ورﺛﮫ ﺷﮭﺪا ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻲ ﺗﺮدﯾﺪ ،ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮔﻰ و ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻞ ورﺛﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮔﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮن
ﺷﮭﺪا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﮭﺪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﺎﻣﯽ راﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ،
ﺑﺮداﺷﺘﻤﻦ ﮔﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ھﻤﮫ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد ھﺎی دادﺧﻮاھﺎﻧﮫ وﻗﺪم ھﺎی ﻣﺎ را رﺳﺎﺗﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ ﺑﯿﺄﯾﯿﺪ ﮔﺎم ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎھﻢ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ھﺮ ﻛﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮭﺪاى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﯾﭙﻠﻮم اﻧﺠﯿﻨﺮ راﺷﺪ رﺳﺘﻤﯽ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﮭﯿﺪ ﺗﺎن را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻤﻞ زﯾﺮ ارﺳﺎل ﺑﺪارﯾﺪ:
schahied@yahoo.de

راﺷﺪ رﺳﺘﻤﯽ

ﻗﺘﻞ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ی ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ -
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
در ﺟﺮﯾﺎن دوﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﮭﺪای اﯾﻦ دوران
ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ورﺛﮫ ﺷﮭﺪا ﺑﺎھﻢ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮدﯾﻢ .ﭘﺎی درد دﻟﮭﺎ و داﺳﺘﺎن
ھﺎی ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﯾﮑﺠﺎ اﺷﮏ رﯾﺨﺘﯿﻢ  .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ،ﻗﺼﮫ ھﺎی ﭘﺮ از
ﻣﺼﯿﺒﺖ و اﻧﺪوه .رازھﺎی ﻧﺎ ﮔﻔﺘﮫ و داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻧﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﺳﺘﻤﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺟﻮھﺮ ﻗﻠﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎﺷﺖ...
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮان آه و اﺷﮏ ﯾﺘﯿﻤﺎن و درد و رﻧﺞ ﺑﯿﻮه زﻧﺎن و ﻣﺎدران داﻏﺪﯾﺪه را ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﺰﯾﺰان ﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮده اﻧﺪ ،زﻧﺪان ﺑﮫ زﻧﺪان ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ رد ﭘﺎی از ﻋﺰﯾﺰان ﺷﺎن رﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ھﺮ ﺑﺎر
ﻧﺎ اﻣﯿﺪاﻧﮫ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﮐﮫ آرزوی دﯾﺪار را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮر ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ؟ ...ﻗﻠﻢ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ھﻤﮫ درد و رﻧﺞ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.
دراﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ روی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﮭﺪای ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻟﯿﺲ ھﺎﻟﻨﺪ در  ۱۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۳اﻓﺸﺎ
ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯿﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎل ھﺎی  ۱۳۵۷و ۱۳۵۸
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﮭﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎس ھﺎ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ھﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ورﺛﮥ اﯾﻦ ﺷﮭﺪا ﺑﮫ ورﺛﮥ
ﺷﮭﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻮردﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﺎم ﻋﺰﯾﺰان ﺷﺎن در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﮭﺪای ﭘﻨﺠﮭﺰار ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ درج ﻧﯿﺴﺖ.
وﻟﯽ در ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﺰﯾﺰان ﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮔﺪﺷﺘﮫ از آن ﺑﮫ ﺷﮭﺪای ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﮐﮫ در
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌﺪ از  ۱۳۵۸اﺧﺘﻄﺎف و ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﻄﺎف و ﮔﯿﺮو
ﮔﺮﻓﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗﻤﺎم دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺧﺘﻨﺎق آﻣﯿﺰ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺣﺰب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻮاھﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﮫ اﺧﺘﻨﺎق و ﺧﻔﻘﺎن ،آدم رﺑﺎﺋﯽ و اﺧﺘﻄﺎف ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮫ ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی ﺣﺰب ﺑﻮده و در ﺳﺮاﺳﺮ
دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺰب اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﻛﺸﺘﺎرھﺎ و ﻗﺘﻞ ھﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در دروه ھﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ اﺳﺖ .ھﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺪرت ھﻤﺮاه ﺑﻮده ﺑﺎ ﻗﺘﻞ و ﻛﺸﺘﺎر .ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻰ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﻮﺳﭙﻨﺪان زﺑﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﯾﯽ اﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻗﺪوم ھﺮ ﻣﮭﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ،دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺮده ﺷﺪه و ذﺑﺢ ﮔﺮدﻧﺪ.
از ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺎى دور و از اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﺸﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن در دوران ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن
اﮔﺮ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،در ھﻤﯿﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ و دروغ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺮاى اﺳﺘﺤﻜﺎم ﭘﺎﯾﮫ ھﺎى

ﻗﺪرت اش ﺑﮫ ﺳﺮﻛﻮب روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﭘﺮداﺧﺖ .دورۀ ﻧﺎدر ﺧﺎن ﻏﺪار ﺑﯿﺸﻚ از ﺟﻤﻠﮫ دروه ھﺎى
ﺳﯿﺎه و ﺗﺎرﯾﻚ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮراﺳﺖ .ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن واﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.
وﻟﻰ ﺳﻮﮔﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻛﮫ ﻛﺸﺘﺎر در طﻰ دوران ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺧﻠﻖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎى ﻛﺸﺘﺎرھﺎى
ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻛﻢ رﻧﮓ ﻣﻰ ﺳﺎزد و از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺳﯿﺎه ﺗﺮﯾﻦ و درﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ دوران ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ در طﻮل ﺗﺎ
ﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﺣﻤﺪ ﺧﺎن اﺑﺪاﻟﻰ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ ﻗﺘﻞ ھﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ دوران ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ
ﺧﻠﻖ را از ﺗﻤﺎﻣﻰ دوره ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻰ ﺳﺎزد ،ﭘﻨﭻ وﯾﮋه ﮔﻰ ﺧﺎص آن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﻓﺮق ﻣﻰ ﮔﺬارﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﻗﺘﻞ ھﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﺳﺮﻛﻮب ﻗﯿﺎم ھﺎى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﮫ طﻰ دوران ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ اﯾﻦ
ﺣﺰب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻛﻮب ﻗﯿﺎم ھﺎى ﻣﺮدم ﭼﻮن ﻗﯿﺎم ﭼﻨﺪاول ،ﻗﯿﺎم ھﺮات ،ﻗﯿﺎم ﺑﺎﻻ ﺣﺼﺎر ،ﻗﯿﺎم "ﷲ و اﻛﺒﺮ"
در آﻏﺎزﯾﻦ روز ھﺎی ﻣﺎه ﺣﻮت ﺳﺎل  1358ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻛﺎﺑﻞ و ..ﻛﮫ طﻰ آﻧﮭﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
ﺗﺎ دوﺻﺪ ھﺰار اﻧﺴﺎن ﺑﺸﮭﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ى اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ دارد.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﻗﺘﻞ ھﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ،ﻗﺘﻞ ھﺎى ﻋﻤﺪى و از ﻗﺒﻞ ﭘﻼن ﺷﺪه ی ﺣﺰب اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﺮﻛﺰي
و ﯾﺎ ﺷﻮراى اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺣﺰب رﺳﯿﺪه وﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖ از ﻗﺒﻞ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه و ﯾﺎ راﭘﻮر ارﮔﺎن ھﺎى اﻣﻨﯿﺘﻰ و ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ
ﺣﺰب ﻋﺪه ﯾﯽ را ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ.
آن ﭘﻨﭻ وﯾﮋه ﮔﻰ را ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗﺬﮐﺮدادﯾﻢ ،ﻋﺒﺎرات اﻧﺪ از:

اول  :اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ھﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻼن ﺷﺪه و ﺳﯿﺘﻤﺎﺗﯿﻚ ﺑﻮد.
در آﻏﺎز ﭘﯿﺮوزى ﻛﻮدﺗﺎى ﺧﻮﻧﯿﻦ  ۷ﺛﻮر ،ھﺰاران اﻧﺴﺎن ﺻﺮف ﺑﺨﺎطﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در آﯾﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻛﻤﮫ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ (1) .و ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﺷﻮروی
ﺗﻌﺪادی آزاد ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎردﯾﮕﺮ زﻧﺪان واﻋﺪام اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ(2).
ﻏﯿﺮاز ﻣﻨﺴﺒﻮﺑﯿﻦ ژرﯾﻢ داؤود ﺧﺎن ،ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﻰ و ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد در دوران دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ظﺎھﺮ ﺷﺎھﻰ ﺑﻄﻮر ﻧﯿﻤﮫ ﻋﻠﻨﻰ در ﻛﻨﺎر ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺧﻠﻖ ﺑﮫ ﻛﺎر ﺳﯿﺎﺳﻰ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و در رﻗﺎﺑﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎى
ﺳﯿﺎﺳﻰ ﮔﺮوه ھﺎ در زﻣﺎن ظﺎھﺮ ﺷﺎه ھﻤﻮاره در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﺟﻮد "ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه " اﯾﻦ ﺣﺰب ﯾﺎد
آورى ﻣﯿﻜﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﺠﯿﺐ ﻛﮫ در ﺳﻄﺢ ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﻛﺎﺑﻞ رھﺒﺮى ﺟﻨﺎح ﭘﺮﭼﻢ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه
داﺷﺖ  ،ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ طﻮر اﺧﺘﻄﺎر ﺑﮫ رﻗﺒﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ اش از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎد آور ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﮫ آن را ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ "
ﻻف ﺳﯿﺎﺳﻰ" ﺗﻠﻘﻰ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ .ﺑﻌﺪ ھﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﮫ وﺟﻮد" ﻟﯿﺴﺖ " ﯾﻚ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﻰ دﯾﮕﺮى از اﯾﻦ اﻋﺪام ﺷﺪه ﮔﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎى ﻣﻄﺮح اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻋﻠﻤﺎى دﯾﻨﻰ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎى ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻔﻮذ و ﻣﺮدﻣﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺎن ﭘﺎﯾﮫ وﻧﻔﻮذ ﻣﺮدﻣﻰ آﻧﮭﺎ" ،ح.د.ح.ا" ﺧﺎﯾﻒ ﺑﻮد و واﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ
ﻣﯿﻜﺮد ﻛﮫ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ زودﺗﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﻣﺎه ھﺎى

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺧﻮن ﺑﺎر و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﯿﺼﻠﮫ ﺷﻮراى اﻧﻘﻼﺑﻰ و ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﺮﻛﺰى ﺣﺰب ﮔﺮﻓﺘﺎر و اﻋﺪام
ﺷﺪﻧﺪ.

دوم :اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ھﺎ ﻋﻤﺪى ،داراى ﻛﺎرﻛﺘﺮ" از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﻧﺪه" و ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از وﻗﻮع " ﺣﺎدﺛﮫ
" ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ از ھﯿﺘﻠﺮ در ﻣﻮرد ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع دﻓﺎع ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ " ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع دﻓﺎع اﺳﺖ" ! ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ی ھﯿﻠﺘﺮی ،ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ ،ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻜﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺗﻜﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺑﮭﺘﺮ ھﻤﺎن اﺳﺖ
ﻛﮫ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺣﻤﻠﮫ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﮫ ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ھﺎى اﭘﻮزﯾﺴﻮن ﺳﯿﺎﺳﻰ را ﯾﻚ ﺟﺎ از ﻣﯿﺎ ن ﺑﺮ دارﻧﺪ .ھﻤﺎن ﺑﻮد ﻛﮫ ﺗﻤﺎم
ارﮔﺎن ھﺎى اﻣﻨﯿﺘﻰ ،ﭘﻮﻟﯿﺲ و اردوى ﯾﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺠﮭﺰ ﻛﮫ اﯾﻨﻚ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ در ﻗﺒﻀﮫ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ
 ،ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻓﻜﺮى و دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﺪ.
ﻋﺪه زﯾﺎدى از ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،دﯾﻨﻰ و ﺳﯿﺎﺳﻰ و ھﻤﭽﻨﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻛﻤﮫ ﺑﻌﺪ
ازﺷﻜﻨﺠﮫ ھﺎى ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﻜﻰ دو روز ﺑﻌﺪ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺰب ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﺮد از وﻗﻮع "
ﺣﺎدﺛﮫ " ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻧﻤﻮده ،زﻣﯿﻨﮫ و اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻠﮕﯿﺮى ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در آﻏﺎز از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮد .وﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎ ھﻤﯿﻦ ﻛﺎر
ﺧﻮد " ﺣﺎدﺛﮫ آﻓﺮﯾﻦ" ﺷﺪه داﻣﻨﮫ ى آن ﺗﺎ ﻗﯿﺎم ﺳﺮاﺳﺮى ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺣﺰب ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
ﻗﯿﺎم ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ دﯾﮕﺮ از ﻛﻨﺘﺮول ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺣﺎدﺛﮫ ﻗﯿﺎم ﭼﻨﺪاول ،ﻗﯿﺎم ﺳﻮم ﺣﻮت  ۱۳۵۸ﻛﮫ ﺑﮫ " روز ﷲ
أﻛﺒﺮ" ﻣﺸﮭﻮر ﺷﺪ و ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن ﻗﻮای روس و ﺗﻌﯿﻦ ﺑﺒﺮک در ﮐﺎﺑﻞ رخ داد .ﻗﯿﺎم ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر14
اﺳﺪ ،1358ﻗﯿﺎم ھﺮات  24ﺣﻮت  1357و دﯾﮕﺮ ﻗﯿﺎم ھﺎى ﺧﻮد ﺟﻮش ﻣﺮدﻣﻰ .رﯾﺸﮫ اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ھﺎ در ھﻤﯿﻦ
ﺣﻤﻼت وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ى ﺣﺰب ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻓﻜﺮى و دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺑﻮد.

ﺳﻮم  :اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر از طﺮف ﯾﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮد ﻛﮫ ادﻋﺎى ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻮدن و روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺑﻮدن را داﺷﺖ
ﻛﺸﺘﺎر ھﺎى دروه ھﺎى ﻗﺒﻠﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﺎم ﺧﻮد ﻛﺎﻣﮫ و ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﺧﺎﻧﺪاﻧﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ و ھﺪف آن
ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺧﺎﻧﺪان و ﺗﺪاوم ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺣﻜﺎم ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺧﺪا داد ﺗﻠﻘﻰ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "رﻋﯿﺖ" ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺎﯾﮫ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ ﺑﻮد و اطﺎﻋﺖ از وى واﺟﺐ ﺷﺮﻋﻰ .رأى ﻣﺮدم و اﺷﺘﺮاك ﺳﯿﺎﺳﻰ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻟﻰ ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺑﺎﻧﺎم ﻣﺮدم  ،طﺒﻘﮫ ﻛﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن و ...ﺑﮫ ﻛﺎر ﮐﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎ آﻏﺎز ﻛﺮد .ﮔﺮ ﭼﮫ
ازآﻏﺎز ﺑﺎ ﻛﻮدﺗﺎ و ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮭﻢ اﯾﻦ ﺣﺰب ادﻋﺎ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ " اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژى ﻋﻠﻤﻰ"
اﺳﺖ و ﺧﻮد را "ﻣﺠﺘﻤﻊ از ﻣﺎ ﺑﮭﺘﺮان" ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﻧﻤﻮد.

ﺣﺰﺑﯽ ھﺎ ﺣﺮف از "ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺧﻠﻖ "" ،ﻋﺪاﻟﺖ"" ،ﺟﻨﺒﺶ ھﺎى آزادى ﺑﺨﺶ"" ،ﻗﺪرت ﻣﺮدﻣﻰ"" ،رﻓﻊ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺧﺎﻧﺪاﻧﻰ" " ،ﻧﺎﺑﻮدي ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ی ﺧﺎﻧﺪان ال ﯾﺤﯿﻰ " دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ"" ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮده ھﺎ" و  . . .ﻣﯿﺰدﻧﺪ .اﻣﺎ
دﯾﺪم ﮐﮫ اﯾﻦ ھﺎ ھﻤﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ در ﻧﺸﺮات اﯾﻦ ﺣﺰب و ﭘﺮو ﭘﺎﮔﻨﺪه ھﺎى دھﺎن ﭘﺮ ﻛﻦ ،ﭼﮫ در دوراﻧﯽ ﻛﮫ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﻮد و ﭼﮫ در روز ھﺎى ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﭼﻮن اوراد ﺗﻜﺮار ﻣﯿﺸﺪ.
ﮔﺮﭼﮫ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوھﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﺎرب "اﺣﺰاب ﺑﺮادر" )اﺣﺰاب واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺷﻮروﯾﯽ ﻣﻀﻤﺤﻞ ﺷﺪه( در ﺟﮭﺎن ﻣﻰ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﻣﺎھﯿﺖ اﺻﻠﻰ ﺣﺰب ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﺿﺪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ و ﺿﺪ آزادى اﺳﺖ
 .ﺑﺎ آن ھﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺣﺰﺑﻰ ﻛﮫ ﺗﺎ دﯾﺮوز در ﻧﻘﺶ اﭘﻮزﯾﺴﻮن ﺳﯿﺎﺳﻰ در ﺳﺮك ھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ،در
ﺷﻮرا و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎھﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ھﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎھﺎﻧﮫ و ﻗﻼﺑﻰ ،ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻜﻮﻣﺖ و " ﻗﺪرت
ﻣﻄﻠﻘﮫ" آن ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﮫ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﮫ ﺑﺎد اﻧﺘﻔﺎد ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ھﻤﯿﺸﮫ ﺷﻜﺎﯾﺖ
داﺷﺖ ﻛﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آزادى اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﮫ ﻣﺠﺮد رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﯾﻜﻰ از ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻈﺎھﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ ﺣﺘﻰ در ھﻤﺎن ﺣﺪ ﺷﺎھﺎﻧﮫ را ھﻢ از ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﺴﺘﺒﺪ وظﺎﻟﻢ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﻰ از ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﺳﮭﻤﮕﯿﺮى در ﻣﻘﺪارت
ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﻜﮫ ﺣﺘﻰ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت را از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد .ﻧﮫ اﯾﻨﻜﮫ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﻰ را
ﺑﻠﻜﮫ ﺣﺘﻰ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت از ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎى ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ را ﻧﯿﺰ ﺳﻠﺐ ﻛﺮد.
ﻣﺮدم ﻣﺎ در وﺟﻮد ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺑﺎ ﯾﻚ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﻄﻠﻘﮕﺮاى ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺮاى ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮا ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ از طﺮز دﯾﺪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﺴﺘﯿﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮده ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻘﺒﮕﺮا و
ارﺗﺠﺎﻋﻰ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﯾﻦ طﺮز اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب ﻓﻜﺮ ﻣﯿﻜﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﺣﺰب ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﮫ
ﺣﺰب ﻣﯿﮕﻔﺖ ھﻤﺎن ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد .ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد آن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺎﺑﻮدى ﺑﻮد .ﭼﯿﺰى ﺑﻨﺎم ﺗﻨﻮع ﻓﻜﺮى و
ﻛﺜﺮﺗﮕﺮاﯾﻰ و ﻓﺮھﻨﮓ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮى اﺻﻼ در اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﻰ اﯾﻦ ﺣﺰب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﭼﻨﺎن
اﺧﺘﻨﺎق ﻛﺸﻨﺪه ى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﻛﮫ ﻧﻈﯿﺮش در ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭼﮭﺎرم  :اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر ھﺎ رﯾﺸﮫ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾﻚ داﺷﺖ
ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژى ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ – ﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻼﻣﻨﺎزﻋﮫ ی "طﺒﻘﮫ ﻛﺎرﮔﺮ"
داﻧﺴﺘﮫ و ﻓﻜﺮ ﻣﯿﻜﺮد از طﺮف اﯾﻦ " طﺒﻘﮫ " " ،رﺳﺎﻟﺖ " ﺑﺮﻗﺮارى " دﯾﻜﺘﺎﺗﻮرى ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ" را دارد! اﯾﻦ ﺣﺰب
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه طﺒﻘﮫ ﻛﺎرﮔﺮ و ﻣﺠﮭﺰﺑﮫ " اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژى ﻋﻠﻤﻰ" ) ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ  -ﻟﯿﻨﯿﻨﯿﺴﻢ( رﺳﺎﻟﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﯾﺠﺎد " ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻰ " را ﺑﺪوش دارد .در راه اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻰ در ﮔﯿﺮ ﯾﻚ ﺟﻨﮓ "ﻣﻘﺪس طﺒﻘﺎﺗﻰ " ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎى ﻛﮫ داراى " اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژى
اﯾﺪﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻰ" اﻧﺪ  ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺰب ﻛﮫ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻛﺎدرھﺎ و رھﺒﺮى آن ﺧﻮد ﻣﻌﺠﻮن از ﺟﻨﺮاﻻن اردو ،ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ ﮔﺎن روس  ،إﺷﺮاف زاده ﮔﺎن
ﺑﺮﯾﺪه از ﻣﺮدم ،ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﻗﻮﻣﮕﺮاى دھﺎﺗﻰ ﺧﺼﻠﺖ و ﺷﺒﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮان" روﻣﺎﻧﺘﯿﻚ اﻧﻘﻼﺑﻰ" ﺑﻰ ﺑﺨﺒﺮ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ﺟﮭﺎن ،ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺠﮭﺰ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ھﺎى ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارى ﻗﺮن ﻧﺰده ﻏﺮب  ،ﺑﻰ ﺧﺒﺮ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﻰ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،طﻰ ﻛﻮدﺗﺎى ﺧﻮﻧﯿﻦ  ،ﺑﺎﺗﻤﺎم ﺗﺠﮭﯿﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﯾﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮدﻛﺎﻣﮫ

ﻣﺴﻠﺢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪﻧﺪ .و ھﻤﺎن ﺑﻮد ﻛﮫ از ﻓﺮادى ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻛﺸﺘﺎر در راه
ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ.
ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﮫ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎر ھﺎﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﺷﺪ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم " و
اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﯾﻚ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﻰ و ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ .ﯾﻜﻰ از رھﺒﺮان طﺮاز اول ﺷﺎن در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد " :ﺑﺮاى ﭘﯿﺎده ﻛﺮدن "ﻧﻈﺎم ﺳﯿﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ" ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ! ﯾﻌﻨﻰ
اﯾﻨﻜﮫ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﻮس آن زﻣﺎن ﻛﺸﻮر ،ھﮋده ﻣﻠﯿﻮن را در ﺻﻮرت

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻜﺸﺪ ﺗﺎ "ﻧﻈﺎم ﺳﯿﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻰ"ﭘﯿﺎ ده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ  :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮھﻨﮫ ،ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻى ﻛﺸﺘﺎر ھﺎ ﻛﮫ ﺑﮫ آن ﺧﻠﺼﺖ " ﻛﺸﺘﺎر
ﺟﻤﻌﻰ" و "ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ" ﻣﯿﺪاد.
ﻛﺸﺘﺎرھﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ردﯾﻒ ﺑﻨﺪى "ﻛﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﻰ " و "ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ
ﺑﺸﺮﯾﺖ " ﻣﻰ آﯾﺪ .ﺷﺎﺧﺼﮫ ھﺎي ﻛﮫ در ﻛﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ھﺎى ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه از طﺮف ﻧﮭﺎد ھﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در راﺑﻄﮫ
ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت " ﻛﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﻰ" و " ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ھﺎى اﯾﻦ ﺣﺰب ﺻﺎدق
اﺳﺖ .
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮھﻨﮫ و ﻣﯿﺰان ﻛﺸﺘﺎر ھﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی اﺳﺖ ﻛﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﻰ اﻋﺪام ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ۷۰ھﺰار ﻣﻰ رﺳﺪ .اﯾﻦ اﻋﺪام ھﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در زﻣﺎن ﺧﻠﻘﻰ ھﺎ ﺑﻠﻜﮫ در
ﺗﻤﺎم دوران ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺟﻨﺎح ھﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺰب دﻣﻮﻛﺮاﺗﯿﻚ ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ادﻋﺎى ﺟﻨﺎح ﭘﺮﭼﻢ اﯾﻦ ﺣﺰب
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﯾﻨﻜﮫ ﻗﺘﻞ ھﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮط دوران اﻣﯿﻦ ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﮫ " ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﻧﻮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺛﻮر" ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺘﻞ
ھﺎى ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻰ اﺳﺎس اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك زﯾﺎد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﮫ اﺧﺘﻄﺎف ،ﺷﻜﻨﺠﮫ و اﻋﺪام ھﺎى
ﭘﻼن ﺷﺪه در دوران " ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ وﻧﻮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺛﻮر!" ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ داﺷﺖ" .ھﯿﭽﮕﺎه ﺷﻤﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن در
ﺳﺎﻟﮭﺎی ھﺸﺘﺎد ﺑﮫ وﯾﮋه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮوج ﻗﻮای ﺷﻮروی ﺑﮫ ﮐﻤﺘﺮ از ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ.
در طﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺷﺐ ھﺎی ﺟﻤﻌﮫ ﺑﮫ اﻋﺪام زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ھﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮای اﻋﺪام ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ. (3)"...
ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و راﺟﺴﺘﺮ ﺷﮭﺪا ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از ورﺛﮫ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﮐﮫ ﻋﺰﯾﺰان ﺷﺎن در دوران ﺑﻌﺪ

از ﺳﺎﻟﮭﺎی  ۱۳۵۷و  ۵۸اﺧﺘﻄﺎف و ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺪام ھﺎ ھﺰاران اﻧﺴﺎن در طﻰ ﭼﻨﺪ ﻗﯿﺎم
ھﺎى ﻣﺮدﻣﻰ در ﺷﮭﺮ ھﺎى ﭼﻮن ﻛﺎﺑﻞ  ،ھﺮات  ،و . ..در طﻰ دو ﺳﮫ روز ﻛﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺗﺎزه
ﯾﻚ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻰ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﺣﻤﻼت ھﻮاﯾﻰ و زﻣﯿﻨﻰ ﺑﺮ ﻗﺮا و ﻗﺼﺒﺎت ﻛﺸﻮر در
طﻰ دروران ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺣﺪود ﺑﯿﺶ از دو ﻣﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺟﺎن ھﺎى ﺷﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .داﺳﺘﺎن
ھﺎى وﺣﺸﺘﻨﺎ ﻛﻰ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ھﺎ در دھﻜﺪه ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮو ھﺎى اردو ﺣﺰب و ﻗﻮاى ﺷﻮروى وﺟﻮد دارد.

ﻧﮭﺎد ورﺛﮥ ﺷﮭﺪا ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﮭﺘﺮ ﻟﯿﺴﺖ ھﻤﮫ ،زﻣﺎﻟﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
.................................................................................................................................

) (1ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن ﺑﻌد از ﺧﻔﮫ ﮐردن ﺗره ﮐﯽ و ﮔرﻓﺗن ﻗدرت ،ﻟﯾﺳت  ۱۲ھزار از ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﮔﺎن در زﻧداﻧﮭﺎ را
ﺑرای دو ﺳﮫ روزی در ﻋﻘب دروازه ھﺎی وزارت داﺧﻠﮫ ﻧﺻب ﮐرد .درآن ﻟﯾﺳت ،ﻧﺎم ھﺎی ﺻرﻓن ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺷﺗﮫ
ﺷده ﮔﺎن درج ﺑود .ﮐﺷﺗﺎر در ﺳﮫ ﻣﺎه ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻣﯾن ﻧﯾز اداﻣﮫ داﺷت.

) (2ﮔرﭼﮫ درﺷﺎم ﺷﺷم ﺟدی و ﮔرﻓﺗن ﻗدرت ﺗوﺳط ﺟﻧﺎح ﭘرﭼم ،ﻋﻣدﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺣزﺑﯽ ﺑﺑرک واﻋﺿﺎی "ک.ج.ب" از
ﻗﯾد اﻣﯾن آزاد ﺷدﻧد .و ﭼﻧد روز ﺑﻌد از آن دروازه ھﺎی زﻧدان ھﺎ ﺑرای ﺗﻌداد دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﺎز ﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ زودی
اﺧﺗطﺎف و ادم رﺑﺎﺋﯽ ھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕرﺷروع ﮔردﯾده و زﻧداﻧﮭﺎ از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘر ﺷدﻧد .در اﯾن راﺑطﮫ در ﻗﺳﻣت
ﺑﻌدی اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺗوﺿﺣﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾدھﯾم.
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺧﺎطﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر در ﮔﻔﺖ وﺷﻨﯿﺪذ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ آرزو .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﻗﺎدر در ھﻤﺎن ﺷﺎم
ﺷﺶ ﺟﺪی روﺳﮭﺎ زودﺗﺮ از ھﻤﮫ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﯽ ﺟﯽ ﺑﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻤﺪ ازھﺮ ودﯾﮕﺮان را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
) (3اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺟﻨﮓ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻﻔﺤﮫ  ۱۱۳ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﺟﯿﻮﺳﺘﻮری -ﺗﺮﺟﻤﮫ اﺳﺪﷲ ﺷﻔﺎﯾﯽ  -ﻧﺘﺸﺮات ﻋﺮﻓﺎن

***
اﺛﺮت و ﭘﯿﺂﻣﺪ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﺘﺎر ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﯾﯽ ﺣﺰب
-۱اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺂﻣﺪ ﮐﺸﺘﺎر ھﺎی ﺣﺰب ،اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﺛﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻔﻘﺎن ،ﮐﺸﺘﺎر ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﯽ ﺷﺪن و ﺳﮑﺘﮕﯽ در
روﻧﺪ رﺷﺪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺴﺘﮫ اﯾﮑﮫ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﯿﺴﻮاد و ﮐﻢ ﺳﻮاد اﻧﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫ از طﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﻮﯾﮫ ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﮫ
ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻧﻘﺶ و اھﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﻧﺨﺒﮫ ھﺎ در ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ و دادن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﻮاره ﻣﮭﻢ و زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در دروه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ ی ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و ﭼﮭﺮه ھﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﺎ اﻋﺪام و ﯾﺎ ھﻢ رواﻧﮫ زﻧﺪان ھﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .در ﻣﺸﺮوطﮫ اول اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﮫ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻨﺒﺶ
آزادی ﺧﻮاھﯽ را اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن زد و ﻋﺪه ﯾﯽ از ﺳﺮان ﻣﺸﺮوطﯿﺖ واﺻﻼح طﻠﺒﯽ را اﻋﺪام ﮐﺮد .ﻟﻌﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ﺳﻌﺪ ﷲ ﺧﺎن اﻟﮑﻮزی ،ﺳﺮور ﺧﺎن واﺻﻒ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺎن ﭘﺮواﻧﯽ  ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم ﺧﺎن،
ﺟﻮھﺮ ﺷﺎه ﺧﺎن ﻏﻮرﺑﻨﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻮب ﺧﺎن ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﯿﻮم ﺧﺎن در ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن
ﺑﮫ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪه زﯾﺎدی دﯾﮕﺮرواﻧﮥ زﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯿﺮ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﭼﻨﺪاوﻟﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﯿﻮم ﺧﺎن
ﻣﺠﺬوب ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ﻓﯿﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﮐﺎﺗﺐ ،ﻋﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﯿﻤﻨﮕﯽ ،داﮐﺘﺮﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﯽ ﺧﺎن ﭘﻨﺠﺎﺑﯽ و ده ھﺎی دﯾﮕﺮ

) (۱ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن اول ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر در ﯾﺎزدھﻢ ﺟﻨﻮری ﺳﺎل ۱۹۰۶
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎل ﻗﮕﺮی  ۱۳۲۳آﻋﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﮫ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ آن و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻋﺪه
دﯾﮕﺮ ﮔﻠﯿﻢ آن ظﺎھﺮا ﺟﻤﻊ ﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ دوم ﮐﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺪاوم راه ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن اول ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در
دوره اﻣﺎﻧﯿﮫ ﺑﺨﺶ از ﭘﺮوﮔﺮاﻣﮭﺎی ﺷﺎن را ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﺟﻮان ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻠﻢ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ ھﺎ در در زﻣﺎن اﺧﺘﻨﺎق دوره
ﺳﯿﺎه ﻧﺎدر ﺧﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺒﺲ ھﺎی طﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺳﺮورﺟﻮﯾﺎ ،ﻏﺒﺎر ،ﻟﻮدﯾﻦ  ،ﻣﯿﺮزا
ﻣﮭﺪی ﭼﻨﺪاوﻟﯽ ،ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﺧﺎﮐﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﻮن ،ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ ﺧﺎن دروازی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ )..(۲
ﻗﺘﻞ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ اداﻣﮫ ﮐﺸﺘﺎر ھﺎی ﻧﻈﺎم ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺨﺼﻮﺻﻦ دوره ﺳﯿﺎه ﻧﺎدر
ﺧﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮑﺘﮕﯽ در روﻧﺪ رﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎ د ﮐﺮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﻼن ﺷﺪه
ﮐﺸﺘﺎر  ،ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺨﺒﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺳﺎطﻮر اﺧﺘﻨﺎق ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﭼﻨﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ
اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎطﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻣﻄﺮح و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺰب ﺳﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻼ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ
اﺛﺮات آن را ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺑﻄﻮر ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ.اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه زﻣﯿﻨﮫ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ و ﻧﮭﺎﯾﺘﻦ ﻣﺪاﺧﻠﮫ و ﻧﻔﻮذ ﮐﺸﻮر ھﺎی
ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ﺗﻤﺎم ﺣﻠﻘﺎت ،ﻧﮭﺎد ھﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ رﻗﯿﺐ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺳﺮ ﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ از
ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
و ﮐﺜﺮﺗﮕﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﮫ زد ﮐﮫ اﮔﺜﺮن دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪ راﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .داﻣﻨﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﻓﺮاد و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ در اﺣﺰاب و ﻧﮭﺎد ھﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ وﻟﯽ ﻣﻄﺮح را ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﯿﻮرﯾﺴﻦ ھﺎی ﺷﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ
ﺣﺰب در اداﻣﮫ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺒﺎرزان آزادﯾﺨﻮاه ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺟﻮاﻧﺎن و
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺎزه ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﮫ ...ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﻤﻮد (۳ )..از ﻓﺮدای ﮐﻮدﺗﺎی ﺛﻮر ﻗﺪم ﺟﺎی ﭘﺎی ﻧﺎدر ﻏﺪار ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ
ﮐﺸﺘﺎر آزادﯾﺨﻮاھﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺰب ھﯿﭽﮕﺎھﯽ ﻧﮫ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻧﮫ از ﻧﻄﺮ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻓﮑﺮی ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﺧﻮدﺟﻮش و ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر و ﺑﮫ اﺗﮑﺎی ﺧﻮد اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺘﻌﺪد ﮐﮫ در دﺳﺖ رس اﺳﺖ از آﻏﺎز ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﻮروی وﻗﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮای
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ روس ﺑﻮﺣﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .اﮐﺜﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران و رھﺒﺮان ﺣﺰب در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ ھﺎی اﺟﯿﺮ
ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ روس ﺑﻮدﻧﺪ .(4).ﺑﺒﺮک وﺗﺮه ﮐﯽ و ﺷﺮﮐﺎ ھﯿﭻ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﻣﺤﻤﻮدی و ﺟﻮﯾﺎ و
ﺑﻠﺨﯽ و دﯾﮕﺮ آزادﯾﺨﻮاھﺎن ﮐﮫ از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ و دارای ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ.

 -۲ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎدر ﻋﻠﻤﯽ – ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ
ﮐﺸﺘﺎر ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ داﻣﻨﮫ آن ﺑﮫ ﮐﺎدر ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداری در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ادارات و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .داس ﻧﺎﺑﻮدی " دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﯾﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ "
در ﻣﺰرﻋﮫ ی ﺳﺒﺰ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺎن ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺑﮫ درو آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﮫ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﻣﺰرﻋﮫ ھﺎ ھﻤﮫ ﻋﺎری از
ﺳﺎﻗﮫ ھﺎی ﺟﻮان ﺳﺮﺳﺒﺰی و ﺷﺎداﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ،ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ،
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﭼﻮﻗﮫ ھﺎی اﻋﺪام ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .آوازه اﯾﻦ ﮔﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺖ ھﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺮس و
ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ ﮔﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻣﻮج ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﻓﺮار از ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺪه ی زﯾﺎدی از ﮐﺎدر ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
اوﺿﺎع ﻧﺎ آرام و اﺧﺘﻨﺎق ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻧﻤﻮده ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺰب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﺘﺎر
ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ھﻤﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و اﮐﺎدﻣﯿﺴﻦ ھﺎی را ﮐﮫ در ﮐﺸﻮر ھﺎی ﻏﯿﺮ از ﺑﻠﻮک ﺷﺮق
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺑﺠﺎی اﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﮐﻢ ﺳﻮاد را ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﮫ ی را ﭘﯿﻤﻮد(۵) .

 -۳ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮐﺸﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ اﻗﺎرب و اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺎن،اﺧﺘﻄﺎف ھﺎ ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦ و ﻧﻘﺺ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﻣﻨﺎزل ،ﻧﻘﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﺣﻠﻘﮫ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺎﻣﯿﻠﮭﺎی
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .آوازه ی اﯾﻦ ﮔﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺖ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ھﺮ روزﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪاد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺑﺮ ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ
ی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ داﺷﺖ " .اﮔﺴﺎ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﺗﺮس،ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی و ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖ .در
ادارات دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮐﻨﺘﺮول ﻣﺮدم
ﺗﻮظﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ" (۶).اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎی اﺧﺘﻨﺎق ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺒﺎر آورد
ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ درون ﻓﺎﻣﯿﻞ ھﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد .اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از اطﻔﺎل ﺧﻮرد ﺳﺎل در ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﮔﺰارش دورن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ..اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮدم واﮐﻨﺶ ﺧﻮدش را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺒﺎر آورد
 .ﻣﺮدم وﻗﺖ ﻣﯽ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﮫ ھﺮ روز اﻓﺮاد ﻧﺨﺒﮫ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ  ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی
واھﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ھﺴﺘﮫ ھﺎی دﻓﺎع ﺧﻮدی و ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﻮد ﺟﻮش دﻓﺎع از ﺟﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻼب زوی ﮐﮫ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ ﺑﻮد و در رده ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺣﺰﺑﯽ و دوﻟﺘﯽ در ﮔﺴﺘﺮش و
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻗﺪرت ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺮﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﺰب ﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﮫ ی ﺧﻮد و
رﻓﻘﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ":ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﺸﺘﻦ ،ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻓﺮاری دادن و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ اﻣﻮاﻟﺶ را ﺿﺒﻂ
ﮐﺮدن ،اﯾﻦ در ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ھﻔﺖ ﺛﻮر ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد "..و ﺑﻌﺪ ﺑﺎر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﮫ دوش ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﷲ اﻣﯿﻦ اﻧﺪازد و ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﮫ ﻣﯿﺪھﺪ" :اﯾﻦ را ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺴﻮل اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻔﯿﻆ ﷲ اﻣﯿﻦ ﺑﻮد(۶) "...

ﺗﺨﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺪﺳﺎﺑﻘﮫ و ﮔﺴﺘﺮده را ﺣﺰب در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮن ھﺰاران ھﺰار اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎه اﯾﻦ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ
آﺑﯿﺎری ﮐﺮد .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺸﻮﻧﺖ رادﺑﺒﺎر ﻣﯽ آورد.

 -۴ﺑﺮھﻢ ﺧﻮردن ﺷﯿﺮازه زﻧﺪه ﮔﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺎﻣﯿﻠﮭﺎی ﺷﮭﺪا
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ و اﺳﺎس ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮏ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺎﻣﯿﻞ ھﺎ دارد .ﻓﺎﻣﯿﻞ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻮﺟﮏ اﺳﺖ .ﺑﺮھﻢ زدن اﺳﺎس اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ در ﻓﺎﻣﯿﻠﮭﺎ اﺛﺮات ﻧﺎﮔﻮار و ﻣﺘﻌﺪد ﭼﮫ در
زﻣﯿﻨﮫ رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد ﭼﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺣﺰب در ﻗﺪم اول اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺎﻣﯿﻞ ھﺎی را واژﮔﻮن ﮐﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺖ ھﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻓﺮد ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﻓﺎﻣﯿﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺳﮭﺎی ﮐﮫ ھﻤﺮاه ورﺛﮫ ی ﺷﮭﺪا در طﯽ ﭘﺮوﺳﮫ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ و دارﯾﻢ ھﻤﻮاره ﮔﺰارش ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯿﻞ ھﺎی ﺷﮭﺪا ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻧﺎن آوران ﺧﺎﻧﮫ
ﺷﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎن را از دﺳﺖ داده ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ و ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﺗﺮﺑﯿﮫ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺑﮫ دوش ﻧﻮﺟﻮان و زﻧﺎن ﻓﺎﻣﯿﻞ اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻی ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه ﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮔﺎن از اﯾﻦ وﺿﻊ
زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

 -۵وادار ﺳﺎزی ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﮭﺎﺟﺮت
آوازه ﮐﺸﺘﺎر ھﺎ و ﮔﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮد ﺳﺘﻢ و اﺧﺘﻨﺎق را ﮐﮫ ﺣﺰب ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﺣﺰﺑﯽ ھﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﮔﺎن ﮐﺮﺳﻨﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺣﻤﻠﮫ ور ﺷﻮﻧﺪ در ﮔﺴﺘﺮه ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻤﻠﮫ ور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻋﺮﯾﺾ و طﻮﯾﻞ ﮐﺎم و اﮔﺴﺎ و
ﺧﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب و ﭘﻮﻟﯿﺲ و اردو ھﻤﮫ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺰب و در راﺳﺘﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
در ھﺮ ﮐﻮﭼﮫ و ﻣﺤﻠﮫ ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ زﻣﺰﻣﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﺑﺮدن ھﻤﺴﺎﯾﮫ ی و ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ از
ﻣﺤﻠﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺪه ﺻﺤﺒﺖ و ﻗﺼﮫ ھﺎی ﻣﺮدم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺐ ھﺎ ﺧﻮاب و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮدم را وﻟﮕﺮد ھﺎی
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮھﻢ زده ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ ھﺎ در ھﺮ ﻣﺤﻠﮫ و ﭼﺎر راه و در ھﺮ اداره و
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر  ،ﮔﻔﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺠﻢ راﭘﻮردھﯽ ھﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﮫ ﺣﺪی زﯾﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺸﺘﺎر ھﺎ
ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه و ﺻﺮف ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﻤﺎن و راﭘﻮر ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ .ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
اﻓﺮادﯾﮑﮫ ﺻﺮف ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺼﻮﻣﺖ ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ رواﻧﮫ ی زﻧﺪان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﮐﻮب ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﺮار از ﮐﺸﻮر و ﻗﺴﻤﻦ ھﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮد .ﮐﻢ ﮐﻢ ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دﻓﺎع از ﺟﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺠﺎی ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺨﺎطﺮ دﻓﺎع از ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺪه زﯾﺎدی ھﻢ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت زدﻧﺪ .ﮐﮫ ﺧﻮد ﭘﯿﺂﻣﺪ ھﺎی ﻧﻔﯽ زﯾﺎد روی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر داﺷﺖ و
زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی ﺑﯿﮕﺎﻧﺎن ﺟﮭﺖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺰب ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﺘﺎر و اﺧﺘﻨﺎق ﺧﻮد ﮐﺸﻮر را ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺧﺖ  .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده ی از
ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺰﺑﯽ در اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در ھﻔﺘﻢ ﺛﻮر ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻔﮫی وﺟﻮدی اش ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﺑﺎزی
ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﺷﻮروی ﺑﻮد طﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﻘﺪرات ﮐﺸﻮر را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
ﻧﮫ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ از ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺖ و ﻧﮫ آﻣﺎده ﮔﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای
اداره ﮐﺸﻮر را و ﻧﮫ ھﻢ روﺳﯿﮫ اﺟﺎزه اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻠﯽ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰدور و واﺑﺴﺘﮫ ﻣﯿﺪاد .
" ﻣﺸﺎوران ﺷﻤﺎ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ  .در ادارات دوﻟﺘﯽ  ،در ارﺗﺶ در ﺧﺎد ،در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ،در ﺷﮭﺮﺑﺎﻧﯽ
در ﻧﮭﺎد ھﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ...ﻣﻦ رھﺒﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﻧﺒﻮدم...ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ھﯿﭻ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﺎورﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دارم "...ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ی ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر روﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻊ ﻗﺪرت .طﻮرﯾﮑﮫ ﺗﻮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن
اﯾﻦ ﺣﺰب اﻣﺮوز ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﮐﮫ" ﮐﺎش ﺣﺰب ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯿﮕﺮ ﻓﺖ ) .ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺰدک ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ(.

ھﻔﺖ ﺛﻮر ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻒ ﺷﻮم و ﻣﻨﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮ آﻏﺎز ﺳﮫ دھﮫ ظﻠﻢ و ﺑﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ .ﺧﻮن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ روز ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻓﺎﺟﻌﮫ اﯾﮑﮫ ھﻨﻮز ھﻢ اداﻣﮫ دارد و از ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﺗﺮﯾﻦ رژﯾﻢ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد .ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﺎ را از
ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺖ  .ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ" اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻋﻠﻤﯽ "!ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻧﯿﺮو ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه از ﺑﺎﻻ داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺟﺮﻣﯽ وﯾﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎ ھﺎی واھﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧﻮد راﯾﯽ زﻧﺪان و ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ .
ﻟﯿﺴﺖ  5000ھﺰار ﺷﮭﯿﺪ ﮐﮫ در ﺳﺎل  2013ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻟﯿﺲ ھﺎﻟﻨﺪ اﻓﺸﺎ ﺷﺪ ،ﺷﮭﺪا در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس روز
ﺷﮭﺎدت ﺷﺎن ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﮫ راﺟﺴﺘﺮ ﮐﺮدن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﮭﺪا ﮐﮫ از ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮭﺪای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﮐﮫ ھﻤﺮاه ورﺛﮫ ﺷﮭﺪای راﺟﺴﺘﺮ ﺷﺪه داﺷﺘﮫ اﯾﻢ و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺷﮭﺪا ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت اﮐﺜﺮ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ ﯾﮏ اﻟﯽ ﺳﮫ روز و ﻧﮭﺎﯾﺘﻦ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده **.ﺑﮫ
دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ در ﻏﯿﺎب ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﺧﺘﻨﺎق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﻋﻠﺖ
اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺑﻮد .ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﮫ از ﺳﺎده ﺳﺎزی ھﺎ و ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی ھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی اﺑﺰاری
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ ھﺎی ﺷﻮروی ﻧﺸﺎت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﺑﻘﺮار زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺟﺰﻣﯿﺖ وﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﮑﺮی:
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﯾﺘﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮای اﯾﺪﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی اﯾﺪﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎھﯿﺘﻦ ﻣﺴﺘﺒﺪ ،ﻣﻄﻠﻖ
ﮔﺮا و ﺿﺪ آزادی اﻧﺪ .ادﻋﺎی داﺷﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎری ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ زﻣﯿﻨﮫ ی ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﺎﺑﻮدی دﮔﺮ
اﻧﺪﯾﺸﺎن  .از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺣﺰب ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﮑﺎﺗﺐ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﮫ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﻮار اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﮫ اﯾﺪﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  .ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ طﺒﻌﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﺪﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ و ﻟﺬا اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ دارای ﻓﻠﺴﻔﮫ
اﯾﺪﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ذھﻨﯽ و ﺟﺒﺮا ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺪ . .ﺑﺎز ﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی در ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻦ
ﺑﻮده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺪﻟﻮژﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ درک ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ و ﻗﺸﺮی و ﺳﺎده ﺳﺎزی ھﺎ ی ذھﻦ
ﺧﻠﻘﯽ ھﺎی دھﺎﺗﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﻗﻮﻣﮕﺮا ی ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﭘﺮﭼﻤﯽ ھﺎی روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺎح ﺧﻠﻖ آن ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ " داﻋﺶ ﭼﭗ" ﺑﻮد " .ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ" ﺣﺰب ھﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﮫ " اﯾﺪﻟﻮژی
ﻋﻠﻤﯽ و دوران ﺳﺎز ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻟﯿﻨﯿﺴﻢ " ﺑﻮدﻧﺪ " .ﮐﻔﺎر" ھﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
" راﻓﻀﯽ " ھﺎی ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ  .اﯾﻦ ھﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﮫ " ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ " ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﮫ "

ﻟﯿﻨﻨﯿﺴﻢ" ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﺧﻮن آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎح ﺑﻮد.
ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻠﻮﮐﯽ :
ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﺰب ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺟﮭﺎن ﺑﮫ دو ﻗﻄﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﮭﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﻮروی ﺑﻮد . .
ﺗﯿﻮرﯾﺴﻦ ھﺎی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺰار ھﺎی روس ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻠﯿﺖ ھﺎی
دﯾﮕﺮ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺒﺨﺶ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ ھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺷﺎن اداﻣﮫ دادﻧﺪ و ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﻗﯿﺎم ھﺎی
ﻣﻠﯽ درﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﺮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺳﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ و از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان " ﭘﻮﺷﺶ" اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﺟﻨﺎﺣﮭﺎی ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺣﺰب در ﻗﺴﻤﺖ وﻓﺎداری ﺑﮫ روس ﺑﺎھﻢ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﯿﻦ ﺣﺘﯽ در ﻟﺤﻈﺎت ﮐﮫ روﺳﮭﺎ او
را ﮐﺸﺘﻨﺪ وﻓﺎ دار ﺑﮫ روس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯿﮑﺮد ﮐﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺧﺶ از طﺮف روﺳﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ :(*) .ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب " اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ﺻﻔﺤﮫ  ".۲۹۸دراﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻮﻟﻒ روﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ. " :اﻣﯿﻦ ﺑﮫ
ﯾﺎور ﺧﻮد د ﺳﺘﻮر داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯽ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺣﻤﻠﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
ﺷﻮروی ھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﺎور ﺑﮫ اﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﻮروی ھﺎ اﻧﺪ ﮐﮫ آﺗﺶ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﯿﻦ را از
ﺧﻮد ﺑﯿﺨﻮد ﮐﺮد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮداﻧﯽ ﺳﯿﮕﺎر را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ طﺮﻓﺶ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد.و ﺑﮫ ﺧﺸﻢ ﻓﺮﯾﺎد زد دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ"..
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﭼﯿﺰی ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺌﻮرﯾﺴﻦ ھﺎی روﺳﯽ از آن ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان "ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق" و " ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ " ﯾﺎدﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

*

ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای رھﺒﺮی ﻓﮑﺮی -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮروی :رھﺒﺮی و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺷﻮروی ﺑﺪﺳﺖ دارد.
دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن و ﺿﺪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮدن ﺳﺖ .ھﺮ ﻗﺪر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺮ ھﺴﺘﯽ!

ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﻠﯽ ﺻﺮف در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮوی از ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ

*

دارد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﺪار اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺣﺰب اﺳﺖ

*

ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم و ارﺗﺠﺎع را رھﺒﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ.
*

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ روس  .ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺮف در ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺰب و در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد .
*

آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺮف در ﭼﮭﺎر ﭼﻮب ﺣﺰب و ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ " رھﺒﺮی " ﺣﺰب

ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد .ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب دﺷﻤﻨﺎن طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻧﺪ و ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻧﺎﺑﻮدی .

ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺣﺰب ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ ،ﻗﺸﺮی ﻧﮕﺮی ھﺎ و "ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺎزی" ھﺎ  ،ﺧﻮد
ﺧﻮاھﯽ ھﺎ و "روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯿﮕﺮی "ھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ  ،ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ..ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻮﮐﺮ ﻣﻨﺸﯽ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺰب ﭼﮫ ﺗﺮه ﮐﯽ ﭼﮫ اﻣﯿﻦ و ﭼﮫ ﺑﺒﺮک و ﻧﺠﯿﺐ ﮐﻤﺎﮐﺎن وﺟﻮد
داﺷﺖ  .ھﻤﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ھﺎی ﻓﮑﺮی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .
رھﺒﺮان ﺟﻨﺎح ﭘﺮﭼﻢ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﯾﯽ را ﮐﮫ ﺣﺰب ﺷﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ﺟﻨﺒﮫ ﺷﺨﺼﯽ داده ﺑﮫ
ﭘﺎی اﻣﯿﻦ ﺧﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪ و روز ﺷﺶ ﺟﺪی را ﮐﮫ ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺗﺎﻧﮏ ھﺎی روﺳﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎﻣﮕﯿﺮی از رﻓﻘﺎی
ﺣﺰﺑﯿﺶ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻞ آﻣﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ارﺗﺶ ﺳﺮخ در آﻣﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روز ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻣﯿﻦ
اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻐﻠﻄﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ھﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺎل از ﺟﻨﺎﻧﺐ ﺗﻔﺎﻟﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺣﺰب اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد.
واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺰب  ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻓﮑﺮی ﺑﻮد .ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﮐﮫ
ﺣﺰب ﺑﮫ وﺟﻮد آور  .ﻣﻮﻟﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺣﺰب ﺑﻮد .
.ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی ﺣﺰب ﺑﻮد ﮐﮫ اﺧﺘﻨﺎق و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ،ﺳﻠﺐ آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از دﯾﮕﺮان و زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﮫ
و اﻋﺪام را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﺎر ھﺎ و ﺗﺼﻔﯿﮫ ھﺎی درون ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮد

ﺧﻮاھﯽ ھﺎ و ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ رھﺒﺮان ﻣﻮﻟﻮد ھﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮی ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺿﺪ آزادی و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوی ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا ا " ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ " و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ و. . .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ھﺎی ﭼﻮن
اﻣﯿﻦ و ﺻﺪ ھﺎ اﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ وﺟﻮد آورد .ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ی " اﺣﺰاب ﺑﺮادر "ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ را دارد.

.......................................................................................................................
.ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﯾﺎد داﺷﺖ ھﺎ:
-１

و  -۲ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﻓﻌﺎل  ،اھﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی آن

را دوﺳﺘﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺜﻞ " اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ "– ﻏﺒﺎر " ،ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوطﯿﺖ" – ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ " ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در  ۵ﻗﺮن اﺧﯿﺮ" -ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮھﻨﮓ " ،ﺑﺮﮔﯽ ﭼﻨﺪ از ﻧﮭﻔﺘﮫ ھﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ" -ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺪﯾﻖ " ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوطﮫ" ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺮم ﻋﺜﻤﺎن و ھﻢ ﭼﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ – ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﯿﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺎﯾﺖ آرﯾﺎﯾﯽ و ..ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
-۳ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﯾﺪاد ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﻔﺤﮫ ۹۷
-۴ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ﺟﯽ ﺑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
-۵ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ  ،ﮐﻮدﺗﺎ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ .ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺮام اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺻﻔﺤﮫ ۱۴۸
 -۶اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ .ﺻﻔﺤﮫ -۲۵۰
 -۷ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮروی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  .ﺻﻔﺤﮫ ۲۸۳ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﭘﯿﺮ آﻟﯿﻦ آﻣﺮ و دﯾﺘﺮ ﮐﻠﯽ.
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مرامناهم ا ن خانواده شهدا ی افغا تان
ا ِّن ربک لبالمرصاد

تذكر:
انجمن خانواده شهداى افغانستان يك نهاد اجتماعى است كه در اوايل سال هاى هشتاد از طرف عده ای از بازمانده گان
شهدا تشكيل شد .هدف اصلي انجمن در سالهای مقاومت مردمى برعليه جنايات حزب " دموكراتيك "  ،كمك به خانواده
هاى شهدا و مفقودين بود .با روی کار آمدن حکومت كرزى و تغييرات سياسى و مخصوصن با افشاى ليست 5000
شهيد  ،انجمن طى نشستى در كابل اساسنامه و ديگر اسناد انجمن را باز نگرى نموده و مطابق شرايط جديد عيار ساخت.
ضرورت و زمینه اى ایجاد :
حوادث سه دهه اخير در كشور ،مصائب و رنج هاى فراونى براى مردم ما به بار آورد .كودتاى ناميمون  7ثور 1357
به عنوان سر آغاز تمامى آالم و درد ها ،جنگها و ويرانى ها  ،بزرگترين فاجعۀ انسانى تاريخ كشور را به دنبال داشت
كه پيآمد هاى آن هنوز در اشكال گوناگون  ،از ناهنجارى ها و مشكالت گريبان مردم را گرفته است.
حزب " دموكراتيك خلق " از فردا ى پيروزى كودتا بطور پالن شده و سيستماتيك به كشتار مردم آغاز كرد .در همان
يك سال اول حاكميت خونبار و غير قانونى حزب ،بيش از  30هزار نفر گرفتار شده  ،بدون اقامه دعوا ،بدون محاكمه و
داشتن حق دفاع از خود  ،بدون داشتن وكيل مدافع  ،بر خالف تمام موازين حقوقى ملى و بين المللى معموال ساعات بعد
از گرفتارى  ،با تحمل شكنجه هاى بسيار خشن و غير انسانى به شهادت رسيدند .عده كثيرى از روشنفكران  ،دانشمندان
 ،علما ،محصلين  ،متعلمين  ،فعالين سياسى و دگر انديشان شامل گرفتار شده گان بودند .حكومت نه از سرنوشت شان به
خانواده هاى شان اطالعى داد و نه اجساد شان را به فاميل هاى شان مسترد كرد .
در ادبيات سياسى كشور واژه جديدى بر سر زبان ها شد و آن واژه ى " مفقود االثر" بود!! اين ها هزاران هزار انسان
بودند كه يا نيمه شب از بستر خواب شان گرفتار شده  ،يا در روز از محل كار  ،از مكتب  ،از صحن پوهنتون ،از كوچه
و بازار اختطاف شده و ديگر كسى از سرنوشت شان كوچكترين اطالعى نداشت .
همان بود كه همه روزه اقارب و خانواده هاى " مفقود االثر " ها در پشت دروازه زندان ها براى يافتن رد پايی از
سرنوشت عزيزان شان  ،ساليان متمادی زندان به زندان سرگردان بودند .چه بسا مادرانيكه در حالت انتظار و عدم
آگاهى از سرنوشت فرزندانشان آرمان ديدار دوباره را با خود بگور بردند .
گير و گرفت  ،اختطاف و آدم ربايى  ،كشت و كشتار  ،شكنجه و اعدام در سراسر دوران حاكميت جناح هاى مختلف
حزب نوكران روس چه قبل از اشغال كشور توسط روس و چه بعد از اشغال همچنان ادامه داشت و بدين سان تعداد
" مفقود االثر" ها همه روزه رو به افزايش بود .گر چه تا هنوز آمار دقيق در دست نيست  ،ولى منابع مختلف تعداد شان
را به بيش از  70هزار نفر ذكر كرده اند .جناح هاى متفاوت حزب عالوه بر اينكه بجان مردم افتاده بودند با يك ديگر نيز
در جنگ و ستيز بودند .
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اختناق سياسى عجيبى بر كشور حكم فرما بود .شنيدن راديو بى بى سى خود دليل بر "جاسوس" بودن شده بود و باعث
اعدام مي شد .
با سقوط رژيم پوشالى نجيب  ،بى كفايتى  ،معامله گرى  ،قدرت طلبى و نوكر منشى پاره ای رهبران گروه ها ى
مقاومت از يكطرف  ،مداخالت كشور هاى منطقه و ذي دخل و توطئه هاى بقاياى باند حزب خلق وپرچم از جانب ديگر
زمينه و فرصت ايجاد يك حكومت ملى را از مردم ربود  .جنگ هاى داخلى درگرفت  80 ،در صد شهر كابل ويران
گرديد  ،قتل و جنايت هاى بى شمار ديگرى بر آالم و مصائب مردم افزوده شد و بالخره حاكميت قرون وسطايى رژيم
طالبانى مجال نفس كشيدن را از مردم سلب كرد .بدين ترتيب بررسى قتل هاى سياسى و جنايات حزب "خلق و پرچم "
اجبارا ً به آينده موكول شد .اين همان چيزى بود كه حزب مى خواست .فرار از بازخواست مردم و محاكمۀ مسولين
حزب !
با روی کار آمدن كرزى و ايجاد حكومت جديد توقع و انتظار عامه مردم و فاميل هاى شهدا مبنى بر پيگيرى اين جنايات
 ،برقرارى عدالت و تعقيب عدلى  -قضايى مجرمين جنگى باز هم در حد يك آرزو باقى ماند و حكومت عملن از تطبيق "
پروژه عدالت انتقالى" سر باز زد .نه تنها به اين جنايات رسيده گى نشد ،بلكه امروز با تأثر و تأسف شاهد آنيم كه مسولين
حزب دموكراتيك خلق همراه با شكنجه گران اكسا ،كام و خاد و واد  ..در تفاهم با ديگر مجرمين جنگى در قدرت سهيم
اند .شكنجه گران اكسايى كام و خاد و واد  ،عاملين قتل هاى سياسى و جنايت ها از تعقيب عدلى و قضايى مصون اند.
ما معتقديم كه داد خواهى از مظلوم وتعقيب عدلى  -قضايى مجرم از محورى ترين و اساسى ترين وظايف يك حكومت
است .حكومت كه از اين مهم سر باز مى زند و يا قادر به تطبيق آن نمی باشد به همان ميزان مشروعيت سياسى خود را
از دست ميدهد .در جامعه ايكه مجرمين جنگى  ،متهمين به جنايت عليه بشريت و شكنجه گران از تعقيب عدلى  -قضايى
مصون باشند  ،به يقين بدانيد كه مردم در آنجا مصون نخواهند بود.
بررسى قتل هاى سیاسى حزب دموكراتیك خلق یك ضرورت مبرم اجتماعى است.
ما معتقديم كه رفاه ،آرامش  ،ترقى و پيشرفت و صلح پايدار در گرو عدالت است .سرپوش گذاشتن بر جنايات  ،مشكالت
سياسى  -اجتماعى زياد را به دنبال دارد .ما معتقديم كه تعقيب عدلى  -قضايى مجرمين جنگى  ،بررسى قتل هاى سياسى
زمينه اى براى تنفرزاديى و رفع خشونت در جامعه است .آشتى ملى صرف در صورت امكان دارد كه مجرمين جنگى و
قاتلين محاكمه شوند و مسولين سياسى اين جنايات از مردم رسمن معذرت بخواهند.
"ما معتقديم كه "عفو قاتل" و يا استفاده از حكم " قصاص شرعى " از حقوق منحصر به فرد ورثه شهدا به مثابۀ
ولى الدم" مقتول ميباشد .نه قوه اجراييه  ،نه قوه مقننه و نه هم قوه قضاييه كشور صالحيت عفو قاتلين را دارند.
بدين لحاظ طرح " مفاهمه ملى " مصوبۀ شوراى ملى كشور سندی است باطل كه كوچكترين ارزش حقوقى و شرعى
ندارد .مصالحه ملى بدون محاكمه مجرمين جنگى و مسببين جنايت هاى بشرى و بدون إظهار ندامت و پشيمانى و
معذرت خواهى مسولين سياسى اين موارد  ،معنى نداشته  ،مشروعيت نخواهد داشت.
در پرتو اين واقعيات ما جمعى از ورثه شهداى كه اسامى شان در همين ليست  5000شهيد درج است دور هم جمع شديم
و نهادى را بنام " انجمن خانواده شهدای افغانستان" ايجاد نموده ايم .اين نهاد مرام و اهداف زير را تعقيب مينمايد.
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تعریف  ،مرام  ،اهداف و وظایف اساسى انجمن خانواده شهدای افغانستان
تعریف :
انجمن خانواده شهداى افغانستان يك بنياد اجتماعى  -حقوقى مستقل ِ افغانى  ،غير انتفاعى بوده به هيچ يك از گروه هاى
سياسى وابسته و مربوط نميباشد.
مرام:
مرام نهايى انجمن تأمين عدالت حقوقى  -قضايى در مورد تمام قربانيان جنگ هاى سه دهه اخير كشور صرف نظر از
مالحظات سياسى و اعتقادى و وابستگى هاى گروهى ميباشد  .فراهم ساختن زمينه رسيده گى عادالنه به جنايات سه دهه
" اخير و تعقيب عدلى و قضايى مجرمين جنگى  ،آنانيكه متهم و يا مظنون به " جنايت عليه بشريت" و يا " كشتار جمعى
ميباشند .چه متهمين و مشكوكين كه در داخل كشور اند و چه كسانى كه در خارج از كشور به سر ميبرند.
با توجه به رابطه علت و معلولى حوادث و تسلسل زمانى آنها و با توجه به ليست افشا شده كه مشخصا سند شهادت
 5000نفر توسط ژريم جنايتكار حزب دموكراتيك ميباشد ،بررسى قتل هاى سياسى حزب دموكراتيك خلق و به ويژه
تعقيب عدلى -قضايى مرتكبين و مسولين قتل شهداى سالهاى  1357و  1358عجالتن در صدر برنامه كارى ما قرار
دارد.
اهداف و وظایف اساسى:
 1ــ متشكل و همآهنك ساختن ورثه شهدا در داخل و خارج كشور :
ورثه شهدا تا كنون محروم از يك نهاد فراگير  ،متشكل بوده به شكل پراگنده فعاليت هاى محدود دارند ،
اين وضعيت باعث شده تا خواسته ها و آرمان خانواده شهدا نا ديده گرفته شده  ،با خون شهدا معاملۀ سياسى صورت
بگيرد ؛
 2ــ مستند سازى و جمع آورى اسناد و مدارك جنايات سه دهه اخير مخصوصا جنايات دوران كمونستان ؛
 3ــ عدۀ زيادى از كسانيكه مظنون به ارتكاب جرم و جنايت عليه بشريت اند  ،در شكنجه زندانيان دست داشته و يا باعث
كشتار غير نظاميان شده اند ،در خارج به عنوان پناهنده زنده گى ميكنند .اين افراد بايد شناسايي شده و به دادگاه ها ى
كشور هاى مربوطه معرفى گردند.
 4ــ كمك و مشوره حقوقى به ورثه شهدا در صورت اقامه دعوا چه در داخل كشور و چه در خارج در حد توان و
امکانات انجمن ؛
 5ــ گرامى داشت ياد و آرمان شهداى كشور و بازتاب خواسته هاى فاميل هاى شهدا از هر طريق ممكن ؛
 6ــ همكارى  ،كمك و تشويق حكومت افغانستان براى فراهم ساختن زمينه تحقق خواسته هاى برحق فاميل هاى شهدا ؛
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عدالت را از همانجا آغاز کنیم که جنایت شروع شده بود  :از هفت ثور 1357
مورخ 30.09.2013 :

 7ــ برقرارى ارتباط با منابع حقوقى و قضايى بين المللى  ،نهاد هاى جامعه مدنى و حقوق بشرى بين اللملى و جلب
حمايت آنها براى تحقق مرام انجمن ؛
 8ــ همكارى و ارتباط با نهاد هاى جامعه مدنى و حقوق بشرى داخلی ؛
تفصيل و جزئيا ت وظايف در اليحه وظايف و اساسنامه ى انجمن درج ميباشد .

تبصره ها
 1ــ "جرم"  " ،جنايت عليه بشريت"  " ،قتل هاى سياسى" " ،كشتار جمعى" و ..مفاهيم تعريف شده حقوقى دارند .ما اين
مفاهيم را به همان معنى بكار برده ايم كه در كنونسيون هاى سازمان ملل و ديگر اسناد حقوقى بين المللى بكار برده
ميشود .
 2ــ در زمان حفيظ هللا امين و ببرک كارمل گرچه ليست هايی از شهدا براى چند روزى در عقب وزارت داخله بند شده
بود  ،ولى عامه مردم از آن اطالع نداشتند و صحت و سقم آنها هم معلوم نبود  ،بر خالف ليست  5000شهيد افشا شده از
طرف پوليس هالند ،نتوانست سنديت حقوقى يافته و از باز تاب گسترده اى برخوردار گردند .كما اينكه هدف از نشر آن
ها سو استفاده هاى سياسى بود.
 3ــ منظور ما از " تطبيق عدالت"  ،عدالت براى همه است بدون در نظر داشت اعتقادات فكرى و يا تعليقات سياسى.
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درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ی اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷورای ﺣﻘوﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺳوﻣﯾن ﺳﺎل اﻓﺷﺎی ﻟﯾﺳت ﺷﮭدای ﭘﻧﺞ ھزار ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ھﺎﻟﻧد

ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎی ھﻔﺗم ﺛور  ۱۳۵۷ﺑﮫ رھﺑری ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن " ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ" ﺣﮑوﻣت ﺣزﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﮔرﻓﺗﺎری و اﻋدام ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب را ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا ﮔذاﺷت.
دﯾری ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﮐﺛﯾری از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،اﺳﺗﺎدان داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ  ،ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ ،ﻣﺣﺻﻠﯾن  ،ﺷﺎﮔردان ﻣﮑﺎﺗب و
ﻣﺗﻧﻔدﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ راﯾﯽ زﻧدان ھﺎ ﺷدﻧد .
ھر ﭼﻧد ھم ﺣزب و ھم ﺣﮑوﻣت ﺣزﺑﯽ ﭘﺳوﻧد " دﻣوﮐراﺗﯾﮏ" را ﺣﻣل ﻣﯾﮑردﻧد وﻟﯽ ﻋﻣﻼ ﺣﮑوﻣت ﯾﮏ رژﯾم ﻣطﻠق
اﻟﻌﻧﺎن و ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗر ﺗﮏ ﺣزﺑﯽ و ﻏﯾر دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑود .ﺣزب ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﻗرار ﺧودش طﯽ ﯾﮑﺳﺎل اول ﺣﺎﮐﻣﯾت دوزاده ھزار
اﻧﺳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑدون اﻋﻼن ﺟرم و ﺑدون ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و داﺷﺗن ﺣق دﻓﺎع از ﺧود اﻋدام ﮐرد و اﯾن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﭘدﯾده ی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﻣﯾﺑﺎﺷد.
درھﻔدھم ﺳﭘﺗﺎﻣر  ۲۰۱۳دوﻟت ھﺎﻟﻧد ﻟﯾﺳت ﺣدود  ۴۹۸۰ﻧﻔر از ﺷﮭروﻧدان اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻓﺷﺎ ﮐرد ﮐﮫ از ھﻔﺗم ﺛور
 ۱۳۵۷ﺗﺎ اواﺳط ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺗوﺳط دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔرﻓﺗﺎر و ﺑﻌد از ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ اﻋدام ﺷده اﻧد.
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از اﻓﺷﺎی ﻟﯾﺳت ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ھﺎﻟﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺗﺎ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾد
 .اﯾن ﭘروﺳﮫ ھﻧوز ھم اداﻣﮫ دارد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﮭدا ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﺳت اول ازﺧود
واﺑﺳﺗﮕﺎن و ورﺛﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑدﺳت آورده اﯾم.
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳروی ﻣﺎ و ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ورﺛﮫ ﺷﮭدا واﻗﻌﯾت ھﺎی زﯾر را ﻣﯾﺗوان در ﻣورد اﯾن ﻟﯾﺳت ھﻣﯾن اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻓﺎﮐت ﯾﺎ داﺷت ﻧﻣود:
.1
.2

.3
.4

اﯾن اﻓراد ﺑدون اﻋﻼن ﺟرم ،ﺑدون داﺷﺗن ﺣق دﻓﺎع از ﺧود و وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ اﻋدام ﺷده اﻧد.
ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﮔرﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﺑدﺳت آوردﯾم و ﺗﺎرﯾﺦ اﻋدام ﮐﮫ در ﻟﯾﺳت درج اﺳت در ﺑﺳﯾﺎری
ﻣوارد ﺑﯾش از دو اﻟﯽ ﺳﮫ روز ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﯾﺳت .ﮐﮫ ﺧود ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗﺻﻣﯾم ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل اﯾﺷﺎن از طرف دوﻟت و ﻋدم
ﺑرﮔزاری ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ وﺻدور ﺣﮑم اﻋدام در ﻏﯾﺎﺑت ﻣﺗﮭﻣﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﺟرﯾﺎن ﭘروﺳﮫ ی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺑر ﺧوردﯾم ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺷب ﺗﻣﺎم ﻣردان ﻓﺎﻣﯾل را ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑوده اﻧد
ﮔرﻓﺗﺎر و ﯾﮑﯽ دو روز ﺑﻌد ھﻣﮫ را اﻋدام ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺑﯾﺎﻧﮕر ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ و از ﻗﺑل ﭘﻼن ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﺟرﯾﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن واﻗﻌﯾت ﻧﯾز ﺑر ﻣﻼ ﺷد ﮐﮫ اﺟﺳﺎد ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﮔﺎن ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی
ﺷﺎن ﺑﺎز ﭘس داده ﻧﺷده.
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
http://schohada1358.jimdo.com/
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358
Verein der afghanischen Märtyrer Familien e. V. Kaiserslautern, Germany
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.5
.6
.7

.8

در ﺟرﯾﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر ﺷد ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی اﻋدام ﺷده ﮔﺎن ﺗﺎ روز اﻓﺷﺎی ﻟﯾﺳت ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ھﺎﻟﻧد از
ﺳرﻧوﺷت ﻋزﯾران ﺷﺎن ﺑﯽ اطﻼع ﺑوده اﻧد
در ﺟرﯾﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﻌداد از اﻋدام ﺷده ﮔﺎن زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرﺧوردﯾم .ﺷﺎﮔردان ﻣﮑﺎﺗب ﺑﯾن ﺳﻧﯾن  ۱۶و
۱۷
در ﺟرﯾﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺑر ﺧوردﯾم ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن زﯾﺎد ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ و ادارات ﻣرﺑوطﮫ
ﮐﺷور ﺑرای ﻣﻌﻠوم ﮐردن ﺳرﻧوﺷت اﻓراد ﺷﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده اﻧد .ﺣﮑوﻣت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣطﺎﺑق
اﺳﻧﺎد از اﻋدام اﻓراد اطﻼع داﺷﺗﮫ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ اظﮭﺎر ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﮐرده ﻋﻣدا اﻋدام واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺷﺎن را
ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣوده اﺳت.
در ﻟﯾﺳت ﺷﮭدا ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ھﺎﻟﻧد اﻓﺷﺎ ﺷد در ﭘﮭﻠوی ﻧﺎم ﺷﮭدا دﻟﯾل اﻋدام را ﻧﯾز ذﮐر ﮐرده اﻧد .ﻣﺛﻼ :
اﺧواﻧﯽ  ،ﺿد اﻧﻘﻼب ،ﺧﻣﯾﻧﯾﺳت ،اﺷرار ،ﻓﺋودال ،ﻣﺎﺋوﯾﺳت ،ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳت و اﻣﺛﺎل آن .اﯾن ﺑﺑﺎﻧﮕر اﻋدام اﻓراد
ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻋﺗﻘﺎدات دﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﺎن ﻣﺗﻔﺎوت از اﻋﺗﻘﺎد ﺣزب ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﯾن ﮐﺷﺗﺎر ھﺎ ﻧﻘص ﺳرﯾﻊ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر و زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن ﮐﻧواﻧﺳﯾون ھﺎی ﻣﺻوﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل از
ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻧواﺳﯾون ﻣﻧﻊ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐﻧوﻧﺳﯾون ﺟﻠوﮔﯾری از ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ وﻏﯾره ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻋﻼوه ﺑر آن اﯾن ﻗﺗل ھﺎ ﺑﺎ ﻗﺳﻣت زﯾﺎدی ﺟراﯾم ﺿد ﺑﺷري ﮐﮫ در" اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﻛﻣﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﻲ ﯾوﮔﺳﻼوي

آﻣده ﻣطﺎاﺑﻘت دارد و ﺧﺻﻠت " ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت" را دارای ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﻣﺗذﮐر ﺷد ﮐﮫ ﻟﯾﺳت پ ﻟﯾس ھﺎﻟﻧد
درﺑرﮔﯾرﻧده ﻗﺳﻣت ﮐوﭼﮑﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣزب اﺳت.
ﻣﺎ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن اﯾن درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ از ﺷورای ﺣﻘوﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾم ﺗﺎ اﯾن ﻗﺗل ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ
"ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت" ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﻣﺣﮑوم ﻧﻣﺎﯾد.
ھﻣﯾن اﮐﻧون ﻋده ای زﯾﺎد از ﻣﺳوﻟﯾن ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﺎﻣورﯾن ﺷﮕﻧﺟﮫ و ﮐﺷﺗﺎر ﺣزب در ﺧﺎرج و داﺧل
ﮐﺷور زﻧده ﮔﯽ دارﻧد و از اﻣﺗﯾﺎزات ﭘﻧﺎھﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﺧوردار اﻧد .ﻗﺳﻣن در داﺧل ﮐﺷور و در ﺣﮑوﻣت ﻓﻌﻠﯽ
دارای ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺎل ھﯾﭻ ﮐدام ﻣوﺛری ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﻣﺳﺑﺑﯾن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت و اﻋﺎده
ﺣﯾﺛﯾت ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن و ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﮭدا اﻧﺟﺎم ﻧداده اﺳت.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ " ﻋداﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ " ﮐﮫ از طرف دﻓﺗر ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و از طرف دوﻟت آﻗﺎی ﮐرزی ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺑود
ﺑرﺧﻼف ﺗﻌﮭد ﺣﮑوﻣت اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ اﻣروز ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺷده اﺳت.
ﻣﺎ اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن اﯾن ﻣﮑﺗوب ھﻣراه ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت از ﺷورای ﺣﻘوﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾم ﮐﮫ ﻗﺗل ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت رﺳﻣن ﺑﭘذﯾرد و از
ﺣﮑوﻣت ﻏﻧﯽ – ﻋﺑدﷲ ﺑﺧواھد ﺗﺎ ان ﻋده از ﻣﺳﺑﺑﯾن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت را ﮐﮫ در داﺧل اﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮑﺷد .ﻋده ی
دﯾﮕری از اﻓرادﯾﮑﮫ در آن زﻣﺎن ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ داﺷﺗﻧد و در ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣن
ﺷرﮐت ﮐرده اﻧد و ﯾﺎ ﻣﺳوﻟﯾت وظﯾﻔوی داﺷﺗﻧد و ﻓﻌﻼ در ﮐﺷور ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﻧد ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮔردﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮫ :ﻟﯾﺳت ﺷﮭدای  ۵۰۰۰ھزار
ﻗﺳﻣت اول ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی " ﻻﻟﮫ زار ﺷﮭدا" ﮐﮫ
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
http://schohada1358.jimdo.com/
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358
Verein der afghanischen Märtyrer Familien e. V. Kaiserslautern, Germany

ﻋﺪاﻟﺖ را از ھﻤﺎﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد  :از ھﻔﺖ ﺛﻮر 1357

Date:10.09.2016

ﺣﺎوی ھوﯾت ﺑﺧﺷﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺷﺎﻣل ﻟﯾﺳت و ﻗﺳﻣﺗن ﺷﮭدای ﮐﮫ اﺳم ﺷﺎن در ﻟﯾﺳت دﯾده ﻧﻣﯾﺷود.

دﯾﭘﻠوم اﻧﺟﯾﻧر راﺷد رﺳﺗﻣﯽ
رﺋﯾس اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

.1
.2
.3
.4

ﮐﺎﭘﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﯾوﻣﺎن راﯾت واج
ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟرﻣﻧﯽ
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
http://schohada1358.jimdo.com/
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358
Verein der afghanischen Märtyrer Familien e. V. Kaiserslautern, Germany

ﻻﻟﮫ زار ﺷﮭدا

ﻣﺷﺧﺻﺎت  ،ھوﯾت و زﻧده ﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﻋده از ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣزب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾده اﻧد و ﺗوﺳط اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدا ﺑر اﺳﺎس ﻣراﺟﻌﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ورﺛﮫ ﺑدﺳت آﻣده و ﺗرﺗﯾب و ﺗﻧظﯾم ﮔردﯾده

ﻗﺳﻣت اول

شهرت مکمله شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار

شماره مسلسل1552
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sheikh Mohammad Amin Afshar
Number of registration card: 1552
 29حوت  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4721صفحه 106
شماره در لیست هالند التین
 4728صفحه 166
شماره در لیست اگسا
قلمی  4735صفحه  / 153تایپی 298
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7

شغل
وضعیت مدنی

8

تعداد فرزندان

9
10
11
12
13
14
15

سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار
مرحوم حاج محمد نبی
 1289هجری شمسی
 69ساله
تحصیالت حوضه ای در کابل و مزار شریف و نجف اشرف نزد عالمان برجسته آن
زمان فراگرفتند و علمای نجف به ایشان اجازۀ اجتهاد  ،روایت و وکالت داده بودند.
عالم و مبلغ دین
متأهل
از همسر اول 1:فرزند ،همسر دوم 7 :فرزند ،همسر سوم  7فرزند؛
جمعا  7پسر و  8دختر
1-1
فوت یافته اند
فرزندان
قلعه فتح هللا
از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمدامین
محمدنبی
مبلغ
قلعه فتح هللا

آیت هللا شیخ محمد امین افشار Sheikh Mohammad Amin Afshar
با همکاری  :جناب سید حسین واعظ زاده
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار

Sheikh Mohammad Amin Afshar
Number of registration card: 1552
 افغانستان/  کابل1357  حوت29
 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

1552شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4728 Page 166
07.09.1358 approx.(27.11.1979)
Mohammad Amin
Mohammad Nabi
Religious Speeker
Qala-E-Fathullah

Mohammad Amin
Mohammad Nabi

1910
29.12.1357 approx.(20.03.1979)
69
Islamic theology
Married
15 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
با همکاری سید حسین واعظ زاده
 شیخ محمد تقی افشار0093700059600 تلفن
0093744496196 پسر شان داکتر نور آقا افشار

https://www.facebook.com/saidhussain.waezzadah?fref=ts
07.02.2015

Sheikh Mohammad Amin Afshar آیت هللا شیخ محمد امین افشار
 جناب سید حسین واعظ زاده: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
آدرس ایمیل
آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

4
5
6
7
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شهرت مکمله شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار

شماره مسلسل1552
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sheikh Mohammad Amin Afshar
Number of registration card: 1552
 29حوت  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

آیت هللا شیخ محمد امین افشار Sheikh Mohammad Amin Afshar
با همکاری  :جناب سید حسین واعظ زاده
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار

شماره مسلسل1552
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sheikh Mohammad Amin Afshar
Number of registration card: 1552
 29حوت  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

آیت هللا شیخ محمد امین افشار Sheikh Mohammad Amin Afshar
با همکاری  :جناب سید حسین واعظ زاده
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار

شماره مسلسل1552
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sheikh Mohammad Amin Afshar
Number of registration card: 1552
 29حوت  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

آیت هللا شیخ محمد امین افشار Sheikh Mohammad Amin Afshar
با همکاری  :جناب سید حسین واعظ زاده
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار

شماره مسلسل1552
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sheikh Mohammad Amin Afshar
Number of registration card: 1552
 29حوت  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

آیت هللا شیخ محمد امین افشار Sheikh Mohammad Amin Afshar
با همکاری  :جناب سید حسین واعظ زاده
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انور حسین
شماره مسلسل 1572

Anwar Hussain
Number of registration card: 1572
 1358کابل  /افغانستان
 16اسد  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید انور حسین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 3737صفحه 84
شماره در لیست هالند التین
 3733صفحه 132
شماره در لیست اگسا
قلمی  3754صفحه  / 117تایپی 951
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  16اسد  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید انور حسین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید انورحسین
شیرحسین

فارغ التحصیل فاکولته ادبیات کابل
مالک دواخانه

در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید انور حسین در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
انورحسین
شیرحسین
مالک دوا خانه
اخوانی

شهید انور حسین Anwar Hussain
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انور حسین
1572 شماره مسلسل

Anwar Hussain
Number of registration card: 1572
 افغانستان/  کابل1358
 افغانستان/  کابل1358  اسد16

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

3733 Page 132
16.05.1358 - (07.08.1979)
Anwar Hussain
Sher Hussain
Owner Of Pharmac
Ikhwani

Anwar Hussain
Sher Hussain
1358 - 1979
Academic

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

05.07.2015

Anwar Hussain شهید انور حسین
 دریافت از روزنامه: با همکاری
 جناب رفیع رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید انور حسین
شماره مسلسل 1572
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Anwar Hussain
Number of registration card: 1572
 1358کابل  /افغانستان
 16اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید انور حسین Anwar Hussain
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انور حسین
شماره مسلسل 1572
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Anwar Hussain
Number of registration card: 1572
 1358کابل  /افغانستان
 16اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید انور حسین Anwar Hussain
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انور حسین
شماره مسلسل 1572
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Anwar Hussain
Number of registration card: 1572
 1358کابل  /افغانستان
 16اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید انور حسین Anwar Hussain
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر امام الدین
شماره مسلسل 1589

Ing. Imamuddin
Number of registration card:1589

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 3سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید انجنیر امام الدین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2333صفحۀ 53
شماره در لیست هالند التین
 2337صفحۀ 85
شماره در لیست اگسا
قلمی  2354صفحۀ  / 75تایپی 777
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید انجنیر امام الدین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید امام الدین
عبداالحمد
 1332هجری شمسی
 26ساله
فارغ التحصیل پلتخنیک کابل
انجنیر در ریاست جیالوژی بخش سروی آب و خاک
مجرد

خانواده
شش درک کابل
از دفتر کارشان ریاست جیالوژی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید امام الدین از یك فامیل متوسط میآمد .پدر ریش سفیدش دوكاندار بود .شهید او از
جمله خواهران و برادرانش یگانه فرزند فامیل بود كه تحصیالت خود را به درجه
لسانس به پایان رساند .با دستگیرى شهید امام الدین تمام آرزوهاى پدر ریش سفید و بقیه
اعضاى فامیلش را جالدان خلق و پرچم از او گرفتند .و دیرى نگذشته بود كه پدرش
بخاطر درد جانكاهى كه بخاطر مفقودى پسرش میكشید ،بمریضى سرطان مبتال و بعد از
مدت كوتاهى این جهان را بدرود حیات گفت.

مشخصات شهید انجنیر امام الدین در لیست اگسا
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توضیحات
امان الدین ( که امان الدین اشتباه تایپ شده در اصل امام الدین هست)
عبدالمحمد ( که عبدالمحمد اشتباه تایپ شده در اصل عبداالحمد هست)
انجنیر سروی جیولوژی
ماویست
مسکونه کابل

انجنیر امام الدین Ing. Imamuddin
با همکاری  :خانواده شهید
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Ing. Imamuddin
Number of registration card:1589

شهرت مکمله شهید انجنیر امام الدین
1589 شماره مسلسل

 افغانستان/  کابل1358  سرطان3

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

2337 page 85
03.04.1358 – 24.05.1979
Amanudin (wrong) Imamuddin (right)
Abdul Mohammad
Engineer Geology Dpt

Kabul
Maoist

Imamuddin
Abdul Mohammad
1953
26
Engineer Geology Dpt

single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
فامیل

https://www.facebook.com/sharif.sarwari.3
14.05.2016

Ing. Imamuddin انجنیر امام الدین
 خانواده شهید: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید انجنیر امام الدین
شماره مسلسل 1589

Ing. Imamuddin
Number of registration card:1589

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
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انجنیر امام الدین Ing. Imamuddin
با همکاری  :خانواده شهید
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر امام الدین
شماره مسلسل 1589

Ing. Imamuddin
Number of registration card:1589

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
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انجنیر امام الدین Ing. Imamuddin
با همکاری  :خانواده شهید
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر امام الدین
شماره مسلسل 1589

Ing. Imamuddin
Number of registration card:1589

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
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انجنیر امام الدین Ing. Imamuddin
با همکاری  :خانواده شهید
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد دګرﻣن اﺣﻣد ﺷﺎه

Ahmad Shah
Number of registration card: 6007
1357 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل۶۰۰۷:
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد دګرﻣن اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد دﮐر ﻣن اﺣﻣد ﺷﺎه
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
دګرﻣن اﺣﻣد ﺷﺎه
ﺣﺎﺟﯽ ﻏﻼم ﻣﺣﯾﺎﻟدﯾن

آﻣر ﮐﺷف ﻓرﻗﮫ  12ګردﯾز ﻗول اردو ﻧﻣر 3ﭘﮑﺗﯾﺎ

ﻗﺻﺑﮫ ﻧﺷﺎن ﺧﯾل ،ﻗرﯾﮫ ﺳﻧګر ﺧﯾل واﺳواﻟﯽ ﻣﺣﻣد آﻏﮫ ،وﻻﯾت ﻟوګر
ﺷﺎﯾد از ﻣﻧزل ﺷﺎن
درﯾﮑﯾﺎزﮔورھﺎﯾدﺳﺗﮭﺟﻣﻌﯾﭘوﻟﯾﮕوﻧﭘﻠﭼرﺧﯽ
ډ ﮔرﻣن اﺣﻣد ﺷﺎه ﻓرزﻧد ﺣﺎﺟﻲ ﻏﻼم ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن  -ﻣﺳﻠﮏ ﭘﯾﺎده  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﻗﺻﺑﮫ ﻧﺷﺎن ﺧﯾل  ،ﻗرﯾﮫ ﺳﻧﮕرﺧﯾل
 ،وﻟﺳواﻟﻲ ﻣﺣﻣد آ ﻏﮫ  ،وﻻﯾت ﻟوﮔر  -آﻣر ﮐﺷف ﻓرﻗﮫ  ۱۲ﮔردﯾز  ،ﻗول اردوي ﻧﻣر  ۳ﭘﮑﺗﯾﺎ  -ﻣوﺻوف ۸
ﺳرطﺎن  ۱۳٥۷ھﺟري ﺷﻣﺳﻲ  ۱۹۷۸ -ﻣﯾﻼدي  -ﺑﯾن ﺳﺎﻋت  ۹و ۱۰ﺷﺎم ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط و اﺗﮭﺎم دﺳت داﺷﺗن در
ﮐود ﺗﺎي ډ ﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن دﺳﺗﮕﯾر و ﭘس از ﺳﭘري ﮐردن  ۳٥روز زﻧدان در ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت د ا ﻓﻊ ھواي
ﮔردﯾز ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و ﭘس از ﭼﻧدي از زﻧدان ﭘل ﭼرﺧﻲ ﮐﺷﯾده ﺷد و درﭘوﻟﯾﮕون ﻗواي  ۱٥زرھدار ﭘل
 .ﭼرﺧﻲ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد دګرﻣن اﺣﻣدﺷﺎه در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﮭﯾد دﮔرﻣن اﺣﻣد ﺷﺎه
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
Page1 of 2
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد دګرﻣن اﺣﻣد ﺷﺎه

Ahmad Shah
Number of registration card: 6007
1357 Logar/ Afghanistan

۶۰۰۷:ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل
۱۳۵۷ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

اﺗﮭﺎم
آدرس

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

4
5

Ahmad Shah
Gholamm Mahyoodin
29/06/1978 (1357/04/08)

Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
( ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔقJanan Shataq)
Sawab888(@)Facebook.com

Zabi_mesbah@hotmail.com
07.02.2015

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

ﺷﮭﯾد دﮔرﻣن اﺣﻣد ﺷﺎه
 ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
Page2 of 2
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شهرت مکمله شهیدسید امین شاه
شماره مسلسل 5011

Sayed Amin Shah
Number of registration card: 5011
میزان  1358مزار شریف  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید امین شاه بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید امین شاه
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
سید امین شاه
آخوند سید حسین علی کربالیی
سال  1317هجری شمسی
 41ساله
متوسطه
زمیندار و قریه دار
متأهل
 7پسر
1-2
فوت شده اند
فرزندان
ولسوالی چهار کنت مزار شریف
بین راه
معلوم نیست
در همان روزهای اولیه حکومت حفیظ هللا امین دستگیر شدند و زمانی که از منطقه
تندورک به سمت آبخانه سوار بر اسب در حرکت بودند توسط کمین دشمن گرفتار شده
.اند .مردم محل که از قوم ازبک هستند به منطقه ما خبر دستگیری ایشان را دادند

مشخصات شهید سید امین شاه در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید امین شاه Sayed Amin Shah
با همکاری  :ورثه محترم
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدسید امین شاه
5011 شماره مسلسل

Sayed Amin Shah
Number of registration card: 5011
 افغانستان/  مزار شریف1358 میزان
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Amin Shah
Akhund Sayed Hossain Ali Karbalay
1938
??.07.1358 - ??09.1979
41
Secondary School
Married
7 Children
No
Children
-

توضیحات
سید عارف امینی

 مزار شریف1-2
arifsadatamini@gmail.com
https://www.facebook.com/sayedarif.amini
26.02.2015

Sayed Amin Shah شهید سید امین شاه
 ورثه محترم: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﻣﺣﻣد اﻣﯾن

Mohammad Amin
Number of registration card: 6011
1357 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۱۱ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﺑر ﻣﺑﻧﺎ ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎه ﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره در ﻟﯾﺳت ﻓﺎرﺳﯽ ھﺎﻟﻧد
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد اﻣﯾن
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣﺣﻣد اﻣﯾن
ﻣﺣﻣد ﻋﻣر

ﭘﯾﻠوت ﻗوﻣﺎﻧداﻧﻘوای ھواھﯽ ﻣﺳﺗﻘر در ﺟﻼل آﺑﺎد

رﯾد آﺑﺎد وﻟﺳوواﻟﯽ ﻣﺣﻣد آﻏﮫ وﻻﯾت ﻟوګر
وﻻﯾت ﻧﻧګرھﺎر
درﯾﮑﯽ ازﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯾﮕون ﭘﻠﭼرﺧﯽ ﻗوای 15
ﺟﮕرن ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﻓرزﻧد ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﻣﺳﮑوﻧﮫ زﯾد آﺑﺎد وﻟﺳواﻟﯽ ﻣﺣﻣد آﻏﮫ وﻻﯾت ﻟوﮔر  -ﭘﯾﻠوت طﯾﺎرات
ﺟﻧﮕﯽ ﻣﯾﮏ  - ۲۱ﻗوﻣﺎﻧدان ﻗوای ھوای ﻣﺳﺗﻘر در ﺟﻼل آ ﺑﺎد وﻻﯾت ﻧﻧﮕرھﺎر  -ﻣوﺻوف  ۸ﺳرطﺎن
۱۳۵۷ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ۱۹۷۸ -ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ اﺗﮭﺎم دﺳت داﺷﺗن درﮐودﺗﺎی دﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن دﺳﺗﮕﯾر وﺑﮫ ﮐﺎﺑل
ﻣﻧﺗﻘل ﺷد وﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﺳﻧﺑﻠﮫ  ۱۳۵۷اززﻧدان ﭘل ﭼرﺧﯽ ﮐﺷﯾدھﺷده و درﭘوﻟﯾﮕون ﻗوای ۱۵زرھدارﭘل
 .ﭼرﺧﯽ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد اﻣﯾن درﻟﯾﺳت اﮐﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت

Page1 of 3ﺷﮭﯾد Mohammad Amin
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﻣﺣﻣد اﻣﯾن

Mohammad Amin
Number of registration card: 6011
1357 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۶۰۱۱ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

۱۳۵۷ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Mohammad Amin
Mohammad Omar

06/28/1978 (07/0401357)
Army

Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
Janan Shafq
Sawab888(@)Facebook.com

07.02.2015

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

Mohammad Amin ﺷﮭﯾدPage2 of 3
schahied@yahoo.de ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید استاد محمد یوسف بینش
شماره مسلسل 1529 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Yousuf Binesh
Number of registration card: 1529
 2دلو 1357
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید استاد محمد یوسف بینش بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4524صفحه 102
شماره در لیست هالند التین
 4530صفحه 161
شماره در لیست اگسا
قلمی  4537صفحه  / 147تایپی 99
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید استاد محمد یوسف بینش
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید استاد محمد یوسف بینش
مرحوم محمد اسحاق
 1299هجری شمسی
 59ساله
اخذ دیپلوم از مکتب صنایع  ،فراگیری ادبیات عربی “صرف و نحو” نزد مرحوم معلم
حاجی غالم حسن پدر استاد نهضت .بعد علوم مقدماتی چون :منطق ،معانی ،و بیان را
خدمت مرحوم شیخ عبدالواحد آموخت
استاد در لیسه نجات و وکیل از طرف مردم چنداول در شورای ملی
متأهل
 3پسر
 1ـ1
فوت یافتند
فرزند
قلعه موسی
پس از ختم مجلس تکیه خانه مرحوم میراکبر آقا در راه برگشت به منزل اسیر شدند.
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید استاد محمد یوسف بینش دو پسر شان نیز به دست حزب نفور خلق وپرچم به
شهادت رسیده اند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت با شماره مسلسل
 5006ـ محمد علی بینش و  5007ـ محمد نبی بینش دارند.

مشخصات شهید استاد محمد یوسف بینش در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد یوسف بینش
محمد اسحاق

قالی موسی

شهید محمد یوسف بینش Mohammad Yussuf Binesh

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Mohammad Yousuf Binesh
Number of registration card: 1529
1357  دلو2
 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید استاد محمد یوسف بینش
1529 : شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4530 page 161
07.09. 1358
Mohammad Yousuf Binesh
Mohammad Ishaq

Unemployed
Qala-E-Musa

Mohammad Yousuf Binesh
Mohammad Ishaq

1920
02.11.1357 approx.(22.01.1979)
59
Academic
Married
3 children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
منیژه بینش و فرشته بینش

Norwegen (10-1)
https://www.facebook.com/manijeh.binesh
https://www.facebook.com/w.binesh
https://www.facebook.com/zakieh.binesh
23.11.2014

Mohammad Yussuf Binesh شهید محمد یوسف بینش

 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید استاد محمد یوسف بینش
شماره مسلسل 1529 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Yousuf Binesh
Number of registration card: 1529
 2دلو 1357
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد یوسف بینش Mohammad Yussuf Binesh

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید استاد محمد یوسف بینش
شماره مسلسل 1529 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Yousuf Binesh
Number of registration card: 1529
 2دلو 1357
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد یوسف بینش Mohammad Yussuf Binesh

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد نبی بینش
شماره مسلسل 5007:

Mohammad Nabi Binesh
Number of registration card: 5007
 12دلو  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد نبی بینش بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید محمد نبی بینش
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید محمد نبی بینش
شهید استاد محمد یوسف بینش
 1334هجری شمسی
 24ساله
طلبه علوم دینی
روحانی
مجرد

برادران
قلعه موسی
از منزل شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید محمد نبی بینش پدر و برادر شان نیز به دست حزب منفور خلق وپرچم به شهادت
رسیده اند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت با شماره مسلسل  1529ـ
استاد محمد یوسف بینش (پدر) و  5006ـ محمد علی بینش (برادر) دارند.

مشخصات شهید محمد نبی بینش در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید محمد نبی بینش Mohammad Nabi Binesh
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Mohammad Nabi Binesh
Number of registration card: 5007
 افغانستان/  کابل1357  دلو12
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید محمد نبی بینش
5007: شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Nabi Binesh
Mohammad Yousuf Binesh
1955
12.11.1358 approx.(02.03.1979)
24
Islamic theology
single

Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 منیژه بینش و فرشته بینش، داکتر وحید بینش

Norwegen (10-1)
manijeh-binesh@hotmail.no
https://www.facebook.com/manijeh.binesh
https://www.facebook.com/zakieh.binesh
25.11.2014

Mohammad Nabi Binesh شهید محمد نبی بینش
 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید محمدعلی بینش
شماره مسلسل 5006 :

Mohammad Ali Binesh
Number of registration card: 5006
 6حوت  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد علی بینش بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید محمد علی بینش
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید محمد علی بینش
شهید استاد محمد یوسف بینش
 1332هجری شمسی
26
دانشجوی سال آخر و ترم آخر در رشته ادبیات فارسی و آموختن علوم دینی و حوزوی
در کنار فاکولته
دانشجو و روحانی
متأهل
 2دختر
)(10-1
فوت یافتند
فرزندان
قلعه موسی
از نزدیکی های منزل شان در شهر نو
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید محمد علی بینش پدر و برادر شان نیز به دست حزب منفور خلق وپرچم به شهادت
رسیده اند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت با شماره مسلسل  1529ـ
استاد محمد یوسف بینش (پدر) و  5007ـ محمد نبی بینش (برادر) دارند.

مشخصات شهید محمد علی بینش در لیست اگسا

Page 1 of 2
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید محمد علی بینش Mohammad Ali Binesh
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Mohammad Ali Binesh
Number of registration card: 5006
 افغانستان/  کابل1357  حوت6
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید محمدعلی بینش
5006 : شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Ali Binesh
Mohammad Yousuf Binesh
1953
06.12.1357 approx.(26.02.1979)
26
Academic
Married
2 children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 منیژه بینش و فرشته بینش، داکتر وحید بینش

Norwegen (10-1)
manijeh-binesh@hotmail.no
https://www.facebook.com/manijeh.binesh
https://www.facebook.com/zakieh.binesh
23.11.2014

Mohammad Ali Binesh شهید محمد علی بینش
 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید سید علی آقا بلخی
شماره مسلسل 5000:

Sayed Ali Agha Balkhi
Number of registration card: 5000
 22جوزای  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید علی آقا بلخی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید استاد سید علی آقا بلخی
شماره
1
2
3
4
5
6
7

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی

8

تعداد فرزندان

9
10
11
12
13
14

سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید استاد سید علی آقا بلخی
شهید عالمه سید اسماعیل بلخی
 1939میالدی 1318/هجری شمسی
 40ساله
فارغ التحصیل فاکولته اقتصاد کابل و فوق لیسانس از کشور آلمان
استاد در فاکولته اقتصاد کابل
متأهل
 2پسر و  3دختر ( ، 7 ، 9 ، 11پسران دوگانگی  6ماهه ،که یک پسر پس از گرفتاری
شهید سید علی آقا بلخی وفات یافت)
2-1 / 5-1
قید حیات
فرزندان
کابل ـ کارته پروان
فاکولته اقتصاد کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید استاد سید علی آقا بلخی به تاریخ  22جوزای  1358حین تدریس از فاکولته
اقتصاد کابل به اسارت و به تاریخ نامعلوم به شهادت رسید.

مشخصات شهید استاد سید علی آقا بلخی در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید علی آقا بلخی Sayed Ali Agha Balkhi
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Ali Agha Balkhi
Number of registration card: 5000
 افغانستان/  کابل1358  جوزای22
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father‘s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید سید علی آقا بلخی
5000: شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Ali Agha Balkhi
Sayed Ismail Balkhi
1939
22.03.1358 approx.(09.06.1979)
40
Academic
Married
5 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
شراره بلخی
00491775510137
 افغانستان/ کابل
Scharare_ajubi@yahoo.de
https://www.facebook.com/sbalkhi.ajubi
20.10.2014

Sayed Ali Agha Balkhi شهید سید علی آقا بلخی
 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سید علی آقا بلخی
شماره مسلسل 5000:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Ali Agha Balkhi
Number of registration card: 5000
 22جوزای  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

استاد گمنام سید علی آقا بلخی
سال هاست که افغانستان در تب و تاب جنگ های خانمانسوز و ناآرامی می سوزد مهاجرت
صدها ادیب و دانشمند از یک سو و و از سوی دیگر کشته و مفقود شدن هزاران استاد
دانشگاه ،داکتر ،انجینیر و روحانی همگی ضایعات جبران ناپذیری را بر این کشور تحمیل
کرده است.
شهید استاد سید علی رضا بلخی معروف به سید علی آقا بلخی از جمله انسان های فرهیخته و
صاحب نامی بود که به ناحق در  22جوزای سال  1358اسیر دام دژخیمان وطن شد.
استاد بلخی در سال  1318در دامان پدر و مادری دانا و مبارز در شهر باستانی هرات دیده
به جهان گشود .پدر وی عالمه شهید سید اسماعیل بلخی(ره) شیرمردی مبارز و فهیم از درۀ
بلخاب بود که برای احقاق عدالت در جامعۀ زجرکشیدۀ افغانستان گام به عرصۀ مبارزه نهاد و
در این راه خطیر از جان و مال خود دریغ کرده حدود پانزده سال از جوانی خود را در زندان
حکومت شاهی افغانستان گذراند و در نهایت جام شیرین شهادت نوشید.
مادر استاد سید علی آقا بلخی نیز از دختران عفیف و معتقد هرات بود که مال و ثروت خود
را در راه مبارزۀ شوهر نثار کرد و خود با صبوری تمام در دوران سختی که همسرش در
زندان به سر می برد به مراقبت از فرزندان خود پرداخت و مخفیانه از طریق فرزند ارشدش
سید علی آقا رابط عالمه بلخی و همرزمانش در بیرون از زندان شد تا مسیر مبارزه همسرش
خاموش نماند.
استاد شهید سید علی آقا در چنین خانواده ای گام به عرصۀ گیتی می نهد و سرشت او از اول
با مبارزه و عدالت خواهی عجین می گردد .دو ساله است که پدرش از هرات به شهر
مزارشریف تبعید می شود و اعضای خانواده اش راهی شمال افغانستان می گردند.
کودکی سید علی آقا برعکس همساالنش با تفریح و بازیگوشی قرین نمی شود بلکه او در
مکتب مبارزه پدر قدم به قدم پیش می رود و چون بزرگمردان مبارز ،عضوی از جلسات
سیاسی عالمه بلخی می شود چنانکه هنگام شکل گیری تشکل حزب ارشاد که عالمه بلخی
پایه گذار آن بود سید علی آقا در حین کودکی با این حزب آشنا و بعدها همگام می شود.
مبارزۀ پدر اوج می گیرد و دولت برای جلوگیری از اغتشاش و شورش مردمی عالمه سید
اسماعیل بلخی و خانواده اش را به کابل فرامی خواند و سید علی آقا با محیط جدید مبارزاتی
Page 3 of 7
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

شهید سید علی آقا بلخی Sayed Ali Agha Balkhi
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید علی آقا بلخی
شماره مسلسل 5000:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Ali Agha Balkhi
Number of registration card: 5000
 22جوزای  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

پدر آشنا می شود اکنون دامنۀ مبارزۀ عالمه بلخی گسترش یافته و دولت وقت برای سرکوب
مبارزه بدون داشتن هرگونه سندی به ناحق عالمه بلخی و یازده نفر از دوستان نزدیکش را به
زندان می افکند زندانی که پانزده سال از بهترین سال های عمر آنان را در بر می گیرد.
داشتن پدری مبارز که علیه ظلم و بی عدالتی جامعه قد برافراشته عاملی است که دولت اجازۀ
تحصیل را از سید علی آقا که پدرش محبوس سیاسی گفته می شود سلب می کند بنابراین وی
از رفتن به مکتب دولتی محروم شده تحصیل را در محیط خانه آغاز می کند .وی به وسیلة
مادر که مسلط به علوم دینی است در کنار تحصیل علوم کالسیک ،علوم قرآنی و احکام
اسالمی را به خوبی می آموزد و تسلط کامل در این علوم پیدا می کند.
ذکاوت و باهوشی سید علی آقا بلخی به حدی است که وقتی با وساطت عده ای از مریدان
اجازۀ تحصیل در مکتب را می یابد با دادن امتحان سویه وارد صنف چهارم لیسه نجات می
شود و طی سال های تحصیل همیشه شاگرد اول صنف خود بوده و با رتبه ای باال در سال
 1341در دانشگاه اقتصاد کابل قبول می گردد.
کودکی شهید سید علی آقا بلخی ،همیشه با محنت و سختی همراه بوده است یازده ساله است که
پدرش برای پانزده سال در زندان محبوس می شود و سید علی آقا تنها بازوی مادر در ادارۀ
خانه و خانواده می گردد .سید علی آقا در همان کودکی مردی با اقتدار و استوار است او نه
تنها چون پدری مهربان برای خواهرانش خدیجه و صدیقه بلخی دلسوزی می کند بلکه با
دقت ،ناظر رفتار و کردار آنها نیز است و همواره چون سایبانی بر سر خواهران سایه می
افکند و خود را سپر بال می گرداند هم چنین مانند معلمی کارآزموده و باتجربه راهنمای
خواهرانش در امور زندگی بوده در درس و مشق به آنها کمک می کند.
نوجوانی سید علی آقا بلخی نیز چون کودکی او می گذرد در مسیر مبارزاتی پدر ،حامی و
رابط او با یاران و مریدانش می شود چنانکه پیام های مبارزاتی عالمه بلخی و اشعار انقالبی
او را با سختی فراوان و به نحو احسن به مریدانش رسانیده عامل گستردگی فعالیت مبارزاتی
عالمه در دوران زندان وی شده و ضمن آن به تحصیل خود نیز ادامه می دهد شخصیت
محکم و استقامت سید علی آقا بلخی به حدی بارز و روشن است که هرگز طعنه و کنایۀ افراد
در مورد پدر محبوسش ،فقر و ناداری و حتی لباس های وصله زده هیچ کدام مانع تحصیل او
در مکتب نمی شود و سید علی آقا بلخی با رتبۀ عالی وارد دانشگاه کابل می گردد.
شهید سید علی آقا بلخی از دانشجویان برتر دانشگاه کابل در دوران تحصیل است او عالوه
بر آنکه از درایت و خردمندی خاصی برخوردار بوده از لحاظ اخالق و سرشت نیک زبانزد
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شهید سید علی آقا بلخی Sayed Ali Agha Balkhi
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید علی آقا بلخی
شماره مسلسل 5000:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Ali Agha Balkhi
Number of registration card: 5000
 22جوزای  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

عام و خاص است رفتار و منش واالی او عاملی است که تمام همصنفیان و استادان دانشگاه
احترام ویژه ای برایش قائل هستند.
سال  1343عالمه بلخی و یارانش از زندان رها می شوند و سید علی آقا بعد از سال ها رنج
و سختی سایۀ پدر را در خانه احساس می کند گرچه اکنون حس آرامش به خانه بازگشته اما
پدر مبارزش هم چنان فعال است و او هر روز شاهد مالقات های گروه گروه مردم با پدر
است و سید علی آقا در کنار پدر حامی مردم مستضعف و پریشان حال و خواهان عدالت می
باشد.
سال  1345زمان خوش یمنی برای خانوادۀ بلخی است زیرا تنها پسر عالمه بلخی با گذراندن
سالهایی پرمشقت فارغ التحصیل می شود سید علی آقا بلخی با رتبۀ عالی دانشگاه اقتصاد را
سپری کرده و به خاطر نبوغ و لیاقت باالیش به عنوان کدر علمی و استاد در دانشگاه کابل
پذیرفته می شود.
در سال  1346استاد علی آقای بلخی با خانم سیمین ابراهیمی ازدواج می کند انتخاب همسری
با سواد و با تحصیالت باال نشان دهنده توجه خاص استاد سید علی آقا بلخی به علم و فرهنگ
نسل های بعد از خودش و توجه به پیشرفت جامعۀ افغانستان و مبارزه با فقر فرهنگی
واقتصادی می باشد.
خانم سیمین ابراهیمی بلخی دارای دیپلوم افتخاری از کشور فیلیپین و لسانس ادبیات انگلیسی
از فاکولته کابل بودند که ثمرۀ این ازدواج سه دختر به نام های غزال ،شراره و زیتون و دو
پسر به نام های سید ابراهیم و سید اسماعیل می باشد متاسفانه یک سال بعد از مفقود شدن
استاد سید علی آقا پسر یکساله اش سید ابراهیم که انس بیشتری با پدر دارد دوری او را تحمل
نکرده دار فانی را وداع می کند.
دوران خوش سید علی آقا بلخی زیاد دوام نمی کند و در سال  1347پدر شجاع و اندیشمندش
عالمه بلخی به شهادت می رسد و سید علی آقا بلخی عالوه بر داشتن مسئولیت خانواده ،عهده
دار رفع مشکالت مردم و مریدان بی شمار پدر می شود و ضمن تمام فعالیت های خویش
اشعار عالمه بلخی را سرو سامان داده و میراث عالمه بلخی را به دوستدارانش می رساند
چنانکه یکی از عوامل وجود سخنان و اشعار عالمه بلخی زحمت های بی حساب استاد سید
علی آقای بلخی است.
روزگار سخت زندگی از سید علی آقا مردی آزموده و دانا می سازد و او با تالش و کوشش و
در اثر لیاقت باالیش در سال  1355با گرفتن بورس تحصیلی از بوخم آلمان جهت دوره
ماستری همراه با خانواده راهی آنجا شده به تحصیل و تدریس در دانشگاه بوخم همت می
گمارد.
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Sayed Ali Agha Balkhi
Number of registration card: 5000
 22جوزای  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

در سال  1356باکوله باری از علم به کابل برمی گردد و بر اثر تقاضای دانشگاه کابل مجددا
به عنوان کدر علمی پذیرفته می شود و این بار با دانشی بیشتر و تهیه لکچرهای مثمر ثمر و
برگزاری کنفرانس های مفید در راه پیشرفت اقتصاد پسماند کشور نهایت تالش می کند و در
راه آموزش نسل جوان از هیچ اقدامی سر باز نمی زند که نتیجة آن اکنون حضور شاگردان
استاد بلخی در مناصب باالی دولتی از وزارت تا سایر پست های اقتصادی افغانستان است.

استاد سید علی آقای بلخی در کنار همۀ فعالیت های علمی و اجتماعی کتاب اقتصاد در اسالم
را می نویسد که با تأسف بعد از مفقود شدن استاد ،کتابش سوزانده می شود و نتیجۀ سالها
زحمت و تالش ایشان برباد می رود.
با این وجود نام نامی استاد سید علی آقای بلخی به عنوان استادی کاردان و الیق همیشه بر
اذهان باقی خواهد ماند و دانشگاه اقتصاد کابل هیچگاه این ضایعه را جبران نمی توان کرد.
رفتار عالی و استعداد سرشار استاد علی آقای بلخی چنان است که عالوه بر تدریس ،به عنوان
مترجم زبان آلمانی در بیرون از دانشگاه از او مدد می خواهند و سید علی آقا بلخی که مسلط
به زبان های پشتو ،انگلیسی و آلمانی است اوقات فراغت خود را با ترجمه می گذراند.
در جامع ه نیز شخصیت استوار و سجایای استاد بلخی به حدی است که پیر و جوان او را
چون پدرش عالمه بلخی دوست می دارند و از او در امور مختلف ارشاد و راهنمایی می
خواهند نفوذ نگاه و کالم استاد بلخی از یک سو و رفتار با طمأنینه و آرام وی از سوی دیگر
عاملی است که پیر و جوان او را می ستایند و در مقابلش ذوب می شوند اما استاد یبد علی آقا
بلخی نه تنها مغرور نمی شود بلکه با بردباری تمام به مقابله با حوادث و مشکالت می
پردازد.
او که خود طعم سخت فقر و محنت را چشیده حامی مردم مستضعف بوده و ضمن کمک
نقدی به مستمندان با دستان خود لباس و مواد غذایی و سایر مایحتاج ضروری را به افراد
غریب و مستمند می رساند.
خانواده نیز سید علی آقا بلخی را مردی فهیم ،مهربان و با اقتدار می دانند چنانکه با وجود
مهربانی و دلسوزی فراوانی که برای مادر ،همسر ،فرزندان و خواهران خویش دارد اما
هرگز بی نظمی و اغتشاش در خانواده را نمی پذیرد و چون مدیری کاردان نظام خانوادۀ خود
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شهید سید علی آقا بلخی Sayed Ali Agha Balkhi
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید علی آقا بلخی
شماره مسلسل 5000:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Ali Agha Balkhi
Number of registration card: 5000
 22جوزای  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

را نظم می بخشد و به جبران روزهای سخت گذشته مادر و خواهران خود را بیش از همیشه
حمایت می کند و فرزندان خویش را با نظم و ترتیب در زندگی آشنا می سازد.
از آنجایی که دشمن همیشه به دنبال از بین بردن شخصیت های کاردان و کارساز جامعه است
استاد سید علی آقا بلخی در سال  1358روز  22جوزا از سر کالس درس در دانشگاه کابل
همراه با بیست نفر از شاگردان وفادارش ربوده می شود و برای همیشه جای خالی خود را در
دانشگاه ،جامعه و خانواده باقی می گذارد.
خانوادۀ داغدیدۀ عالمه بلخی بار دیگر با غم از دست دادن پدر و برادری بزرگوار روبرو می
شوند و فرزندان و همسر داغدارش سالها به انتظار بازگشت ایشان می نشینند تا اینکه در سال
 1392بعد از حدود  35سال خبر شهادت این عزیز سفر کرده داغ دل همه را تازه می کند و
این شعر زیبای عالمه بلخی که برای فرزندش شهید استاد سید علی آقا بلخی سروده است در
گوش همه نجوا می شود:
عـــزیـــزم ،ای علــی آقـــای بلخــی
تــویـــی ای یــادگــار رفتـگـــانـــم
نهـــال رستــه امــروزم امـــید است
تــو باشــی باقــیــات الصــالحــاتــم
به یــاد صبــح روی توســت روشن
به پای مهد طفــلی هایت ،ای جــان
تو را چــون اوّ ل عهـــد شباب است
به گـــوش جان شنـــو پنـــد پدر را
پــی آمـــوزش عـــلم و ادب بــاش
قدم سنجیده نه در ره که خورده است
به هــر کــاری بجــو مرضای خالق
به حبــل دیــن بــزن دســــت توسّل
منـــه قــرآن ز کف دایــم کـه باشــد
ز نااهــالن و از جُ ّهـــال بگـــریـــز
ز منه ّتـــات حق پرهیـز و می نوش
هـــمیــشـــه باش بر فـــرمـــان مادر
حیـــات من رهیـــــن رحمت اوست
به خواهر ها رؤرف و مهربان باش
ز بلخـــاب و ز اهلـــش رو مگردان
خدا باشـــــد نگــهــــدارت به هر دم
دعایـــت می کنــــم ،یارب نگهـــدار
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ایا فرزند خـوش سیــــمای بلخی
ضـــیـــاء دیــدۀ بیــنـــای بلخــی
ثــمــر گیــرد زتـو فردای بلخــی
چه در دنیا ،چه در عقبای بلخـی
به زندان ظلمت غــم های بلخــی
سحر گشتـه بسی شـب های بلخی
فزون شد زان سبب سودای بلخی
نه صورت باش ،شومعنای بلخی
ســفرها کن چــو مــوالنای بلخـی
هـزاران خار غــم در پـای بلخــی
همین است از تو استدعای بلخــی
یگــانــه عــروه الوثــقــای بلخــی
پــی تـرویج او غــوغــای بلخــی
شـــوی تا نخــبــۀ دانــای بلخـــی
می توحیــد از صــهبــای بلخـــی
که باشــد او عــزیــز آقای بلخــی
شمیــم اوست روح افــزای بلخـی
بگیــر ،ای پور بلخی! جای بلخی
که باشــد مســکـــن بابای بلخــی
نبـاشــد پــس دگر پـروای بلخــی
ز سنــگ فتنــه ها مینــای بلخــی

شهید سید علی آقا بلخی Sayed Ali Agha Balkhi
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید شیرین دل بره کی
شماره مسلسل 5017

Shirin Del Baraki
Number of registration card: 5017
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید شیرین دل بره کی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید شیرین دل بره کی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید شیرین دل بره کی
محمد ایوب بره کی
 1329هجری شمسی
 29ساله
تورن جنرال
صاحب منسب هوایی محل کار میدان هوایی شیندن بگرام
متأهل
 2فرزند
6-1
قید حیات هستند
فرزندان
باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه
محل کار میدان هوایی شیندن بگرام
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این شهید شهیدان دیگر نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که
از قرار ذیل می باشند:
1ـ کاکا حاجی یعقوب ،شماره مسلسل()1557
2ــ پسر کاکا ،محمد شینوار،شماره مسلسل()1559
3ـ پسر کاکا  ،گل ال خان شماره مسلسل ()1560
 4ـ پسر کاکا  ،محمد عارف شماره مسلسل()1561
 5ــ کاکا؛جنریل ،شماره مسلسل()1562
 6ــ نواسه کاکا،شانگل،شماره مسلسل()5016
 7ــپسر کاکا  ،شیر آغا؛شماره مسلسل ()1558

مشخصات شهید شیرین دل بره کی در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید شیرین دل بره کی Shirin Del Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید شیرین دل بره کی
5017 شماره مسلسل

Shirin Del Baraki
Number of registration card: 5017
 افغانستان/  کابل1358  جوزای23 احتماال
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Shirin Del Baraki
Mohammad Ayub
1950
23.03.1358 approx.(13.06.1979)
29
Academic
Married
2 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
هاجر

 افغانستان و هالند/ کابل
Tanwiryaqub@hotmail.com
https://www.facebook.com/na.ta.1441
06.03.2015

Shirin Del Baraki شهید شیرین دل بره کی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید شیرین دل بره کی
شماره مسلسل 5017
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Shirin Del Baraki
Number of registration card: 5017
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

شهید شیرین دل بره کی Shirin Del Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید شانگل بره کی
شماره مسلسل 5016

Shangol Baraki
Number of registration card: 5016
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید شانگل بره کی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید شانگل بره کی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید شانگل بره کی
جان گل بره کی
 1332هجری شمسی
 26ساله
فارغ التحصیل دارالمعلمین
معلم
متأهل
هنوز فرزندی نداشتند تازه داماد بودند
در قید حیات و منتظر شهید
همسر
باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه
از محل کار شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از شهید شانگل شهیدان دیگر نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند
که از قرار ذیل می باشند:
1ـ پدرکالن حاجی یعقوب ،شماره مسلسل()1557
2ــ ماما ،محمد شینوار،شماره مسلسل()1559
3ـ ماما ،گل ال خان شماره مسلسل ()1560
 4ـ ماما ،محمد عارف شماره مسلسل()1561
 5ــ کاکای مادر؛جنریل ،شماره مسلسل()1562
 6ــ ماما،شیر آغا،شماره مسلسل()1558
 7ــپسر کاکای مادر  ،شیرین دل ؛شماره مسلسل ()5017

مشخصات شهید شانگل بره کی در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید شانگل بره کی Shangol Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید شانگل بره کی
5016 شماره مسلسل

Shangol Baraki
Number of registration card: 5016
 افغانستان/  کابل1358  جوزای23 احتماال
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Shangol Baraki
Jan Gol
1953
23.03.1358 approx.(13.06.1979)
26
Academic
Married
Yes
Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
هاجر

 افغانستان و هالند/ کابل
Tanwiryaqub@hotmail.com
https://www.facebook.com/na.ta.1441
06.03.2015

Shangol Baraki شهید شانگل بره کی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

Page 2 of 3
 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید شانگل بره کی
شماره مسلسل 5016
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Shangol Baraki
Number of registration card: 5016
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

شهید شانگل بره کی Shangol Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی محمد یعقوب بره کی
شماره مسلسل 1557
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Haji Mohammad Yahqub Baraki
Number of registration card: 1557
 30جوزای  1358ساعت  2شب کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

مشخصات شهید حاجی محمد یعقوب بره کی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1436صفحه 32
شماره در لیست هالند التین
 1426صفحه 51
شماره در لیست اگسا
قلمی  1439صفحه  / 46تایپی 1509
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  2جوزای  1358کابل  /افغانستان (اشتباه)

مشخصات خانوادگی شهید حاجی محمد یعقوب بره کی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد

14

مزار احتمالی شهید

15

توضیحات
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توضیحات
شهید حاجی محمد یعقوب
نجم الدین
 1293هجری شمسی
 65ساله
ابتدایی
حاجی صاحب محمد یقعوب ریس بس ترانسپورت حاجی یقعوب
متأهل
 7پسر و  14دختر
6-1/1-1
 2همسر داشتند که یکی فوت شده اند و یکی در قید حیات اند
فرزندان
باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه
از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
یک هفته قبل از گرفتاری شان افراد حزب خلق به نامهای افضل و علی شاه به منزل
ایشان ساعت  2شب هجوم آورده و از  2حولی  4پسر و  1برادر شان را اسیر و به
خاد منتقل نموده اند و شهید حاجی محمد یعقوب توانسته بودند فرار نمایند .یک هفته بعد
همان افضل و علی شاه که از افراد استخبارات اگسا بودند منزل شان امده به خانواده
شان خبر رسانیده اند که اگر خود شان را به خاد تسلیم نمایند  ،آنها  4پسر و  1برادر و
 1برادرزاده و  1نواسه شان را آزاد خواهند نمود .شهید حاجی یعقوب به تاریخ 30
جوزای  1358خود را به خاد تسلیم می کنند تا اینکه جان  7جوان را نجات بخشند.
لیکن اسد هللا سروری مستنطق را صدا زده و با برخورد بد و اینکه همه تان اشرار
هستید از  9نفر  8نفر را فورا روانه جوخه های دار می نمایند .فقط  1نفر شان را یک
ماه خاد و  3ماه دیگر در پل چرخی نگه داشتند و سپس آزاد نمودند .از شهید حاجی
یعقوب شهیدان دیگر نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که از
قرار ذیل می باشند:
1ـ پسر ،شیر آغا ،شماره مسلسل(2 ، )1558ــ پسر ،شینوار،شماره مسلسل()1559
3ــ پسر ،گل ال خان شماره مسلسل( 4)1560ـ پسر،محمد عارف شماره مسلسل()1561
 5ــ برادر؛جنریل ،شماره مسلسل( 6 )1562ــ نواسه،شانگل،شماره مسلسل()5016
 7ــ برادرزاده  ،شیرین دل ؛شماره مسلسل ()5017
شهید حاجی محمد یعقوب بره کی Haji Mohammad Yahqub Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Haji Mohammad Yahqub Baraki
Number of registration card: 1557
 افغانستان/  شب کابل2  ساعت1358  جوزای30
) افغانستان (احتماال اشتباه است/  کابل1358  جوزای2

شهرت مکمله شهید حاجی محمد یعقوب بره کی
1557 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید حاجی محمد یعقوب بره کی در لیست اگسا
توضیحات
حاجی یعقوب
نجم الدین
مالک حاجی یعقوب ترانسپورت
اخوانی
خورد کابل بگرامی

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

شماره
1
2
3
4
5

1426 Page 51
02.03.1358 approx.(23.05.1979)
Haji Yahqub
Najmudin
Owner Of "Haji Yaqub Transport"
Khord Kabul
Ikhwani

Haji Yahqub
Najmudin
1914
30.03.1358 approx.(20.06.1979)
65
Preliminary
Married
21 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
هاجر

 افغانستان و هالند/ کابل
Tanwiryaqub@hotmail.com
https://www.facebook.com/na.ta.1441
06.03.2015
Haji Mohammad Yahqub Baraki شهید حاجی محمد یعقوب بره کی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید حاجی محمد یعقوب بره کی
شماره مسلسل 1557
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Haji Mohammad Yahqub Baraki
Number of registration card: 1557
 30جوزای  1358ساعت  2شب کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید حاجی محمد یعقوب بره کی Haji Mohammad Yahqub Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی محمد یعقوب بره کی
شماره مسلسل 1557
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Haji Mohammad Yahqub Baraki
Number of registration card: 1557
 30جوزای  1358ساعت  2شب کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید حاجی محمد یعقوب بره کی Haji Mohammad Yahqub Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی محمد یعقوب بره کی
شماره مسلسل 1557
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Haji Mohammad Yahqub Baraki
Number of registration card: 1557
 30جوزای  1358ساعت  2شب کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید حاجی محمد یعقوب بره کی Haji Mohammad Yahqub Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی محمد یعقوب بره کی
شماره مسلسل 1557
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 6 of 6
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Haji Mohammad Yahqub Baraki
Number of registration card: 1557
 30جوزای  1358ساعت  2شب کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید حاجی محمد یعقوب بره کی Haji Mohammad Yahqub Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید شیر آغا یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1558
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sher Aqa Yahqubi Baraki
Number of registration card: 1558
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

مشخصات شهید شیر آغا یعقوبی بره کی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1438صفحه 33
شماره در لیست هالند التین
 1428صفحه 51
شماره در لیست اگسا
قلمی  1441صفحه  / 46تایپی 1511
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  2جوزای  1358کابل  /افغانستان (اشتباه)

مشخصات خانوادگی شهید شیر آغا یعقوبی بره کی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات
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توضیحات
شهید شیر آغا
شهید حاجی یعقوب بره کی
1328
 30ساله
فارغ التحصیل رشته ادبیات انگلیسی
تجارت در شرکت پدرشان شهید حاجی یعقوب
متأهل
 3پسر و  4دختر
6-1
در قید حیات هستند
فرزندان
باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه
از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
ساعت  2نصف شب افراد حزب خلق به نامهای افضل و علی شاه به منزل ایشان هجوم
آورده و از  2حولی  3برادر و  1کاکایشان را اسیر و به خاد منتقل نموده اند و پدرشان
شهید حاجی محمد یعقوب توانسته بودند فرار نمایند .یک هفته بعد همان افضل و علی
شاه که از افراد استخبارات اگسا بودند به منزل ایشان رفته وپیشنهاد نموده اند  ،اگر
حاجی یعقوب خودش را به خاد تسلیم نماید  ،آنها  4پسر و  1برادر و  1برادرزاده و 1
نواسه شان را آزاد خواهند نمود .شهید حاجی یعقوب به تاریخ  30جوزای  1358خود
را به خاد تسلیم می کنند تا اینکه جان  8جوان را نجات بخشند .لیکن اسد هللا سروری
مستنطق را صدا زده و با برخورد بد و اینکه همه تان اشرار هستید همه  8نفر را فورا
روانه جوخه های دار می نمایند .فقط یک نفر انها را یک ماه خاد و  3ماه دیگر در پل
چرخی نگه داشتند و سپس آزاد نمودند .از این شهید شهیدان دیگر نیز در انجمن
خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که از قرار ذیل می باشند:
1ـ پدر حاجی یعقوب ،شماره مسلسل()1557
2ــ برادر ،محمد شینوار،شماره مسلسل()1559
3ـ برادر ،گل ال خان شماره مسلسل ()1560
 4ـ برادر ،محمد عارف شماره مسلسل()1561
 5ــ کاکا؛جنریل ،شماره مسلسل()1562
 6ــ خواهرزاده،شانگل،شماره مسلسل()5016
 7ــپسر کاکا  ،شیرین دل ؛شماره مسلسل (5017
شهید شیر آغا یعقوبی بره کی Sher Aqa Yahqubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sher Aqa Yahqubi Baraki
Number of registration card: 1558
 افغانستان/  کابل1358  جوزای23 احتماال
) افغانستان (احتماال اشتباه است/  کابل1358  جوزای2

شهرت مکمله شهید شیر آغا یعقوبی بره کی
1558 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید شیر آغا یعقوبی بره کی در لیست اگسا
توضیحات
شیر آقا
حاجی یعقوب
رییس ترانسپورت
اخوانی
خورد کابل بگرامی

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

شماره
1
2
3
4
5

1428 Page 51
02.03.1358 approx.(23.05.1979)
Sher Agha
Haji Yahqub
Director Of "Haji Yaqub Transp"
Khord Kabul
Ikhwani

Sher Agha
Haji Yahqub

1949
23.03.1358 approx.(13.06.1979)
30
Academic
Married
7 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
هاجر

 افغانستان و هالند/ کابل
Tanwiryaqub@hotmail.com
https://www.facebook.com/na.ta.1441
06.03.2015
Sher Aqa Yahqubi Baraki شهید شیر آغا یعقوبی بره کی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید شیر آغا یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1558
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sher Aqa Yahqubi Baraki
Number of registration card: 1558
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید شیر آغا یعقوبی بره کی Sher Aqa Yahqubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید شیر آغا یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1558
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sher Aqa Yahqubi Baraki
Number of registration card: 1558
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید شیر آغا یعقوبی بره کی Sher Aqa Yahqubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید شیر آغا یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1558
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sher Aqa Yahqubi Baraki
Number of registration card: 1558
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید شیر آغا یعقوبی بره کی Sher Aqa Yahqubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1559
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Shinwar Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1559
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

مشخصات شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1439صفحه 33
شماره در لیست هالند التین
 1429صفحه 51
شماره در لیست اگسا
قلمی  1442صفحه  / 46تایپی 1512
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  2جوزای  1358کابل  /افغانستان (اشتباه)

مشخصات خانوادگی شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات
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توضیحات
شهید محمد شینوار
شهید حاجی یعقوب بره کی
 1331هجری شمسی
 27ساله
فارغ التحصیل صنف  12لیسه غازی کابل
تجارت در شرکت پدرشان شهید حاجی یعقوب
متأهل
 1پسر یک و نیم ساله
6-1
در قید حیات هستند
فرزند
باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه
از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
ساعت  2نصف شب افراد حزب خلق به نامهای افضل و علی شاه به منزل ایشان هجوم
آورده و از  2حولی  3برادر و  1کاکایشان را اسیر و به خاد منتقل نموده اند و پدرشان
شهید حاجی محمد یعقوب توانسته بودند فرار نمایند .یک هفته بعد همان افضل و علی
شاه که از افراد استخبارات اگسا بودند به منزل ایشان رفته وپیشنهاد نموده اند  ،اگر
حاجی یعقوب خودش را به خاد تسلیم نماید  ،آنها  4پسر و  1برادر و  1برادرزاده و 1
نواسه شان را آزاد خواهند نمود .شهید حاجی یعقوب به تاریخ  30جوزای  1358خود
را به خاد تسلیم می کنند تا اینکه جان  8جوان را نجات بخشند .لیکن اسد هللا سروری
مستنطق را صدا زده و با برخورد بد و اینکه همه تان اشرار هستید همه  8نفر را فورا
روانه جوخه های دار می نمایند .فقط یک نفر انها را یک ماه خاد و  3ماه دیگر در پل
چرخی نگه داشتند و سپس آزاد نمودند .از این شهید شهیدان دیگر نیز در انجمن
خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که از قرار ذیل می باشند:
1ـ پدر حاجی یعقوب ،شماره مسلسل()1557
2ــ برادر ،شیر آغا،شماره مسلسل()1558
3ـ برادر ،گل ال خان شماره مسلسل ()1560
 4ـ برادر ،محمد عارف شماره مسلسل()1561
 5ــ کاکا؛جنریل ،شماره مسلسل()1562
 6ــ خواهرزاده،شانگل،شماره مسلسل()5016
 7ــپسر کاکا  ،شیرین دل ؛شماره مسلسل (5017
شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی Mohammad Shinwari Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Mohammad Shinwar Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1559
 افغانستان/  کابل1358  جوزای23 احتماال
) افغانستان (احتماال اشتباه است/  کابل1358  جوزای2

شهرت مکمله شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی
1559 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی در لیست اگسا
توضیحات
شینواری
حاجی یعقوب
معاون حاجی یعقوب ترانسپورت
اخوانی
خورد کابل بگرامی

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

شماره
1
2
3
4
5

1429 Page 51
02.03.1358 approx.(23.05.1979)
Shinwar
Haji Yahqub
Deputy "Haji Yahqub Transport"
Khord Kabul
Ikhwani

Shinwar
Haji Yahqub

1952
23.03.1358 approx.(13.06.1979)
27
Secondary School
Married
1 Child
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
هاجر

 افغانستان و هالند/ کابل
Tanwiryaqub@hotmail.com
https://www.facebook.com/na.ta.1441
06.03.2015
Mohammad Shinwari Yahgubi Baraki شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
Page 2 of 6
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شهرت مکمله شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1559
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Shinwar Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1559
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی Mohammad Shinwari Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1559
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Shinwar Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1559
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی Mohammad Shinwari Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1559
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Shinwar Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1559
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی Mohammad Shinwari Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1559
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Shinwar Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1559
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید محمد شینوار یعقوبی بره کی Mohammad Shinwari Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید گل ال خان یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1560
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Gola Khan Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1560
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

مشخصات شهید گل ال خان یعقوبی بره کی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1495صفحه 34
شماره در لیست هالند التین
 1485صفحه 54
شماره در لیست اگسا
قلمی  1498صفحه  / 48تایپی 1568
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  2جوزای  1358کابل  /افغانستان (اشتباه)

مشخصات خانوادگی شهید گل ال خان یعقوبی بره کی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید گل ال خان
شهید حاجی یعقوب بره کی
 1333هجری شمسی
 25ساله
فارغ التحصیل صنف  12لیسه خاکی جبار
تجارت در شرکت پدرشان شهید حاجی یعقوب
متأهل  /نامزد بودند
فرزندی نداشتند
در قید حیات هستند و هنوز منتظرنامزد شان هستند
خانواده
باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه
از منزل کاکایشان (قالی زمان خان معروف به دیخدای داد پشت مکرویان کهنه)
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این شهید شهیدان دیگر نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که
از قرار ذیل می باشند:
1ـ پدر حاجی یعقوب ،شماره مسلسل()1557
2ــ برادر ،محمد شینوار ،شماره مسلسل()1559
3ـ برادر ،شیر آغا شماره مسلسل ()1558
 4ـ برادر ،محمد عارف شماره مسلسل()1561
 5ــ کاکا؛جنریل ،شماره مسلسل()1562
 6ــ خواهرزاده،شانگل،شماره مسلسل()5016
 7ــپسر کاکا  ،شیرین دل ؛شماره مسلسل (5017

مشخصات شهید گل ال خان یعقوبی بره کی در لیست اگسا
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توضیحات
گل ال خان
حاجی یعقوب
دریور
اخوانی
خورد کابل
شهید گل ال خان یعقوبی Gol La Khan Yahgubi
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Gola Khan Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1560
 افغانستان/  کابل1358  جوزای23 احتماال
) افغانستان (احتماال اشتباه است/  کابل1358  جوزای2

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید گل ال خان یعقوبی بره کی
1560 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1485 Page 54
06.03.1358 approx.(27.05.1979)
Gola Khan
Haji Mohammad Yahqub
Driver
Khord Kabul
Ikhwani

Gola Khan
Haji Mohammad Yahqub

1954
23.03.1358 approx.(13.06.1979)
25
Secondary School
Married
Yes
Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
هاجر

 افغانستان و هالند/ کابل
Tanwiryaqub@hotmail.com
https://www.facebook.com/na.ta.1441
06.03.2015

Gol La Khan Yahgubi شهید گل ال خان یعقوبی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید گل ال خان یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1560
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Gola Khan Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1560
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید گل ال خان یعقوبی Gol La Khan Yahgubi
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید گل ال خان یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1560
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Gola Khan Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1560
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید گل ال خان یعقوبی Gol La Khan Yahgubi
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید گل ال خان یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1560
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Gola Khan Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1560
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید گل ال خان یعقوبی Gol La Khan Yahgubi
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید گل ال خان یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1560
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 6 of 6
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Gola Khan Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1560
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید گل ال خان یعقوبی Gol La Khan Yahgubi
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد عارف یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1561
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Aref Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1561
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

مشخصات شهید محمد عارف یعقوبی بره کی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1441صفحه 33
شماره در لیست هالند التین
 1431صفحه 51
شماره در لیست اگسا
قلمی  1444صفحه  / 46تایپی 1514
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  2جوزای  1358کابل  /افغانستان (اشتباه)

مشخصات خانوادگی شهید محمد عارف یعقوبی بره کی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات
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توضیحات
شهید محمد عارف
شهید حاجی یعقوب بره کی
1341
 17ساله
متعلم صنف  8یا 9
متعلم
مجرد

خانواده
باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه
از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
ساعت  2نصف شب افراد حزب خلق به نامهای افضل و علی شاه به منزل ایشان هجوم
آورده و از  2حولی  3برادر و  1کاکایشان را اسیر و به خاد منتقل نموده اند و پدرشان
شهید حاجی محمد یعقوب توانسته بودند فرار نمایند .یک هفته بعد همان افضل و علی
شاه که از افراد استخبارات اگسا بودند به منزل ایشان رفته وپیشنهاد نموده اند  ،اگر
حاجی یعقوب خودش را به خاد تسلیم نماید  ،آنها  4پسر و  1برادر و  1برادرزاده و 1
نواسه شان را آزاد خواهند نمود .شهید حاجی یعقوب به تاریخ  30جوزای  1358خود
را به خاد تسلیم می کنند تا اینکه جان  8جوان را نجات بخشند .لیکن اسد هللا سروری
مستنطق را صدا زده و با برخورد بد و اینکه همه تان اشرار هستید همه  8نفر را فورا
روانه جوخه های دار می نمایند .فقط یک نفر انها را یک ماه خاد و  3ماه دیگر در پل
چرخی نگه داشتند و سپس آزاد نمودند .از این شهید شهیدان دیگر نیز در انجمن
خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که از قرار ذیل می باشند:
1ـ پدر حاجی یعقوب ،شماره مسلسل()1557
2ــ برادر ،محمد شینوار ،شماره مسلسل()1559
3ـ برادر ،گل ال خان شماره مسلسل ()1560
 4ـ برادر ،شیر آغا شماره مسلسل()1558
 5ــ کاکا؛جنریل ،شماره مسلسل()1562
 6ــ خواهرزاده،شانگل،شماره مسلسل()5016
 7ــپسر کاکا  ،شیرین دل ؛شماره مسلسل (5017
شهید محمد عارف یعقوبی بره کی Mohammad Aref Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Mohammad Aref Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1561
 افغانستان/  کابل1358  جوزای23 احتماال
) افغانستان (احتماال اشتباه است/  کابل1358  جوزای2

شهرت مکمله شهید محمد عارف یعقوبی بره کی
1561 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد عارف یعقوبی بره کی در لیست اگسا
توضیحات
محمد عارف
حاجی یعقوب
نماینده ترانسپورت حاجی یعقوب
اخوانی
خورد کابل بگرامی

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

شماره
1
2
3
4
5

1431 Page 51
02.03.1358 approx.(23.05.1979)
Mohammad Aref
Haji Yahqub
Empt. At "Haji Yaqub Transp"
Khord Kabul
Ikhwani

Mohammad Aref
Haji Yahqub

1962
23.03.1358 approx.(13.06.1979)
17
Gymnasial
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
هاجر

 افغانستان و هالند/ کابل
Tanwiryaqub@hotmail.com
https://www.facebook.com/na.ta.1441
06.03.2015
Mohammad Aref Yahgubi Baraki شهید محمد عارف یعقوبی بره کی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
Page 2 of 6
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شهرت مکمله شهید محمد عارف یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1561
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Aref Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1561
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید محمد عارف یعقوبی بره کی Mohammad Aref Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد عارف یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1561
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Aref Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1561
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید محمد عارف یعقوبی بره کی Mohammad Aref Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد عارف یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1561
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Aref Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1561
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید محمد عارف یعقوبی بره کی Mohammad Aref Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد عارف یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1561
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Aref Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1561
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید محمد عارف یعقوبی بره کی Mohammad Aref Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم رضا یعقوبی
شماره مسلسل 1509 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Gholam Reza Jakubi
Number of registration card: 1509
 29حمل  1358کابل افغانستان
 29حمل  1358کابل افغانستان

شهید غالم رضا یعقوبی Gholam Reza Jakubi

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جرنیل یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1562
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Jarnail Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1562
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

مشخصات شهید جرنیل یعقوبی بره کی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1440صفحه 33
شماره در لیست هالند التین
 1430صفحه 51
شماره در لیست اگسا
قلمی  1443صفحه  / 46تایپی 1513
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  2جوزای  1358کابل  /افغانستان (اشتباه)

مشخصات خانوادگی شهید جرنیل یعقوبی بره کی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید جرنیل
نجم الدین
 1308هجری شمسی
 50ساله
ابتدایی
تجارت
متأهل
فرزند نداشتند
در قید حیات هستند
خانواده
قالی زمان خان معروف به دیخدای داد پشت مکرویان کهنه
از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این شهید شهیدان دیگر نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که
از قرار ذیل می باشند:
1ـ برادر حاجی یعقوب ،شماره مسلسل()1557
2ــ برادرزاده ،محمد شینوار ،شماره مسلسل()1559
3ـ برادرزاده ،گل ال خان شماره مسلسل ()1560
 4ـ برادرزاده ،محمد عارف شماره مسلسل()1561
 5ــ برادرزاده ؛شیر آغا ،شماره مسلسل()1558
 6ــ نواسه برادر،شانگل،شماره مسلسل()5016
 7ــبرادرزاده ،شیرین دل ؛شماره مسلسل (5017

مشخصات شهید جرنیل یعقوبی بره کی در لیست اگسا

Page 1 of 5
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
جرنیل
نجم الدین
تجار
اخوانی
خورد کابل
شهید جرنیل یعقوبی بره کی Janrail Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Jarnail Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1562
 افغانستان/  کابل1358  جوزای23 احتماال
) افغانستان (احتماال اشتباه است/  کابل1358  جوزای2

شهرت مکمله شهید جرنیل یعقوبی بره کی
1562 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

1430 Page 51
02.03.1358 approx.(23.05.1979)
Jarnail
Najmudin
Grape Merchant
Khord Kabul
Ikhwani

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

Jarnail
Najmudin
1929
23.03.1358 approx.(13.06.1979)
50
Preliminary
Married
No Children
Yes
Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
هاجر

 افغانستان و هالند/ کابل
Tanwiryaqub@hotmail.com
https://www.facebook.com/na.ta.1441
06.03.2015

Janrail Yahgubi Baraki شهید جرنیل یعقوبی بره کی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید جرنیل یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1562
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Jarnail Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1562
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید جرنیل یعقوبی بره کی Janrail Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جرنیل یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1562
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Jarnail Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1562
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید جرنیل یعقوبی بره کی Janrail Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جرنیل یعقوبی بره کی
شماره مسلسل 1562
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Jarnail Yahgubi Baraki
Number of registration card: 1562
احتماال  23جوزای  1358کابل  /افغانستان
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان (احتماال اشتباه است)

شهید جرنیل یعقوبی بره کی Janrail Yahgubi Baraki
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد نادر بحر العلوم
شماره مسلسل 5048
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Mohammad Nader Bahrul Ullum
Number of registration card: 5048
 23قوس ( 13محرم)  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید سید محمد نادر بحر العلوم بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید محمد نادر بحر العلوم
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت

6

شغل

7
8
9
10
11
12

وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت

13

از کدام محل اسیر شد

14
15

مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
سید محمد نادر بحرالعلوم
سید برات علی واعظ
 1316هجری شمسی ( 1359هجری قمری)
 41ساله
فارغ التحصیل از حوزه علمیه نجف اشرف در عراق
مبلغ دین و عالم برجسته روزگار  ،استاد فلسفه  ،فقه و دروس خارج حوزه  ،محقق و
نویسنده و مولف
متأهل
1-2
فرزندان
مزارشریف
شب  14محرم پس از ختم مجلس حسینیه قزل آباد پس از برگشت به منزل شان ساعت
 2شب دستگیر و روانه زندان شدند.
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
زندگیننامه شهید بحرالعلوم ذیل این جدولها درج گردیده است.

مشخصات شهید سید محمد نادر بحر العلوم در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

سید محمد نادر بحرالعلوم Sayed Nader Bahrul Ullum
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Mohammad Nader Bahrul Ullum
Number of registration card: 5048
 افغانستان/  کابل1357 ) محرم13(  قوس23
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید سید محمد نادر بحر العلوم
5048 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Nader Bahrul Ullum
Barat Ali Waes
1937
23.09.1357 (14.12.1978)
41
Islamic theology
Married

Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

16.07.2015

Sayed Nader Bahrul Ullum سید محمد نادر بحرالعلوم
 ورثه محترم: با همکاری
 جناب سید محمد علی صادقی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سید محمد نادر بحر العلوم
شماره مسلسل 5048
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Mohammad Nader Bahrul Ullum
Number of registration card: 5048
 23قوس ( 13محرم)  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

والدت
سید نادربحرفرزند سید برات على واعظ درسال ۱۳۵۹هجرى قمرى (حدود ۱۳۱۶شمسی)در« بغاوی» هنگام کوچ
نمودن پدرش از« سنگچارک» به«سرپل» افغانستان متولد شد،
تحصیالت
پس ازسپری شدن دوران کودکى خواندن ونوشتن راآموخت،بعد که پدرش درشهر«مزارشریف» اقامت گزید وی
شروع به تحصیل نمودوصرف،مقدمات وسیوطى را نزد روحانى محل خواند ،بعدشرح جامى را نزد یک مولوى
ازبرادران اهل تسنن که درادبیات بسیارمسلط بوده خواند که مولوى وقتی استعداد وزکاوت آقاى بحررامى
نگرد،کوشش مى کند که وى باید درس بخواند وبعد در مدرسه « چهار محله » نزد جناب آقاى شیخ سلطان ترکستانى
میاید ومدت پنچ سال آنجا مشغول تحصیل بوده که موفق مى شود تاسطح را درآنجا فرا بگیرد .وسپس جهت تکمیل
دروس وپیمودن مراحل باالى علمى درسال  ۱۳۸۰هجرى قمرى رهسپار حوزه نجف اشرف مى گردد.
درنجف اشرف
مرحوم آقای بحر درحوزه نجف،سطوح عالى را نزد اساتید مشهور ومنحصر به فرد حوزه خواند،بعد به فلسفه رو آورد
وبراثرتالش وکوشش درکنار استعداد عالى موفق شد با فلسفه وعرفان آشناشود،وبعد به درس خارج فقه واصول شرکت
جست وى نزدیک به  ۱۶-۱۵سال درحوزه نجف ماند،مدام مشغول تحصیل تدریس ونوشتن بود،اوکه درجلسه درس
خارج مى رفت به گوش دادن اکتفا نمى کرد،خوب زحمت مى کشید،تتبع وتحقیق مى نمود ،آن را یاد داشت وپاکنویس
مى کرد وباطالب فاضل وباسواد به مباحثه وتبادل افکار می پرداخت،که براثرآن زحمات وتالش ها بود که با اصول
استنباط واجتهاد آشنا شد  .جناب آقای بحردرکنارتحصیل ،تدریس هم داشت ،که توانست درطول اقامت درنجف
ازسیوطى تاشرح لمعه وقوانین و… ..را چندین دوره خصوصى وعمومى درس بدهد
بازگشت از نجف
جناب آقای بحر درسال ۱۳۵۴شمسى به وطن بازگشت ودرشهر« مزارشریف » اقامت گزید،وچون پس از ارزیابى
وضع فرهنگى مردم به این نتیجه رسید که  :اوال :دولت نمى خواهد ملت باسواد وبیدارشوند .ثانیا  :هرچه تحول فکرى
درجامعه پدیدآمده وهراندازه مردم ازفرهنگ اسالم واحکام دینى خویش مى دانند ،بیشتر براثر سعى وتالش روحانیت
بوده است .بنابراین جامعه نیاز به روحانى متعهد وباسواد دارد .لذا بیش ازهرچیز همت خویش رادر تربیت طالب
متدین وروشن به کارانداخت وشروع به تدریس نمود  .مدتی رادرمنزل ودرحسینه که پدرش ساخته بود( تکیه آقاسید
برات) به تدریس پرداخت وسپس دربیرون شهر ،زمینى را براى مدرسه خرید وباهمیارى مردم آن را ساخت وبه
اندازه ظرفیت آن،طلبه پذیرفت ومشغول تربیت وتدریس بود  .اوهمیشه محصلین علوم دینى را تشویق به تحصیل،
کوشش وتحقیق مى نمود،وهدفش این بود که روحانیون باسواد ،با تقوا تحویل اجتماع دهد ونمى خواست به بهانه داشتن
طلبه وشاگرد خودش عنوانى کسب نماید و…
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حوصله تدریس
افراد زیادی هستند که سواد وقدرت علمى دارند واگر بخواهندازعهده تدریس کتابها بیرون می شوند،ولى حال وحوصله
گفتن چند درس وحتى یک ودودرس را ندارند ،لذا پس از یک عمر زحمت وخون جگرخوردن آخر االمر فرد بى
خاصیت از کاردرمیایند .ازویژگی وخصوصیت جناب آقاى بحر این بود که بسیار پشت کار داشت وعالقه مند به
تدریس بود که هرچه درس مى گفت اظهار خستگى نمى کرد .عالوه برآن،برخالف بسیارى علماء که میزان سواد شان
باال است کتاب هاى ابتدائى را درس نمی گویند وتدریس آنها را مخالف شأن خویش مى شمارند ایشان مانند مرحوم
عالمه استاد مدرس (قدس سره) هرکتاب درسى را که نیاز به آن را احساس مى نمود یا طلبه ها تقاضای تدریس آن را
مى کردند آن را درس مى داد ونمى گفت چه طور من کتاب سیوطى یا شرح جامی وحاشیه درس بگویم .وبه عبارت
دیگربراى او تدریس وطلبه پرورى اصل وهدف بود ،نه کتاب درسى .
تبلیغ وافشاگری
گرچه تبلیغ ،امربه معروف ونهى ازمنکر ،وظیفه همه مسلمانهاست که همدیگررا از دست زدن به کاری خالف
بازدارد وبه عمل خیر سفارش نماید ،ولى مسؤلیت روحانیت به خاطر آگاهى وآشنائی شان بادستورات شرع بیش
ازدیگران است که مردم را باتبلیغ شان ازگمراهى وضاللت به راه راست وصراط مستقیم هدایت نمایند .عالوه براین
وظیفه ،رسالت دیگرى را که یک مبلغ متعهد به دوش دارد این است که باید موقعیت وزمان را درک کند وبفهمد که
دراین وقت مطرح نمودن چه بحث وچه موضوع الزم ،ضرورى ومفید براى اسالم وجامعه است  .با کودتای
مارکسیستى در افغانستان همه روحانیون ومبلغین مى دانستند وظیفه شان افشاء ماهیت کمونیست ها مى باشد تامردم
فریب شعارهاى فریبنده آنها را نخورند ،ولى خیلى ها به خود اجازه نمى دادند سخنى که به « سبیل رفیق ها » بر
بخورد ،بزنند درچنین شرایط،ازمعدود روحانیونى که داغ وصریح برضد کمونیست ها سخن مى گفت درسخنرانی
برمردم اتمام حجت نمود،جناب آقاى بحربود .وى درماه محرم  ۱۳۵۷ش وقبل از آن،چنان بر رد مارکسیسم صحبت
مى کرد وازانگیزه وهدف قیام سید الشهداء (ع) مطالب حیاتى بیان مى داشت که گوئى در کشور افغانستان نیست
ویامارکسیست ها که با شعار « حکومت پرولتاریا» آزادى مردم را سلب کرده اند برسرقدرت نیستند .بدین کیفیت آقاى
بحررسالت خویش را درزمینه تبلیغ همیشه وبه خصوص درآن برهه حساس این گونه انجام دا د .خوشا به حالش  ،بسا
افرادى که نان را به نرخ روزخوردند ونه تنها برضد دولت حرف نزدند که مطالبی مفید وبه نفع دولت نیزگفتند ،حتى
در بعضى مجالس آنها نیز شرکت ورزیدند ولى این ها مانع دستگیرى شان نگردید .وبه طور قطع آنها درزندان پشیمان
شدند وتأسف خوردند که چرا مانند آنهائى که صریح بر ضد دولت موضع گرفتندوبى پرده سخن هاى الزم را گفتند آنها
نیز چنین نکردند و… .وهمین طور است کسانى که امروز براى اسالم وانقالب کارنمى نمایند ودرفکر زندگى خود
هستند فردا نادم خواهند گردید که حیف عمر ما سپری شد وکارى براى اسالم وانقالب اسالمى ننمودیم که آن وقت
افسوس هاوتأسف ها به درد نخواهد خورد
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تالیفات
جناب آقای بحرکه نوشته هاى متعدد درموضوع هاى مختلف درسی ،تقریرات درس خارج ومعارف اسالمی داشت به
خاطرناامید بودن ازچاپ آنها،همانگونه خطى گذاشته است .آنچه در کتاب « المؤلفون االفغانیون المعاصرون»که
در ۱۸سال قبل (سال  ۱۳۸۹هجرى قمرى ) نوشته شده درباره تألیفات ایشان نوشته اند که تقریرات درس خارج فقه
واصو ل آیه ا… العظمی خوئى را در ۹جزء تنظیم کرده اند که چهار جزءآن تقریرات درس اصول را بنام مناهج
االصول وپنج جلد تقریرات درس فقه را به نام مبانى الفقه نام گذارى نموده است .بعد از آن تاریخ هم ایشان نوشته
هایى به عنوان شرح یاحاشیه برکتاب هاى درسى ودرابعاد معارف اسالمى داشته اند که دراین اواخر یکى ازبستگانش
مى گفت از مرحوم آیه ا… بحر نزدیک بیست جلد کتاب خطى به جاى مانده است
وفات
منبرهاى داغ ،پرشور ،آگاهى بخش وانقالبى آقاى بحر،دولت وابسته به روسیه را برسردوراهى قرار داده بود ،دولت
که ازسویى مى خواست جرأت وجسارت را ازهمه به خصوص از روحانیت سلب کند ،صالح نمى دانست افرادى
مانند « بحر» رااجازه دهد که این گونه برضدآنها صحبت نماید ،ازطرف دیگر چون که ازملت مى ترسیدند وهمیشه
تکرارمى کردند«مامسلمان زاده ایم»نمی خواست کارى ازخود شان سرزند که ملت را به خود بدبین ودشمن نمایند.
متحیربودند درباره« بحر»وامثال او چه تصمیم بگیرند،که وجوداورا در« مزار» وامثال اورا درجاهای دیگر تحمل
نتوانستند ودستوردستگیریش را صادر نمودند،که جناب آقاى بحر را در ۱۳محرم  ۱۳۵۷ش دستگیر نمودند وبه زندان
انداختند.
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شهرت مکمله شهید باز دمحم احمدزی

Boz Mohammad
Number of registration card: 6004
1357 Logar/ Afghanistan

شماره مسلسل ۶۰۰۴:
تاریخ اسارت۱۳۵۷:
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید باز دمحم (احمدزی)برمبنای لیست افشاشده
شماره
1
2
3
4

آدرس لیست
شماره درلیست هالندفارسی
شماره درلیست هالندالتین
شماره درلیستاگسا
تاریخ شهادت درج درلیست اگسا

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهیدباز دمحم (احمدزی)
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
ازکدام محل اسیرشد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
دګرمن باز دمحم (احمد زی)
جان دمحم

افسر وزارت داخله
متاهل

کابل ادرس دقیق معلوم نیست
از کابل
دریکی ازگورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
گرمن بازدمحم ﴿ احمدزي ﴾ فرزند جان دمحم نواسه رحمت اله  -افسروزارت داخله  -مسکونه قصبه زړه کال ،
قریه سرخ آب  ،ولسوالي دمحم آغه  ،والیت لوگر -درماه حوت  ١٣٥٧توسط رژیم کمونیستي خلق و پرچم
دستگیروپس ازچندي اززندان پل چرخي کشیده شده ودرپولیگون قواي ١٥زرهدارپل چرخي به شهادت
رسید

مشخصات شهید باز دمحم (احمد زی) در لیست اگسا
توضیحات

 Pade 1 of 3باز دمحم Boz Mohammad
تهیه کننده مسعوده رستمی با معرفی جانان شفق در فیسبوک انجمن خانواده شهدای افغانستانschahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید باز دمحم احمدزی

Boz Mohammad
Number of registration card: 6004
1357 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۶۰۰۴: شماره مسلسل
۱۳۵۷:تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Dgarman boz Mohammad
John Mohammad
??/02/1978 (??/12/1357)

Mar

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
جانان شفق
Janan Shafaq
Sawab888(@)Facebook,com
آدرس فیسبوک

شماره اطالعات درخواستی
ولیدم
1
شمارهتلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محلسکونت
4
آدرسایمیل
5
آدرسفیسبوک
6
تاریختهیهکارتهویت
7
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾددګرﻣن ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣﺎن آﻏﺎﺟﺎﯾﯽ

ه ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۱۷ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Dagrman Habibul Rahman Oqhajahi
Number of registration card:6017
1357 Logar/ Afghanistan

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد دګرﻣن ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣﺎن ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد دګرﻣن ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣﺎن
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد
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ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
دګرﻣن ﺣﺑﯾﺑﺎﻟر ﺣﻣﺎن )آﻏﺎﺟﺎﻧﯽ(
ﻣﯾرزا آﻏﺎﺟﺎن

ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده اﻣرﯾﮑﺎ و ھﻧد
ﭘﯾﻠوت طﯾﺎرات ﺟﻧګﯽ ﻣﯾګ 21

از ﻣﻧزل ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺷﺎن
درﯾﮑﯽ ازﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯾﮕون ﭘﻠﭼرﺧﯽ
ډﮔرﻣن ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣﺎن ) آﻏﺎﺟﺎﻧﻲ ( ﻓرزﻧد ﻣﯾرزا آﻏﺎ ﺟﺎن ﻧواﺳﮫ ﻧﺟم اﻟدﯾن  -ﭘﯾﻠوت طﯾﺎرات ﺟﯾت ﺟﻧﮕﻲ
ﻣﯾﮏ  - ۲۱ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده اﻣرﯾﮑﺎ و ھﻧد  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ  -ﻗﺻﺑﮫ رﺳﺗم ﺧﯾل  ،ﻗرﯾﮫ ﺷﺎه ﻣزار  ،وﻟﺳواﻟﻲ ﺑرﮐﻲ
ﺑرک  ،وﻻﯾت ﻟوﮔر  -ﻗوم  -ﺳﺗﺎﻧﮑزي  -وظﯾﻔﮫ در آﻣرﯾت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﻗواي ھواﯾﻲ  -ﻗوﻣﺎﻧده دھﻧده ﻗواي
وﻣﺳول ﺑﻣﺑﺎرد ﮔﺎرد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻠق و ﻗطﻌﺎت رژﯾم
ھواﯾﻲ و ﻣداﻓﻊ ھواﯾﻲ در ﮐودﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن
ٴ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻲ در ﺻورت ﺗﻣرد ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣت  -ﺷﺎم ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  ۸ﺳرطﺎن  ۱۳٥۷ﺑﯾن ﺳﺎﻋت  ۹و  ۱۰ﺷﺎم ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط
دﺳت داﺷﺗن در ﮐودﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن دﺳﺗﮕﯾر زﻧداﻧﻲ و ﺑﺎ ﺗﺣﻣل زﺟر و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﭘس از ﭼﻧدي از
زﻧداﻧﻲ ﭘل ﭼرﺧﻲ ﮐﺷﯾده ﺷده و در ﭘوﻟﯾﮕون ﻗواي  ۱٥زرھدار ﭘل ﭼرﺧﻲ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد دګرﻣن ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣﺎن در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

دګرﻣن ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣﺎن آﻏﺎﺟﺎﯾﯽ
Page1 of 3
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

Dagrman Haninul Rahman
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾددګرﻣن ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣﺎن آﻏﺎﺟﺎﯾﯽ

Dagrman Habibul Rahman Oqhajahi
Number of registration card:6017
1357 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

۶۰۱۷ : ه ﻣﺳﻠﺳل

۱۳۵۷ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

-

Dagrman Habibul Rahman Oqhajahi
Mirza Oqha
28/06/1978 (08/04/1357)
Academic

Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
Janan Shafaq
Sawab888(@)Facebook.com
ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق

07.02.2015

Dagrman Haninul Rahman
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

دګرﻣن ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣﺎن آﻏﺎﺟﺎﯾﯽ
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ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
 ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید سید علی پیشتاز
شماره مسلسل 1511 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Ali Pishtaz
Number of registration card: 1511
 15اسد  1358کابل  /افغانستان
 21اسد  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید سید علی پیشتاز بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 3804صفحه  86با غلط امالیی ولد
شماره در لیست هالند التین
 3802صفحه 135
شماره در لیست اگسا
قلمی  / 3823تایپی  1020صفحه 119
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  21اسد  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید سید علی پیشتاز
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

توضیحات
شهید سید علی پیشتاز
سید محمد رضا
1329
29
لسانس حقوق سیاسى از پهنتون كابل
فعال سیاسی
متأهل
 2پسر و  1دختر
10-1
قید حیات
فرزندان
شاه شهید کابل
منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید سید علی پیشتاز در طی سالهای  1357و  3 1358بار زندانی شدند که آخرین بار
 15اسد سال  1358از منزل مسکونی شان همراه با  3برادر دیگرشان به اسارت گرفته
شده به زندان پلجرخی کابل منتقل گردیده اند .که یکی از برادران شان در عفو عمومی
آزاد شده اند .شهیدان دیگر نیز از خانواده این شهید در بین شهدای دوران حکومت خلق
و پرچم هستند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان برایشان نیز کارت هویت به
شماره های  1 :ـ عالمه سید عبدالحمید ناصر  1535و  2ــ سید عبدالهادی ناصر
 1534و  3ــ سید محمد حسن کریمی  1536و  4ــ سید محمد فیروز بهاری  5038و
 5ــ محمد ابراهیم شفق  5004و  6ـ عبدالهادی کریمی  1549صادر گردیده است.

مشخصات شهید سید علی پیشتاز در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
سید علی
سید محمد رضا
فارغ التحصیل پوهنتون
خمینی
مسکونه کابل

شهید سید علی پیشتاز Sayed Ali Pishtaz
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید علی پیشتاز
1511 : شماره مسلسل

Sayed Ali Pishtaz
Number of registration card: 1511
 افغانستان/  کابل1358  اسد15
 افغانستان/  کابل1358  اسد21

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father‘s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

3802 Page 135
21.05.1358 approx.(12.07.1979)
Sayed Ali
Sayed Mohammad Reza

Academic
Kabul
Khomeini

Sayed Ali
Sayed Mohammad Reza

1950
15.05.1358 approx.(06.08.1979)
29
Academic
Married
3 children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
سید یما پیشتاز

Norwegen – Trondhein (10-1)
https://www.facebook.com/pishtaz
02.11.2014

Sayed Ali Pishtaz شهید سید علی پیشتاز

 ورثه شهید: با همکاری

شماره اطالعات درخواستی
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 سید نوید محسنی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید سید علی پیشتاز
شماره مسلسل 1511 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Ali Pishtaz
Number of registration card: 1511
 15اسد  1358کابل  /افغانستان
 21اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید سید علی پیشتاز Sayed Ali Pishtaz
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید علی پیشتاز
شماره مسلسل 1511 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Ali Pishtaz
Number of registration card: 1511
 15اسد  1358کابل  /افغانستان
 21اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید سید علی پیشتاز Sayed Ali Pishtaz
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید علی پیشتاز
شماره مسلسل 1511 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Ali Pishtaz
Number of registration card: 1511
 15اسد  1358کابل  /افغانستان
 21اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید سید علی پیشتاز Sayed Ali Pishtaz
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید علی پیشتاز
شماره مسلسل 1511 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Ali Pishtaz
Number of registration card: 1511
 15اسد  1358کابل  /افغانستان
 21اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید سید علی پیشتاز Sayed Ali Pishtaz

Page 6 of 6

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد علی جمالی
شماره مسلسل 1510 :

Mohammad Ali Jamali
Number of registration card: 1510
آخر میزان  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد علی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4598صقحه  103ولئ غالم حسین اشتباه
است  .بلکه ولد غالم حسن درست است.
شماره در لیست هالند التین
 4605صفحه 163
شماره در لیست اگسا
قلمی  4611صفحه  / 150تایپی 174
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد علی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید محمد علی جمالی
مرحوم مدیر غالم حسن خان
1329
29
فارغ التحصیل اول نمره دارلمعلمین عالی قندهار
معلم لیسه چندل بآی پغمان
مجرد

برادر ( 2ـ )3
مسکونه قریه قولیاقول ولسوالی قره باغ غزنی
از خانه اسیر شدند گوالی مهتاب قلعه ده قابل والیت کابل ساعت  9:30شب
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شب شنبه که پروگرام سوال های ذهنی از طریق رادیو پخش میشد رخصتی مکاتب بود
زمستان پر از برف بود محل سکونت گوالی مهتاب قلعه ده قابل والیت کابل

مشخصات شهید محمد علی در لیست اگسا

Page 1 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد علی
غالم حسن

مسکونه قره باغ غزنی

محمد علی جمالی Mohammad Ali Jamali

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد علی جمالی
1510 : شماره مسلسل

Mohammad Ali Jamali
Number of registration card: 1510
 افغانستان/  کابل1358 آخر میزان
 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4605 Page 163
07.09.1358 approx.(27.11.1979)
Mohammad Ali
Gholam Hassan
Teacher
Karabagh-Ghazni

Mohammad Ali
Gholam Hassan

1950
30.07.1358 approx.(21.10.1979)
29
Academic
single

Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
حسین جمالی

Australia, Melbourne (3 – 2)
h_jamalie@y7mail.com
https://www.facebook.com/hossain.jamalie
02.11.2014

Mohammad Ali Jamali محمد علی جمالی

 ورثه گرامی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید محمد علی جمالی
شماره مسلسل 1510 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 3 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Ali Jamali
Number of registration card: 1510
آخر میزان  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

محمد علی جمالی Mohammad Ali Jamali

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد علی جمالی
شماره مسلسل 1510 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Ali Jamali
Number of registration card: 1510
آخر میزان  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

محمد علی جمالی Mohammad Ali Jamali

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد علی جمالی
شماره مسلسل 1510 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Ali Jamali
Number of registration card: 1510
آخر میزان  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

محمد علی جمالی Mohammad Ali Jamali

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میر محمد اسحاق جوادی
شماره مسلسل 1518

Mir Mohammad Ishaq Jawadi
Number of registration card: 1518
 22حوت  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید میر محمد اسحاق جوادی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4695صفحه 105
شماره در لیست هالند التین
 4702صفحه 165
شماره در لیست اگسا
قلمی  4708صفحه  / 152تایپی 272
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید میر محمد اسحاق جوادی
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید میر محمد اسحاق جوادی
مرحوم میر محمد ابراهیم
حدود  1304هجری شمسی
حدودا  54ساله
فارغ التحصیل صنف  12بودند و علوم متداوله دینی را در سطوح باال نزد بزرگانی
چون مولوی قدیر ،نجف علی خان نجاتی ،آغا میر آغا پدر بزرگوار شهید میر علی
اصغر شعاع و دیگر علمای آن زمان نیز آموخته بودند.
نایب قنسول افغانستان در شهر مشهد کشور ایران  ،تجارت
متأهل
 7پسر و  1دختر
1ـ2 / 1ـ2 / 2ـ7 / 3ـ1
فوت یافته اند
فرزندان
منطقه چنداول کابل
از منزل مسکونی ساعت  12:30نصف شب
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید میر محمد اسحاق جوادی در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
میر محمد اسحاق
محمد ابراهیم
کارگر شرکت جوادی
مسکونه چنداول

شهید میر محمد اسحاق جوادی Mir Mohammad Ishaq Jawadi

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میر محمد اسحاق جوادی
1518 شماره مسلسل

Mir Mohammad Ishaq Jawadi
Number of registration card: 1518
 افغانستان/  کابل1357  حوت22
 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4702 Page 165
07.09.1358 approx.(27.11.1979)
Mir Mohammad Ishaq
Mir Mohammad Ibrahim

Empl. Jawadi Company
Chindaul

Mir Mohammad Ishaq
Mir Mohammad Ibrahim
approx. 1925
22.12.1357 approx.(02.03.1979)
approx. 54
Secondary School
Married
8 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
،  ابوذرجوادی،  نور آغا جوادی،  فاضل جوادی، میر علی احمد فلسفی جوادی
004917622023123
Germany-Münster
https://www.facebook.com/miraliahmad.djawadi
06.02.2015

Mir Mohammad Ishaq Jawadi شهید میر محمد اسحاق جوادی

 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید میر محمد اسحاق جوادی
شماره مسلسل 1518
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mir Mohammad Ishaq Jawadi
Number of registration card: 1518
 22حوت  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید میر محمد اسحاق جوادی Mir Mohammad Ishaq Jawadi

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میر محمد اسحاق جوادی
شماره مسلسل 1518
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mir Mohammad Ishaq Jawadi
Number of registration card: 1518
 22حوت  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید میر محمد اسحاق جوادی Mir Mohammad Ishaq Jawadi

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میر محمد اسحاق جوادی
شماره مسلسل 1518
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mir Mohammad Ishaq Jawadi
Number of registration card: 1518
 22حوت  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید میر محمد اسحاق جوادی Mir Mohammad Ishaq Jawadi

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید منوچهر اروند
شماره مسلسل 5012

Manochehr Arwand
Number of registration card: 5012
 14اسد  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید منوچهر اروند بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید منوچهر اروند
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید منوچهر اروند با لقب  :علی آقا
مرحوم علی احمد
 30عقرب 1330
 26ساله
فارغ التحصیل رشته میخانیک
کارمند وزارت آب و برق در بخش پالن و انجنیری و کارمند پارک های صنایع
متأهل
 1پسر و  1دختر
2-6
در قید حیات هستند
فرزندان
قلعه چی بینی حصار
در راه بازگشت از وظیفه سمت منزل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید سید علی منوچهر اروند پس از واقعه  7ثور و در روز واقعه باالحصار از بین
راه باال حصار و چنداول کابل که برای انجام وظیفه و امضا اسناد به ناحیه  6چنداول
رفته بوده اند به اسارت برده شد 14 .ماه اسد  1358ماه رمضان بوده است.

مشخصات شهید منوچهر اروند در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید منوچهر اروند Manochehr Arwand
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید منوچهر اروند
5012 شماره مسلسل

Manochehr Arwand
Number of registration card: 5012
 افغانستان/  کابل1358  اسد14
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Manochehr Arwand (Ali Aqa)
Ali Ahmad
1952
14.05.1358 approx.(05.08.1979)
26
Academic
Married
2 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
همسر شان زرغونه هاشمی پرویز اروند برادر شهید ساکن آلمان
 تلفن همسر و فرزندان شهید اروند0306022250
Zarguna Hashemi, Martin-Wagner-ring 23, 12359 Berlin
https://www.facebook.com/parwez.arwand
08.02.2015

Manochehr Arwand شهید منوچهر اروند
 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید استاد حبیب الرحمن جدیر
شماره مسلسل 5024
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Habib Rahman Jadir
Number of registration card: 5024
 26حمل  1363کابل  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید استاد حبیب الرحمن جدیر بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید استاد حبیب الرحمن جدیر
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6

شغل

7
8
9
10
11
12
13
14
15

وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات
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توضیحات
حبیب الرحمن جدیر
عزیز الرحمن
 1312هجری شمسی
 51ساله

 ۱۳۳۶فارغ التحصیل فاکولته شرعیات  ،دیپلوم ماستری ژورنالیزم دانشگاه
االزهر مصر،
کارمند وزارت عدلیه  ،نویسنده ،مترجم و روزنامه نگار  ،مدیرمسوول روزنامه
های ستوری ،پروان ،بیدار ،اخبار دخلکو هیله،مدیر اطال عات وزارت اطال عات
و کلتور ،مدیرعمومی نشرات مرکز ،رییس روزنامه اصالح ،رییس روزنامه
اتفاق اسالم ،آمرنشرات سره میاشت و مدیر مسوول مجله سره میاشت .نبشته ها و
ترجمه هایش در روزنامه های اصالح ،انیس ،بیدار ،پروان ،مجله های ژوندون
،کهول ،لمر ،پیام حق و جریده هدف انتشار یافته اند.تخصص در شناساندن
شخصیت سید جمال الدین افغان داشتند .ایشان به اسمای مستعار ذیل در مطبوعات
کشور مطالبش را به نشر میرساند :ح-جیحون ،عمر عبدهللا ،حبی جاودان - ،
روستازاده ،شریعتی ،حبی کوهساری - ،آمو،حبی پدرام - ،شیپور ،ح -جدیر
- ،پدرام - ،دنیانگر ،حبی الهی ،عبدهللا شیپور ،جاودان - ،راستین ،زهره
حبی - ،قربانی  ،وطنخوا ه ،اعتدالی ،حبی الرحمن شریعتی - ،کوهی
،جهانگرد .نطاق عربی رادیو کابل بودند.
متأهل
 2پسر و  5دختر
1-1 / 2-1 / 7-1
 2همسر که هر دو همسر در قید حیات هستند
فرزندان
کارته پروان  /کابل
از بین راه وظیفه شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
بیوگرافی شهید جدیر در ادامه این کارت هویت درج گردیده است.

استاد حبیب الرحمن جدیر Habib Rahman Jadir
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Habib Rahman Jadir
Number of registration card: 5024
 افغانستان/  کابل1363  حمل26
موجود نیست

شهرت مکمله شهید استاد حبیب الرحمن جدیر
5024 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید استاد حبیب الرحمن جدیر در لیست اگسا
توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

شماره
1
2
3
4
5

-

Habib Rahman Jadir
Aziz Rahman
1933
26.01.1363 – (15.04.1984)
51
Academic
Married
7 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun
توضیحات
 هیله جدیر،  زهره، مریم جدیر

 افغانستان/  ناروی/  جرمنی/ لندن
hjadir@hotmail.com - mariamjadir@yahoo.com Zohrajadir@icloud.com
https://www.facebook.com/bfarhad2
18.06.2015

Habib Rahman Jadir استاد حبیب الرحمن جدیر
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7
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شهرت مکمله شهید استاد حبیب الرحمن جدیر
شماره مسلسل 5024
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Habib Rahman Jadir
Number of registration card: 5024
 26حمل  1363کابل  /افغانستان
موجود نیست

استاد حبیب الرحمن جدیر Habib Rahman Jadir
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید استاد حبیب الرحمن جدیر
شماره مسلسل 5024
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Habib Rahman Jadir
Number of registration card: 5024
 26حمل  1363کابل  /افغانستان
موجود نیست

بیوگرافی شهید استاد حبیب الرحمن جدیر
حبیب الرحمن جدیر فرهیخته مردی دانشمند  ،از نویسندگان ،مترجمان و روزنامه نگاران نام آور و با فضیلت زمان
خود بود .
جدیر در سال  ۱۳۱۲خورشیدی در روستای آستانه پنجشیر زاده شد  .مکتب ابتدایی و مبادی علوم اسالمی را در
زادگاه خویش به پایان رساند،با شور دانشجویانه مدرسه ابو حنیفه را تمام کرد  .در سال  ۱۳۳۶خورشیدی گواهینامه
لیسانس را از فاکولته شرعیات به دست آورده و در وزارت عدلیه بکار گمارده شد .
در همان سالها نخستین نبشته ها و ترجمه های جدیر در روزنامه انیس بازتاب یافت .او در آنزمان بیشترینه آثار
منفلکوطی ،ط  -حسین ،توفیق الحکیم و استاد عقاد را ترجمه میکرد .
جدیر دیپلوم ماستری در رشته ژورنالیزم را از دانشگاه االزهر مصر بدست آورد و متعهدانه و رسالتمند ،دانش و
کارایی خود را درین عرصه به کار گماشت .او این مسولیت های مطبوعا تی را متعهد بود :مدیرمسوول در روزنامه
های ستوری ،پروان ،بیدار ،اخبار دخلکو هیله،مدیر اطال عات وزارت اطال عات و کلتور ،مدیرعمو می نشرات
مرکز ،رییس روزنامه اصالح ،رییس روزنامه اتفاق اسالم ،آمرنشرات سره میاشت و مدیر مسوول مجله سره میاشت
 .نبشته ها و ترجمه هایش در روزنامه های اصالح ،انیس ،بیدار ،پروان ،مجله های ژوندون ،کهول ،لمر ،پیام حق و
جریده هدف انتشار یافته اند  .استاد جدیر از شناسندگان با خبرت سید جمال الدین افغان بود و در عرصه معرفی
کارنامه ها و مجاهدات او کار های شایان انجام داده است .
شهید جدیر به اسمای مستعار ذیل در مطبوعات کشور مطالبش را به نشر میرساند :ح-جیحون ،عمر عبداله ،حبیب
جاودان ،ج -روستازاده ،شریعتی ،حبیب کوهساری ،ج -آمو،حبیب پدرام ،ج -شیپور ،ح -جدیر ،ج -پدرام ،ج -دنیانگر
،حبیب الهی ،عبداله شیپور ،جاودان ،ج -راستین ،زهره حبیب ،ج -قربانی ،ج وطنخوا ه،ج اعتدالی ،حبیب الرحمن
شریعتی ،ج-کوهی ،جهانگرد .جدیر بنابر تسلط کاملی که بر زبان عربی داشت سالها نطاق عربی رادیو بود .....
بالخره حبیب جدیر در  ۲۶حمل سال  ۱۳۶۳توسط سازمان جاسوسی کمونستی ببرک کارمل -نجیب هللا اختطاف
گردیده ،دگر به خانه بر نگشت  .اما نام حبیب جدیربه حیث یک شخصیت ملی ،آزادیخواه و وطندوست ،همیشه جاودان
خواهد ماند.
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استاد حبیب الرحمن جدیر Habib Rahman Jadir
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید داکتر سید عابد شاه جسور
شماره مسلسل 5025
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Dr. Sayed Abed Shah Jasur
Number of registration card: 5025
قوس  1357ننگرهار  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید داکتر سید عابد شاه جسور بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید داکتر سید عابد شاه جسور
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام

توضیحات
داکتر سید عابد شاه جسور

سید صاحب شاه خان
 1333هجری شمسی در قریه سرخرود والیت ننگرهار
 25ساله
فارغ التحصیل فاکولته طب ننگرهار
آمــر مـرکـز صحی کجکی هـلمند
مجرد

خانواده
والیت ننگرهار
از اتاق محصلی شان در ننگرهار
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید در ماه قوس 1357در والیت ننګرهار دستګیر و بزندان افګنده شد و بعد از ماه
ســرطان  1358مفقوداالثر ګردید .خانواده اش تا ماه ثور  1358از او احوال داشت
ولی بعدا ز ماه سرطان همان سا ل جواب مقامات زندان جالل آ با د این بود که آنها را
به کابل انتقال داده اند
این شهید با دیگر هم اتاقی هایش به نامهای داکتر عبداالبرار صخره فارغ التحصیل سال
 1357پوهنځی طب ننګرهار 28ساله و داکتر ثناء الحق ثنایی فارغ التحصیل ســال
 1355پوهنځی طب ننګرهار و داکتر مؤظف در شفاخانه ای صحت طفل کابل 29
ساله و شـــهـیـد مـعـلم شـــیر افــضــل معلم لیلیه ای پولیتخنیک کـابـل  31ساله هم زمان
در شهر جالل آباد از طرف رژیم حزب خلق دستگیر گردیده و ابتدا در فرقه غنی خیل
زندانی شد و بعدا" به زندان جالل آباد انتقال یافت به اسارت برده شده اند .

مشخصات شهید داکتر سید عابد شاه جسور در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
داکتر سید عابد شاه جسور Dr. Sayed Abed Shah Jasur
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Dr. Sayed Abed Shah Jasur
Number of registration card: 5025
 افغانستان/  ننگرهار1357 قوس
موجود نیست

شهرت مکمله شهید داکتر سید عابد شاه جسور
5025 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

آدرس

5

-

Dr. Sayed Abed Shah Jasur
Sayed Saheb Shah Khan
1954
??.09.1357 approx.(??.11.1978)
25
Academic
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

24.06.2015

Dr. Sayed Abed Shah Jasur داکتر سید عابد شاه جسور
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید داکتر سید عابد شاه جسور
شماره مسلسل 5025
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Dr. Sayed Abed Shah Jasur
Number of registration card: 5025
قوس  1357ننگرهار  /افغانستان
موجود نیست

ارسالی از طرف دوستان شهید داکتر سید عابد شاه جسور ،
بــرادر ګــرانمایه ای مان  ،جوانی که فقط  ۲۷بهار از زندګی ګذشتاند و بشیوه ای درد ناک واسفبار از زندګی بی
نصیب ساخته شد ،پدر ومادر و ما برادران وخواهرانش را درد جانګداز وحرمان بی پایان بجا ګذاشتند .ازهمه درناک
تر اینکه پدر رنجدیده ما بعد از سپری نمودن ښښ ماه زندان پلچرخی در امید بازګشت برادرم باالخره با درد بی درمان
سرطان مصاب شده با او پیوست وجاودانه شدو مادرک ما تا اکنون در حسرت فرزندش با ذکر نامش میګرید وهرکه
روحــــش .فوت شود نزد اقاربش رفته با آنها میګرید این پالیدن یک وسیله وبهانه است تا در حسرت فرزندش بګرید
!!شـــــاد و یــادش ګـــرامــی باد
هـمـزمان با برادر شــهید م دوکتور ســـید عــابـد شــاه ســـه تن از هـم اطاقی های زندانش شــهید دوکتور عبداالبرار
«صخره» فارغ التحصیل سال  ۱۳۵۷پوهنځی طب ننګرهار ۲۸ساله ،شـــهید دوکتور ثناءالحق«ثنایی» فارغ التحصیل
ســال  ۱۳۵۵پوهنځی طب ننګرهار ،دوکتور مؤظف در شفاخانه ای صحت طفل کابل  ۲۹ساله وشـــهـیـد مـعـلم شـــیر
افــضــل معلم لیلیه ای پولیتخنیک کـابـل ۳۱ساله مفقوداالثر شدند

سید عا بد شاه فرزند سید صاحب شاه خان در سال  1333شمسی در قریه سرخرود والیت ننگرهار چشم بدنیا گشود.
سید عابد شاه از آوان کودکی در دامان خانواده معارف دوست و سر پرستی پدر بزرگوارش سید صاحب شاه خان که
صاحب منصب وطندوست ،آزاده وبا انضباط بود درس مروت و آزادگی آموخت.
سید عا بد شاه دوره ابتدائیه رادر مکتب دقیقی بلخی کابل منحیث شاگرد ممتاز ختم کرد و به لیسه حبیبیه شامل شد .از
صنف دهم لیسه حبیبیه به لیسه ننگرهار رفت .دوران لیسه را در والیت ننگرهار به پایان رسانید و بعد از ختم لیسه
شامل فاکولته طب ننگرهار گردید .با فارغ شدن از فاکولته طب منحیث داکتر در بند کجکی والیت هلمند مقرر گردید.
دکتور سید عابد شاه در ماه قوس  1357جهت دیدار خانواده و دوستانش از کجکی به کابل آمد .بعدا" با استفاده از
فرصت جهت دیدار دوستانش از کابل به جالل آباد رفت .دوکتور سید عابد شاه با چند تن از دوستانش در شهر جالل آباد
از طرف رژیم حزب خلق دستگیر گردیده و ابتدا در فرقه غنی خیل زندانی شد و بعدا" به زندان جالل آباد انتقال یافت.
خانواده اش تا ماه ثور  1358از او احوال داشت ولی بعدا ز ماه سرطان همان سا ل جواب مقامات زندان جالل آ با د این
بود که آنها را به کابل انتقال داده اند .پدر درانتظار همچو فرزند برومند و آماده خدمت به مردم ووطن  ،در
انتظاروحسرت دیدارش با دل پر سوز چشم از جهان پوشید و مادر سیاه پوش و چشم به راه او به امید روشنی درقعر این
یلدای دل آزار چشم به روشنی صبح در انتظار نشسته است.
از همان روز ها تا حال خانواده و دوستانش اطالعی از او ندارند .کسانی هستند که از چگونگی سرنوشت او اطالع
دارند ،از جمله حمزه مدیر بانک ومنشی حزبی کمیته والیتی ننگرهار ،فکور استاد فاکولته طب ننگرهار و گلدادتنی
رئیس کانال ننگرهار در آن دوره میباشد.
آرزومندیم خانواده و برادران این دوکتور جوانمرد و آزاده وطن جزئیات زندگی پر باراو را به دوستان وهموطنان
خویش روشن نمایند .خانواده و دوستانش با تحمل سالها رنج و دوری همچو یک شخصیت جوانمرد و دلسوز سوخته
وساخته اند ودر جستجوی هر گونه معلوماتی اند که نشان از او داشته باشد
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داکتر سید عابد شاه جسور Dr. Sayed Abed Shah Jasur
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جګلن دمحم امین ستانکزی

Mohammad Amin
Number of registration card6005:
1357 Logar/ Afghanistan

شماره مسلسل ۶۰۰۵:
تاریخ اسارت۱۳۵7 :
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید جګلن دمحم امین ستانکزی برمبنای لیست افشاشده

شماره
1
2
3
4

آدرس لیست
شماره درلیست هالند فارسی
شمارهدرلیست هالندالتین
شمارهدرلیست اگسا
تاریخ شهادت درج درلیست اگسا

توضیحات
موجودنیست
موجود نیست
موجود نیست
موجودنیست

مشخصات خانوادگی شهید جګلن دمحم انور ستانکزی
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت

6

شغل

7
8
9
10
11
12
13
14

وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
ازکدام محل اسیرشد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
جګلن دمحم امین( ستانکزی)
عبدالعزیز

پیلوت طیارات جیت جنګی سو و میګ  – 21ریس ارګان غند طیارات سو لوای هوای
بګرام
متاهل

لریه غزنی خیل ،ولسوایی دمحم آغه والیت لوګر
از بګرام
مزار ندارد شهید سوختانده شد در لوای هوای بګرام
جگړن دمحم امین ﴿ ستانکزي ﴾ فرزند عبدالعزیز  -پیلوت طیارات جیت جنگي سو و میگ  - ٢١ریس ارکان
عند طیارات سو  ،لواي هواي بگرام  -مسکونه لریه غزني خیل  ،ولسوالي دمحم آغه  ،والیت لوگر١٤ -
سرطان  ١٣٥٧هجري شمسي به ارتباط و اتهام دست داشتن در کود تاي ډگروال عظیم خان دستگیر و
مرمي هاي راکت لید ساخته شد زنداني شد و پس از یک ماه در لواي هواي بگرام در صندوق خالي چوبي
و آن صندوق را با آتش کشیدند و جگړن دمحم امین را زنده سوختانده و شهید ساختند  .صاحب منصبان آن
ولت بگرام اکثرا شاهد زنده سوختاندن جگړن دمحم امین بودند وډگرمن انورخان افسراسبك هواي و چندین
صاحب منصب هواي دیگر این والعه را تاییئد کردند

مشخصات شهید دګروال دمحم امین ستانکزی در لیست اگسا
توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

ی جګلن دمحم امین Mohammad Amin
Page1 of 3شه د
تهیه کننده مسعوده رستمی با معرفی جانان شفك در فیسبوک انجمن خانواده شهدای افغانستانschahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید جګلن دمحم امین ستانکزی

Mohammad Amin
Number of registration card6005:
1357 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۶۰۰۵: شماره مسلسل
۱۳۵7 :تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Not there
“
“
“
“

Mohammad Amin

Abdul Aziz
04/07/1978 (14/04/1357)
Army Academic
Mar

No place he burned a live

توضیحات
جانان شفك
Janan Shafaq
Sawab888(@)Facebook.com
ادرس فیسبوک

07.02.2015

شماره اطالعات درخواستی
ولیدم
1
شمارهتلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محلسکونت
4
آدرسایمیل
5
آدرسفیسبوک
6
تاریختهیهکارتهویت
7

Mohammad Amin ی جګلن دمحم امین
شه دPage2 of 3
schahied@yahoo.deتهیه کننده مسعوده رستمی با معرفی جانان شفك در فیسبوک انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید وکیل غالم علی
شماره مسلسل 1523 :

Gholam Ali
Number of registration card: 1523
 30حمل  1358کابل  /افغانستان
 30حمل  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید وکیل غالم علی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 272صفحه 7
شماره در لیست هالند التین
 271صفحه 11
شماره در لیست اگسا
قلمی  273صفحه  / 9تایپی 282
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  30حمل  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید وکیل غالم علی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید وکیل غالمعلی
مرحوم شیر علی
1283
85
تحصیالت خانگی
وکیل نانوایان
متأهل
 9پسر و  2دختر
از طرف انجمن خانواده شهدا فقط کد داده می شود
وفات یافته اند
) (4-2فرزندان
کارته سخی  ،جمال مینه
از منزل شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید غالمعلی  4فرزند رشیدش نیز توسط باند حزب خلق و پرچم به شهادت رسیده اند
و در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند با شماره های مسلسل :
 1524ـ حسین بخش 1525ـ خادم حسین 1526ـ محمد حسین  1527ـ محمد نبی

مشخصات شهید وکیل غالم علی در لیست اگسا

توضیحات
غالم علی
شیر علی
وکیل نانوایان
خمینی
مسکونه جمال مینه

شهید وکیل غالم علی Gholam Ali
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید وکیل غالم علی
1523 : شماره مسلسل

Gholam Ali
Number of registration card: 1523
 افغانستان/  کابل1358  حمل30
 افغانستان/  کابل1358  حمل30

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

271 Page 11
30.01.1358 approx.(21.04.1979)
Gholam Ali
Sher Ali

Repres. Of Baker Union
Jamal-Mina
Khomeini

Gholam Ali
Sher Ali

1904
01.02.1358 approx.(21.04.1979)
85
preliminary
Married
11 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 سرور هزاره، حاجی حسین داد
001-613-574-0667
0016476205130
Kanada-Ottawa (4-2)
sarwarhazara@hotmail.com
12.11.2014

Gholam Ali شهید وکیل غالم علی

 ورثه شهید: با همکاری

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید وکیل غالم علی
شماره مسلسل 1523 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Gholam Ali
Number of registration card: 1523
 30حمل  1358کابل  /افغانستان
 30حمل  1358کابل  /افغانستان

شهید وکیل غالم علی Gholam Ali
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید وکیل غالم علی
شماره مسلسل 1523 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Gholam Ali
Number of registration card: 1523
 30حمل  1358کابل  /افغانستان
 30حمل  1358کابل  /افغانستان

شهید وکیل غالم علی Gholam Ali
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید وکیل غالم علی
شماره مسلسل 1523 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Gholam Ali
Number of registration card: 1523
 30حمل  1358کابل  /افغانستان
 30حمل  1358کابل  /افغانستان

شهید وکیل غالم علی Gholam Ali

Page 5 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حسین بخش
شماره مسلسل1524 :

Hussain Bakhsh
Number of registration card: 1524
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید حسین بخش بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2523صفحه 57
شماره در لیست هالند التین
 2527صفحه 91
شماره در لیست اگسا
قلمی  2543صفحه  / 81تایپی 966
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  5سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید حسین بخش
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید حسین بخش
شهید وکیل غالم علی
1324
34
ابتدایی
کاسب
متأهل
 2پسر  2دختر
8/ 10 /12
فوت یافتند
فرزندان
کارته سخی  ،جمال مینه
از منزل شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید حسین بخش  ،پدر و  3برادرش نیز توسط باند حزب خلق و پرچم به شهادت
رسیده اند و در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند با شماره های
مسلسل :
 1523ـ غالمعلی (پدر) 1525ـ خادم حسین 1526ـ محمد حسین  1527ـ محمد نبی

مشخصات شهید حسین بخش در لیست اگسا
توضیحات
حسین بخش
غالم علی
اشرار
مسکونه جمال مینه

شهید حسین بخش Hussain Bakhsh
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حسین بخش
1524 :شماره مسلسل

Hussain Bakhsh
Number of registration card: 1524
 افغانستان/  کابل1358  سرطان3  یا2
 افغانستان/  کابل1358  سرطان5

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2527 Page 91
05.04.1358 approx.(25.06.1979)
Hussain Bakhsh
Gholam Ali
Jamal-Mina

Ashrar

Hussain Bakhsh
Gholam Ali
1945
02 or 03.04.1358 approx.(22 or 23.06.1979)
34
preliminary
Married
4 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 سرور هزاره، محمد حیدر، حاجی حسین داد
001-613-574-0667
0016476205130
Kanada-Ottawa (4-2)
sarwarhazara@hotmail.com
12.11.2014

Hussain Bakhsh شهید حسین بخش

 ورثه شهید: با همکاری

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید حسین بخش
شماره مسلسل1524 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Hussain Bakhsh
Number of registration card: 1524
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید حسین بخش Hussain Bakhsh
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حسین بخش
شماره مسلسل1524 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Hussain Bakhsh
Number of registration card: 1524
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید حسین بخش Hussain Bakhsh
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حسین بخش
شماره مسلسل1524 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Hussain Bakhsh
Number of registration card: 1524
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید حسین بخش Hussain Bakhsh

Page 5 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید خادم حسین
شماره مسلسل 1525:

Khadem Hussain
Number of registration card: 1525
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید خادم حسین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2498صفحه 56
شماره در لیست هالند التین
 2502صفحه 91
شماره در لیست اگسا
قلمی  2518صفحه  / 80تایپی 941
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  5سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید خادم حسین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید خادم حسین
شهید وکیل غالم علی
1328
30
فارغ التحصیل صنف دوازدهم
مأمور وزارت معارف
مجرد

) (4-2برادران و خواهران
کارته سخی  ،جمال مینه
از منزل شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهیدخادم حسین  ،پدر و  3برادرش نیز توسط باند حزب خلق و پرچم به شهادت رسیده
اند و در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند با شماره های مسلسل :
 1523ـ غالمعلی (پدر) 1524ـ حسین بخش 1526ـ محمد حسین  1527ـ محمد نبی

مشخصات شهید خادم حسین در لیست اگسا
توضیحات
خادم حسین
غالم علی
اشرار
مسکونه جمال مینه

خادم حسین Khadem Hussain
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید خادم حسین
1525: شماره مسلسل

Khadem Hussain
Number of registration card: 1525
 افغانستان/  کابل1358  سرطان3  یا2
 افغانستان/  کابل1358  سرطان5

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2502 Page 91
05.04.1358 approx.(25.06.1979)
Khadem Hussain
Gholam Ali
Jamal-Mina
Ashrar

Khadem Hussain
Gholam Ali
1949
02 or 03.04.1358 approx.(22 or 23.06.1979)
30
Secondary School
single

Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 سرور هزاره، محمد حیدر، حاجی حسین داد
001-613-574-0667
0016476205130
Kanada-Ottawa (4-2)
sarwarhazara@hotmail.com
12.11.2014

Khadem Hussain خادم حسین

 ورثه شهید: با همکاری

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید خادم حسین
شماره مسلسل 1525:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Khadem Hussain
Number of registration card: 1525
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

خادم حسین Khadem Hussain
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید خادم حسین
شماره مسلسل 1525:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Khadem Hussain
Number of registration card: 1525
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

خادم حسین Khadem Hussain
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید خادم حسین
شماره مسلسل 1525:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Khadem Hussain
Number of registration card: 1525
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

خادم حسین Khadem Hussain
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسین
شماره مسلسل 1526 :

Mohammad Hussain
Number of registration card: 1526
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد حسین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2496صفحه 56
شماره در لیست هالند التین
 2500صفحه 91
شماره در لیست اگسا
قلمی  2516صفحه  / 80تایپی 939
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  5سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد حسین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید محمد حسین
شهید وکیل غالم علی
1330
28
ابتدایی
کاسب
مجرد

)(4-2خواهران و برادران
کارته سخی  ،جمال مینه
از منزل شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهیدمحمد حسین  ،پدر و  3برادرش نیز توسط باند حزب خلق و پرچم به شهادت رسیده
اند و در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند با شماره های مسلسل :
 1523ـ غالمعلی (پدر) 1524ـ حسین بخش 1525ـ خادم حسین  1527ـ محمد نبی

مشخصات شهید محمد حسین در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد حسین
غالم علی
اشرار
مسکونه جمال مینه

شهید محمد حسین Mohammad Hussain

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسین
1526 : شماره مسلسل

Mohammad Hussain
Number of registration card: 1526
 افغانستان/  کابل1358  سرطان3  یا2
 افغانستان/  کابل1358  سرطان5

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2500 Page 91
05.04.1358 approx.(25.06.1979)
Mohammad Hussain
Gholam Ali
Jamal-Mina
Ashrar

Mohammad Hussain
Gholam Ali
1951
02 or 03.04.1358 approx.(22 or 23.06.1979)
28
preliminary
single

Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 سرور هزاره، محمد حیدر، حاجی حسین داد
001-613-574-0667
0016476205130
Kanada-Ottawa (4-2)
sarwarhazara@hotmail.com
12.11.2014

Mohammad Hussain شهید محمد حسین

 ورثه شهید: با همکاری

 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید محمد حسین
شماره مسلسل 1526 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Hussain
Number of registration card: 1526
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد حسین Mohammad Hussain

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسین
شماره مسلسل 1526 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Hussain
Number of registration card: 1526
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد حسین Mohammad Hussain

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسین
شماره مسلسل 1526 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Hussain
Number of registration card: 1526
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد حسین Mohammad Hussain

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسین
شماره مسلسل 1526 :

Mohammad Hussain
Number of registration card: 1526
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد حسین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2496صفحه 56
شماره در لیست هالند التین
 2500صفحه 91
شماره در لیست اگسا
قلمی  2516صفحه  / 80تایپی 939
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  5سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد حسین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید محمد حسین
شهید وکیل غالم علی
1330
28
ابتدایی
کاسب
مجرد

)(4-2خواهران و برادران
کارته سخی  ،جمال مینه
از منزل شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهیدمحمد حسین  ،پدر و  3برادرش نیز توسط باند حزب خلق و پرچم به شهادت رسیده
اند و در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند با شماره های مسلسل :
 1523ـ غالمعلی (پدر) 1524ـ حسین بخش 1525ـ خادم حسین  1527ـ محمد نبی

مشخصات شهید محمد حسین در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد حسین
غالم علی
اشرار
مسکونه جمال مینه

شهید محمد حسین Mohammad Hussain

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسین
1526 : شماره مسلسل

Mohammad Hussain
Number of registration card: 1526
 افغانستان/  کابل1358  سرطان3  یا2
 افغانستان/  کابل1358  سرطان5

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2500 Page 91
05.04.1358 approx.(25.06.1979)
Mohammad Hussain
Gholam Ali
Jamal-Mina
Ashrar

Mohammad Hussain
Gholam Ali
1951
02 or 03.04.1358 approx.(22 or 23.06.1979)
28
preliminary
single

Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 سرور هزاره، محمد حیدر، حاجی حسین داد
001-613-574-0667
0016476205130
Kanada-Ottawa (4-2)
sarwarhazara@hotmail.com
12.11.2014

Mohammad Hussain شهید محمد حسین

 ورثه شهید: با همکاری

 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید محمد حسین
شماره مسلسل 1526 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Hussain
Number of registration card: 1526
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد حسین Mohammad Hussain

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسین
شماره مسلسل 1526 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Hussain
Number of registration card: 1526
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد حسین Mohammad Hussain

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسین
شماره مسلسل 1526 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Hussain
Number of registration card: 1526
 2یا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 5سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد حسین Mohammad Hussain

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جگرن محمد نعیم
شماره مسلسل 1539 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Major Mohammad Naim
Number of registration card: 1539
 22ماه ثور  1358والیت پروان  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید جگرن محمد نعیم بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1344صفحه 30
شماره در لیست هالند التین
 1334صفحه 48
شماره در لیست اگسا
قلمی  1347صفحه  / 43تایپی 1417
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  3جوزای  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید جگرن محمد نعیم
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید جگرن محمد نعیم
محمد سرور
1300
58
جگرن
جگرن  ،عسکری
متأهل
 4پسر و  2دختر
)(3-1
در قید حیات هستند
فرزندان
والیت پروان
از منزل مسکونی شان ساعت  2شب
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
دو برادر شهید محمد نعیم توسط حزب منفور خلق به شهادت رسیده اند که با شماره های
مسلسل ذیل در انجمن خانواده شهدای افغانستان ثبت شده اند:
 1540ـ شهید صفی هللا و  5005ــ شهید حیات هللا
از فامیلهای شهید محمد نعیم شهیدان ذیل نیز در انجمن خانواده شهدا راجستر شده اند:
 1541نور الرحمان ــ  1542عبدالجمیل ــ  1543دل آقا ــ  1544سید عبیدهللا ــ 1586
سلطان محمد

مشخصات شهید جگرن محمد نعیم در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد نعیم
محمد سرور
سابق قوماندان فعال متقاعد
اخوانی

شهید جگرن محمد نعیم Major Mohammad Naim
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جگرن محمد نعیم
1539 : شماره مسلسل

Major Mohammad Naim
Number of registration card: 1539
 افغانستان/  والیت پروان1358  ماه ثور22
 افغانستان/  کابل1358  جوزای3

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1334 page 48
03.03.1358 approx.(23.05.1979)
Mohammad Nahim
Mohammad Sarwar

Officer Retired Commander
Ikhwani

Mohammad Nahim
Mohammad Sarwar
1921
22.02.1358 approx.(13.05.1979)
58
Academic
Married
6 children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
جناب عبدهللا حلیم

Australia- Sydney (3-1)
Istiqlal21@hotmail.com
https://www.facebook.com/abdullah.halim.3
22.11.2014

Major Mohammad Naim شهید جگرن محمد نعیم
 جناب عبدهللا حلیم: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید جگرن محمد نعیم
شماره مسلسل 1539 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Major Mohammad Naim
Number of registration card: 1539
 22ماه ثور  1358والیت پروان  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید جگرن محمد نعیم Major Mohammad Naim
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جگرن محمد نعیم
شماره مسلسل 1539 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Major Mohammad Naim
Number of registration card: 1539
 22ماه ثور  1358والیت پروان  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید جگرن محمد نعیم Major Mohammad Naim
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جگرن محمد نعیم
شماره مسلسل 1539 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Major Mohammad Naim
Number of registration card: 1539
 22ماه ثور  1358والیت پروان  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید جگرن محمد نعیم Major Mohammad Naim
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید صفی هللا
شماره مسلسل 1540 :

Safiullah
Number of registration card: 1540
 11میزان  1358کابل  /افغانستان
 21عقرب  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید صفی هللا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4338صفحه 98
شماره در لیست هالند التین
 4342صفحه 156
شماره در لیست اگسا
قلمی  4351صفحه  / 138تایپی 3
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  21عقرب  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید صفی هللا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید صفی هللا
محمد سرور
1337
 21ساله
فارغ التحصیل صنف 12
کارمند دافغانستان بانک شعبه شاری باغ باال
مجرد

برادران
چهل ستون کابل
از منطقه چهل ستون كابل واقع سرك تخنیكم
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید حیات هللا وشهید صفي هللا از منطقه چهل ستون كابل واقع سرك تخنیكم از طرف
شب محاصره شدند شهید حیات هللا كه میدانست اورا راه نجات ندارد به مقابله پرداخت
سپس زخم برداشته بود یعني هنگام دستگیري سخت مجروح بود درضمن این شهید
٣نفر از كسانیكه براي دستگیري امده بودند نیز از پادراورد مجموعا دو برادر همراه با
.شوهر همشیره شان نور الرحمن ولد محمد طاهر بدست دولت اسیر شدند
دو برادر شهید صفی هللا توسط حزب منفور خلق به شهادت رسیده اند که با شماره های
مسلسل ذیل در انجمن خانواده شهدای افغانستان ثبت شده اند:
 1539ـ شهید جگرن محمد نعیم و  5005ــ شهید حیات هللا
از فامیلهای شهید عبدالجمیل شهیدان ذیل نیز در انجمن خانواده شهدا راجستر شده اند:
 1542عبدالجمیل ــ  1541نور الرحمان ــ  1543دل آقا ــ  1544سید عبیدهللا ــ 1586
سلطان محمد

مشخصات شهید صفی هللا در لیست اگسا
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توضیحات
صفی هللا
محمد سرور
مامور دافغانستان بانک
اخوانی
مسکونه بگرام
شهید صفی هللا Safiullah
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید صفی هللا
1540 : شماره مسلسل

Safiullah
Number of registration card: 1540
 افغانستان/  کابل1358  میزان11
 افغانستان/  کابل1358  عقرب21

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4342 page 156
21.08.1358 approx.(12.11.1979)
Safiullah

Mohammad Sarwar
Empl. Afghan Bank

Bagram
Ikhwani

Safiullah
Mohammad Sarwar
1958
11.07.1358 approx.(02.10.1979)
21
Secondary School
single

Brothers
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
جناب عبدهللا حلیم

Australia- Sydney (3-1)
Istiqlal21@hotmail.com
https://www.facebook.com/abdullah.halim.3
22.11.2014

Safiullah شهید صفی هللا
 جناب عبدهللا حلیم: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید صفی هللا
شماره مسلسل 1540 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Safiullah
Number of registration card: 1540
 11میزان  1358کابل  /افغانستان
 21عقرب  1358کابل  /افغانستان

شهید صفی هللا Safiullah
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید صفی هللا
شماره مسلسل 1540 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Safiullah
Number of registration card: 1540
 11میزان  1358کابل  /افغانستان
 21عقرب  1358کابل  /افغانستان

شهید صفی هللا Safiullah
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید صفی هللا
شماره مسلسل 1540 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Safiullah
Number of registration card: 1540
 11میزان  1358کابل  /افغانستان
 21عقرب  1358کابل  /افغانستان

شهید صفی هللا Safiullah
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید نور الرحمان
شماره مسلسل 1541

Nurulrahman
Number of registration card: 1541
 11میزان  1358کابل  /افغانستان
 21عقرب  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید نور الرحمن بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4367صفحه 98
شماره در لیست هالند التین
 4371صفحه 156
شماره در لیست اگسا
قلمی  4380صفحه  / 139تایپی 18
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  21عقرب  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید نور الرحمن
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت

6

شغل

7
8
9
10
11
12
13
14

وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

توضیحات
شهید نور الرحمن
محمد طاهر
 1334هجری شمسی
 24ساله
فارغ التحصیل صنف  12لیسه
آزاد همراه با پدرش و سپورت که در چندین مسابقه بوكسري شركت كرده بود ودروزن
خودش چندین موفقعیت نیز بدست اورده بود
مجرد

خانواده
چهلستون کابل
از منطقه چهل ستون كابل واقع سرك تخنیكم
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید حیات هللا وشهید صفي هللا (برادران) و شهید نور الرحمان (داماد خانواده) از
منطقه چهل ستون كابل واقع سرك تخنیكم از طرف شب محاصره شدند شهید حیات هللا
كه میدانست اورا راه نجات ندارد به مقابله پرداخت سپس زخم برداشته بود یعني هنگام
دستگیري سخت مجروح بود درضمن این شهید ٣نفر از كسانیكه براي دستگیري امده
بودند نیز از پادراورد .و متعاقبا هر سه بدست خلقی ها دستگیر شدند.
جمعا سه برادر و یک داماد و چند جوان دیگر از فامیل این خانواده توسط حزب منفور
خلق به شهادت رسیده اند که با شماره های مسلسل ذیل در انجمن خانواده شهدای
افغانستان ثبت شده اند:
 1539ـ شهید جگرن محمد نعیم (خسربره) و  1540ــ شهید صفی هللا (خسربره) ،
 5005حیات هللا (خسربره) ــ  1542شهید عبدالجمیل (فامیل)
 1543دل آقا (فامیل) ــ  1544سید عبیدهللا (فامیل) ــ  1586سلطان محمد

مشخصات شهید نور الرحمن در لیست اگسا
شماره شهرت مکمله
نام
1
نام پدر
2
شغل
3
اتهام
4
آدرس
5
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توضیحات
نور الرحمان
محمد طاهر
دهقان
مسکونه جنگلک
شهید نور الرحمن Nurulrahman
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید نور الرحمان
1541 شماره مسلسل

Nurulrahman
Number of registration card: 1541
 افغانستان/  کابل1358  میزان11
 افغانستان/  کابل1358  عقرب21

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4371 Page 156
21.08.1358 – (12.11.1979)
Nurulrahman
Mohammad Taher
Farmer
Jangalak

Nurulrahman
Mohammad Taher

1955
11.07.1358 (03.10.1979)
24
Gymnasial
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
جناب عبدهللا حلیم

Australia- Sydney (3-1)
Istiqlal21@hotmail.com
https://www.facebook.com/abdullah.halim.3
26.07.2015

Nurulrahman شهید نور الرحمن
 جناب عبدهللا حلیم: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید نور الرحمان
شماره مسلسل 1541
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Nurulrahman
Number of registration card: 1541
 11میزان  1358کابل  /افغانستان
 21عقرب  1358کابل  /افغانستان

شهید نور الرحمن Nurulrahman
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید نور الرحمان
شماره مسلسل 1541
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Nurulrahman
Number of registration card: 1541
 11میزان  1358کابل  /افغانستان
 21عقرب  1358کابل  /افغانستان

شهید نور الرحمن Nurulrahman
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید نور الرحمان
شماره مسلسل 1541
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Nurulrahman
Number of registration card: 1541
 11میزان  1358کابل  /افغانستان
 21عقرب  1358کابل  /افغانستان

شهید نور الرحمن Nurulrahman
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالجمیل
شماره مسلسل 1542

Abdul Jamil
Number of registration card: 1542
 1جوزا  1358کابل  /افغانستان
 3جوزا  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالجمیل بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1358صفحه 31
شماره در لیست هالند التین
 1348صفحه 48
شماره در لیست اگسا
قلمی  1361صفحه  / 44تایپی 1431
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  3جوزا  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید عبدالجمیل
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
عبدالجمیل
محمد رفیق
 1320هجری شمسی
 38ساله
فارغ التحصیل دارالمعلمین
معلم وتفتیش بخش وزارت معارف
متأهل
 3پسر و  2دختر ( صرف یک پسر شان در قید حیات اند)
1/1
در قید حیات اند
فرزندان
والیت پروان
از داخل صنف درسي از لیسه عالي بگرام والیت پروان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از فامیلهای شهید عبدالجمیل شهیدان ذیل نیز در انجمن خانواده شهدا راجستر شده اند:
 1539شهید جگرن محمد نعیم ــ  1540شهید صفی هللا ــ  1541نور الرحمان ــ
 5005حیات هللا ــ  1543دل آقا ــ  1544سید عبیدهللا ــ  1586سلطان محمد

مشخصات شهید عبدالجمیل در لیست اگسا
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توضیحات
عبدالجمیل
محمد رفیق
معلم
ماویست
مسکونه چیگل

عبدالجمیل Abdul Jamil
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالجمیل
1542 شماره مسلسل

Abdul Jamil
Number of registration card: 1542
 افغانستان/  کابل1358  جوزا1
 افغانستان/  کابل1358  جوزا3

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1348 page 48
03.03.1358 - (24.05.1979)
Abdul Jamil

Mohammad Rafiq
Teacher
Chigal
Ikhwani

Abdul Jamil
Mohammad Rafiq
1941
01.03.1358 – 22.05.1979
38
Academic
Married
5 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
جناب عبدهللا حلیم

Australia- Sydney (3-1)
Istiqlal21@hotmail.com
https://www.facebook.com/abdullah.halim.3
16.11.2014

Abdul Jamil عبدالجمیل
 جناب عبدهللا حلیم: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید عبدالجمیل
شماره مسلسل 1542
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Abdul Jamil
Number of registration card: 1542
 1جوزا  1358کابل  /افغانستان
 3جوزا  1358کابل  /افغانستان

عبدالجمیل Abdul Jamil
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالجمیل
شماره مسلسل 1542
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Abdul Jamil
Number of registration card: 1542
 1جوزا  1358کابل  /افغانستان
 3جوزا  1358کابل  /افغانستان

عبدالجمیل Abdul Jamil
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالجمیل
شماره مسلسل 1542
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Abdul Jamil
Number of registration card: 1542
 1جوزا  1358کابل  /افغانستان
 3جوزا  1358کابل  /افغانستان

عبدالجمیل Abdul Jamil
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید عبیدهللا
شماره مسلسل 1544

Sayed Obeidullah
Number of registration card: 1544
اواخر سال  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید عبیدهللا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4
5
6
7

آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
شماره در لیست هالند التین
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
شماره در لیست مکاتیب نقل و انتقاالت زندانیان
شماره مکتوب
تاریخ صادره مکتوب

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
593
197 / 57
18.01.1358

مشخصات خانوادگی شهید سید عبیدهللا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید سید عبیدهللا
سید عبدهللا
 1333هجری شمسی
 25ساله
فارغ التحصیل صنف 12
كارمند دفتر احصایه مركزي دركابل
متأهل
 1دختر
1-1
در قید حیات هست
فرزند
قریه بابه قشقار ولسوالي میر بچه كوت
کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
تذکر  :پولیس هالند عالوه بر لیست شهدا  ،تعداد از مکاتیب رسمی را نیز افشا کرد که
بین شعبات مختلف اگسا و محابس مبادله شده بود در این مکاتیب زندانیانی را محابس
برای تحقیق و یا اعدام خواسته اند و یا دوباره بعد از تحقیق به زندان انتقال داده اند و به
مکاتیب نقل و انتقاالت معروف گردیده اند .که اسم شهید عبیدهللا در لیست توحید که جمع
آوری شده از مکانیب اعدامی ها هست پیدا شد.
از فامیلهای شهید سید عبیدهللا شهیدان ذیل نیز در انجمن خانواده شهدا راجستر شده اند:
 1539شهید جگرن محمد نعیم ــ  1540شهید صفی هللا ــ  1541نور الرحمان ــ
 1542شهید عبدالجمیل ــ  1543دل آقا ــ  5005حیات هللا ــ  1586سلطان محمد

مشخصات شهید سید عبیدهللا در لیست اگسا
توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید سید عبیدهللا Sayed Obeidullah
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید عبیدهللا
1544 شماره مسلسل

Sayed Obeidullah
Number of registration card: 1544
 افغانستان/  کابل1357 اواخر سال
موجود نیست
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation
List of transfer letter
Date of issue
Reference number

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Obeidullah
Sayed Abdullah
Mir Batcha Kot593
197 /57
18.01.1358 – (07.04.1979)

Sayed Obeidullah
Sayed Abdullah
1954
??.12. 1357 - ?? .03.1979
25
Secondary School
Married
1 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
جناب عبدهللا حلیم

Australia- Sydney (3-1)
Istiqlal21@hotmail.com
https://www.facebook.com/abdullah.halim.3
20.07.2015

Sayed Obeidullah شهید سید عبیدهللا

 جناب عبدهللا حلیم: با همکاری

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید سید عبیدهللا
شماره مسلسل 1544
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Obeidullah
Number of registration card: 1544
اواخر سال  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

شهید سید عبیدهللا Sayed Obeidullah
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید دل آغا
شماره مسلسل 1543

Del Aqa
Number of registration card: 1543

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید دل آغا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1361صفحه 31
شماره در لیست هالند التین
 1351صفحه 48
شماره در لیست اگسا
قلمی  1364صفحه  / 44تایپی 1434
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  3جوزای  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید دل آغا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
دل آغا
ملک غالمعلی

متعلم
مجرد

خانواده

در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از فامیلهای شهید عبدالجمیل شهیدان ذیل نیز در انجمن خانواده شهدا راجستر شده اند:
 1539شهید جگرن محمد نعیم ــ  1540شهید صفی هللا ــ  1541نور الرحمان ــ
 5005حیات هللا ــ  1542عبدالجمیل ــ  1544سید عبیدهللا ــ  1586سلطان محمد

مشخصات شهید دل آغا در لیست اگسا
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توضیحات
دل آغا
ملک غالمعلی
متعلم
ماویست ضد انقالب
مسکونه چیگل

شهید دل آغا Del Aqa
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب عبدهللا حلیم
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Del Aqa
Number of registration card: 1543

شهرت مکمله شهید دل آغا
1543 شماره مسلسل

 افغانستان/  کابل1358  جوزای3

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

1351 Page 48
03.03.1358 – 24.05.1979
Del Aqa
Mula Gholam Ali
Pupil
Chigal
Ikhwani

Del Aqa
Mula Gholam Ali
1921
28.02.1358 approx.(19.05.1979)
Pupil
single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
جناب عبدهللا حلیم

Australia- Sydney (3-1)
Istiqlal21@hotmail.com
https://www.facebook.com/abdullah.halim.3
20.07.2015

Del Aqa شهید دل آغا
 ورثه محترم: با همکاری
 جناب عبدهللا حلیم: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید دل آغا
شماره مسلسل 1543

Del Aqa
Number of registration card: 1543

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 3جوزای  1358کابل  /افغانستان
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شهید دل آغا Del Aqa
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب عبدهللا حلیم
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید دل آغا
شماره مسلسل 1543

Del Aqa
Number of registration card: 1543

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 3جوزای  1358کابل  /افغانستان
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شهید دل آغا Del Aqa
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب عبدهللا حلیم
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید دل آغا
شماره مسلسل 1543

Del Aqa
Number of registration card: 1543

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 3جوزای  1358کابل  /افغانستان
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شهید دل آغا Del Aqa
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب عبدهللا حلیم
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی یقین علی
شماره مسلسل 1570

Haji Yaqin Ali
Number of registration card: 1570
 1358کابل  /افغانستان
 31ثور  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید حاجی یقین علی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1222صفحه 28
شماره در لیست هالند التین
 1212صفحه 43
شماره در لیست اگسا
قلمی  1225صفحه  / 40تایپی 1295
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  31ثور  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید حاجی یقین علی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
حاجی یقین علی
حیدر علی
 1295هجری شمسی
 63ساله
دوا ساز و مالک دواخانه آریانا
متأهل

وزیر آباد کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
پسر شهید حاجی یقین علی به نام شهید محمد شفیع با شماره مسلسل  1569در انجمن
خانواده شهدای افغانستان راجستر شده است.

مشخصات شهید حاجی یقین علی در لیست اگسا
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توضیحات
یقین علی
حیدر علی
سابق دوا ساز فعال بیکار
ماویست
مسکونه وزیر آباد

حاجی یقین علی Haji Yaqin Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی یقین علی
1570 شماره مسلسل

Haji Yaqin Ali
Number of registration card: 1570
 افغانستان/  کابل1358
 افغانستان/  کابل1358  ثور31

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1212 Page 43
31.02.1358 – (21.05.1979)
Haji Yaqin Ali
Haidar Ali
Pharmacist Retired
Wasir Abad
Maoist

Haji Yaqin Ali
Haidar Ali
1916
1358 - 1979
63
Pharmacologist
Maried

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

02.07.2015

Haji Yaqin Ali حاجی یقین علی
 دریافت از روزنامه: با همکاری
 جناب رفیع رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید حاجی یقین علی
شماره مسلسل 1570
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Haji Yaqin Ali
Number of registration card: 1570
 1358کابل  /افغانستان
 31ثور  1358کابل  /افغانستان

حاجی یقین علی Haji Yaqin Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی یقین علی
شماره مسلسل 1570
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Haji Yaqin Ali
Number of registration card: 1570
 1358کابل  /افغانستان
 31ثور  1358کابل  /افغانستان

حاجی یقین علی Haji Yaqin Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی یقین علی
شماره مسلسل 1570
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 5 of 5
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Haji Yaqin Ali
Number of registration card: 1570
 1358کابل  /افغانستان
 31ثور  1358کابل  /افغانستان

حاجی یقین علی Haji Yaqin Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیرعلی اکبر
شماره مسلسل 1571

Ing. Ali Akbar
Number of registration card: 1571
بعد از حادثه چنداول  1358کابل  /افغانستان
 20جوزا  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید انجنیر علی اکبر بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2012صفحه 45
شماره در لیست هالند التین
 2013صفحه 73
شماره در لیست اگسا
قلمی  2028صفحه  / 65تایپی 253
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  20جوزا  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید انجنیر علی اکبر
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید انجنیر علی اکبر
حیدر علی
 1332هجری شمسی
 26ساله
فارغ التحصیل فاکولته انجنیری کابل
انجنیر در وزارت معادن و صنایع

وزیر آباد کابل
از دفتر کارشان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید انجنیر علی اکبر در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
علی اکبر
حیدر علی
انجنیر
خمینی
مسکونه وزیر آباد

شهید انجنیر علی اکبر Ing. Ali Akbar
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیرعلی اکبر
1571 شماره مسلسل

Ing. Ali Akbar
Number of registration card: 1571
 افغانستان/  کابل1358 بعد از حادثه چنداول
 افغانستان/  کابل1358  جوزا20

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2013 Page 73
20.03.1358.- 10.06.1979
Ali Akbar
Haidar Ali
Engineer
Wasir Abad
Khomeini

Ing. Ali Akbar
Haidar Ali
1953
1358 - 1979
26
Academic

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

02.07.2015

Ing. Ali Akbar شهید انجنیر علی اکبر
 دریافت از روزنامه: با همکاری
 جناب رفیع رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید انجنیرعلی اکبر
شماره مسلسل 1571
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ing. Ali Akbar
Number of registration card: 1571
بعد از حادثه چنداول  1358کابل  /افغانستان
 20جوزا  1358کابل  /افغانستان

شهید انجنیر علی اکبر Ing. Ali Akbar
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیرعلی اکبر
شماره مسلسل 1571
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ing. Ali Akbar
Number of registration card: 1571
بعد از حادثه چنداول  1358کابل  /افغانستان
 20جوزا  1358کابل  /افغانستان

شهید انجنیر علی اکبر Ing. Ali Akbar
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیرعلی اکبر
شماره مسلسل 1571
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ing. Ali Akbar
Number of registration card: 1571
بعد از حادثه چنداول  1358کابل  /افغانستان
 20جوزا  1358کابل  /افغانستان

شهید انجنیر علی اکبر Ing. Ali Akbar
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعلی احمد سلحشور
شماره مسلسل 1568
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ali Ahmad Salahshoor
Number of registration card: 1568
روز پنجشنبه  28جدی  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید علی احمد سلحشور Ali Ahmad Salahshoor
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعلی احمد سلحشور
شماره مسلسل 1568
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ali Ahmad Salahshoor
Number of registration card: 1568
روز پنجشنبه  28جدی  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید علی احمد سلحشور Ali Ahmad Salahshoor
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حیات هللا
شماره مسلسل 5005 :

Hayatullah
Number of registration card: 5005
 11میزان  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید حیات هللا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید حیات هللا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید حیات هللا
محمد سرور
1335
 23ساله
فارغ التحصیل صنف 12
تجارت
مجرد

برادران
چهلستون کابل
از منطقه چهل ستون كابل واقع سرك تخنیكم
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید حیات هللا وشهید صفي هللا (برادران) و شهید نور الرحمان (داماد خانواده) از
منطقه چهل ستون كابل واقع سرك تخنیكم از طرف شب محاصره شدند شهید حیات هللا
كه میدانست اورا راه نجات ندارد به مقابله پرداخت سپس زخم برداشته بود یعني هنگام
دستگیري سخت مجروح بود درضمن این شهید ٣نفر از كسانیكه براي دستگیري امده
بودند نیز از پادراورد .و متعاقبا هر سه بدست خلقی ها دستگیر شدند.
جمعا سه برادر و یک داماد و چند جوان دیگر از فامیل این خانواده توسط حزب منفور
خلق به شهادت رسیده اند که با شماره های مسلسل ذیل در انجمن خانواده شهدای
افغانستان ثبت شده اند:
 1539ـ شهید جگرن محمد نعیم (برادر) و  1540ــ شهید صفی هللا (برادر) ،
 1541نور الرحمان (شوهر خواهر) ــ  1542شهید عبدالجمیل (فامیل)
 1543دل آقا (فامیل) ــ  1544سید عبیدهللا (فامیل) ــ  1586سلطان محمد

مشخصات شهید حیات هللا در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید حیات هللا Hayatullah
با همکاری  :جناب عبدهللا حلیم
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حیات هللا
5005 : شماره مسلسل

Hayatullah
Number of registration card: 5005
 افغانستان/  کابل1358  میزان11
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Hayatullah
Mohammad Sarwar
1956
11.07.1358 (03.10.1979)
23
Gymnasial
single

Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
جناب عبدهللا حلیم

Australia- Sydney (3-1)
Istiqlal21@hotmail.com
https://www.facebook.com/abdullah.halim.3
22.11.2014

Hayatullah شهید حیات هللا
 جناب عبدهللا حلیم: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

Page 2 of 2
 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید حسام الدین
شماره مسلسل 5051

Hesamudin
Number of registration card: 5051
 1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید حسام الدین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید حسام الدین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید حسام الدین
بدین
 1337هجری شمسی
 21ساله
ابتدایی تا صنف چهارم
دهقان
مجرد

خانواده
والیت لوگر قریه زرغون
از محل سکونت شان
نامعلوم

مشخصات شهید حسام الدین در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید حسام الدین Hesamudin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حسام الدین
5051 شماره مسلسل

Hesamudin
Number of registration card: 5051
 افغانستان/  کابل1358
موجود نیست
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Hesamudin
Bedin
1958
??.??.1358 approx. (??.0?.1978)
21
preliminary
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)واسطه حضرت هللا افغان ( آشنای خانم مسعوده رستمی
0093796358282
کابل افغانستان
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007289149118&fref=ts
26.07.2015

Hesamudin شهید حسام الدین
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

Page 2 of 2
 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید محمد قاسم
شماره مسلسل 1515 :

Mohammad Qassem
Number of registration card: 1515
 25ثور  1358کابل  /افغانستان
 30ثور  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد قاسم بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1055صفحه 24
شماره در لیست هالند التین
 1046صفحه 39
شماره در لیست اگسا
قلمی  1058صفحه  / 35تایپی 1128
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  30ثور  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد قاسم
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید محمد قاسم
مرحوم قاضی محمد اسحاق
 1331/6/31هجری شمسی
 27ساله
فارغ التحصیل فاکولته حقوق
وکیل مدافع استره محکمه
متأهل
 1پسر ( زمان اسارت و شهادت پسر شهید  40روزه بوده است)
11
قید حیات
فرزند
جمال مینه
از سر راه چهار راه حاجی یعقوب کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید محمد قاسم در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

Page 1 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد قاسم
محمد اسحاق
عریضه نویس
اخوانی
مسکونه جمال مینه

شهید محمد قاسم خلمی Mohammad Qassem

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد قاسم
1515 : شماره مسلسل

Mohammad Qassem
Number of registration card: 1515
 افغانستان/  کابل1358  ثور25
 افغانستان/  کابل1358  ثور30

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1046 Page 39
30.02.1358 approx.(21.05.1979)
Mohammad Qassem

Mohammad Ishaq
Typist
Jamal-Mina
Ikhwani

Mohammad Qassem

Mohammad Ishaq
1952
25.02.1358 approx.(16.05.1979)
27
Academic
Married
1 child
Yes
Son
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
طارق خلمی

Belgien ,Sofia (11-1)  سوفیا، بلغاریه
tariq.khulmi@gmail.com
https://www.facebook.com/tariq.khulmi
03.11.2014

Mohammad Qassem شهید محمد قاسم خلمی

 ورثه شهید: با همکاری

 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید محمد قاسم
شماره مسلسل 1515 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Qassem
Number of registration card: 1515
 25ثور  1358کابل  /افغانستان
 30ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد قاسم خلمی Mohammad Qassem

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد قاسم
شماره مسلسل 1515 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Qassem
Number of registration card: 1515
 25ثور  1358کابل  /افغانستان
 30ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد قاسم خلمی Mohammad Qassem

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد قاسم
شماره مسلسل 1515 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Qassem
Number of registration card: 1515
 25ثور  1358کابل  /افغانستان
 30ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد قاسم خلمی Mohammad Qassem

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد یوسف خاکساری
شماره مسلسل 1556

Mohammad Yousuf Khaksari
Number of registration card: 1556
سرطان  1358کابل  /افغانستان
 8سرطان  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد یوسف خاکساری بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2843صفحه 64
شماره در لیست هالند التین
 2850صفحه 102
شماره در لیست اگسا
قلمی  2867صفحه  / 91تایپی 69
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  8سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد یوسف خاکساری
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
محمد یوسف خاکساری
مال خاکسار
 1304هجری شمسی والیت بدخشان  ،ولسوالی جرم  ،قریه دهسنگان
 54ساله
دارالمعلمین کابل
معلم  ،مدیریت مکاتب  ،ولسوال  ،والی و در اخیر رییس تفتیش شاروالی کابل
متأهل

فرزندان
از محل وظیفه شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید محمد یوسف خاکساری در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
محمد یوسف خاکساری
مال خاکسار
عضو سارنوالی
اخوانی
مسکونه بدخشان

محمد یوسف خاکساری Mohammad Yousuf Khaksari

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه محترم

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد یوسف خاکساری
شماره مسلسل 1556
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Yousuf Khaksari
Number of registration card: 1556
سرطان  1358کابل  /افغانستان
 8سرطان  1358کابل  /افغانستان

2850 Page 102
)08.04.1358 – (29.06.1979
Mohammad Yousuf Khaksari
Mullah Khaksar
Empl.Public Prosecutor
Badakhshan
Ikhwani

Mohammad Yousuf Khaksari
Mullah Khaksar

1925
)??.04.1358 approx. (??.06.1979
54
Academic
Married

Children
Kabul / Polcharkhi Poligun
شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
?Is the wife alive
Plaintiff
burial Place

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

توضیحات
سفی هللا خاکساری فرزند

https://www.facebook.com/safiullah.khaksari
17.07.2015

شهید محمد یوسف "خاكساري " پدر بزرگوارم كه در سال  ١٣٠٤در قریه دهسنگان ولسوالي جرم والیت بدخشان در یك خانواده
متنفذ و روحاني دیده بجهان گشود كه آوان كودكي اش را زادگاهش سپري نمود،تعلیمات ابتدائي و متوسطه را در ولسوالي جرم
فراگرفتند و دوره لیسه را در مكتب ابن سیناي كابل بپایان رسانید،متعاقبا شامل دارالمعلمین كابل گردیدند كه بعد از ختم دوره
تحصیل دوباره عازم بدخشان گردید كه در مكاتب مختلف مفُ َ
تخربه تدریس،تعلیم و تربیه اوالد آن سرزمین گردیدند كه شهرت نیك
،.آوازه تقوا و صداقت شان به مردم و ملتش زبان زد عام و خاص ملت بدخشان میباشد
شهید محمد یوسف "خاكساري" از لیاقت و شایستگي كه برخوردار بودند بمرور زمان در پست هاي چون مدیر
مكتب،ولسوال،والي و در اخیر بصفت رئیس تفتیش شاروالي كابل ایفاي وظیفة نمودند متاسفانه در سال  ١٣٥٨از دفتر كارشان
توسط اداره استخبارات وقت(اگسا) بجرم مسلمان بودن دستگیر و بعد یك دوره شكنجه توسط این جانیان بي دین شهید گردیدند(.
)انا هلل و انا الیه راجعون
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محمد یوسف خاکساری Mohammad Yousuf Khaksari

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه محترم

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربان علی
شماره مسلسل 1567

Qorban Ali
Number of registration card: 1567
 1357کابل  /افغانستان
 15جوزا  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید قربان علی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1886صفحه 42
شماره در لیست هالند التین
 1881صفحه 69
شماره در لیست اگسا
قلمی  1895صفحه  / 69تایپی 320
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  15جوزا  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید قربان علی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید قربان علی
رمضان علی
 1301هجری شمسی
 57ساله
رشته دوا سازی
مالک دوا خانه وحیدی وزیر آباد کابل

در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
بعد از قیام چنداول کابل اسیر و به شهادت رسیده اند.

مشخصات شهید قربان علی در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
قربان علی
رمضان علی
مالک دواخانه وحیدی
خمینیست

شهید قربان علی Qorban Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربان علی
1567 شماره مسلسل

Qorban Ali
Number of registration card: 1567
 افغانستان/  کابل1357
 افغانستان/  کابل1358  جوزا15

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1881 Page 69
15.03.1358 - (05.06.1979)
Qorban Ali
Ramazan Ali
Owner Of Wahidi Pharmacy
Khomeini

Qorban Ali
Ramazan Ali
1922
1357-1978
57
Pharmacologist

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

09.07.2015

Qorban Ali شهید قربان علی
 دریافت از روزنامه: با همکاری
 جناب رفیع رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید قربان علی
شماره مسلسل 1567
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Qorban Ali
Number of registration card: 1567
 1357کابل  /افغانستان
 15جوزا  1358کابل  /افغانستان

شهید قربان علی Qorban Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربان علی
شماره مسلسل 1567
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Qorban Ali
Number of registration card: 1567
 1357کابل  /افغانستان
 15جوزا  1358کابل  /افغانستان

شهید قربان علی Qorban Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربان علی
شماره مسلسل 1567
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Qorban Ali
Number of registration card: 1567
 1357کابل  /افغانستان
 15جوزا  1358کابل  /افغانستان

شهید قربان علی Qorban Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی غالم حیدر خزانه دار
شماره مسلسل 5052
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Haji Gholam Haidar Khazanadar
Number of registration card: 5052
 3حوت  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید حاجی غالم حیدر خزانه دار بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید حاجی غالم حیدر خزانه دار
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید غالم حیدر
محمد عظیم
 1288هجری شمسی
 70ساله
تحصیالت خانگی
خزانه دار
متأهل
 3پسر و  6دختر
1-1 /2-1
فوت شده اند
فرزندان
کابل  ،جمال مینه  ،کارته سخی پالک 995
ساعت  3نصف شب از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این خانواده به غیر از این شهید  10نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند که 2
پسر و  2داماد و  4برادر داماد و  2پسر خیاشنه این شهید هم در بین آنها هستند.
 5053غالم محمد ــ  5054علی محمد ــ  5055قربانعلی رجبعلی ــ  5056غالم محمد
ــ  5057نور محمد ــ  5058آغا محمد ــ  5059غالمعلی ــ  5060قربانعلی عبدالعلی ــ
 5061غالم محی الدین ــ  5062غالم فاروق

مشخصات شهید حاجی غالم حیدر خزانه دار در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

حاجی غالم حیدر خزانه دار Haji Gholam Haidar Khazanadar
با همکاری  :علی یما گوهر و ذبیح اصغری
با معرفی  :سمانه ایوبی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Haji Gholam Haidar Khazanadar
Number of registration card: 5052
 افغانستان/  کابل1358  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید حاجی غالم حیدر خزانه دار
5052 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Haji Gholam Haidar Khazanadar
Mohammad Azim
1909
03.12.1358 – 22.02.1358
70
preliminary
Married
9 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها
00491784418608
 المان/ کابل
zabi.azghari@yahoo.com
rahima.ghaur@gmx.de
https://www.facebook.com/zabi.azghari
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts
28.07.2015

Haji Gholam Haidar Khazanadar حاجی غالم حیدر خزانه دار
 علی یما گوهر و ذبیح اصغری: با همکاری
 سمانه ایوبی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید غالم محمد خزانه دار
شماره مسلسل 5053
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Gholam Mohammad Khazanadar
Number of registration card: 5053
 3حوت  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید غالم محمد خزانه دار بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید غالم محمد خزانه دار
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید غالم محمد خزانه دار
شهید غالم حیدر خزانه دار
 1332هجری شمسی
 26ساله
متوسطه
تجارت
مجرد

خانواده
کابل  ،جمال مینه  ،کارته سخی پالک 995
ساعت  3نصف شب از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این خانواده به غیر از این شهید  10نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند.
 5052حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5054علی محمد ــ  5055قربانعلی رجبعلی ــ
 5056غالم محمد ــ  5057نور محمد ــ  5058آغا محمد ــ  5059غالمعلی ــ 5060
قربانعلی عبدالعلی ــ  5061غالم محی الدین ــ  5062غالم فاروق

مشخصات شهید غالم محمد خزانه دار در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

Gholam Mohammad Khazanadar
شهید غالم محمد خزانه دار
با همکاری  :علی یما گوهر و ذبیح اصغری
با معرفی  :سمانه ایوبی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Gholam Mohammad Khazanadar
Number of registration card: 5053
 افغانستان/  کابل1358  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید غالم محمد خزانه دار
5053 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Gholam Mohammad
Haji Gholam Haidar Khazanadar
1953
03.12.1358 – 22.02.1358
26
High School
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها
00491784418608
 المان/ کابل
zabi.azghari@yahoo.com
rahima.ghaur@gmx.de
https://www.facebook.com/zabi.azghari
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts
28.07.2015

Gholam Mohammad Khazanadar
شهید غالم محمد خزانه دار
 علی یما گوهر و ذبیح اصغری: با همکاری
 سمانه ایوبی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید علی محمد خزانه دار
شماره مسلسل 5054
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Ali Mohammad Khazanadar
Number of registration card: 5054
 3حوت  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید علی محمد خزانه دار بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید علی محمد خزانه دار
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید علی محمد خزانه دار
شهید غالم حیدر خزانه دار
 1308هجری شمسی
 50ساله
متوسطه
دریور شرکت گرزندوی
متأهل
نداشتند
قید حیات اند
خانواده
کابل  ،جمال مینه  ،کارته سخی پالک 995
ساعت  3نصف شب از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این خانواده به غیر از این شهید  10نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند.
 5053غالم محمد ــ  5052حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5055قربانعلی رجبعلی ــ
 5056غالم محمد ــ  5057نور محمد ــ  5058آغا محمد ــ  5059غالمعلی ــ 5060
قربانعلی عبدالعلی ــ  5061غالم محی الدین ــ  5062غالم فاروق

مشخصات شهید علی محمد خزانه دار در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید علی محمد خزانه دار Ali Mohammad Khazanadar
با همکاری  :علی یما گوهر و ذبیح اصغری
با معرفی  :سمانه ایوبی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Ali Mohammad Khazanadar
Number of registration card: 5054
 افغانستان/  کابل1358  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید علی محمد خزانه دار
5054 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Ali Mohammad
Haji Gholam Haidar Khazanadar
1929
03.12.1358 – 22.02.1358
50
High School
Married
Yes
Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها
00491784418608
 المان/ کابل
zabi.azghari@yahoo.com
rahima.ghaur@gmx.de
https://www.facebook.com/zabi.azghari
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts
28.07.2015

Ali Mohammad Khazanadar شهید علی محمد خزانه دار
 علی یما گوهر و ذبیح اصغری: با همکاری
 سمانه ایوبی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید غالم محی الدین
شماره مسلسل 5062

Gholam Mohiudin
Number of registration card: 5062
 3حوت  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید غالم محی الدین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید غالم محی الدین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید غالم محی الدین
سخی داد
 1323هجری شمسی
 35ساله
صنف  10لیسه استقالل
مستری
متأهل
 3دختر
1-1 /2-1
فوت کرده اند
فرزندان
کابل  ،جمال مینه  ،کارته سخی پالک 995
ساعت  3نصف شب از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این خانواده به غیر از این شهید  10نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند .
همگی این شهدا در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.
 5052غالم حیدر خزانه دار 5053ــ غالم محمد خزانه دار ــ  5054علی محمد
خزانه دار ــ  5055قربانعلی رجبعلی ــ  5056غالم محمد رجبعلی ــ  5057نور محمد
رجبعلی ــ  5058آغا محمد رجبعلی ــ  5059غالمعلی رجبعلی ــ  5060قربانعلی
عبدالعلی ــ  5062غالم فاروق ولد محمد عمر

مشخصات شهید غالم محی الدین در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید غالم محی الدین Gholam Mohiudin
با همکاری  :علی یما گوهر و ذبیح اصغری
با معرفی  :سمانه ایوبی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم محی الدین
5062 شماره مسلسل

Gholam Mohiudin
Number of registration card: 5062
 افغانستان/  کابل1358  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Gholam Mohiudin
Abdul Ali
1944
03.12.1358 – 22.02.1358
35
High School
Married
3
NO
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها
00491784418608
 المان/ کابل
zabi.azghari@yahoo.com
rahima.ghaur@gmx.de
https://www.facebook.com/zabi.azghari
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts
28.07.2015

Gholam Mohiudin شهید غالم محی الدین
 علی یما گوهر و ذبیح اصغری: با همکاری
 سمانه ایوبی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید قربانعلی
شماره مسلسل 5060

Qorban Ali
Number of registration card: 5060
 3حوت  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید قربانعلی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید قربانعلی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید قربانعلی
عبدالعلی
 1308هجری شمسی
 50ساله
متوسطه
خباز
متأهل
 3پسر  3دختر
1-1 /2-1
فوت شده اند
فرزندان
کابل  ،جمال مینه  ،کارته سخی پالک 995
ساعت  3نصف شب از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این خانواده به غیر از این شهید  10نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند.
 5052حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5053غالم محمد خزانه دارــ  5054علی محمد ــ
 5055قربانعلی رجبعلی ــ  5056غالم محمد رجبعلی ــ  5057نور محمد ــ  5058آغا
محمد ــ  5059غالمعلی رجبعلی ــ  5061غالم محی الدین ــ  5062غالم فاروق

مشخصات شهید قربانعلی در لیست اگسا

Page 1 of 2
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید قربانعلی Qorban Ali
با همکاری  :علی یما گوهر و ذبیح اصغری
با معرفی  :سمانه ایوبی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربانعلی
5060 شماره مسلسل

Qorban Ali
Number of registration card: 5060
 افغانستان/  کابل1358  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Qorban Ali
Abdul Ali
1929
03.12.1358 – 22.02.1358
50
High School
Married
6 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها
00491784418608
 المان/ کابل
zabi.azghari@yahoo.com
rahima.ghaur@gmx.de
https://www.facebook.com/zabi.azghari
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts
28.07.2015

Qorban Ali شهید قربانعلی
 علی یما گوهر و ذبیح اصغری: با همکاری
 سمانه ایوبی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید غالمعلی
شماره مسلسل 5059

Gholam Ali
Number of registration card: 5059
 3حوت  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید غالمعلی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید غالمعلی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید غالمعلی
رجب علی
 1328هجری شمسی
 30ساله
متوسطه
بیکار
متأهل (نو داماد بودند)

خانواده
کابل  ،جمال مینه  ،کارته سخی پالک 995
ساعت  3نصف شب از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این خانواده به غیر از این شهید  10نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند.
 5052حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5053غالم محمد خزانه دارــ  5054علی محمد ــ
غالمعلی ــ  5058آقا محمد رجبعلی ــ  5056غالم محمد ــ  5057نور محمد ــ 505
 5060قربانعلی عبدالعلی ــ  5061غالم محی الدین ــ  5062غالم فاروق.

مشخصات شهید غالمعلی در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید غالمعلی Gholam Ali
با همکاری  :علی یما گوهر و ذبیح اصغری
با معرفی  :سمانه ایوبی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالمعلی
5059 شماره مسلسل

Gholam Ali
Number of registration card: 5059
 افغانستان/  کابل1358  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Gholam Ali
Rajab Ali
1949
03.12.1358 – 22.02.1358
30
High School
Married

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها
00491784418608
 المان/ کابل
zabi.azghari@yahoo.com
rahima.ghaur@gmx.de
https://www.facebook.com/zabi.azghari
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts
28.07.2015

Gholam Ali شهید غالمعلی
 علی یما گوهر و ذبیح اصغری: با همکاری
 سمانه ایوبی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید آقا محمد
شماره مسلسل 5058

Agha Mohammad
Number of registration card: 5058
 3حوت  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید آقا محمد بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید آقا محمد
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید آقا محمد
رجب علی
 1323هجری شمسی
 35ساله
متوسطه
خیاط
مجرد

خانواده
کابل  ،جمال مینه  ،کارته سخی پالک 995
ساعت  3نصف شب از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این خانواده به غیر از این شهید  10نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند.
 5052حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5053غالم محمد خزانه دارــ  5054علی محمد ــ
 5055قربانعلی رجبعلی ــ  5056غالم محمد ــ  5057نور محمد ــ  5059غالمعلی ــ
 5060قربانعلی عبدالعلی ــ  5061غالم محی الدین ــ  5062غالم فاروق.

مشخصات شهید آقا محمد در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید آقا محمد Agha Mohammad
با همکاری  :علی یما گوهر و ذبیح اصغری
با معرفی  :سمانه ایوبی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید آقا محمد
5058 شماره مسلسل

Agha Mohammad
Number of registration card: 5058
 افغانستان/  کابل1358  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Agha Mohammad
Rajab Ali
1944
03.12.1358 – 22.02.1358
35
High School
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها
00491784418608
 المان/ کابل
zabi.azghari@yahoo.com
rahima.ghaur@gmx.de
https://www.facebook.com/zabi.azghari
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts
28.07.2015

Agha Mohammad شهید آقا محمد
 علی یما گوهر و ذبیح اصغری: با همکاری
 سمانه ایوبی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید نور محمد
شماره مسلسل 5057

Noor Mohammad
Number of registration card: 5057
 3حوت  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید نور محمد بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید نور محمد
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید نور محمد
رجب علی
 1318هجری شمسی
 40ساله
متوسطه
اجیر در وزارت عدلیه
متأهل

در قید حیات هستند
خانواده
کابل  ،جمال مینه  ،کارته سخی پالک 995
ساعت  3نصف شب از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این خانواده به غیر از این شهید  10نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند.
 5052حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5053غالم محمد خزانه دارــ  5054علی محمد ــ
 5055قربانعلی رجبعلی ــ  5056غالم محمد ــ  5058آغا محمد ــ  5059غالمعلی ــ
 5060قربانعلی عبدالعلی ــ  5061غالم محی الدین ــ  5062غالم فاروق

مشخصات شهید غالم محمد در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید نور محمد Noor Mohammad
با همکاری  :علی یما گوهر و ذبیح اصغری
با معرفی  :سمانه ایوبی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید نور محمد
5057 شماره مسلسل

Noor Mohammad
Number of registration card: 5057
 افغانستان/  کابل1358  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Noor Mohammad
Rajab Ali
1939
03.12.1358 – 22.02.1358
40
High School
Married
Yes
Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها
00491784418608
 المان/ کابل
zabi.azghari@yahoo.com
rahima.ghaur@gmx.de
https://www.facebook.com/zabi.azghari
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts
28.07.2015

Noor Mohammad شهید نور محمد
 علی یما گوهر و ذبیح اصغری: با همکاری
 سمانه ایوبی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید غالم محمد
شماره مسلسل 5056

Gholam Mohammad
Number of registration card: 5056
 3حوت  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید غالم محمد بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید غالم محمد
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید غالم محمد
رجب علی
 1321هجری شمسی
 37ساله
متوسطه
خیاط
متأهل ( نامزاد بودند)

خانواده
کابل  ،جمال مینه  ،کارته سخی پالک 995
ساعت  3نصف شب از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این خانواده به غیر از این شهید  10نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند.
 5052حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5053غالم محمد خزانه دارــ  5054علی محمد ــ
 5055قربانعلی رجبعلی ــ  5057نور محمد ــ  5058آغا محمد ــ  5059غالمعلی ــ
 5060قربانعلی عبدالعلی ــ  5061غالم محی الدین ــ  5062غالم فاروق.

مشخصات شهید غالم محمد در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید غالم محمد Gholam Mohammad
با همکاری  :علی یما گوهر و ذبیح اصغری
با معرفی  :سمانه ایوبی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم محمد
5056 شماره مسلسل

Gholam Mohammad
Number of registration card: 5056
 افغانستان/  کابل1358  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Gholam Mohammad
Rajab Ali
1942
03.12.1358 – 22.02.1358
37
High School
Married

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها
00491784418608
 المان/ کابل
zabi.azghari@yahoo.com
rahima.ghaur@gmx.de
https://www.facebook.com/zabi.azghari
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts
28.07.2015

Gholam Mohammad شهید غالم محمد
 علی یما گوهر و ذبیح اصغری: با همکاری
 سمانه ایوبی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید قربانعلی رجبعلی
شماره مسلسل 5055

Qorban Ali ,Rajab Ali
Number of registration card: 5055
 3حوت  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید قربانعلی رجبعلی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید قربانعلی رجبعلی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید قربانعلی
رجب علی
 1298هجری شمسی
 60ساله
فارغ التحصیل صنف 12
مدیر آرشیو در صحت عامه
متأهل
 2پسر و  6دختر که یکی از دختران  4ماهه در بطن مادر بوده است
1-1 /2-1
قید حیات اند
فرزندان
کابل  ،جمال مینه  ،کارته سخی پالک 995
ساعت  3نصف شب از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این خانواده به غیر از این شهید  10نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند.
 5052حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5053غالم محمد خزانه دارــ  5054علی محمد
خزانه دارــ  5056غالم محمد رجبعلی ــ  5057نور محمد رجبعلی ــ  5058آغا محمد
رجبعلی ــ  5059غالمعلی رجبعلی ــ  5060قربانعلی عبدالعلی ــ  5061غالم محی
الدین ــ  5062غالم فاروق.

مشخصات شهید قربانعلی رجبعلی در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

قربانعلی رجبعلی Qorban Ali Rajab Ali
با همکاری  :علی یما گوهر و ذبیح اصغری
با معرفی  :سمانه ایوبی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربانعلی رجبعلی
5055 شماره مسلسل

Qorban Ali ,Rajab Ali
Number of registration card: 5055
 افغانستان/  کابل1358  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Qorban Ali
Rajab Ali
1919
03.12.1358 – 22.02.1358
60
Secondary School
Married
8 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها
00491784418608
 المان/ کابل
zabi.azghari@yahoo.com
rahima.ghaur@gmx.de
https://www.facebook.com/zabi.azghari
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts
28.07.2015

Qorban Ali Rajab Ali قربانعلی رجبعلی
 علی یما گوهر و ذبیح اصغری: با همکاری
 سمانه ایوبی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید داکتر غالم سخی رستمی
شماره مسلسل 1500 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Dr. Gholam Sakhi Rostami
Number of registration card: 1500
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل /افغانستان
 30ثور  1358کابل /افغانستان

مشخصات شهید داکتر غالم سخی رستمی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1176صفحه 27
شماره در لیست هالند التین
 1166صفحۀ 42
شماره در لیست اگسا
قلمی  1179صفحه /38تایپی 1249
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  30ثور  1358کابل افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید داکتر غالم سخی رستمی
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت

6

شغل

7
8
9
10
11
12
13
14

وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید داکترغالم سخی رستمی
محمد علم
 1300هجری شمسی
 58ساله
متخصص رشته کیمیا در تکسیکولوژی
تا کودتای داود خان مدیر عمومی وزارت صحت عامه و ریاست مجادله علیه ماالریا و
استاد درانستیتوت تربیت معاون داکتر و یکسال بعد از کودتای داود خان معلم در لیسه
شیر شاه سوری
متأهل
 6پسر و  4دختر
1-1 / 2-2
فوت شدند
فرزندان
کابل ـ قلعه فتوح
از منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید داکترغالم سخی رستمی تاریخ  28ثور  1358همراه با  4پسر شان اسارت و به
تاریخ  30ثور  1358به شهادت رسید .پسرانشان دارای کارتهای هویت ذیل می باشند:
1501ـ احمد ضیا1502 ،ـ احمد جواد 1503 ،ـ احمد فرید 1504 ،ـ احمد زبیر

مشخصات شهید داکتر غالم سخی رستمی در لیست اگسا
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توضیحات
غالم سخی
محمد علم
معلم لیسه شیر شاه سوری
اخوانی

داکتر غالم سخی رستمی Dr. Gholam Sakhi Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید داکتر غالم سخی رستمی
1500 : شماره مسلسل

Dr. Gholam Sakhi Rostami
Number of registration card: 1500
 افغانستان/ کابل23:45  ساعت1358  ثور28
 افغانستان/ کابل1358  ثور30

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1166 Page 42
30.02.1358 approx.(21.05.1979)
Gholam Sakhi
Mohammad Alam
Teacher At Sher Shah Suri School
Ikhwani

Dr. Gholam Sakhi Rostami
Mohammad Alam
1921
28.02.1358 approx.(19.05.1979)
58
Academic
Married
10 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
انجنیر راشد رستمی
004917661299695
( آلمان ـ کایزرس الوترن2-2) Germany- Kaiserslautern
rasched_rostami@yahoo.de
https://www.facebook.com/rasched.rasched
20.10.2014

Dr. Gholam Sakhi Rostami داکتر غالم سخی رستمی

 برادر،  انجنیر راشد رستمی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید داکتر غالم سخی رستمی
شماره مسلسل 1500 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Dr. Gholam Sakhi Rostami
Number of registration card: 1500
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل /افغانستان
 30ثور  1358کابل /افغانستان

داکتر غالم سخی رستمی Dr. Gholam Sakhi Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید داکتر غالم سخی رستمی
شماره مسلسل 1500 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Dr. Gholam Sakhi Rostami
Number of registration card: 1500
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل /افغانستان
 30ثور  1358کابل /افغانستان

داکتر غالم سخی رستمی Dr. Gholam Sakhi Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید داکتر غالم سخی رستمی
شماره مسلسل 1500 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Dr. Gholam Sakhi Rostami
Number of registration card: 1500
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل /افغانستان
 30ثور  1358کابل /افغانستان

یادى از شهید غالم سخى رستمى
شهید غالم سخى رستمى از فعالین اولین اتحادیه محصلین در پوهنتون كابل بود كه در زمان حاكمیت "جنایتكاران دموكراتیك" در
 ٢٨ثور  ١٣٥٨شبانه از منزلش واقع در قلعه فتوح چهاردهى كابل گرفتار و مطابق لیست افشا شده از طرف پولیس هالند ،
.ساعات چند بعد از گرفتار ى همراه با چهار پسرش به شهادت رسید
شهید رستمى یك شخصیت صادق  ،فداكار و مردمدار بودند كه خدمات شایسته ى براى مردم محلش انجام دادند و از محبوبیت
خاصى در منطقه برخوردار بود .تا جاییكه منزل ایشان اولین مرجع مردم براى حل مشكالت و تصمیمگرى هاى مهم در سطح
محل بود .عالوه بر تداوى معموال رایگان مردم همواره مشاور و رهنماى صادق مردم بود .عشق وى به مردم و خدمات صادقانه
اش
او را به یك شخصیت مردمى و محبوب تبدیل كرده بود .وى تا قبل از كودتاى داود خان در وزارت صحیه آن وقت هم در ریاست
تكسیوكولوژى و هم در ریاست مجادله علیه مالریا سالیان دراز خدمت صادقانه نمود و موفق به دریافت مدال خدمت گردید .وى
عالوه بر آن در انیستیوت تربیه ى معاون داكتر كه در چارچوب وزارت صحیه ى وقت فعال بود به حیث استاد نیز تدریس میكرد
و كتب درسى نیز براى این مؤسسه تهیه و چاپ نموده بود  .بعد از كودتاى داود خان به علت نفوذ بیش از حد حزب دموكراتیك
در وزارت و انحصارگرى هاى شان از سمتش استعفا داده و به حیث معلم در لیسه غازى تدریس میكرد .شهید رستمى به عنوان
یك روشنفكر آگاه و مردمدار سخنران ماهر و ورزیده ى بود كه گیرایى سخن و استداللش شنونده را مجذوب میكرد .معموال در
ماه هاى محرم در تكیه خانه ى قلعه فتوح سخنرانى میكرد.
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داکتر غالم سخی رستمی Dr. Gholam Sakhi Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر احمد ضیا رستمی
شماره مسلسل 1501 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Ing. Ahmad Zia Rostami
Number of registration card: 1501
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 30ثور  1358کابل افغانستان

مشخصات شهید احمد ضیا رستمی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1178صفحه 27
شماره در لیست هالند التین
 1168صفحه 42
شماره در لیست اگسا
قلمی  / 1181تایپی  1251صفحه 38
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  30ثور  1358کابل افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید انجنیر احمد ضیا رستمی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید انجنیر احمد ضیا
شهید داکترغالم سخی
 1323هجری شمسی
 35ساله
فارغ التحصیل فاکولته انجنیری زراعت
مدیر فنی وزارت زراعت
متأهل
 1پسر و  1دختر
1ـ1
در قید حیات
پسرو برادر شهید
کابل ـ قلعه فتوح
از منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید انجنیر احمد ضیا رستمی به تاریخ  28ثور  1358همراه با پدر و  3برادر شان
اسیر و به تاریخ  30ثور  1358به شهادت رسید .این شهیدان دارای کارتهای هویت ذیل
می باشند  1500ـ داکتر غالمسخی رستمی (پدر) 1502ـ احمد جواد 1503 ،ـ احمد
فرید 1504 ،ـ احمد زبیر

مشخصات شهید انجنیر احمد ضیا رستمی در لیست اگسا
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توضیحات
احمد ضیا
غالم سخی
عضو فنی ریاست ترویج
اخوانی

شهید انجنیر احمد ضیا رستمی Ing. Ahmad Zia Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر احمد ضیا رستمی
1501 : شماره مسلسل

Ing. Ahmad Zia Rostami
Number of registration card: 1501
 کابل افغانستان23:45  ساعت1358  ثور28
 کابل افغانستان1358  ثور30

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1168 Page 42
30.02.1358 approx.(21.05.1979)
Ahmad Zia
Gholam Sakhi

Techincal Employee
Ikhwani

Ahmad Zia

Gholam Sakhi
1944
28.02.1358 approx.(19.05.1979)
35
Academic
Married
2 children
yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
احمد رامین رستمی

1ــ1  افغانستان/ کابل
https://www.facebook.com/ahmad.ramin2
20.10.2014

Ing. Ahmad Zia Rostami شهید انجنیر احمد ضیا رستمی

 برادر،  انجنیر راشد رستمی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

اطالعات درخواستی
ولی دم
شماره تلفن منزل
شماره تلفن گوشی
محل سکونت
آدرس ایمیل
آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

شماره
1
2
3
4
5
6
7
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شهرت مکمله شهید انجنیر احمد ضیا رستمی
شماره مسلسل 1501 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ing. Ahmad Zia Rostami
Number of registration card: 1501
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 30ثور  1358کابل افغانستان

شهید انجنیر احمد ضیا رستمی Ing. Ahmad Zia Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر احمد ضیا رستمی
شماره مسلسل 1501 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ing. Ahmad Zia Rostami
Number of registration card: 1501
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 30ثور  1358کابل افغانستان

شهید انجنیر احمد ضیا رستمی Ing. Ahmad Zia Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر احمد ضیا رستمی
شماره مسلسل 1501 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 5 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Ing. Ahmad Zia Rostami
Number of registration card: 1501
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 30ثور  1358کابل افغانستان

شهید انجنیر احمد ضیا رستمی Ing. Ahmad Zia Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل 1502 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Ahmad Jawad Rostami
Number of registration card: 1502
 28ﺛور  1358ﺳﺎﻋت  23:45ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 30ﺛور  1358ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎ ﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره در ﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ
 1177ﺻﻔﺣﮫ 27
ﺷﻣﺎره در ﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻻﺗﯾن
 1167ﺻﻔﺣﮫ 42
ﺷﻣﺎره در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﻗﻠﻣﯽ  / 1180ﺗﺎﯾﭘﯽ  1250ﺻﻔﺣﮫ 38
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ  30ﺛور  1358ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
از ﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾر ﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺷﮭﯾد اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ
ﺷﮭﯾد داﮐﺗرﻏﻼم ﺳﺧﯽ
 1325ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ
 33ﺳﺎﻟﮫ
ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ ﻓﺎرﻣﺳﯽ
دوا ﺳﺎز در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﭘل ﺧﻣری
ﻣﺗﺄھل
 2ﭘﺳر و  1دﺧﺗر
5
در ﻗﯾد ﺣﯾﺎت
ﺑرادر ـ اﻧﺟﻧﯾر اﺣﻣد راﺷد رﺳﺗﻣﯽ
ﮐﺎﺑل ـ ﻗﻠﻌﮫ ﻓﺗوح
از ﻣﻧزل ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺷﺎن
در ﯾﮑﯽ از ﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯾﮕون ﭘﻠﭼرﺧﯽ
ﺷﮭﯾد اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  28ﺛور  1358ھﻣراه ﭘدر و  3ﺑرادر ﺷﺎن اﺳﯾر و ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺛور  1358ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد 1500 .ـ داﮐﺗر ﻏﻼﻣﺳﺧﯽ رﺳﺗﻣﯽ )ﭘدر( 1501ـ
اﺣﻣد ﺿﯾﺎ 1503 ،ـ اﺣﻣد ﻓرﯾد 1504 ،ـ اﺣﻣد زﺑﯾر

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
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ﺗوﺿﯾﺣﺎت
اﺣﻣد ﺟواد
ﻏﻼم ﺳﺧﯽ
دوا ﺳﺎز رﯾﺎﺳت ﺗﻔﺗﯾش ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
اﺧواﻧﯽ

اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ Ahmad Jawad Rostami

ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری  :اﻧﺟﻧﯾر راﺷد رﺳﺗﻣﯽ  ،ﺑرادر

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ
1502 : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

Ahmad Jawad Rostami
Number of registration card: 1502
 ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن23:45  ﺳﺎﻋت1358  ﺛور28
 ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن1358  ﺛور30

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

1167 Page 42
30.02.1358 approx.(21.05.1979)
Ahmad Jawad Rostami
Gholam Sakhi
Pharmacist At Health Office

Ikhwani

Ahmad Jawad Rostami
Dr. Gholam Sakhi Rostami
1946
28.02.1358 approx.(19.05.1979)
33
Academic
Married
3 children
Yes
Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
اﻧﺟﻧﯾر راﺷد رﺳﺗﻣﯽ
004917661299695
2-2)  )آﻟﻣﺎن ـ ﮐﺎﯾزرس ﻻوﺗرنGermany- Kaiserslautern
rasched_rostami@yahoo.de
https://www.facebook.com/rasched.rasched
20.10.2014

Ahmad Jawad Rostami اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ

 ﺑرادر،  اﻧﺟﻧﯾر راﺷد رﺳﺗﻣﯽ: ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری

schahied@yahoo.de اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯽ دم
1
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت
4
آدرس اﯾﻣﯾل
5
آدرس ﻓﯾس ﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺎرت ھوﯾت
7
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل 1502 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
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Ahmad Jawad Rostami
Number of registration card: 1502
 28ﺛور  1358ﺳﺎﻋت  23:45ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 30ﺛور  1358ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ Ahmad Jawad Rostami

ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری  :اﻧﺟﻧﯾر راﺷد رﺳﺗﻣﯽ  ،ﺑرادر

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل 1502 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
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Ahmad Jawad Rostami
Number of registration card: 1502
 28ﺛور  1358ﺳﺎﻋت  23:45ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 30ﺛور  1358ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ Ahmad Jawad Rostami

ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری  :اﻧﺟﻧﯾر راﺷد رﺳﺗﻣﯽ  ،ﺑرادر

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل 1502 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
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Ahmad Jawad Rostami
Number of registration card: 1502
 28ﺛور  1358ﺳﺎﻋت  23:45ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 30ﺛور  1358ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

اﺣﻣد ﺟواد رﺳﺗﻣﯽ Ahmad Jawad Rostami

ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری  :اﻧﺟﻧﯾر راﺷد رﺳﺗﻣﯽ  ،ﺑرادر

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید احمد فرید رستمی
شماره مسلسل 1503 :

Ahmad Farid Rostami
Number of registration card: 1503
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 31ثور  1358کابل افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1220صفحه 28
شماره در لیست هالند التین
 1210صفحه 43
شماره در لیست اگسا
قلمی  1223صفحه  / 40تایپی 1293
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  31ثور  1358کابل افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید احمد فرید رستمی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید احمد فرید رستمی
شهید داکتر غالم سخی
 1328هجری شمسی
 30ساله
فارغ التحصیل فاکولته ساینس
استاد کیمیا و ساینس و ریاضی در لیسه غازی
مجرد

برادر ـ انجنیر احمد راشد رستمی
کابل ـ قلعه فتوح
منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید احمد فرید رستمی به تاریخ  28ثور  1358همراه با پدر و  3برادر شان اسیر و به
تاریخ  31ثور  1358به شهادت رسید 1500 .ـ داکتر غالمسخی رستمی (پدر)  1501ـ
احمد ضیا 1502ـ احمد جواد 1504 ،ـ احمد زبیر

مشخصات شهید احمد فرید رستمی در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
احمد فرید
غالم سخی
معلم لیسه غازی
اخوانی
قلعه فتوح چهار دهی

شهید احمد فرید رستمی Ahmad Farid Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید احمد فرید رستمی
1503 : شماره مسلسل

Ahmad Farid Rostami
Number of registration card: 1503
 کابل افغانستان23:45  ساعت1358  ثور28
 کابل افغانستان1358  ثور31

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1210 Page 43
31.02.1358 approx.(22.05.1979)
Ahmad Farid
Gholam Sakhi
Teacher At Ghazi School
Kala-E-Fatu Chardehi

Ikhwani

Ahmad Farid
Dr. Gholam Sakhi Rostami
1949
28.02.1358 approx.(19.05.1979)
30
Academic
single

Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
انجنیر راشد رستمی
004917661299695
2-2(  )آلمان ـ کایزرس الوترنGermany- Kaiserslautern
rasched_rostami@yahoo.de
https://www.facebook.com/rasched.rasched
20.10.2014
Ahmad Farid Rostami شهید احمد فرید رستمی

 برادر،  انجنیر راشد رستمی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید احمد فرید رستمی
شماره مسلسل 1503 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ahmad Farid Rostami
Number of registration card: 1503
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 31ثور  1358کابل افغانستان

شهید احمد فرید رستمی Ahmad Farid Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید احمد فرید رستمی
شماره مسلسل 1503 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ahmad Farid Rostami
Number of registration card: 1503
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 31ثور  1358کابل افغانستان

شهید احمد فرید رستمی Ahmad Farid Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید احمد فرید رستمی
شماره مسلسل 1503 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ahmad Farid Rostami
Number of registration card: 1503
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 31ثور  1358کابل افغانستان

شهید احمد فرید رستمی Ahmad Farid Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی  ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358
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را زد ا ن ' +م زر وار را ر ت و در ا ن ز
رب
در ورد ظر ت ! ت ،ھ9ل ،ر!س ! ،س و ر  ،رو و  ،ر ر و ! ..ب ھ ى
د :ق دا
04و ت و  Hدا ت .در آن ز ن ! از ! I Jھ ى روھ ى 0ق و $ر م ث =دم " ده ر ا ده" ود.
ث
ر ر در آورده و در  =0ھ ى رھ $ 9وھ ون
ر
? ون  ! 1 0ر د در ط$ 8وھ ون
ذا ت از !  1ت <ى ر وردار ود .در ا ن و  +وه ر =د ظر ت ر! ت ھ  ،زؤه ى " =دم أ ده ر
=دا ر و ! ذب ودن ن ث ھ
ده " را ! در ن وا ن  0ن $وھ ون  $ش ده ود ز رر
پ
 7ر و إ? ت م ! ر
ت .زؤه " =دم ده ر أ ده" 4د ھ در  ! $ن !
L
را ر
در ز ن داود ن
ب ا'ر ن ! ھر
ر د ! وا ! H:ر رك ود از دا! ر  +ر و ف ا'د ن و د ھم
دت ر د د.
أ ر ده 4دا
ن در ! ى ! ل و و< ت از
ران ورز ده ى ود ! در ه ھ ى رم ا' رام در را م +زادارى ا م
رد
در وا 9 $ H:ه ى ود راى
!رد  .ا ن !
را
4روف " د ر آ " :در ! ر
! 0
روم د ر آ :ود ! 4د از و ت ا ن رز دا ش ن
9ذار ا ن !
0ب وا ن درك و درد.
*و* ً ھد د د و $ 0+ور ! ود ! از دو ن و ران ر د ود اداره د .ز ده د دا! ر د
! +ر و وى رز د د 9ر روم " د ر آ" :ا ت .
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ھد

ز ده

روه "

ز

ذار ا د ر د ر

د

داران ا #$ب ا #

ن

ا"

ن ل وان  0ن ! ور راه
4د در ط 8ر ! ل ھ ى ر!ت ھ ى رھ - 9
ل ھ ى ١٣٤٧
و  ..و ود آ د.
ل
در داول 40: ،ده ،وز رآ د ! ،ر
ا ده ود .در ! ل  =0ت رھ - 9
در آن دوره ھ وز  $ن ود ! .ب ھ ى ! در ا ن  =0ت ورد ط ' 4و ث ود
ط 8ث ھ و دا ش
ا'
ھ ى د :طب وأ  Iل ن ود=0 .
ھ ى *ر ! رم زراى  ،دس دى رز ن  ،و
ر از و
ر  +ل !رد  0 .ت ظم رھ  9و
م
! ا د ر د در ھ ن  =0ود  4ل ر و ا
!ر
! ر ا ن  =0و ود دا ت4 .د ھ ! ب ھ ى دا! ر  0+ر  ، 4آ ت
در *در ر
! وا و ث ھ ى
ذ ى * راى وا ن دا ت .در داوم ا ن  0ت و د د و زد د
 Rط '=  ،در 0 $وى د 9ر ! ب ا
" از ن ھ ن  =0و و ط ر د و را ش د ر أوا ط ل
ھ  ! ،ب وا ھ  ،روه "  $داران ا = ب ا
1ورى ! در ر ن = و ت  0در
ور
 ١٣٤٨و ود آ د .ا راد ر س ا ن روه د و $ 0+ور
ور د  ،د د ا  +ل ' 9رزاد
م  4ر !ر
د د ،د  +د  Rوإ دى 4د ھ
را ر روس ھ
را ك د زا ن در ر
ور ود و * ش را در ر
م 4ر
! در دوران = و ت ?د روس
? 14ن در 0وى ! ل در
ھد ن
ز ن
ر' ن آ' ن ) رب ( م !رده ود ،ھر دو در وط Aى ر 0+
ن ر? ! و ط زب د و!را ك ز دا و د د ،ر وم  :م ا 9ر،
د
ل  ١٩٩٣د د د ،د
ز ده د دا! ر د ! +ر و وى و د 1ر د 9ر ود د.
ا

م ' تھى

وا

د روه "

را در ا  7ن
!ود ى  ٢٦رط ن  ١٣٥٢را ط
طر دار روس از ا ن !ود
ر د د .زب ر!
ا ?+ى ا ن زب ا  7ل !رد د .د ت ا ن زب از آ ن !و
روس
ى ود را وا 9
طر ! ور آھ آھ
ق
ا م واھ !ود

ر ر و ھ راه

ھد ن

"

4ل ر و
دودى  7ر داد .روه ھ ى
را
ود $ .ت ھ ى م دو' و ظ
$
ت
در آ د.
ت داود راى ر!و ر :ى
د ھ م و دوال *در ا+ظم
داد .در او' ن أ:دام

 4ا راد اردو و  !0از

0

ن

د

ن ر

ل!

د د.
وه

در ا ن دوران روه" ھد ن  " 0و ط ر د و را ش و ود آ د .ث ھ ى  +ده ى ا ن ر 9 0و 9
! !م !م د د ده
رزه و راه ھ ى ا د ش =ل  0ر ى ود ! 1و ا = ل ود .ا ق
4د ورى ا د ز ن
' ت آ ز را از ردم 0ب !رد .از ا ن ز ن
ر ت و راه ھ ى رزه
 +وان ك ا' ر ف در ن  =0ت 0ف رو !1ران ورد ث و 9 1و ود.
و  9 $رى رزه 0
ظ
ر د ?رورت
د .در ا ن و
در داوم ا ن ث ھ زؤه " د 0ق" در أوا ر ل  ١٣٥٦و ط ر د و
 ظ $ردا ت .ى =ل  0و ا د ز ن
رزه 0
ش =ل  0ود .ر د ! ! در آن ز ن
 +وه ر آن  !Uد  +ده ر د روى ود ! 1و +دم وا 9
 ! $ن ر و در ش ود د از رج رزه ى را ر  0+دو'ت راه ا داز د وا ق ود ا ن ط0ب ھم در
ظر ر د و را ش رزه
زؤه د 0ق ا ره دارد و ھم در ث ھ ى د 9ر در ن ھ ھ  !Uد دا ت.
د.
د از دا ل ! ور و ا ! ى رو ھ ى ودى ز دھ
ى =ل 0
 -س

ز ن

ھد ن

 *'+ن و )ود ى (ور

ن " ھد ن  " 0و  $ره ى
در ز ن  ،١٣٥٦ا د!  :ل از !ود ى ھ 1م Iور ود ! 4د از ث ھ ى طو<
 Wزدھم =+رب ل  ١٣٥٦و ود
از  =0ت زد ك " ھد ن  ، " 0ر د و د ن از را ش ز ن را
وا
رد د! .ود ى I ٧ور  ١٣٥٧را ط
? 14ن ا  7ن"
آورد د ! 4د ھ م " ھد ن
! ران د و!را ك " آ ر ن ا دوارى ھ را راى رزه
! ور را طور دى  7ر داد .ا ق و  9ر و د "
ى و!ران روس
ود را در را ر ھ وم ھ
' ت آ ز =ش ر آب !رد ،م رو ھ ى
ا'9و ردارى از روس در ! ور !م رد د.
م ! ز
!و ت د و +
د .زب د و!را ك د ل
 H1زب و = ى ! ت ز و ر ?د
رو ن ر
زب م روھ ى اردو  ،ا ت  0و $و' س را
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ز ده

ز

ھد

ذار ا د ر د ر

د

!ل  $ن ده و
راى د را د ن A :ل ود !0
ق ت
 ! 0 Hور ! ر ا دا ت .زب
ً
ن ز رآ د ود .از ردا  $روزى !ود ر و !ر ت ' 1ن !رى آ ز د .د ن
و ز!
ك در$
H
د  0م زب ط0ق راى دى !
ر و ود دا ت:
دو راه
ر ب در را ر ردم و روھ ى
= و ت !ردى .راه
ت  0را ر ن $ذ ر
 9را ر  0 Hر  Hداده ود د ن ن  Xا دى
م
زب ودى و د ن زب  .ر د از ' 1ن ر ت
د
د 9ر را زب د و!را ك  :ول دا ت .
ز ن 0ور ت،
! ز و ا * ر :درت در د ت ك روه ود .در و ھ ش ! در زؤه ھ ى آ وز
دا ت .
 !Uد !Iر 9را و 0$ورا' م
ب راى " رھ ا ن و دا و دن او "
" آزادى  ،آ ھ و را رى " ا = +د  +ق دا ت و آن را ر
دا ت  ،ا ن و آزادى ا ن در
دا ت: .راAت او از ا م طورى ود ! ا م را د ن آزادى و آ ھ
ر د :رار دا ت و ا د روا ط ا  + +رى از ا  Iر را  4ر ا را ژ ك ود دا ت .ھ وز
ور ا د
ن ر? و
د
ر د و را ش د د  +د Rوإ دى  ،د ا  +ل ' 9رزاد ،د و $ 0+ور و د
ز ن
 ،دو ن ا د'وژى  ،دو ن طوط ا را ژ ك و رز دى ھ ى
د 9ران 7ول ! ر ھ ى !
زؤه " رده د د ه ھ " ھ وز در درون ھ ھ ى ز ن و ن
ادا دا ت
ود د و ث ھ ى درون ز
را ط ك
:درت
رو
ون I ٧ور رخ داد .زب وا
ود ! !ود ى
ث ذا
! در ھ
ر رى و
و از  :ل  $ن ده
طور ز ن
ن روزھ ى !ود
!ود ى و ن د ت ر ت و در
م ر ن
!رد .ا ن زب ! در دوران رزات * 0و دھ د و!را
! ر د ر ا د ن و ' 1ن
'ف $ردا ت .ا ق
ر!وب روھ ى
ت ،طور  9 $را
 1را
 0+و
ھى
و ود
ىا '
 ،ا =  9رى ھ ى ! ا ن ر ن د دا وا
و ر ا
 ! ،ر ھى ر
ذا ت  .ھ رى ھ ى دھ ا ر ! ! ور را
ر  +ق ر روح و روان  4ا 7
آورد ،اIرات 1
ران  +ق وا !رد  +د ً
و ر ط= ھ ن زب ود.
از !0 +ردھ ھ ى ?د رد
ر
د و = ? ھ ى !رر دو ش را
و ود ا ق د د و د  9رى ھ ى  $ $ر د در دا ل ! ور :
د از درون و
رود  ،و ت " :رزه ى =ل 0
رج
روج از ! ور رد !رد .او در واب ا ! را
ر!ز
د" ار ن را
ود"  .وى او' ن ر "
از دا ل ا  7ن و د ت رو ھ ى ود ز ن دھ
پد و
ر !رد .ا ن ر ! از وى <ى ر وردار ود و
ز ن را در ! ل در او' ن ه ھ ى !ود
رات ود ادا داد.
پ د ز ن د  9رى
رادرش و ط د
ب I ٢٨ور  ١٣٥٨در زل ن وا 40: H:وح ردھ ! ل ھ راه $در و
ر د در
! ر أطراف
! ران د و!را ك" أ ر د .در ' ! ش از *د 1ر از  =0ھ ى
"  9ر و !ش" زب "
ره 04وم
زل ن و !و ھ را *ره وده ود د  .ا ى ' ت 1 ٥٠٠٠رى دا و ط $و' س ھ ' د ،
د !رده ود د .ر د را 4د از ! ھ ى ر
ش در ھ ن ب ر رى
د ! $در و رادرا ش را 0و
دت ر د د و  +وه ر آن ا م " ا وا "
ر I ٣٠ Wور  4 ١٣٥٨دو روز 4د از ا رت
ا
ر ن ا وان
ار ط
د در ' ! ر د از ظر !رى و ھم از ظر !
وى $ ،در و رادرا ش ز
اش د ن آزادى واھ ن و آزاد
وا '
*0ت  = +ن وا
! ر 0ق
ا'  0ن دا ت .زب
د .ل ازا !
 4را از و ود آزاد ا د ن '
اش * م دا ت
وده د ور ران رو
اد
وا د ،ا د آزاد[ واه ا ر د 4د از وى
ھ طور ! ھ \ ا ر ه 0وه در ش آ ب را راى ھ ش ر
ت.
در ط ! 8ور در د و راه اش ادا
رد

ره در /ن و

د

دار ر .

) ور

داوم راه ر د
د ' " ود ! در آ
روم  :م ا 9ر در و*ف ر د  1ود ! وى ! از ھ ن " ره ھ ى
* دق ت.
م ا ص ! درآن  1در ورد ر د !
! ور در د .ا ن و*ف
! ر رھ ! -
4د در را ط
ر د از ' ى ١٣٤٧
را ا
رھ  Xط ' 9 4ود د! .و ت ن ا ق
د
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ن

وا دن ! ب و
آ ز !رد ! ا!Iر وا ن
وب
ن ر ر رم
د !رده ود ! دا ن

ھد

ز ده

ز

ذار ا د ر د ر

د

ز ن را ! ر د ن ذا ت ! از  $ز ر ن ز ن ھ ى
رزات آزاد واھ اش ادا داد
* دارد و ' ن ز دى
ا رت و

دت ر د

ز

را ! او

ن ذارى !رده ود +

! ور ود ! در
رزه

وارد

0

 4ا7

ن

9ه

د.

در او' ن ا:دام ش < * ر را روھ ى ز ن ھ راھ د 9ر رز ن راه ا دازى !رد د  .ر ا ن  :م
دت ! ن داد  .روس ھ از و ود ز ن و
ن روس را
0+ت +دم ھ @ھ  9د :ق درھم ! ت  ،و' وا
د و در *دد ر رى روھ ى ز ن د د .ا ?+و ھودا ان ز ن در ! ل  7$ ،ن ،
:درت 0 +ش آ ھ
و
رزات ن راى رھ وطن و ردم از  9ل ا داد ه ا '
ن و د 9ر ر ھ
ود ،
ك ز ن
I
ل 4د از ر د
? 4ن ش از
ھد ن
آ ز !رد د .ز ن
ا ق ! ز
رزا ش ادا داد .ران و ھ رز ن ر د راه او را
رزه =ل  0و ود !1
رو !1رى  $ز و = 4د
م او رزه را ادا داد د واه ا ن د +ا ت
د ! در راه او و
ادا داد د .او ره د ' ى ود  .ده ھ
ور
د ردد  :د د و $ 0+ور  ،د د  +د Rوإ دى
 .دارد از ا ن دا ى وإ< = م در ا ن
د ا دى ،
،
دھ
د ن  0+ا وذر ،
،
ور
د د ا  +ل ' 9رزاد
،
!ر
د
د * ' 8و ده ھ
د :م،
د ظر ف ،
?4ف ،
د
د 4ود ،
د و Iق ،
د *ر ،
دت ر د د + .وه ر ا ن ده
د 9ر ! در راه $ر ا ر ر د ! ھ راه آزادى و رھ ا ن از ا رت ود
و آزادى !ش  ،ل ھ ى ز دى ر
زب ا '
ھ ن از ا ?+و ھواداران در ز دان ھ ى :رون و ط
ز ن
ر رى ر د در ! ل ر د ر "  $م رز" ار ش را
رد د + .وه ر ر " د" !
دي ا ر ت .ردان و ھ راھ ن ر د در رج ! ور ز راه $ر ا ر او را ادا داد د " .ا ن
لھى
د و ر ى " *ف" ار ن
* ن ا  7ن در ارو " $دراو ر ل  ١٣٥٦و ط ران او د ذا
ا
? ن آن
 رھ  9و ش ادا داد .ا روز را  4دو رهدي  ' 4ت
را ا ن ا ن ' ن
=دا از Aل م = و ت  ،و? Hرى ھ ى رو ن و  !Uد !  1ت و ود! 1و +دم
ر ھ و رر
ت
م ر ھده !رد م.
و?و +ت ود د ! 4د ھ ! ت و  @ $د ھ ى ود ن را در ش
وا 9
!1ت
 ظن  ،و ى از ك
" ? 14ن" در ش $ل
ز ن * ،و*
ظ
و  $ز ' ن دراز ى ا'9وى ود راى م رز ن ! واھ ن ا د ك ش =ل  0و
ر < ود !1
و ظم و د  0$ن و
 ظو ظر !  1ت ! ر
از ظر ردا ت ھ ى ا د'وژ ك -
ود! 1ود د .ا ن
روس "
وى روس و زب وا
ز ود .ز ن ھ واره  4رش " م ر ھ
ا ! ر در ط 8ا  7ن
را در در رى ھ ى ن روه ھ ى
دت از در رى ھ ى دا 1 0ر دا ت  .ز ن ھ واره =ش
وده
= و ت زى !رد و ھ واره از !  1ت  $ن ا ن روه در ر  Jو +ذاب ود.
ا +ن !رد د و
را  $ن
4د از =وط ب ا!Iر ت ! در ھ  ،ا ?+و ھودا ان ز ن  ،دوران 0 X
ر  80ود د و ر ھ از روه ھ وا ر ل Aل دا  0از راه ذا!ره
ى ھ ى ن را ز ن ذا
ت.
و  1ھم ود د .وادث 4دى * ت طر ا ن را  Iت

ر د در  /طره ' ن

 ،رھ

ن و در ط و 1ت

) ور؛

! ور از
!ر و ق در ر W
ر ر ده از  ' 4ت ھ ى وى دآورى

*د ق و ا  Iر ر
د ر د  +وان ك * ت
د و طره
ھ ن ا! ون درج ا ت .در ! ب و ر  0Aھ ى 4دد ! در ا ن اوا ر
رد ده.
روم ا 9ر ! در ' ى  ١٣٤٧ا'  ١٣٥٤از ھ راھ ن ر د ود  ،ا رام ص ت ر د دا ت و ھ واره از
 Iى
ودى  4 ،ع و..
د 9ر ! ور ون ر،
!و د !رد .او ر د را در رد ف * ت
وى
! ور ! =0رد.
ره ى در آ ن
ز ده د
!ردم"

د ! +ر و وى رى 1

ود " ن از ا ! در ! ر ر د راه

'4ت ھى رد ز ط'
در ط و +ت ! ور در را ط
م * 4رف ذ!ر د
رر د ده ه ھ ى و ده ن
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ر م ھ واره در ود ا

س رور

ز د درج رد ده  ،دون ا ! در = م  ?:وت و
و م:
ده
!و ك از أ
 0از

ز ده

"د< ل روي ! ر آ دن و =وط
ر نھى
? ن 4ر
...".

ھد

ھد ن در ا 7
ن و د:

ز

ذار ا د ر د ر

د

د

ن" -

د

`

ر 9

`*

ن
`4

 $ .7داران ا = ` ا 7
aل از دا و ن رز  4ذھب ا  7ن
 U `1س د b
*ورت
در ل `0a 1349
ود د....
و ھ ی ز دی از  a $و  Lون رزای زرگ رازی  ،دای اول و  ، ` Iد واب *1وی و ...و ود
د ا +ل
د+
د :م
دارد .در ا  7ن  : ،ل از ا ن ر ت : ،ی  `4ز دی *ورت ر
 ` 0و  :م د د `0+ا*7ر  4ع و. ...
 9 $ن  $داران ا = `  +رتا د از د د و ` $`0+ور ،د د  +د Rوا دی )bر `( ،د ر د =داد
د  bظم ) د bر م(  ، `0 0ھ دی
)ر `( ،د ا د a Rدان ،د bر ط 'ب ' +مزاده  ،د 0ط ن  a $ر،
ن 4 ،ن  : ،` 0م ا 9ر ،د bر د ! +ر و وی )$`0+ور bو ....(e
وا*ل : ،د ` ،دس
ھر

دات * 4ر ا 7
4ر

ؤ'ف در را ط

ن) 4ر
د

ا

دي و

'

4دادى از

$ 0+ور

ن

رھ ى

د ر(:

و د:

` و  gرزات iھ `9hو  ` jدر د ع از ارزش ھـ ي د hـ` .را آ ز lfد و او ......
دا
"ھ 9fم
 = mghو  n lj$ 0 oو  .ا  7ل iان  ......ھifاه ـ ـ  pjا fـ i pـ= pـpاد .) .ر ـb ( .`fnـ از lqarj$ .ن
` در ا  7ـ nqن ـlد ،ـg s4rـ رزات ا ـ ` را از 'jـ qـ زي در  bـlt .sرت "... `h0+
 .gرزات ا
م /داو د
 /طره ی از

ن و/رد
دا

د ردر

3

دق  6ظ 3

د  1د :وا دی  9#ت 6ردم .زد < ی
ن  1355در زل
د ر د ر  3را
او ن و آ/ر ن ر
@ ت ود  6ر د وارد زل د 9 ،ت د وھ ی 6و ه ا #ح ده  ،ر ش را ده ،در  3ک و ز =
د د د و ا  $ل او دم دروازه ر د .ا و م و اھل زل را /ود ب
<س د  3ه .ھ از
د
د؛ ھ /ودرا  Aو ور 6رد د ،د واد و د
6رد ،ورودش (ل ورود = ر ده ظ  3و ل ر
@ ی و رو س آن د د/ .
د ھردو "ول
س ر
ا را ش د د د د ر
وا دی 6
ر وان رش د ز 36وا دی د ورداد  6رای /ر د زار رود و 1رو ش  +ل ر ن داد 6
ام
د واز او ا  $ل
ن 1ز ز زه وارد
 6د و وا دی ھم و وظف ود  6در  6ر
@ زی رای @ ت
 6د .آ ز ن وا ن ا(6را وھ ی د دا د ز /ورد  +ط ھ و ا ران وان  6ر وا  3وھ ش را 6و ه
ن ارد و د  6ر 3 /آ ده .ھر6س
ب
<رد .پ ظ ھری ر د در ذھ م دا< 31رد  6د < 3از
/ /ودش وارد ده
(ل ر زان Eی وظ * ' ن ده ی /ود ر د .ا ر د (ل 6 3 6
در = ظ
د 6ر  3اش را  6د و 6ود د آو زان 6رد ،ذا ت  3 6د ر ا ن  6ر را  6د/ .ود
د 9 ،ل ازا <
از *ر ر
م و ر @ 3را 6ر ش را داد .ن ' 6د از
د 6ن 3
و م د از/و و د
دم / 6ص زه وارد = رد
ودم ھ @ ز را د9ت ظ ّره <ردم ،و
ودم و زه زل  /ام ر
<ن 'د از 'ر  3وا 3 Eاز ن در ره 1راق  6د  6زه ازآن ر
 1دی ت ذھ م را آ ده ش دادم 6
Hذای @ ت آ را ول  6م .ز /ود
ت از < = د  3اش $داری رچ زه  6د 6
ام .ر د 6
د = 6ت وه ورد.
ت  @ 6ن /ود  3ر/ورد < د و ر 1 9 3د
ل
+1و
وم
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ود  6زه از *ر /رج آ ده ام .از
د  9ل از ا < ر د را 'ر  6 3د  ،را 'ر 6 3رد و ا+
وا دی
ن ' ون .از و '+ت ا 1 31راق
ور و دام
1راق ر د * م زب 'ث 6م ا ت ن ا <ر ر Kس
وال 6رد * م /وب ا ت .دور د ت ر ن 9ر ھ ش رق دارد' .د از 6ر و رم ر د * ،م < رم .در ز ر دل
* ا ن  6ر را * م .در < در 1م آ 3
ن 'ر < 3رد د ،دون ا <
ا 1راض دا م  6اورا
ت
در
ت <ردم رو م  3د  6از وا دی ر م ا ن  6ت؟ ا ّ ،ر د دو
و دون  9#1دی
ی را  6از ر د دم ا ن ود
ود .او ن
ّم
را ز6رد .ھ وز ھ ن @ ره و ھ ن  9ت در ش @ م
وا ن د دا ز دارد«' .د ادا داد$ » :ر و $1ب د  3داد < د6 ،و ش
ن
»ا"
6
ن
ن
 6د  6و9ت را وده ف < د و 3 6 «...ا س  /ت 6ردم  6ن ھم  3 6ھ م  6ا '
*ت:
ت <رد.
ود (ل ا ن درد ر ده ی  6ذھن  3 6را  +9وت رد
ز دارد / .ش دو
ت  6و ر وده د ل
ر ز ن و رزه در  6ر ا ت ا ن
ن و دا ت
ت در ا "
»
ش (ل
ود از ھدات و د
ل  6ور ر
ت ا  3ود« او زه از < 3از *رھ ش از ت
ت <رد .دا ن دھ 6 3 $زش * ل ار ب را /ورده ود و 'د ورد
ط
تو
=  /ران ھر
ز ن /ورده و 'د
ود و 'د دھ $ن * ود @< ر 6م = ت * ل /ورده آ ن 6
 1ب ار ب 9رار ر
و آ $در اورا 6ش 6رده وده  * 6ش رآ ده وده.
ار ش @ ن  /م آ ده وده  6دھ $ن را د ب ا پ
ن وا ش د( را طوری ر  Oداد و و دا را طوری  +9وت < د  6و رادرش را
رد
ی ا ط ف در و در ز ده 6 3رده ودم ،ھ وز از
د .ن  6آ و A9وان ودم و در
@ ن و6 A A+
ت ' ی ا "  @ 3زی دا م و @ ن د( ی Hم ا زرا ده ودم ت آن ار ب و آن وع
ت را وان ر ت؟ در ن
وم @ 6طور و @ ن
دا 6ردم و ظر ودم از ر د
ت /ت 6
ر@ ی زه ی  6ر د آورده ود رف 6رد م .د م /وا ت زود ر
Hذا +ر دH .ذای @ ت را
ھ ی وط م را را د .ا او روح آرام ود،
د و9
/ن
د رد رد ر ب
Hذا را م  6م
6دام و رواز6رد؟
ر ت ز د دا ت و دا م 6
ر د و ا دی رون ر ت از  /ام  3ر م ا ن آ 36 9ود؟ زء  /واده ا ت؟  /ام @ دان  9#1دارد
و د »:در ن ا ن @ زھ را از ن رس ش ر د ا ت ' ،د ھ
ن
وا م  .دھد طف درا
6
 9ل وھرش را از د ت داده و
م  / 6ی 6و@=  /ام 6
 .«3و ن و
/ودت اورا 3
ھ ی زرگ
ه دل ا د
< ب ر ده ا = ،د ل
 3زر ن 6رده و
@ ر رز دش را
ن ده ا ت / .ی 6و@=  6درآن از @ ر رادر = ن آ ن
3ا"
ی واEی = روه
و ز ن آر
د 'د از ذ را  3ر  $ی رادر زرگ و روع
*ر د ر ا < +1و روه
ر وط = ز ن ا ت و
6م ا ت.
 /را رک < د و و 31د و6را  3ا#1ن ده درا ن /
روش  6ر ی ر د و ر/ورد دّ ن ھ ی آ روز
ت / 6وا 6 3
وم.
د وا دی Kو ت آ وزش آ را دارد وارد
رور ز ن در < 3از  $ھ ی 6
د .ر د
 3ود طوری ظ م ده ود  6رای <و ت و9ت <وک و وال را ز
دروا A9وع آ وزش
3
ل روی او +ع
ره و
ت / 6وا  3در وا A9در دو /ش  6ر <رد د؛ <3
و وا دی ت م
وه ی * ری  6از ب  6ن و9ت
ی آن
 6ور ود ر ،ز ری آ ت 9ران و روا ت د  3و $
ر  @/ی 'ض از ش ھ ی آزاد /ش در ن ز /ش
د .رور
ورھ ران د / 3ورد ردم داده
د ر3 +
دK .و ن د ر@ون
درا ن ورد ا م
6
د ر از  6رھ ی ود  6در د د ت 3
ت را دا م.
ق ار ط آ ن و ق آ  3ا +1ی
دا د 6
ت
و د  3 1ور ز
وا دی ا دEل <رد  6ا ن وع  $دی را  /طرا ت رادران ر6ت  6ده ظ م 6رده ا د .ر د و وا دی در
ن و  1ی د  3ده ود د
آن ز ن د ل  /را ی داغ ن در <  /ھ ز ن زد رو *<ران  Hر
د  6در
* د؛ در و3 '+
و ھر6دام دا9ل در = <  /از  /را  A 3ده ود د .ر وط ن <
ورت روز  /م دو ت وا د از  /را ن و و ود ت <  /ھ د ع  6د ذا راه آ ر! را ا  /ب <رد د
د .ا ن د ل ھردو ،ا ط Eزم را < ر
س ' /وا  / 3را 3
و ا ن دو *ر را  3ذا د  6در
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و د .روی ا ن
/
ن ن
ر د دو ن و ھ رز
<رد د  # 9 6د ل و  3رای ر ت و آ د ا +1ء در آن زل و ود دا

وظ

 $ھ را درھر زل طوری دو ر
د.
د و = را ز

/ن * ن از ر د رای ن  6در ر و راھ  Kی او و Kو ن د ر ر دن آزادی را در  /ام 3
و /د،
ش رای رد  6 3درآ ش $ر
ن  3اش و Kو
<ل ا ت .ر د ا س
رورا دم
و/ت .او ھ ن ا دازه  6از رو ت = *ر 6را@ 3وان ھزاره ی ' ر  3 Tرد از رو ت =
ده ود
ده و6
د با پ
=  ّ3ذھب ز 1ذاب < د .ردی 6
ھ وطن از = ،ون و
= ' ی ود = *ر ازھ وط ن ّ  3ذھب از = ود  6ر د از او (ل = رادر داد/واھ< 3رد و اذھ ن
ن ود و
زر  3ا "
ردم را  +9وت < د .او ھ ی ھ وط ش را دو ت دا ت .درد ر د درد  /ی
< د
و ھ وطن رو ش .ازا ن ت ' ھ ی 1دا /واھ 3از  1ق ا /وا ش ز
ر ش رT
ن را د ر
*ت  » :ا "
ت 6ر/ت ده را از/واب دار <رد.
و/واب ر ن ا ( ر ده و ا
روی ا  1 3طل و طل ده ا د و د ل
و
 6د@ ،را
 6د ،ا ران و1راق $
 6ورھ $
ب وی = <و ت  Eق ر وت /ور ده ا د«؟ Kو ت 1ظ م اش ازاو روا ی  /ود 6
3
دور رد ش دو د و را م در آ ش آن  1ق و/ت.
$ 1
ر/ورد

ح ر6

ت

تو

ح ذھ 3

رد

ل رو ن از ا #م دا ت  ،در * ھ ش  6ا(6را در زوه ھ ی ا وز  3ز ن ا '< س <رد،
ر د درک و
وه ا ء و <م
م ا #م /ورد ردم داده ده ود < د و ا دEل
/ط رو ن ن /را 6 3
ردم را رای د ن .او /وا ت رای ردم
$1ل و طق/ ،را ت را  6ر زد .او د ن را رای ردم /وا ت
ت او  #1وه را < وھ ون را م 6رده ود درس *
ر د ده و $ر زده و د  6د ن رای /د رآ
 3ھ ش ا س $ق و 6 A
د ر 3 1ا د  1م /وا د ه ود ' ،و ت و دا
را ز زد  #1ی
ت 9راKت  $ھ  3رق دا ت.
6 3رده ود ا وار ود ذا »9راKت د د« ی از ا #م دا ت 6
درا #م
ورت  /ر@ م
ر آزادی ود
ی  1355و  56اورا  6در واA9
دا ن @ ن ا $ 1د و د د ه در
ّ
ی ظ ھر و 1وام ر ب د ل 6رد ( .وت ا ن اد 1در ورد ح @پ
ر 6ت ھ ی ر 9ب وع ا "  3و
ی  6ن زب د و6را =  /ق 'د از6ود ی ل  57ر د و ر ن ر وط
ر 6ت آ روز ،ر ر ظ
وب ا  $وب  /واده و ھ
ر د را 6
او ود  6ازدوران رزات دا و  / 3 3شّ 1 .ل زب
ر ن <ل < وا1دام 6رد د و
ر
ول درش را
ل
 *'+ن ود < @ ر *ر از ا +1ی
ی
 9ه و ز دا ی طو 3 Eدت ر د د .و س /وا د  9ل ر د و
'دادی از ھواداران ز ش را ز
ن
د دای <ون *6ن ا "
ن  6د ا و $د ر @ ن ود و ا 6ون درھر 6
د د ر را
ھزاران
ھ ی د او  6ھ
ی از ا د
نا تو
د ره ی
ود <1س ر د ز در آ
' 3رو ن
' ض ژادی ،و ا داد و ر9راری 1دا ت در ' ود ،ھ @ون ' 3در /ھ ی
و د در 1ل ،رزه 1
ھ وط ش رو ن ا ت .ا < ر د و ا +1ی  /واده اش را  9ل  1م 6رد د  ،ت د ر 'د از ا1دا ش ز
ر
ن
ی او ا/وان ا
او ا6 +رد د؛ ر ش را ا/وا  3و د .در < ر د ا/وا  3ود وا د
روی از
ن ا ّء را /وا ده ود و ھم آ( ر ر6س و ن را/ .وا دن ھر ا(ر ا زا
دا ت .او ا( ر
د ر د ،ھم ا/وا  3ھ و ھم ر 6ت ھ ی آ روز را ر 9ب ' ر <رد دو ت و
و ده ی ا(ر ت.
د ن.
ر د و ر ن ر وط
ح ذھ  @ 3' 3در @ ره ی ا راد و @ در س زب و ز ن ت
ا ّآ@
او روا دا د 6 ،ر از ر/ورد زب د و6را = ر د و را ش ود .ت *< ،ر / ،رزدن از ت در س
' 3را ش و  < 3ت ار ن رون رزی  6ر  .آ را ( ت 6رده ا ت.
دو ت 9 ،ی د
ا < ر ر د وظر ت

'

ا ت  / 6طرا م را از ر د و م .ا ن <ل ر ن  6ر ت
د ر د از ن /وا
آ 9ی را د ر  ،3رادر
و ت.
ت  6وان آ را در = * و دو *
د ا م دھم / .طرات ر د  /طرات = رد  1دی
6
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ذاری 6رد .ر  / 6 3طر د ع از 6ور و
د ده ی @ون /ودش
 /طرات = ر ن ا ت  6او آ ھ ن
 3رو  3و ذی *وذ در ن 1وام ا س و1وا 3
ی
ردم دا د / .طرات ر د ھ وز رای 'ض از ر
ی ود  6ھم
باد
دّ ت درھراس ا د .ر د *<ر و
آن در <م  6وس ا ت واز آن
دا 3 /وا
از $د  6ی رزا  3و ر ری
/ود وھم زد = ر ن را ش  /طرآن 9ر  3د د .ھر ورت ذ
' و
ری ر د و 'دھ  3 #دن ز ش د < 3از 1وا ل1 ،دم ظر ت
ر د
ا ھت 6
د
 3ر ن ر د و ود دا
ر د ا ت .ا ر @ د ن 1وا ل رای ازھم
ا < ر  1و  3از ذ رش ا د
ھ وزھم
' ی $1ب ده اش .و
ی ردا ت ت
ز ودن ا د
ورت زم < 3از آن 1وا ل
وا د
دت ر د
ھ ی اورا دارد .واز ب د ر /طرات ر د ،ر  Tر د و
' ی ظر ت ذ رش ا د
وروی
در 6ر ردم 1
دود م 9رن  6ر 6رد ،زده ل
ّزا از ز ش طرح ود .ز 6 3
ت از ردم را در را ر ران ھ ی <و ت و9ت و در  $ل آزار
آ ر د ،وه ھ ی
ق  $و ت 6رد،
 Oو راھزن در طق آزاد ده  6ر ر ت .راه ور م /ود 3 *6ا +1ء و
واذ ت ردم و ط روپ ھ ی
ن 6م ظ ر ود د 6 .ر ن از ب ردم
ردم آ و/ت ،ا وھ و 6درھ ی ورز ده ی را 9ر  3داد  6درا "
ت  6در
ز
 1آ ن ا  +ء <رد د / .طرات ر د / ،طرات
د ا روھ ی ' 3وا $
وده
< ران  $و ت
1
ن دا ن روی د  31آھ ن در دو
وس روری درا "
3و
وا * ی
< 3از
ھ ی د او / Eواھد ر ت .ر د از
رای ذ رش اا د
'
6رد $ .ن دارم روزی ظر ت
 ،3و 3 1 3
ره ھ ی د ری @ون 1 ،د :وا دی ،ا  1ل
ره ن درآ ن  Hزده ی  6ور ود 6
ری  1دو ت و دھ ن
ور @ ،ن  3 1ا وذر 3 1،ه داوری ،د@ ن ا دی ،ردار د ھ  ،3و( ق،
رک ّ
ی
1زت آ ر د د ا ن ل ر9
د /ودرا د ل دا ت .ره ھ ی در /ن  6ھر6دام رای
رد د .وا = ذ ت ز ن
ر 9ت آ ن د 6 3رد د = .ز ن ود  6ردن م ن را رم 3
ھ  3و م .و ا ن ن دھد
ھ ی آ ن را ازدھ ن ھزاران ھ وطن ور
و " را وال 3 9 ، ،از /وا
ن د رھ د
دارد و ورت ا وھ ی ک و و دان در ر  .ا "
درد
 6ر د و را ش رای ھ
.
وراه ورو ش ن  .ز ز
رای و ا داد داده ا د ؛ ورز ده ر ن  6درھ
د ر د ر  3و ر ن ر وط او  Eر ن
 /واده ی
ی ر6زی ز ن را  /طر ردم و وطن و  /طر ا #$ل و * 3رد  3رای وط داران و ر9راری 1دا ت
ھی رد
" ت زھر آ ن د ن آ ه ،ا د
 3از
ا  31از د ت داده ا د / .و ت ردم آ ه
ز و ده در = '
ی ران ذ ر ر ت .و ا ن = ا ل ا ت  6روھ ی
در ری از وارد 9ر
ھ رای  < 6از ر د /ت دار د و
$1ب ده زر ر ن را رای ا راز د د ھ ی /ود ردازد .ا ن و
روش  6ری ر ن ر وط او آ  3دار د = ،اد ّ 1ظر ر د < .ل ا ت ور  6د  @ 6ن '3
ا د A .آوری  /طرات ر د
ن و @ ن ا وھ ی ک و و دا ی دار و ود دا
در ر  $ .و ت ا "
ود
ز ن ،ا د ،دارک  6 ،ر6ردھ و ا < رات  6و ط ران او  /ق د دا رة ا ' رف 9طوری
و ر @/
 Aآوری و دو ن آن از وان = رد و دو رد  /رج ا ت .و ن $ط  1وان ادای < 3از Kو ت ھ ی
6
دارک ا < ت و  Aرو دو ن د ر از < 6از
وا م وا د 6روزی
آن
ردی ،ا ر 3
 3و ذھ  3ن م در رده ا د در ره ر د و م.
ی ر6
ز ر طور9
ن

 3رد

وی ا ن م ده ود
روی از و Eی زرگ  .در
ن  3و  Aو دی ود ،او
ر د دارا ی
ن و دت ھ راه ود .او
ھ @ون اودر6وره داغ ا ن ز و دی رارت د وآ ه او در ا ل
ش
آن ر 'ت  6د .او در وا  3در ( ی ھ ی داغ
د دو ره
ن« ی د د 6
/ودرا » ر ده از
ره اش
ن از آن ز ن در ر و ودش ا(ر 6رده ود.
ی ز ن  3ر ده از
دا و  3آب د ده ده ود و
 3و ا ل آ را
ن  1ق ود  6از راق  3د و درظ#م ھر ب ،درط ' ی ھر ط وع
ر ده از
ر د <رد.
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 3ردزد3
ذاری 6رد و ی ا  3ز ن ز
م ھد ن 3
ر د در ل ؟ ز  3را
ن را را س
'  9ط و دی ) ' 9د ط  $ت( ود .او ردم
و1
<رد د ' ر ا را ژ = ا ن
ش از ن دور ا ن و+وع  @ 3د ( 6رو ی ط ' 3ن  6ر وط
ذھب  $م دی <رد؛
ده ا د و ا ن ا ر 1ث ده ا ت  6ردم
رر
م ر ت ا ت درھر 6وری و ط 1ده ی 'دودی د ر ا
ی  $ر و $ 3 Hم د ی و د و ط  $ت در وا  Aو ود د .و ود 'دا  3در ن ،ر د ' $د
دو د
' و  ،3ون و
ن را ز
وی < ل و ردم وی و دت در ر6ت ا د .او ردم ا "
ن
ود 6
را  1وان  * /ی /داو د در ز ن دا ت  6وظف ا د
= ،ھزاره و از =  $م <رد .او ھ ا
ر م ردارد از  9ی < ل و ر ا : 3
وا د درا ن
وی  6ل ط ق ر6ت  6د .او ' $د ود ھر6س
ن رای
ود .درآن ز ن ھر رزی  6درھر و ی ا "
م Hرق
د و را م در ن زار
ز
وب ود .ر د
ی رادران ر د
ر9راری 1دا ت رزه <رد و  1ا داد دا 3 /دا د <رد از
روان ذاھب و وده
 Wظری ،را ش ھ ی 9و  ،3ر 9ی و  3رزه ی  3ا ن دا ت .او
روع
 3ز در ری دا ت.
ا راد ر ی @پ Kو 3 Kو ر6
ن <ل دا ت <
درا "
م 6رد و زب
ردم
ل 1 W
 $و ت 6 1ود ران در ل  1357ر د <و ت و9ت را
و
ن ر 3 +در ل  1358و <
د و6را =  /ق را  9ل ردم /وا د' .د ازد ت ری ر د ر  3و
ا#1ن 6رد و
 *'+ن ز رزه
ران » زب د و 6ر =  /ق« ز ن ھد ن
ا1دام و ط <
ھ وق داد .ز ن
وی
ول ز ی  6در  $ھ ی  6ل آ وزش د ده ود د
ا(6ر ت ا +1ش را
ده ز ن و ط
ذاران /
ری و  6ر
د .از = طرف د
در ر =  Wزودرس دردو
ھ ی  $و ت /ود وش  6و ط ردم ا د ده ود د و
ل  3ظ 3
<و ت و9ت و ازطرف د ر
د د.
د اداره
6دام ' ر ارز د و روش ا و  6 6 3ر ن ھت راه و روش ر د و ران اودا
ط ن رھ ری ر1ر ت ورت
در  $ھ ی ز ن ،در ن ش ھ ی آزاد /ش ز ن آزاد /ش
ی  6را راد و  /ھ ی ط / 3ود ط  6ل دا ت و *  Wن
= ا وی  9ل  9ول طرح ود.
را دا د ورود
ا ر ز ن و ط ق ا $ 1دات ن ر د .ا +1ی م .م  .ا  6آرزوی < ل @ ن
د و ز ن ر6ت  6د راه
ذاران
ی  6ط ق اھداف
<ل
ظم رد  3و
ھی
در
ھ را
ی دا 3 /ظ م ھ (ل رض ری م
طو 3 Eو د واری را ود .ز ن در ل 6 1360
<م و  /ر
ن را/وا د و دژ
ھ ی دان و Hز  3درو Eت
را ر ت ،روھ ی ظ  3اش را از
در /د ت
ی  6درآن ا
ی د ر،
ی ظم و و رای ز
ن /ت.
ذ ر را در ش ل
ت از ردم ود و @ و ران از آن ھراس د ا د.
و
اد
ر

ت ردو و$تھ

ل 6رده ر د
ی و در و در
او ھد ی ا  3رای  9ر وان و ردم ود  6در /واده ی ر  3در
ی 9وی و م م دا ت 9وی اEراده و د ا د ش ود ھ ت  3 1و1زم آھ ن دا ت.
6رد .او ھ طور <
ث  6ر د ا * ی وظ 6 $رد.
ن ر د و س در < 3از ' ت وزرات زرا1ت
 #ش را در 6ل
او
د
ده
ل 6رده ی @ون اورا زارد.
ظ ھرا ن ر ت $ر وو '+ت 6#ت ر ا 9دی ردم وان
د  6ر ت زرگ
ی ظ ھر ش درک
 / 6ی ر د @ روء ھ را و آروزھ را در/ود  3رورا د .از
د  3 6آ  3دا ت  6او د ر از  /واده و
ی ر د وان را  /ر 6رده
ا  3ا<ر و اد
ل 6رده ی
ا ت .ر د  1وان =
ن
ت
ه ذھ  3اش ر ده و  /واده ی زرگ ا
/
' د درد ' را  /ص 6رد و ا9دا  3را در د ت ا راء ر ت؛ او ن ا9دام < ل  $ھ ی ر6ب ازدرس
ل 6رده ھ ود .در  $ھ ' و 3< Eاز ث ھ ا #م و ا ن ،ا #م و ز 1ت  ،ا #م و
/وا ده و
ث ھی
ی * وت ود .ا ن وع روش  6ری ر ن وع  6ر رھ < 3ن ود  6وا ن را
ردا
= * ر ورد
 $ $ت وا د
د <ر و "ز/ودرا  6ر ا داز د و در
و < 3 +د و 1ث
ر 6م 3 / .از وا ن <ر <رد د
ر ر = ود و/ 6وان
ط
رک ر د .ان ز ن
ا * ق ازد ن
ود .وا ن 9#1
Kو را رطرف  3زد و د ر د ن و د آ د
دو< /
=
ض ورود
ت ر د و وا دی Kو ی
ردن ر د .در
ت دا 6 ! /د و ر < 3را
6ردنو
دا د 6
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ز ده

ھد

ز

د

ذار ا د ر د ر

ر ت .و 'د Kو ت ا ن آ ه در 9ل ردم
= ا ن ن Kو ت = / * /دا در ز ن ورد ث 9رار
و $ر @ ره  3ردم ا د آ ت 9رآن و  Tا َ
د .ا راک در ث ھ ی رو  3در اطراف
رO
H#
ا ن وا #م و 6را ت ا  3در9رآن و ا < ھ ی اد ن رای /د ت ا ن 1ر +ده ا ت ،ا < ر وا ن
آ ن  /ت داد و از طرف د ر  6ب .وا ق ر
Kو ت ھ ی زرگ <رد .از = طرف
را و
ی ھ < ری را و ود ورد و ھم ر 9را  3ھ ی ا  $ء ده از
ارز ی د ت آ ده از ث ھ ھم رو
ر
ن
از ' م ا #م درا "
/ت .ردا
د
ل د  3و ط و 1ت ر  3را در اذھ ن
'ض
د اEزھر و وزه
*رق ر از م ا #م در ر ،ا ران1 ،راق ،ور و ن ا ت .درا ن  6ورھ را6زی
 3ا #م  6ر6رده ا د .ا دروطن در =
دھ ل  1ر روی دی و
ھ ی  1وم د ( 3ل وزه ف و9م
ر #ی ھ ن 9ر ا ت .ا#/ق ور ر او@ وا ق 9ران و@  /ف آن@ ،
ن ا #م در ا
ّ3
9ر ی
ر #ی ' ا ت
ن ا #م در ا
'
د  < 3د .و در = 9ر
د ده ی ردم ،ازا #م
د ده و
ی
م ا #م در/ورد 9ر داده ده ا ت .ا #م دروا A9ر 3 6از ردا
9ص او
ی 9ص و
ردا
ن ا ت .و ا #م ر ر W
 3 /و ر م ور وم ھر ط $و  9ا ت .ا ن < 3از@  Tھ ی '  3ا "
وره 6ن در 'ض ھ ا ر #6ه * د ز /وا  3زھم  6ری .در < در رو ا ران و  6ورھ ی 1ر  @ 3ن
/ت ر و و دارد.
رک
$ط
ش ر د و را ش و ا راط را  3ود د و ا ن ا س روی رھ  Wا  3 #وو ول
ن از ّر
ن ذاھب  6ر <رد د و و ق ھم ود د .روش  6در 1ر +ر آن ز د م و ھد م  6ا "
و د .ا ر از
ط' ی ا ر وا * ر
ه ھ ن
ی ا راط 3د دا ر  6 3 Tد و ردم
ر 9را
از ا #م  6ر
ن روی  Kردا
دان ' و  3در ا "
ل '  3ر6ب از دا
ی 56
ن و  6ن  3و/ت .و ' 6 3 9ھ ی
و دا درا "
ری از ر 9را
ھی
لر
<رد د
 /وش 6رد .را ن ' $ب /ط  3ر د و را ش ھ وز وا د
 Wدرا < ر رو ن د <ل ا ت ا
ن د.
ی و ود درا "
6م رف ر ن @ .
روی از د ن و آ Kن  /ص زم  6د او
ر#/ف ور ' 3+از ده دEن ذھ  3ر د  9د دا ت ردم را
د $ط ی و ل را دا 6رد .را ن ر ت ا  3او
د ن *رق ھ د
نھ
دا ت  6ردم ا "
رک د  ،3رھ  3وا  3و < ر ری آن در ز د  / 3رج از ذھن و
' د و دی ارز ی
د1وت
A
ی د  3و رھ  3ود 6
ود و = /ش آن  Hر زدا  3از ردا
' را
' ود .او در ن درد
د .ر  3را  6ر د  /طر آن ز ده ود دروا A9ھ ن ر  3ود  6ر وم #Hم
ذ رش ا < ت د د
د ا  1ل  3/آ را دوش < د د و  /طر آن ' د ،ز دان و @و ی دار را 3
د#1
د Hرو
ذ ر د .ا ن * وت  6ر د ' وان ل 'د از آ ن و ا * ده از رب آ ن /وا ت آرا ش 9وی ر و
ر ر6ت  6د در ورت ذف ز < = 3ردار ر6ت و9ف ود .طور و
در  Aزر ر و ز ن
ر 6م
د ا  1ل  @ 3/د ل از ا ' ر وطرز *<ر ش  /ری ود' = .داد
'د از دت #1
د  3/در ز دان
ی  6ھ دوره ی
د د .ز /واده ھ ی /
دا د @ 6را  3/ز دان د و @را
د  3/ود و '3+
ود د د ران 6م 6م را وش 6رده ود د .ن و رادرم ا $ 3ط از درم  6ھ دوره ز دان
ث = *<ر ا #ح ط ب' .د ھ در ل 57
د ود اط#ع دا م ا
ھ ش در ز دان د
ازا ' ر و
د  3/را و ت و 'د» ب د ور«
ر ن در ا ران دواره
 6د 6ر د < 1ر و وی او ن ر در ن
د م  .ر د در  Aرز ن 3
ز Kت اھداف د  3/آ
را ر ت
را @ پ 6رد و ازطرف  6ون
ی و ق ر ن ھ ت او در دا6ردن  /ط ن اش /وب 9دم ردا ت ذب روی وان
در رش ر ش از
ل 6رده ا  /ب  3 1ود .وا ن ا رژی زه وارد  6ر و زار د د.
و
و$ت د ر
در /رج رزھ
راه ر د درآ
وا ت
ا ر د ا

رز ن  ،3ا ن ا ت  6او وا ت اھدا ف ر ش را 1 ،رHم ا /ق دا3 /
ت
رد
ف ھ < ری رھروان
د  /ق دردا/ل و م رز درا ران و ر
ز ا  $ل دھد .رات
3 O
ن ھ د ل ا ن دّ  1ت .در ق = 6م از ن ردن =  /ف رژ م و =
د
د @ ن ود.
ھ ش را وع ا#1ن  6د ا در ورد ر د
ش را و د و و
ل 6رد
دت ر د اط#ع
 3و ران د رش زودی از ز دان /وف @ر 3/از
1ل
Seite
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ز ده

د ،ا9دا  3را روی د ت ر د از
ھ رد د.
ر
ت را

ھد

ز

د

ذار ا د ر د ر

/ش <1س وز د 3

اش در ران ا9دام 6رد د و ار < ب @ ن

ر د وارز
ود .ا آ ز ن درک آن رای ردم
 Aردم و #ح وطن
ارز ی  6ر د آ را داری <رد درواA9
آزادی ن ،ق اظ ر
ور ،ا /ق $
و ود دا ت؛
<ل ود و وا  @ Aده ی از طرف <و
'دا  ،3ر وت و
ظردر ر و ت ،در ا ور د  3و دو  3وق ا ' ده <و ت <رد .آزادی ن و رزه
ن  $و ی ر د و ا ( ش و را ن  $و ت ردم
وا ط زی ،ر  ' Aض ژادی ،اط 1ت از 9ون ا روز
ی ر د ود 6
زء /وا
 /ن @ ن ارز
ن ورت /وا ت ھ  3د ل ده ا ت .ر
ا"
ھ ی ر ق ا رار 6د .ر د  /طر
ر د ا ( ر ر آن /وا
ر 9ش ل ن آ را دا د واو +ر ده ود
ا < ر وا ن ارز ی ا *'ل
ث  6دن و و
 ،3د  ،3ا  31و ا 9د ش و
ندد ھ ی
ذاری 6رد .ز  6 3در
$وق ا ن و 6را ی ا  3ود ،ز  3را
و ا $وه ی  + 6ن ا رام
زور و 3
'دا  ،3ا داد و * رھ  3راھ ی $
ت آ ز رزه 1
آن آزادی ن ،راھ ی
ھ ی روع
زء /وا
د .وا
ب وی دا ت ر ن
ط  6د ت آوردی ز 3
و  Yرھ W
ی دل
ن آ روز از  .وع ده ود .ز ن و  3ود رای ا د ز
ھر  3در ن ود  6در ا "
ا < رو طرح ر6ود رھ  3و ا 9دی  6ور و ت K 3و  3ز داران آ روز .در آ ز ن ر  3از رزه
د وا ن  /و ت ھ ی ش از د زب د و6را =  /ق ود ' 6دھ ز ن را
 1دو ت زده
ر د.
ور /ت رای *ظ  $ء و ا ت ن و وس ا
وق داد و
وی 6وھ
ورھ ی د 3
ھ طور <  # 9د آوری د ،ا دای  $ھ روی دو ور ا @ 3ر /د؛ اول* :
ج از روا ت ذھ  3ود  9 3د ر و ز 6ا راد .دوم$ :را 9دی و 1دم و
از/را ت ا د و ا
<ل ود و از
دو ت ا 9ر 1 + 3ت .درھردو ورد ا راد ز  6ب دا د .از = طرف / ،ر د 6
ری از 6ب ورد ز  $ھ از ب دو ت وع ود ودر ورت
ب د ر6م ب ودن  . 6روش
دا دن  6ی و ! 1از /ی  < 3 6وز دان در ا ظ رش ود .ر د  /طر  /ق ارز ی @ون رھ W
6رده ود 6
6ردن /وراک <ری وا ن ر = ' $ب و ز دان را  9ول 6رده ود .ر د
/ 6وا  3و
ردن  6ب در = ھ* رای = +1و  /واده،
ھر *ر در  $ھ ی او = *ر  / = < 3واده ا د.
=
ن ،وا دی و  3 1ور ھر6دام در ھ*
* د  3د د .ا ر رض  6م  6ر د،
م  /واده از آن
ر د
د د ،درھ* * 20ر دون در ظر ر ن  /واده ھ ت و ش / 6وا 9 3رار
* T $ری +ر
 6د؟
دا ت  6ا ن ھ  6ب
ز ن آ $در ود
* د  3د د .درآن ز ن 6
در = ه * 600ر
طر  3را  6رای د ر  6 3ب ھ داده ود د ا ن ود ھر *ر ازروا ط  6 3 /را ا ت رد و6
ر 3 1ا د  1م < 3از  Aد ر  6 3ب ود .رز دان زرگ ا ن
و ط ا +1ء د و س و د#1 .
د.و ازطر  3ھم ا ن
د  3ازھوادران ز ن ود د و وا د در ا * ده از  6ب ا ن د ت ز دا
ھ ن * 6رو ' 3ض  6ی و 1را وارد
ورد ا 1د * 6رو  3و د ود  6آ ز ن از ن * 6رو
د  1 #1م ود .ن و ق دم = د  6ب
<رد و  3دون 'ر  ّ3و  +ت  3رو/ت + .ن ' ر
ر ،آ ت  :د  1دا 'ظ م  6ی درم
ر وم ر '  3را  +ت ا ن /رم / 6 .ھ ی #1 3 /
 ،3ا د <  ،3ا د *ق ،ا ت  :د '*ر 1م  #1ا  1ل  Yو 'ض رو *<ران
و ت ا# Eم
د ر طور  Hر  $م و ھدا ت Kو ن در ا /ر ا +1ء ود د .و دا م  6ر د و 3 1ور @$در 6ب /ر د د
ول ا زه از /ودش
1دم
* 3 /وذ دا د 3< .از ا +1ی  $ھ 6
و در6دام  / 6ی  1و 3
ر@ رم ا /ر ش را ح .ع و م در  9ت دا 6ردن  6ی  /ک ر از  *9ھ ی د ران  /ص!
و 3/اورا
ش ر ت.
د 'د از  ' 3 6رف و ا ظ ر ورا Eی ط ق 6
ده ود .در /ی  6وارد
ی  55و 56ود.
* م#1 .وه رد واری دا6ردن  6ب <ل د ر دا6ردن / 6وان در 6ل
 /ص
واد  6ب دھ م و 'د ظرش را /واھ م و 'د
لو
=
ی 6ل
وظف ود م ا ط و
Seite
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ھد
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وی د ون رھ / 6 Wوا  3ر د و
رده ھ ی  Eر از/ود زارش دھ م/ " .واھد ود ا ر و م  6ل
ن د د و / 6وا
از رس ز ر /ک
ف ' 6د از 6ود ی ( 7ور  57م 6
ران او ت.
ن آ ن د .و  6ل 'د از آ < ز 3 /دH،ر9
' $ش $ .ھ ی / 6وا  3از ر  6ل ر د زور و 3
ه راد و ،و ز ون و
 O 3دھ ا
/ون د ،ر د ر  9ت را را ت و ذ رای د ھ ر ز  /ر 3
/ت د ت و رھ  6 Wن ا ن رز و وم ود ،و  3ھ وز @ م راه ا ت  6رھروان
د( 6 ،ل ذ
روز
راه ر د ھزاران وان د ر رھ / 6 Wوا  3را درا ن ر ر ردا د.
رو *<ران ذھ  3و ر د
ی رو *<ران 9د م ،ر د را / 3ت واز ھ د وره ھ ی او ود .ا /ر < 3از
ر وم  9م ا /ر < 3از
Kو ن و د د ھ و وA+
 *'+ن ق در دردوره  $و ت ز ود؛
ز ن
 /ت ھ ی زد =
د ر د ر  * 3ود» ر د ره ی
ر ی ز ن  # 6آ  3دا ت .ا ن آ 9ی را د ر  3رادر
را د دارم .ا ن  1رت ده ی
ر وم ا /ر دا م و ا را 6 3
ا ت « ن ا رام 6 3$ 1
3د
ی رد
و ری
ث = و ف
ھ و
 3ا "  3در ره ذ
ظ ھرا  $ول را  3از روان
رده اش د داره و ز ده اش /وب« .ن ا /ر ر وم
دا م$ .ر +رب ا (ل ده ا ت  » 6ا "
دود = ه ا  /ر ذ را  3ا ن
آ  3دا م و د د ھ ش ھ و  / .3و در ل  6 1985در 6و
ن 'ر  3ده ود و 'دا ا ر < ر ت ز
' ر 3/
م
را دا م و وان د ری  6ازھ راھ ن ا /ر ود
/ت/ = .ش از
و 1اش  # 6آ
رک = ھ را د د ھ ی ا /ر و
ھ رای ن ود .ز د 3
د آن
ا ان د  & '() .ھ ا  $ا در رد  !" #ا
ط ار
ا
ا ان
ان
رو
و اه و اه 3'4
ا ھ #و  0دو ا ان  - . ،ھ ,ی م .م  .ا را )(6 &6
ان و
 ,12 ، ,12رو
)  8رو  ,و  7ن و )  8وھ ی و دار ا ان  9 :62د 7 .م ا  ) < -وت
!" #
 9و  9.ور  4ه )(' & ) & 1راز
ا ک و د  #زی  9ھ = 6را دا  .روز 4ر ی د ا ان ر
درا ان 2
ن  6و و 6
 Bی آ ی و د  4ھ ,ی  9ک  Aا
م
دل  . 9و 0 Cازا  9ن . 0
د؟  ) 0 7زه
در ,12ز  6 04و ا  $ل 6") , 6
6
ا Eر 4
ار  0 7 ،در
و ,
. !" #
 1Gا  Bم  .م از ز ن )  7ی ا (
م ! .ھ
<2ھ 6ن )(' & 06 F
 ,ر 67ﷲ ا ری از  1رزان
! .
او Kع وC
دو 1#
) H' '() (I
ا -
و از P A
م.م .ا .
روز 4ری در ز ن  Mھ 0 <7 3ا  -د و !
 3 Cب ان و= N7 I
اFت د  -ان  &$آC
در ا
)(' ' . B Hا د .ا -
 7ما دا -
ا  9ن ھ 3در ن ,
و 2د <د  0د  4ھ A H ,ا م .م .ا ر  , ، 6ای
ی  # G Rی  0 #2 Qو C ...ار -
آ ن در 8
د
د و 4ھ3, 0
د وز ه ھ  Hرا دور) از د  4ھ& '() H
را <د S
!" #
د؟  S -ز ن ) 6م دار و ارش
 EAر ره ی  0د 1
 6ا3
.
6
,ا7H
Vارش آ  Bر ا  $ر د و آ  Bر ارزش ' Uد؟  -ا & G 6؟ ام ز ن ا  0 ّ ) 0 Xاز
د1ل
ر
، #7
 1Gا  Bم  .م،
 02 7ا ن ظ  ،0و I ،U Yی،
 0 #7وا 7ی ھ  'G ،06و
 1د ؟  0 # -ازآن
 1Gﷲ و ...ره ھ ی د  1ل
 1Gا R#م، 7 ،
و Rل  0'Gه 'E ،ب،
&و ه
ه ا ؛  &$ا  ،0آ Cی  Iت ،0( I ،وا I ،0BYد ،0Cط رق ،3 ،دا
 M) N#7 :62دف ز ه
گ و !'
7
)
& و ه ھ  ،06ا 7ی 6I ،ی و . N B!) ...اری از ا  9ی
 6دا
؟ و ا  Cر 3 Gو رو0 7
ط ا 7ی ا  9ی ام  1رز ' 0ا  Cر )( & Mده  2ن ا ده
؟
؟
؟ و ا  Cرزن و ط & . 0
ه
)( Bو )_
 2م ط اری از ران
ر  06را درود وان روح  H .و ارواح ط  1ی ) 6م  ,ای ا  # Xن درھ( I 6
د واره ی ,
ھ 3و  Aرم از )  Yات ا  9ھ ی او و را  B H1 2 Hو و )  Yآن در B'7ھ ی ون زی و
)6
 0از دو ن آ ا  ,Gه
 3#و
ز ن '& و<4 .اری  B7 H1 2ق  9در  Iد -
2 ) N'2
 . Iدق ظ06
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شهرت مکمله شهید احمد زبیر رستمی
شماره مسلسل 1504 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Ahmad Zobair Rostami
Number of registration card: 1504
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 30ثور  1358کابل افغانستان

مشخصات شهید احمد زبیر رستمی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1179صفحه 27
شماره در لیست هالند التین
 1169صفحه 42
شماره در لیست اگسا
قلمی  / 1182تایپی  1252صفحه 38
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  30ثور  1358کابل افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید احمد زبیر رستمی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید احمد زبیر
شهید داکترغالم سخی
 1340هجری شمسی
 18ساله
سمستر اول در انستیتوت تربیت معاون داکتر
محصل
مجرد

برادر ـ انجنیر احمد راشد رستمی
کابل ـ قلعه فتوح
از منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید احمد زبیر رستمی به تاریخ  28ثور  1358همراه پدر و  3برادر شان اسیر و به
تاریخ  30ثور  1358به شهادت رسید 1500 .ـ داکتر غالمسخی رستمی (پدر) 1501ـ
احمد ضیا1502 ،ـ احمد جواد 1503 ،ـ احمد فرید

مشخصات شهید احمد زبیر رستمی در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
زبیر
غالم سخی
متعلم صنف اول روغتیاپال
اخوانی

شهید احمد زبیر رستمی Ahmad Zobair Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید احمد زبیر رستمی
1504 : شماره مسلسل

Ahmad Zobair Rostami
Number of registration card: 1504
 کابل افغانستان23:45  ساعت1358  ثور28
 کابل افغانستان1358  ثور30

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1169 Page 42
30.02.1358 approx.(21.05.1979)
Zobeir
Gholam Sakhi
Pupil For Med. Tec. Assistant
Ikhwani

Ahmad Zobeir Rostami
Dr. Gholam Sakhi Rostami
1961
28.02.1358 approx.(19.05.1979)
18
student at the Kabul-University
single

Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
انجنیر راشد رستمی
004917661299695
2-2(  )آلمان ـ کایزرس الوترنGermany- Kaiserslautern
rasched_rostami@yahoo.de
https://www.facebook.com/rasched.rasched
20.10.2014

Ahmad Zobair Rostami شهید احمد زبیر رستمی

 برادر، انجنیر راشد رستمی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید احمد زبیر رستمی
شماره مسلسل 1504 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ahmad Zobair Rostami
Number of registration card: 1504
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 30ثور  1358کابل افغانستان

شهید احمد زبیر رستمی Ahmad Zobair Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید احمد زبیر رستمی
شماره مسلسل 1504 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ahmad Zobair Rostami
Number of registration card: 1504
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 30ثور  1358کابل افغانستان

شهید احمد زبیر رستمی Ahmad Zobair Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید احمد زبیر رستمی
شماره مسلسل 1504 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ahmad Zobair Rostami
Number of registration card: 1504
 28ثور  1358ساعت  23:45کابل افغانستان
 30ثور  1358کابل افغانستان

شهید احمد زبیر رستمی Ahmad Zobair Rostami

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی ،برادر
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد آصف رفایی
شماره مسلسل 5028

Mohammad Asef Refaiy
Number of registration card: 5028
 26دلو 1360کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد آصف رفایی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید محمد آصف رفایی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید محمد آصف رفایی
ابوالقاسم
 2جدی  1332هجری شمسی
 26ساله
فارغ التحصیل پلتخنیک کابل
معاون شرکت برق هرات
متأهل
 1پسر و  1دختر
2-1
در قید حیات هستند
فرزندان
هرات بازار خوش کوچهء سرطبیب
از منزل مسکونی شان
نا معلوم
برادر خانم شهید محمد آصف رفایی به نام شهید سید ضیا نیز با شماره مسلسل 5029
در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.

مشخصات شهید محمد آصف رفایی در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید محمد آصف رفایی Mohammad Asef Refaiy
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد آصف رفایی
5028 شماره مسلسل

Mohammad Asef Refaiy
Number of registration card: 5028
 افغانستان/ کابل1360  دلو26
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Asef Refaiy
Abul Qasem
1953
26.11.1360 – (15.02.1982)
26
Academic
Married
2 Children
Yes
Children
-

توضیحات
همسر (آصفه حسینیان) و فرزندان شان (وحید جان و آرزو جان ) و واسطه جناب هادی
امیری از موسسه خیریه سید الشهدا ع
06155825332
015782374234
Euler Weg 1 64347 Griesheim /Germany
Arazoo842@yahoo.de
https://www.facebook.com/hadi.amirzada
31.07.2015

Mohammad Asef Refaiy شهید محمد آصف رفایی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
شماره تلفن گوشی
محل سکونت
آدرس ایمیل
آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

2
3
4
5
6
7
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شهرت مکمله شهید سید باقر شاه روحانی
شماره مسلسل 1517

Sayed Baqir Shah
Number of registration card: 1517
 9حمل  1358کابل افغانستان
 6ثور  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید باقر شاه روحانی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 399صفحه 10
شماره در لیست هالند التین
 396صفحه 16
شماره در لیست اگسا
قلمی  401صفحه  / 13تایپی 409
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  6ثور  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید سید باقر شاه روحانی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید سید باقر شاه روحانی
مرحوم سید طاهر شاه

متأهل

فرزندان

مشخصات شهید سید باقر شاه روحانی در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
سید باقر شاه
سید طاهر شاه
اخوانی
مسکونه جوزجان

سید باقر شاه روحانی Sayed Baqir Shah

با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی

با همکاری :

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید باقر شاه روحانی
1517 شماره مسلسل

Sayed Baqir Shah
Number of registration card: 1517
 کابل افغانستان1358  حمل9
 افغانستان/  کابل1358  ثور6

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

396 Page 16
06.02.1358 – (26.04.1979)
Sayed Baqir Shah
Sayed Taher Shah
Jausjan
Ikhwani

Sayed Baqir Shah
Sayed Taher Shah

Islamic theology
Married
Children
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)آقای سید محمد علی صادقی (خواهرزاده

مزارشریف
smalisadeqi@yahoo.com
https://www.facebook.com/smalisadeqi
17.07.2015

Sayed Baqir Shah سید باقر شاه روحانی

: با همکاری

 جناب سید محمد علی صادقی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سید باقر شاه روحانی
شماره مسلسل 1517
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Baqir Shah
Number of registration card: 1517
 9حمل  1358کابل افغانستان
 6ثور  1358کابل  /افغانستان

سید باقر شاه روحانی Sayed Baqir Shah

با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی

با همکاری :

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید باقر شاه روحانی
شماره مسلسل 1517
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Baqir Shah
Number of registration card: 1517
 9حمل  1358کابل افغانستان
 6ثور  1358کابل  /افغانستان

سید باقر شاه روحانی Sayed Baqir Shah

با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی

با همکاری :

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید باقر شاه روحانی
شماره مسلسل 1517
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Baqir Shah
Number of registration card: 1517
 9حمل  1358کابل افغانستان
 6ثور  1358کابل  /افغانستان

سید باقر شاه روحانی Sayed Baqir Shah

با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی

با همکاری :

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید صفی هللا
شماره مسلسل 5018

Safiullah
Number of registration card: 5018
 9میزان  1357غزنی  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید صفی هللا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید صفی هللا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
صفی هللا
عبدهللا
 1325هجری شمسی
 33ساله
تحصیالت عالی در کابل

سرکاتب در ولسوالی زنخان غزنی
متأهل
 2دختر
1-7
در قید حیات اند
فرزندان

مسجد شاه ابوالفتح غزنی
ولسوالی زنخان غزنی از محل وظیفه به اسارت برده شده است
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شهید صفی هللا به نام شهید عبدالقادر با شماره مسلسل  5020در انجمن خانواده
شهدای افغانستان راجستر گردیده اند .از این خانواده شهید ظهورالحق شهیدان دیگر نیز
به نامهای  1ــ صفی هللا با شماره مسلسل  5018و  2ــ عبدالقادر با شماره مسلسل
 5020و  3ــ حفیظ هللا با شماره مسلسل  5021و  4ــ حمید هللا با شماره مسلسل 5022
و  5ــ ظهورالحق با شماره مسلسل  5019در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر
شده اند.

مشخصات شهید صفی هللا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید صفی هللا Safiullah
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید صفی هللا
5018 شماره مسلسل

Safiullah
Number of registration card: 5018
 افغانستان/  غزنی1357  میزان9
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Safiullah
Abdullah
1946
09.07.1357 - (01.10.1978)
33
Academic
Married
2 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(شهید صفی هللا کاکای مادر بالل جان می شود
0093799001215
 است7  غزنی با کد/ محل سکونت دو دختر شهید افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
30.05.2015

Safiullah شهید صفی هللا
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید حمید هللا
شماره مسلسل 5022

Hamidullah
Number of registration card: 5022
.9میزان  1357غزنی  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید حمید هللا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید حمید هللا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید حمید هللا
حبیب هللا
 1331هجری شمسی
 26ساله
تحصیالت عالی در کابل

معلم در مکتب جهان ملکه غزنی
متأهل
نداشته است (نو داماد)
خانواده شان ساکن 1ـ 1و 7ـ 1هستند
در قید حیات اند
خانواده شان

مسجد شاه ابوالفتح غزنی
ولسوالی زنخان غزنی از محل وظیفه به اسارت برده شده است
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شهید حمید هللا به نام شهید حفیظ هللا با شماره مسلسل  5021در انجمن خانواده
شهدای افغانستان راجستر گردیده اند .از این خانواده شهید ظهورالحق شهیدان دیگر نیز
به نامهای  1ــ صفی هللا با شماره مسلسل  5018و  2ــ عبدالقادر با شماره مسلسل
 5020و  3ــ حفیظ هللا با شماره مسلسل  5021و  4ــ حمید هللا با شماره مسلسل 5022
و  5ــ ظهورالحق با شماره مسلسل  5019در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر
شده اند.

مشخصات شهید حمید هللا در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید حمید هللا Hamidullah
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حمید هللا
5022 شماره مسلسل

Hamidullah
Number of registration card: 5022
 افغانستان/  غزنی1357 میزان.9
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Hamidullah
Habibullah
1952
09.07.1357 /(01.10.1978)
26
Academic
single
0 Children
Yes
Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(شهید حمید هللا پسر کاکای مادر بالل جان می شود
0093799001215
. هستند7 بالل جان ساکن کابل هستند و باقی خانواده شهید ساکن غزنی با کد
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
30.05.2015

Hamidullah شهید حمید هللا
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید حفیظ هللا
شماره مسلسل 5021

Hafizullah
Number of registration card: 5021
 9میزان  1357غزنی  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید حفیظ هللا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید حفیظ هللا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
حفیظ هللا
حبیب هللا
 1327هجری شمسی
 30ساله
تحصیالت عالی در کابل

معلم در لیسه سنایی والیت غزنی
متأهل
 1پسر و  3دختر
1-7
در قید حیات اند
فرزندان

مسجد شاه ابوالفتح غزنی
ولسوالی زنخان غزنی از محل وظیفه به اسارت برده شده است
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شهید حفیظ هللا به نام شهید حمیدهللا با شماره مسلسل  5022در انجمن خانواده
شهدای افغانستان راجستر گردیده اند .از این خانواده شهید ظهورالحق شهیدان دیگر نیز
به نامهای  1ــ صفی هللا با شماره مسلسل  5018و  2ــ عبدالقادر با شماره مسلسل
 5020و  3ــ حفیظ هللا با شماره مسلسل  5021و  4ــ حمید هللا با شماره مسلسل 5022
و  5ــ ظهورالحق با شماره مسلسل  5019در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر
شده اند.

مشخصات شهید حفیظ هللا در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید حفیظ هللا Hafizullah
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حفیظ هللا
5021 شماره مسلسل

Hafizullah
Number of registration card: 5021
 افغانستان/  غزنی1357  میزان9
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Hafizullah
Habibullah
1948
09.07.1357 - (01.10.1978)
30
Academic
Married
4 Children
yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(شهید حفیظ هللا پسر کاکای مادر بالل جان می شود
0093799001215
. است7  غزنی با کد/ محل سکونت فرزندان شهید افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
30.05.2015

Hafizullah شهید حفیظ هللا
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید عبدالقادر
شماره مسلسل 5020

Abdul Qader
Number of registration card: 5020
 9میزان  1357غزنی  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالقادر بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید عبدالقادر
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید عبدالقادر
عبدهللا
 1321هجری شمسی
 36ساله
تحصیالت عالی در کابل

معلم در مکتب نمبر دو شهر غزنی
متأهل
 1دختر و  4پسر
1-7
فوت شده اند
فرزندان

مسجد شاه ابوالفتح غزنی
ولسوالی زنخان غزنی از محل وظیفه به اسارت برده شده است
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شهید عبدالقادر به نام شهید صفی هللا با شماره مسلسل  5018در انجمن خانواده
شهدای افغانستان راجستر گردیده اند.از این خانواده شهید ظهورالحق شهیدان دیگر نیز
به نامهای  1ــ صفی هللا با شماره مسلسل  5018و  2ــ عبدالقادر با شماره مسلسل
 5020و  3ــ حفیظ هللا با شماره مسلسل  5021و  4ــ حمید هللا با شماره مسلسل 5022
و  5ــ ظهورالحق با شماره مسلسل  5019در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر
شده اند.

مشخصات شهید عبدالقادر در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید عبدالقادر Abdul Qader
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالقادر
5020 شماره مسلسل

Abdul Qader
Number of registration card: 5020
 افغانستان/  غزنی1357  میزان9
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Abdul Qader
Abdullah
1942
09.07.1357 - (01.10.1978)
36
Academic
Married
5 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(شهید عبدالقادر کاکای مادر بالل جان می شود
0093799001215
. است7  غزنی با کد/ محل سکونت فرزندان شهید در افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
30.05.2015

Abdul Qader شهید عبدالقادر
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید ظهورالحق
شماره مسلسل 5019

Zohurul Haq
Number of registration card: 5019
 21میزان  1357غزنی  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید ظهورالحق بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید ظهورالحق
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
ظهورالحق
نورالحق
1322
 35ساله
تحصیالت عالی در کابل
معلم در مکتب قریه نوغی غزنی
متأهل
 1پسر
1-7
در قید حیات
فرزند

قریه امیرمحمد خان غزنی
از محل وظیفه مکتب قریه نوغی غزنی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
در خانواده شهید ظهورالحق شهیدان دیگر نیز به نامهای  1ــ صفی هللا با شماره مسلسل
 5018و  2ــ عبدالقادر با شماره مسلسل  5020و  3ــ حفیظ هللا با شماره مسلسل 5021
و  4ــ حمید هللا با شماره مسلسل  5022و  5ــ ظهورالحق با شماره مسلسل  5019در
انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.

مشخصات شهید ظهورالحق در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید ظهورالحق Zohurul Haq
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید ظهورالحق
5019 شماره مسلسل

Zohurul Haq
Number of registration card: 5019
 افغانستان/  غزنی1357  میزان21
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Zohurul Haq
Nurul Haq
1943
21.07.1357-(13.10.1978)
35
Academic
Married
1 Children
yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(شهید صفی هللا پسر مامای مادر بالل جان می شود
0093799001215
 است7  غزنی با کد/ محل سکونت فرزند شهید افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
30.05.2015

Zohurul Haq شهید ظهورالحق
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید
حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی
شماره مسلسل 5067

Sheikh Gholam Mohammad Rohani
Number of registration card: 5067
 11حمل  1358هرات  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی بر مبنای لیست افشا
شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی حجت االسالم شهید شیخ غالم محمد روحانی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

توضیحات
شیخ غالم محمد روحانی
حاجی رجبعلی
1330
 28ساله
سطوح عالیه حوزه علمیه
مبلغ دین مبین اسالم
متأهل
 5پسر  2دختر
8-1
در قید حیات هستند
فرزندان
والیت هرات  /محله غور دروازه هرات
از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید روحاني در یازدهم حمل  1358دستگیر و زنداني و بعد از  27روز در شب هفت
ثور سال  ،1358در اولین سالگرد کودتاي ننگین هفت ثور در نیمه شب توسط نیروهاي
مزدور خلق ،جمع کثیري از هم وطنان زنداني را از محبس هرات به بیرون به مکاني
نامعلوم منتقل و سپس آنها را به شهادت رساندند .این شهدا جزو شهداي مفقود االثر
کشور قرار گرفتند .روحشان شاد و یادشان گرامي و راهشان پررهرو باد

مشخصات شهید حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

Page 1 of 4
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی Sheikh Gholam Mohammad Rohani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب موسسه خیریه سید الشهدا ع
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید
حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی
5067 شماره مسلسل

Sheikh Gholam Mohammad Rohani
Number of registration card: 5067
 افغانستان/  هرات1358  حمل11
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sheikh Gholam Mohammad Rohai
Haji Rajab Ali
1951
24.12.1357 – 14.03.1979
28
Islamic theology
Married
7 Children
Yes
Children
Herat

توضیحات
فرهاد روحانی
00989151008674
مشهد مقدس
Farhadr82@yahoo.com
18.02.2016

Sheikh Gholam Mohammad Rohani حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب موسسه خیریه سید الشهدا ع: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید
حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی
شماره مسلسل 5067

Sheikh Gholam Mohammad Rohani
Number of registration card: 5067
 11حمل  1358هرات  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

تولد
یکي از علماي معاصر افغانستان شهید حجة االسالم والمسلمین حاج شیخ غالم محمد روحاني مي باشند که ایشان در سال 1330
هـ  .ش در یک خانواده روحاني و مذهبي در شهر هرات چشم به جهان گشود .پدر بزرگوارش مرحوم آخوند رجب علي از جمله
روحانیون و مبلغین در شهر هرات چشم به جهان گشود و فعال شهر هرات بود.

زندگینامه علمی
شهید روحاني هفت سال دوران کودکي را در دامان پاک مادري مهربان سپري کرد و سپس در مکتب خانه دروس ابتدائي را نزد
پدر تلمذ نمود و بعد از فراگیري دروس ابتدائي ،به تحصیل علوم حوزوي پرداخت و در محضر استادان بزرگواري چون مرحوم
حاج شیخ محمد طاهر قندهاري و مرحوم حاج شیخ غالم حسین طالب دروس ادبیات عرب ،مطول ،حاشیه و جلدین لمعه را فرا
گرفت .
قوانین ،رسائل ،مکاسب و کفایه را از محضر اساتیدي چون حجة االسالم شیخ اسحاق اخالقي ،حجة االسالم سید امان هللا بصیر
استفاده نمود و در مدت بسیار کوتاه سطوح عالیه را با موفقیت به اتمام رسانید .شهید حجة االسالم روحاني از اولین طالب
برجسته مدرسه علمیه صادقیه به شمار ميرفت و با تالش و پشتکار جدي که به درس و تحصیل داشت و در عین حال از نبوغ و
استعداد باالئي بهرهمند بود ،در کمترین زمان از جمله مدرسین فعال و موفق مدرسه علمیه صادقیه قرار گرفت و روزانه چندین
درس را براي طالب تدریس ميکرد.

فعالیت های اجتماعی
شهید روحاني ضمن تدریس در مدرسه صادقیه در مسایل اجتماعي ،فرهنگي نیز توانمندي خاص داشت .ایشان رابطه بسیار خوب
و قوي با اقشار جامعه به خصوص نسل جوان و دانشجویان و محصلین داشت .سخنرانيهاي جذاب وي شدیداً مورد عالقه عامه
مردم از جمله جوانان و دانشجویان قرار ميگرفت و این خود باعث گردید موقف اجتماعي ،فرهنگي و علمياش در بین جامعه
نسبت به سایرین متمایز باشد .نقش ایشان در راستاي تبلیغ و ارشاد مردم بسیار کلیدي و نفوذ کالمشان در بین آحاد جامعه به
خصوص جوانان از اهمیت زیادي برخوردار بود .عالقه مندي آقاي روحاني به ادبیات فوق العاده محسوس بود و این سبب شد که
ذوق شعري ایشان در خطابه و سخنراني هایش نمود پیدا کند ایشان در خطابههایش از شعر شعراي بزرگ بسیار اسفتاده
ميکردند .اشعار موالنا ،حافظ و سعدي به منبرهایشان زیبائي خاصي مي بخشید.
ایشان بسیار خوش خلق و خوش مشرب بود و محبوبیتي عجیب بین مردم داشت .شهید روحاني در قرائت و تجوید قرآن نیز
مهارتي کامل داشت و صداي زیبا و دلنشینش در قرائت قرآن و اشعار در خاطرهها ،ماندگار است .ایشان هم شعر ميسرود و هم
زیبا شعر ميخواند .ایشان از شعراي متعهد بود و اشعارش بسیار جهت دار و دردمندانه بود .اشعاري که سروده است بیانگر
تعهدش به اسالم عزیز و ملت رنجدیده و مظلوم افغانستان است .موضع گیریش نسبت به حکومت دست نشانده آن زمان خلقي ها
بسیار مشهود است که به صورت نمونه چند بیت از اشعار ایشان را ذکر ميکنیم.
دنیا ندارد ارزشي ،کز عشرتش دیوانهاي
مغرور آسایش مشو ،از مرگ خود غافل نشو
این منصب دنیا بود در نزد هر کس عاریت
این قصرهاي باشکوه باقي نميماند به کس
روحانیا در زندگي یک مرد با اخالق باش
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در جمع بند و مکنتش از آخرت بیگانهاي
فکري به حال خویش کن ،گر عاقل و فرزانهاي
پس بهر چه در ظلم و کین چون زاده مرجانهاي
روزي شود کاین قصرها گردد همه ویرانهاي
اخالق گرداري یقین موجود در هر خانهاي

حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی Sheikh Gholam Mohammad Rohani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب موسسه خیریه سید الشهدا ع
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید
حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی
شماره مسلسل 5067
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sheikh Gholam Mohammad Rohani
Number of registration card: 5067
 11حمل  1358هرات  /افغانستان
موجود نیست

شهید بزرگوار حاج آقاي روحاني رابطه بسیار مناسب با تودههاي مردم داشت .این رابطه صمیمانه با عامه مردم ،بویژه جوانان
باعث و عشق و محبت عمیق مردم به ایشان گردید .بسیار دردمندانه سخن ميگفت .در وعظ شجاع ،توانمند ،دلسوز و پرتحرک
بود و همین باعث ميشد که وعظش دلنشین گردد.
وي که از متن جامعه محروم برخاسته بود همواره مدافع حقوق فقراء و ضعفا و مستمندان بود و براي دفاع از حقوق مظلومان و
محرومان علیه مستکبرین ،به خصوص حکومت ظالم و دست نشانده ترهکي ،موضعگیري اصولي داشت و دولت فاسد ترهکي را
مورد انتقاد شدید قرار ميداد .موقعیت علمي ،تبلیغي و اجتماعي ایشان سبب گردید که حکومت خلقيها از حضور فعالیتش
احساس خطر نماید و سرانجام در اوایل محرم مطابق نیمه دوم سال  1357هـ  .ش ایشان با تعداد دیگري از روحانیون سرشناس
هرات دستگیر و روانه محبس هرات شدند .این دوران بیست و پنج روز بیشتر طول نکشید و در ماه صفر همان سال همراه با
استاد مرحوم شیخ غالم حسین طالب و مرحوم حاج شیخ عبدهللا وثیقي و دیگر شخصیتها از محبس رها گردید و مورد استقبال
عامه مردم شهر هرات گردید و تعداد کثیري از بزرگان شهر به مالقاتش آمدند
محبس هرات نتوانست در روحیه و حس ایشان تأثیري بگذارد و ایشان بالفاصله وظیفه تبلیغي و ارشادي خود را ادامه داد ،و
مردم را از ماهیت خلقيها و کمونیستها مطلع کرد .از آنجایي که ظلم و استبداد حکومت ترهکي به اوج خود رسیده بود ،قیام
مردم در  24حوت  1357در شهر هرات صورت گرفت .ایشان هم از مبارزان پیشگام آن عرصه بود .ارشادات معنوي ایشان در
ابعاد مختلف باعث گردید که خلقيها تحمل حضور ایشان را نداشته باشند .و لذا در اولین فرصت پس از سرکوب قیام و تسلط بر
.اوضاع شهر با ترفندي خاص معظم له را براي بار دوم دستگیر و به محبس هرات منتقل کردند

شهادت
شهید روحاني در یازدهم حمل  1358دستگیر و زنداني و بعد از  27روز در شب هفت ثور سال  ،1358در اولین سالگرد
کودتاي ننگین هفت ثور در نیمه شب توسط نیروهاي مزدور خلق ،جمع کثیري از هم وطنان زنداني را از محبس هرات به بیرون
به مکاني نامعلوم منتقل و سپس آنها را به شهادت رساندند .این شهدا جزو شهداي مفقود االثر کشور قرار گرفتند .روحشان شاد و
یادشان گرامي و راهشان پررهرو باد
نوشته  :فرهاد روحانی فرزند شهید حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی
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حجت االسالم شیخ غالم محمد روحانی Sheikh Gholam Mohammad Rohani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب موسسه خیریه سید الشهدا ع
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید اسماعیل سرپلی
شماره مسلسل1521
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Ismail Sarepooli
Number of registration card: 1521
حمل  1358سرپل  /افغانستان
 6ثور  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید سید اسماعیل سرپلی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 388صفحه 9
شماره در لیست هالند التین
 385صفحه 16
شماره در لیست اگسا
قلمی  390صفحه / 13تایپی 398
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  6ثور  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید سید اسماعیل سرپلی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات

الحاج سید اسماعیل سرپلی
مرحوم الحاج سید محمد سرپلی معروف به آقای خالکن
1298
60
حوضه ای
مبلغ دین و مسؤل حسینیه عمومی چیالنگم
متأهل
 8فرزند
)(1/1-1/2-1/4)-(9
فوت شده اند

فرزندان
والیت سرپل قریه چیالنگم
از منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شهید سید اسماعیل سر پلی به نام شهید سید محمود سرپلی با شماره  5013و
برادر زاده این شهید به نام سید میر حسن ولد سیداحمد با شماره مسلسل  5014در
انجمن خانواده شهدای افغانستان داری کارت هویت هستند  .چون در لیست اسم

مبارک شهید سید اسماعیل سرپلی است ،احتماال به کابل منتقل شده شاید در
پلجرخی زندانی و همانجا شهید شده باشند.

مشخصات شهید سید اسماعیل سرپلی در لیست اگسا
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توضیحات
سید اسماعیل
سید محمد
اخوانی
مسکونه جوزجان

شهید سید اسماعیل سرپلی Sayed Ismail Sarepooli

با همکاری :جناب سید محمد علی صادقی  ،ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید اسماعیل سرپلی
1521شماره مسلسل

Sayed Ismail Sarepooli
Number of registration card: 1521
 افغانستان/  سرپل1358 حمل
 افغانستان/  کابل1358  ثور6

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

385 Page 16
06.02.1358 approx.(26.04.1979)
Sayed Ismahil
Sayed Mohammad
Jausjan
Ikhwani

Sayed Ismahil
Sayed Mohammad

1919
??.01.1358 approx.(??.03.1979)
60
Islamic theology
Married
8 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)آقای سید محمد علی صادقی (خواهرزاده

 دانمارک،  سرپل،  مزارشریف، کابل
smalisadeqi@yahoo.com
https://www.facebook.com/smalisadeqi
25.02.2015

Sayed Ismail Sarepooli شهید سید اسماعیل سرپلی

 ورثه شهید، جناب سید محمد علی صادقی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
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شهرت مکمله شهید محمد نسیم سیار
شماره مسلسل 1532 :

Mohammad Nasim Sayar
Number of registration card: 1532
اوایل حوت 1357
 7قوس 1358

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد نسیم سیار بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4617صفحه 104
شماره در لیست هالند التین
 4624صفحه 163
شماره در لیست اگسا
قلمی 4630صفحه  / 150تایپی 193
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس 1358

مشخصات خانوادگی شهید محمد نسیم سیار
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید نسیم سیار
مرحوم محمد عظیم
 1324هجری شمسی
34
فارغ التحصیل رشته هواشناسی
ریاست هوا شناسی کابل ،مأمورهوایی ملکی  ،مدیریت فورکاست
متأهل
 5فرزند
)(1-1) (7-1
در قید حیات
فرزندان
شاه شهید
نیمه شب از منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید محمد نسیم سیار در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
محمد نسیم
محمد عظیم
مامور هوایی کابل
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با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
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شهرت مکمله شهید محمد نسیم سیار
1532 : شماره مسلسل

Mohammad Nasim Sayar
Number of registration card: 1532
1357 اوایل حوت
1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4624 Page 163
07.09.1358 approx.(27.11.1979)
Mohammad Nahim (Nasim)

Mohammad Azim
Empl. Civil Aviation

Shah Shahid

Mohammad Nahim (Nasim)

Mohammad Azim
1945
??.12.1357 approx .(??.03.1979)
34
Academic
Married
5 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
احمد سیر سیار

England London
jansimi88@yahoo.com
https://www.facebook.com/ahmad.sayar.7
15.11.2014

Mohammad Nasim Sayar محمد نسیم سیار

 ورثه شهید: با همکاری
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زندگینامه شهید محمد نسیم سیار
عنوان نامه ام را با خون رقم زدم .شاید این کار با مزاج نازک بعضی ها سازگار نباشد ؛ اما چه میتوان
کرد؟ د ل در خون نشسته با خنده و شادی بیگانه است! در این میان گنهکار آنهایی اند که هزاران خانواده
را در ماتم نشاندند ،زنان را بیوه  ،مادران را سیاه پوش و فرزندان را بی پدر ساختند .این جنایت
نابخشودنی به سی و پنج سال قبل بر می گردد .روز شومی که دارو دستۀ وطنفروش خلق و پرچم بر
کرسی فرمانروایی این مملکت تکیه زدند .کودتای رسوایی را انقالب نامیدند و با تکرا ر دروغین کلمات
کارگر و زحمت کش خنجر زهر آلودی را در قلب مردم ما فرو بردند .آدم ربایی و خونریزی ها از
همان نخستین لحظات پیروزی دست پروردگان روس آغاز گردید .کم ترین اشتباهی کافی بود که خون
انسان های بیگناه ریختانده شود .کودتا چیان که مست از بادۀ پیروزی بودند  ،بی محابا در صدد تصفیۀ
فزیکی روشن فکران دگر اندیش و مخالفین سیاسی خود شدند .شایسته ترین افراد جامعه قربانی انتقام
جویی های این باند آدم کش قرار گرفت .سر دستۀ باندیت ها آشکارا اعالن کرد که ":هرکسی در تاریکی
برضد ما کاری کند  ،در تاریکی نابودش می کنیم ".خود سری تا جایی پیش رفت که "خلقی" های ضد
خلق سیاه کردن یک صفحه کاغذ را به بهانۀ پرس و جو از متهم عبث قلمداد کردند .اتاق های شکنجه از
فغان و فریا د بیگناهان خون می گریست و پولیگون پلچرخی اللۀ سرخ به تن کرد .خانواده ها در سوگ
عزیزان شان زانوی غم بغل گرفتند و افغانستان به شکنجه گاه واقعی فرزندانش مبدل گردید. . .
از زمرۀ هزاران خانوادۀ عزا دار یکی هم  ،خانوادۀ ما می باشد .پدرم را که مامور ملکی ریاست
شمسی از خانه ما ربودند که تا امروز بر1357هواشناسی بود  ،در یکی از شب های ماه حوت سال
نگشته است .او نسیم سیار نام داشت و یکی از اعضای رهبری سازمان رهایی بخش خلق های
افغانستان) سرخا( بود .او نه بمبی را انفجار داده بود و نه ماشۀ تفنگی را کشیده بود .یگانه سالحی که
در خانه داشت  ،چند جلد کتاب بود که به کمک آن میتوانست راه خوشبختی ملتش را جستجو کند .پدرم
همه هستی اش را در پای سازمانی ریخته بود که افغانستان را برای مردمش می خواست .سازمانی که
در سرلوحۀ اهدافش مبارزه برضد ستم  ،تجاوز  ،فقر و اسارت را قرار داده بود .برای پوره کردن این
آرمان واال  ،شب و روز در تالش و تکاپو بود تا افغانستان عقب مانده و اسیر به کشوری آزاد  ،پیشرفته
و مدرن ارتقا یابد.
طاعون مرگبا ر کودتای ثور که با شعار های فریبندۀ دموکراسی  ،برابری  ،طرفداری از طبقات زحمت
کش جامعه  ،آوردن اصالحات  . . .عرض اندام کرد  ،پیش از همه روشنفکران ملی  ،مترقی و
وطندوست را به زندان ها و کشتار گاه ها فرستاد .به قول معروف گل های سر سبد جامعه را از میان
برداشت .شاید بتوان گفت  ،هیچ خانواده ای نیست که از وحشت و ستم این حزب جنایتکار در امان مانده
باشد .به سلسلۀ این دستگیری ها  ،رهبران و کادر های مهم سازمان رهایی بخش خلقهای
افغانستان (سرخا) نیز گرفتار شدند .گمان نکنم که از جملۀ اعضای دستگیر شدۀ " سرخا" کسی زنده
برگشته باشد .پدر گرامی ام که فعالترین عضو رهبری "سرخا" بود  ،نیز مورد حملۀ جنون آمیز باند
وطن فروش "دموکراتیک خلق" قرار گرفت .هنگامی که پدرم را بردند من هفت سال داشتم .با از دست
دادن او کانون گرم خانوادۀ ما  ،رو به سردی نهاد .وقتی سایۀ پدر باالی سر ما بود  ،همه چیز داشتیم.
نبو د او زندگی ما را با دشواری های زیادی رو برو کرد .غم  ،محنت  ،فقر و اندوه یار و یاور
همیشگی ما شده بود .روز ها سپری می شد و ما چشم به راه برگشت پدر بودیم .به امید دریافت آدرس و
یا خبری از او پشت دروازه های زندان و دفاتر دولتی هردم شهیدانه روز ها را بیگاه می کردیم.
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مسئوالن سنگدل حزبی و دولتی جز توهین و تحقیر و بی تفاوتی تحویل ما نمی دادند .چرخ زمان با کندی
حرکت می کرد .گاهی اوقات  ،بار غم و غصه بر شانه های خستۀ ما سنگینی می کرد .برای ما شب و
روز معنی نداشت ،زیرا هر دوی آن یک سان تاریک  ،سرد و بی روح معلوم می شد .خاطر کسی که
ملول باشد روز روشن در نظرش شب تار می نماید! در یک چنین فضا و شرایطی سال ها سپری شد و
از پدرم خبری نشد .از آنزمان تا حاال بسیار چیز ها تغیر کرده است .خلقی ها و پرچمی ها و حزب
منفور شان به گودال تاریخ سپرده شده اند .سیستم برده ساز اتحاد شوروی دیگر وجود ندارد .امپراطوری
"همسایۀ بزرگ شمالی " سقوط کرده است .نوکران استعمار روس یتیم  ،سرافگنده و در بدر به دنبال
بادا ر جدید سرگردان اند .با وجود این همه دگرگونی ها  ،از زخم های ماد ر میهن خون جاریست .در متن
این همه رویداد ها و دگرگونی ها  ،من نتوانستم رنج بی پدری ام را تالفی کنم .عقلم حکم می کرد که
پدرم دیگر بر نمی گردد  ،اما قلبم با هیچ نوع بهانه و دلداری تسلی پذیر نبود .شاید به این دلیل است که
می گویند آدم زنده جدا صبر ندارد .ایکاش خدا برای من صبر بیشتر ارزانی می کرد!
داغ های سینۀ ما کمتر از یعقوب نیست او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم
سرانجام با انتشا ر لست پنج هزار شهید در رسانه ها  ،چشم هایم را به شیشۀ کامپیوتر دوختم و دانه دانه
نام های نازنین قربانیان دورۀ ننگین حکمروایی خلق و پرچم را از نظر گذشتاندم .شمارش شهیدا ن بی
گور و بی کفن تا شمارۀ  4629رسیده بود که چشمانم به نامی افتاد که من و اعضای خانواده ام سی و
پنج سال را به امید آمدنش در انتظار نشسته بودیم.
آری هموطن! قاتالن سیه روی  ،پدرم را کشتند و در بدلش با بی حیایی تمام  ،نام و کارنامه های
درخشان او را در یک سطر اینگونه خالصه کردند:
محمد نسیم ولد محمد عظیم مامور هوایی ملکی مسکونۀ شاه شهید__.
بیاد تک تک شهیدان با نام و گمنام راه آزادی وطن یک تشت خون گریسته ام .دلم در خون می تپد.
نمیدانم چگونه میشود زخم های دل ریش خود را مرهم بگذارم؟ شاید مرهمی برای دل های ریش هزاران
تن بازماندۀ شهیدان بی مزار وجود نداشته باشد.
پدرم انسان مبارز و رفیق دوست بود .چندین تن از دوستان او را تا کنون پیدا کرده ام .وقتی ایشان از
پدرم یاد می کنند  ،عالقمندی ام به راه و آرمان او تقویت می یابد و گرویدۀ اخالق و صفات نیک او می
شوم .آرزو دارم راجع به پدرم و سازمانش (سرخا) معلومات بیشتر حاصل کنم .از رفقای سازمانی و
کسانی که با پدرم همکاری و آشنایی داشته اند تقاضا دارم با من از سر لطف و شفقت تماس بگیرند.
بسیار چیز هاست که باید بدانم .از گذشته های سیاسی پدرم  ،از فعالیت هایش  ،از افکارش  ،از زندانی
شدنش . . .
من میدانم که شهیدان دیگر زنده نمی شوند .اما نباید عدالت را به قربانگاه بفرستیم  .نباید هزاران بشکه
خون پا ک شهیدا ن وطن بی حساب و بی کتاب بماند .از همه مهمتر این که راه و رسم مبارزاتی شان را
زنده نگهداریم .زیرا این راه و رسم مبارزاتی مفت و آسان به دست نیامده است .در حقیقت ثمرۀ خون
بهترین انسان های این خاک است.
با تأسف شخصیت و کارنامۀ شهیدان آزادی دوست و مترقی در پرده ای از سکوت و تاریکی گذاشته شده
است .کار هایی که در زمینه انجام یافته خیلی اندک و نا کافیست .رفقا و همرزمان شهداء مسئولیت دارند
تا دست به قلم ببرند و چهره های با عظمت این فدائیان راه نجات مردم را به معرفی بگیرند .من میدانم
که یاران و همکاران شهداء کنجینه هایی از اطالعات مهم و بدرد بخور را در سینه های شان پنهان کرده
اند .آیا صواب است که این همه گنجینه های ارزشمند زیر خاک برود و با خاک یکسان شود؟
برای همه رهروان راه رهایی مردم اسیر  ،محتاج و نگونبخت افغانستان آرزوی سالمتی و پیروزی
دارم.
احمد سیار شهر لندن -
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محمد نسیم سیار Mohammad Nasim Sayar

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید استاد سید قیام الدین
شماره مسلسل 1554
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Qiamudin
Number of registration card: 1554
 12ثور  1358غزنی  /افغانستان
 5جوزا  1358غزنی  /افغانستان

مشخصات شهید استاد سید قیام الدین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1469صفحه 33
شماره در لیست هالند التین
 1459صفحه 52
شماره در لیست اگسا
قلمی  1472صفحه  / 47تایپی 1542
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  5جوزا  1358غزنی  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید استاد سید قیام الدین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید سید قیام الدین
سید عبدالحکیم
 1302هجری شمسی
 56ساله
دارالمعلمین عالی سید جمال الدین افغان کابل
معلم
متأهل
 1دختر
1-7
در قید حیات است
دختر شهید
والیت غزنی قریه پیرزاده
والیت غزنی قریه پیرزاده از منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی عقب محبس غزنی
برادر شهید سید قیام الدین ،به نام شهید مولوی سید سراج الدین با شماره مسلسل 1575
نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر گردیده است

مشخصات شهید استاد سید قیام الدین در لیست اگسا
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توضیحات
قیام الدین
سید حکیم
معلم لیسه خیال محمد
اخوانی
مسکونه مرکز غزنی

استاد سید قیام الدین Sayed Qiamudin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید استاد سید قیام الدین
1554 شماره مسلسل

Sayed Qiamudin
Number of registration card: 1554
 افغانستان/  غزنی1358  ثور12
 افغانستان/  غزنی1358  جوزا5

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1459 Page 52
05.03.1358 – (26.05.1979)
Qiamudin
Sayed Hakim
Teacher
Ghazni
Ikhwani

Qiamudin
Sayed Hakim

1923
12.02.1358 – (02.05.1979)
56
Academic
Married
1 Children
Yes
Children
Gazni / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(نماینده انجمن زون غزنی
0093799001215
 است7  غزنی با کد/ محل سکونت فرزند شهید افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
17.07.2015

Sayed Qiamudin استاد سید قیام الدین
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید استاد سید قیام الدین
شماره مسلسل 1554
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Qiamudin
Number of registration card: 1554
 12ثور  1358غزنی  /افغانستان
 5جوزا  1358غزنی  /افغانستان

استاد سید قیام الدین Sayed Qiamudin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید استاد سید قیام الدین
شماره مسلسل 1554
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 4 of 6
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Qiamudin
Number of registration card: 1554
 12ثور  1358غزنی  /افغانستان
 5جوزا  1358غزنی  /افغانستان

استاد سید قیام الدین Sayed Qiamudin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید استاد سید قیام الدین
شماره مسلسل 1554
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Qiamudin
Number of registration card: 1554
 12ثور  1358غزنی  /افغانستان
 5جوزا  1358غزنی  /افغانستان

استاد سید قیام الدین Sayed Qiamudin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حسین
شماره مسلسل 1576
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Mohammad Hussain
Number of registration card: 1576
 22حمل  1358کابل  /افغانستان
 26حمل  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید سید محمد حسین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 139صفحه 4
شماره در لیست هالند التین
 138صفحه 6
شماره در لیست اگسا
قلمی  139صفحه  / 5تایپی 149
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  26حمل  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید سید محمد حسین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید سید محمد حسین
سید محمد حسن
 1307هجری شمسی
 51ساله
تا صنف هشتم در لیسه سنایی غزنی
خزانه دار در وزارت صحت عامه
متأهل
 4پسر و  3دختر
1-7
در قید حیات هست
فرزندان
والیت غزنی  ،قریه پیرزاده
کارته سه گوالیی پل سرخ کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید سید محمد حسین در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
سید محمد حسین
سید محمد حسن
خزانه دار وزارت صحت عامه
اخوانی

سید محمد حسین Sayed Mohammad Hussain
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حسین
1576 شماره مسلسل

Sayed Mohammad Hussain
Number of registration card: 1576
 افغانستان/  کابل1358  حمل22
 افغانستان/  کابل1358  حمل26

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

138 Page 6
26.01.1358 – (15.04.1979)
Sayed Mohammad Hussain
Sayed Mohammad Hussain
Treasurer Public Health Off.
Ikhwani

Sayed Mohammad Hussain
Sayed Mohammad Hussain

1928
22.01.1358 – 11.04.1979
51
8 Klasse
Married
6 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(نماینده انجمن زون غزنی
0093799001215
 است7  غزنی با کد/ محل سکونت فرزند شهید افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
31.07.2015

Sayed Mohammad Hussain سید محمد حسین
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سید محمد حسین
شماره مسلسل 1576
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mohammad Hussain
Number of registration card: 1576
 22حمل  1358کابل  /افغانستان
 26حمل  1358کابل  /افغانستان

سید محمد حسین Sayed Mohammad Hussain
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حسین
شماره مسلسل 1576
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mohammad Hussain
Number of registration card: 1576
 22حمل  1358کابل  /افغانستان
 26حمل  1358کابل  /افغانستان

سید محمد حسین Sayed Mohammad Hussain
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حسین
شماره مسلسل 1576
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mohammad Hussain
Number of registration card: 1576
 22حمل  1358کابل  /افغانستان
 26حمل  1358کابل  /افغانستان

سید محمد حسین Sayed Mohammad Hussain
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدمولوی سید سراج الدین
شماره مسلسل 1575
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Maolawi Sayed Sarajudin
Number of registration card: 1575
 12ثور  1358غزنی  /افغانستان
 .22ثور  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید مولوی سید سراج الدین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 720صفحه 17
شماره در لیست هالند التین
 715صفحه 28
شماره در لیست اگسا
قلمی  722صفحه  / 24تایپی 730
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  22ثور  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید مولوی سید سراج الدین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید مولوی سید سراج الدین
سید عبدالحکیم
 1324هجری شمسی
 28ساله
فارغ التحصیل نورالمدارس غزنی
مالی امام مسجد سفلی قریه پیرزاده
متأهل
 1پسر
1-7
در قید حیات هست
خانواده
والیت غزنی  ،قریه پیرزاده
قریه پیرزاده از بین مسیر راه
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شهید مولوی سید سراج الدین  ،به نام شهید سید قیام الدین با شماره مسلسل 1554
نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر گردیده است.

مشخصات شهید مولوی سید سراج الدین در لیست اگسا
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توضیحات
سراج الدین
عبدالحکیم
زمیندار
اشرار
غزنی

مولوی سید سراج الدین Maolawi Sayed Sarajudin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Maolawi Sayed Sarajudin
Number of registration card: 1575
 افغانستان/  غزنی1358  ثور12
 افغانستان/  کابل1358  ثور.22

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهیدمولوی سید سراج الدین
1575 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

715 Page 28
22.02.1358 – (12.05.1979)
Sarajudin
Abdul Hakim
Land Owner
Ghazni
Rebel

Sarajudin
Abdul Hakim

1945
12.02.1358 – (02.05.1979)
28
Islamic theology
Married
1 Children
Yes
Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(نماینده انجمن زون غزنی
0093799001215
 است7  غزنی با کد/ محل سکونت فرزند شهید افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
31.07.2015

Maolawi Sayed Sarajudin مولوی سید سراج الدین
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

Page 2 of 5
 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهیدمولوی سید سراج الدین
شماره مسلسل 1575
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Maolawi Sayed Sarajudin
Number of registration card: 1575
 12ثور  1358غزنی  /افغانستان
 .22ثور  1358کابل  /افغانستان

مولوی سید سراج الدین Maolawi Sayed Sarajudin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدمولوی سید سراج الدین
شماره مسلسل 1575
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Maolawi Sayed Sarajudin
Number of registration card: 1575
 12ثور  1358غزنی  /افغانستان
 .22ثور  1358کابل  /افغانستان

مولوی سید سراج الدین Maolawi Sayed Sarajudin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدمولوی سید سراج الدین
شماره مسلسل 1575
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Maolawi Sayed Sarajudin
Number of registration card: 1575
 12ثور  1358غزنی  /افغانستان
 .22ثور  1358کابل  /افغانستان

مولوی سید سراج الدین Maolawi Sayed Sarajudin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید خواجه سراج الدین
شماره مسلسل 1574

Khuaja Sarajudin
Number of registration card: 1574

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید خواجه سراج الدین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4618صفحه 104
شماره در لیست هالند التین
 4625صفحه 163
شماره در لیست اگسا
قلمی  4631صفحه  / 150تایپی 194
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید خواجه سراج الدین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
خواجه سراج الدین
خواجه بها الدین
 1337هجری شمسی
 21ساله
محصل فاکولته انجنیری کابل
محصل و مامور وزارت فواید عامه
مجرد

خانواده
والیت کابل  ،ولسوالی چهاردهی  ،مسکونه دهدانا
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

این شهید در سال  1337در قریه پدری خودش ودر یک خانواده مسلمان و
تحصیل کرده چشم به جهان گشود .او با سپری نمودن دوران ابتدایه در لیسه
محمود طرزی  ،شامل فاکولته انجنیری کابل شد .در عین حالیکه مصروف
تحصیل بود در یکی از شعبات وزارت فواید عامه نیز به صفت مامور اجیر ایفای
وظیفه می نمود که مورد تعقیب مخفیانه ریاست اگسا قرار می گیرد .که در نهایت
بعد از مشا جره های لفظی او را به جرم مسلمان بودن دستگیر و به زندان های نا
معلوم سوق می شود..

مشخصات شهید شیخ خواجه سراج الدین در لیست اگسا
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توضیحات
خواجه سراج الدین
خواجه بها الدین
مامور وزارت فواید عامه
مسکونه دهدانا

خواجه سراج الدین Khuaja Serajudin

 :با همکاری  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Khuaja Sarajudin
Number of registration card: 1574

شهرت مکمله شهید خواجه سراج الدین
1574 شماره مسلسل

 افغانستان/  کابل1358  قوس7

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

4625 Page 163
07.09.1358 – (28.11.1979)
Khuaja Sarajudin
Khuaja Baharudin
Empl. Ministry Of Employment
Dehdana

Khuaja Sarajudin
Khuaja Baharudin

1958
21
Academic
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

28.07.2015

Khuaja Serajudin خواجه سراج الدین

 جناب انجنیر راشد رستمی:  با همکاری:
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید خواجه سراج الدین
شماره مسلسل 1574

Khuaja Sarajudin
Number of registration card: 1574

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان
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خواجه سراج الدین Khuaja Serajudin

 :با همکاری  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید خواجه سراج الدین
شماره مسلسل 1574

Khuaja Sarajudin
Number of registration card: 1574

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان
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خواجه سراج الدین Khuaja Serajudin

 :با همکاری  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید خواجه سراج الدین
شماره مسلسل 1574

Khuaja Sarajudin
Number of registration card: 1574

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان
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خواجه سراج الدین Khuaja Serajudin

 :با همکاری  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی سمیع هللا
شماره مسلسل 1573

Haji Sameullah
Number of registration card: 1573
بعد از حادثه چنداول  1358کابل  /افغانستان
 29حمل  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید حاجی سمیع هللا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 263صفحه 6
شماره در لیست هالند التین
 262صفحه 10
شماره در لیست اگسا
قلمی  264صفحه  / 8تایپی 273
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  29حمل  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید حاجی سمیع هللا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید حاجی سمیع هللا
امیر هللا

مالک دواخانه افغان

مسکونه قلعه فتح هللا
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
بعد از حادثه چنداول دستگیر و مفقوداالثر شدند.

مشخصات شهید حاجی سمیع هللا در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
حاجی سمیع هللا
امیر هللا
خمینی
مسکونه قلعه فتح هللا

حاجی سمیع هللا Haji Sameullah
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی سمیع هللا
1573 شماره مسلسل

Haji Sameullah
Number of registration card: 1573
 افغانستان/  کابل1358 بعد از حادثه چنداول
 افغانستان/  کابل1358  حمل29

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

262 Page 10
29.01.1358 – (18.04.1979)
Haji Sameullah
Amirullah
Kala-E-Fatullah

Haji Sameullah
Amirullah

1358 - 1979
Pharmacologist

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

05.07.2015

Haji Sameullah حاجی سمیع هللا
 دریافت از روزنامه: با همکاری
 جناب رفیع رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید حاجی سمیع هللا
شماره مسلسل 1573
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Haji Sameullah
Number of registration card: 1573
بعد از حادثه چنداول  1358کابل  /افغانستان
 29حمل  1358کابل  /افغانستان

حاجی سمیع هللا Haji Sameullah
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی سمیع هللا
شماره مسلسل 1573
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Haji Sameullah
Number of registration card: 1573
بعد از حادثه چنداول  1358کابل  /افغانستان
 29حمل  1358کابل  /افغانستان

حاجی سمیع هللا Haji Sameullah
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاجی سمیع هللا
شماره مسلسل 1573
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Haji Sameullah
Number of registration card: 1573
بعد از حادثه چنداول  1358کابل  /افغانستان
 29حمل  1358کابل  /افغانستان

حاجی سمیع هللا Haji Sameullah
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدسید امین شاه
شماره مسلسل 5011

Sayed Amin Shah
Number of registration card: 5011
میزان  1358مزار شریف  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید امین شاه بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید امین شاه
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
سید امین شاه
آخوند سید حسین علی کربالیی
سال  1317هجری شمسی
 41ساله
متوسطه
زمیندار و قریه دار
متأهل
 7پسر
1-2
فوت شده اند
فرزندان
ولسوالی چهار کنت مزار شریف
بین راه
معلوم نیست
در همان روزهای اولیه حکومت حفیظ هللا امین دستگیر شدند و زمانی که از منطقه
تندورک به سمت آبخانه سوار بر اسب در حرکت بودند توسط کمین دشمن گرفتار شده
.اند .مردم محل که از قوم ازبک هستند به منطقه ما خبر دستگیری ایشان را دادند

مشخصات شهید سید امین شاه در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید امین شاه Sayed Amin Shah
با همکاری  :ورثه محترم
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدسید امین شاه
5011 شماره مسلسل

Sayed Amin Shah
Number of registration card: 5011
 افغانستان/  مزار شریف1358 میزان
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Amin Shah
Akhund Sayed Hossain Ali Karbalay
1938
??.07.1358 - ??09.1979
41
Secondary School
Married
7 Children
No
Children
-

توضیحات
سید عارف امینی

 مزار شریف1-2
arifsadatamini@gmail.com
https://www.facebook.com/sayedarif.amini
26.02.2015

Sayed Amin Shah شهید سید امین شاه
 ورثه محترم: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سید میر محمد حسن
شماره مسلسل 5014

Sayed Mir Mohammad Hassan
Number of registration card: 5014
 7ثور  1358مزار شریف  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید میر محمد حسن بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید میر محمد حسن
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
سید میر محمد حسن
سید احمد
 1340هجری شمسی
 18ساله

سواد قرانی و خواندن و نوشتن
دهقان
مجرد

پسر عمه و پسران کاکا

شولگر ،والیت بلخ ،قریه قدیم
از میدان جشن  7ثور مزار شریف
معلوم نیست
 2کاکای شهید سید میر محمد حسن به نام شهید سید اسماعیل سرپلی با شماره  1521و.
سید محمود سرپلی با شماره مسلسل  5013در انجمن خانواده شهدای افغانستان داری
کارت هویت هستند .

مشخصات شهید سید میر محمد حسن در لیست اگسا

Page 1 of 2

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید میر محمد حسن Sayed Mir Mohammad Hassan

با همکاری :جناب سید محمد علی صادقی  ،ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید میر محمد حسن
5014 شماره مسلسل

Sayed Mir Mohammad Hassan
Number of registration card: 5014
 افغانستان/  مزار شریف1358  ثور7
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Mir Mohammad Hassan
Sayed Ahmad
1961
07.02.1358 approx.(27.04.1979)
18
Preliminary
Single

Family
not listed

توضیحات
)آقای سید محمد علی صادقی (خواهرزاده

مزارشریف
smalisadeqi@yahoo.com
https://www.facebook.com/smalisadeqi
28.02.2015.

Sayed Mir Mohammad Hassan شهید سید میر محمد حسن

 ورثه شهید، جناب سید محمد علی صادقی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهیدسید محمود سر پلی
شماره مسلسل 5013
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Mahmoud Sarepooli
Number of registration card: 5013
 7ثور  1358مزار شریف  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید سید محمود سرپلی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید محمود سرپلی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات

الحاج سید محمود
شهید الحاج سید محمد سرپلی
 1308هجری شمسی
 50ساله

سواد قرانی و خواندن و نوشتن
تجارت (آرد ،گندم و غیره)
متأهل
 7فرزند
1-2
در قید حیات هستند
فرزندان

شولگر ،والیت بلخ ،قریه قدیم
از میدان جشن  7ثور مزار شریف
معلوم نیست
برادر شهید سید محمود سر پلی به نام شهید سید اسماعیل سرپلی با شماره  1521و.
برادر زاده این شهید به نام سید میر حسن ولد سیداحمد با شماره مسلسل  5014در
انجمن خانواده شهدای افغانستان داری کارت هویت هستند .

مشخصات شهید سید محمود سرپلی در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید محمود سر پلی Sayed Mahmoud Sarepooli

با همکاری :جناب سید محمد علی صادقی  ،ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Mahmoud Sarepooli
Number of registration card: 5013
 افغانستان/  مزار شریف1358  ثور7
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهیدسید محمود سر پلی
5013 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Mahmoud Sarepooli
Sayed Mohammad
1921
07.02.1358 approx.(27.04.1979)
50
Preliminary
Married
7 Children
Yes
Children
not listed

توضیحات
)آقای سید محمد علی صادقی (خواهرزاده

مزارشریف
smalisadeqi@yahoo.com
https://www.facebook.com/smalisadeqi
25.02.2015

Sayed Mahmoud Sarepooli شهید سید محمود سر پلی

 ورثه شهید، جناب سید محمد علی صادقی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید عبدالغفور سلطانی
شماره مسلسل 5030

Abdul Ghafur Sultani
Number of registration card: 5030
 22جوزا  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالغفور سلطانی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید عبدالغفور سلطانی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
عبدالغفور سلطانی
محب علی خان وکیل
 18حمل  1326هجری شمسی  /سنگماشه جاغوری
 32ساله
فارغ التحصیل رشته فیزیک الکترودینامیک از کشور روسیه
استاد فاکولته ساینس و فیزیک در پولیتخنیک کابل
متأهل
 1پسر
5
در قید حیات اند
فرزند
منطقه ده بوری کابل
روز واقعه چنداول ساعت  7شام از منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید استاد عبدالغفور سلطانی فرزند مرحوم محب علی خان وکیل مسکونه شنگماشه
جاغوری .ایشان تحصیل ابتدایش را در زادگاهش فرا گرفته و صنف دوازدهم را در
کابل با نمرات عالی به پایان رسانده و بعدا با مشکالت های فراوان عازم اتحاد جماهیر
شوروی سابق شده و در مسکو ماستری خود را در رشته فیزیک الکترو دینامک بدست
آوردن .که بعد از بر گشت به وطن در فاکولته ساینس و در رشته فیزیک بحیث استاد
ایفای وظیفه میکردند .تا بالخره این دوره سیاه ننگین فرارسید .و کاکای عزیزم بدست
جانیان خلق و پرچم زندانی شده که دیگر اصال معلوم نشد که به چه شکل فجیع بشهادت
رسیدند .شهادت شخص چون استاد سلطانی نه تنها برای فامیل و یا کشور ما بلکه برای
بشریت جبران ناپذیر است.
همسر شهید عبدالغفور سلطانی به نام محترمه خانم سیما سمر در دولت امروز ایفای
وظیفه می نمایند.

مشخصات شهید عبدالغفور سلطانی در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
عبدالغفور سلطانی Abdul Ghafur Soltani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالغفور سلطانی
5030 شماره مسلسل

Abdul Ghafur Sultani
Number of registration card: 5030
 افغانستان/  کابل1358  جوزا22
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Abdul Ghafur Sultani
Moheb Ali Khan Wakil
1947
22.03.1358 (12.06.1979)
32
Academic
Married
1 boy
Yes
His boy
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 سیما سمر:  همسر،  فاطمه نثار: خواهر

فرزند شهید تگزاز امریکا

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com
https://www.facebook.com/fatima.nessar.12
26.05.2016

Abdul Ghafur Soltani عبدالغفور سلطانی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید عبدالغفور سلطانی
شماره مسلسل 5030
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Abdul Ghafur Sultani
Number of registration card: 5030
 22جوزا  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

فاتحه برای شهدا در جاغوری پس از افشای لیست  5000شهید:
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

عبدالغفور سلطانی Abdul Ghafur Soltani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد داوود سلطانی
شماره مسلسل 5070
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Dawod Sultani
Number of registration card: 5070
 17عقرب  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید محمد داوود سلطانی .بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید محمد داوود سلطانی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
محمد داوود سلطانی
حاجی محب علی
متولد دلو  1315هجری شمسی در قریه سنگ ماشه ولسوالی جاغوری
 43ساله
فارغ التحصیل حربی پوهنتون کابل
صاحب منصب ملکی با درجه جگلنی
متأهل
 2پسر و  2دختر
2-5
در قید حیات هستند
فرزندان
سرک آخر پوهنتون کابل نزدیک منطقه دیبوری
از محل کار شان  ،وزارت دفاع
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید محمد داوود سلطانی.در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

Page 1 of 2
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

محمد داوود سلطانی Mohammad Dawod Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Mohammad Dawod Sultani
Number of registration card: 5070
 افغانستان/  کابل1357  عقرب17
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید محمد داوود سلطانی
5070 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Dawod Sultani
Haji Moheb Ali
1936
17.08.1357 – 08.11.1979
43
Academic
Married
4 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
خواهر شهید فاطمه نثار

خواهر شهید ویرجنیای امریکا و فرزندان شهید در واشینگتن امریکا

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com
https://www.facebook.com/fatima.nessar.12
25.05.2016

Mohammad Dawod Sultani محمد داوود سلطانی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید سفر علی
شماره مسلسل 5044

Safar Ali
Number of registration card: 5044
سرطان  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سفر علی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سفر علی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید سفر علی
رجب علی

وزیر آباد کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید سفر علی بعد از قیام چنداول توسط کمونیستها دستگیر شد.

مشخصات شهید سفر علی در لیست اگسا

Page 1 of 2
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سفر علی Safar Ali
با همکاری :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سفر علی
5044 شماره مسلسل

Safar Ali
Number of registration card: 5044
 افغانستان/  کابل1358 سرطان
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Safar Ali
Rajab Ali
??.04.1358 - (??.06.1979)

Kabul / Polcharkhi Poligun
توضیحات

09.07.2015

Safar Ali شهید سفر علی
دریافت از روزنامه: با همکاری
 جناب رفیع رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﺳﯾدﯾﻐﻘوب ﺷﺎه

Sayed Yaqub Shah
Number of registration card: 6027
1358 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۲۷ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﺳﯾد ﯾﻌﻘوب ﺷﺎه ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
“
„
„

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد ﺳﯾد ﯾﻌﻘوب ﺷﺎه
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺳﯾد ﯾﻌﻘوب ﺷﺎه
ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
1320
38
ﻣﺎﺳﺗری ﭘوھﺗون ھواﯾﯽ ﺷﮭر ﮐﯾف در اوﮐرﯾن
ﺟﮑﺗورن آﻣر ﻣﺧﺎﺑره ﻏﻧد اول ﻣﯾدان ھواھﯽ ﺑګرام
ﻣﺗﺎھﯾل
ﯾﮏ دﺧﺗر دو ﭘﺳر
ﺟرﻣﻧﯽ
ﺑﻠﯽ
ھﻣﺳر
ﺳرک ﺗﯾﻣﻧﯽ ﺧﯾر ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯾدان ھواھﯽ ﺑګرام
داش ھﺎی ﺧﺷت ﭘزی وﻻﯾت ﺑګرام

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﺳﯾد ﯾﻌﻘوب ﺷﺎه در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
“
„
„
„
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Sayed Yaqub Shah

ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده ﻋزﯾز

ﻣﻌرﻓﯽ :ﺟﻧﺎب راﺷد رﺳﺗﻣﯽ

 schahied@yahoo.deاﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ھﻣﺳر و وﻟﯽ اﻟدم ﺷﮭﯾد ﺳﯾد ﯾﻌﻘوب.

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﺳﯾدﯾﻐﻘوب ﺷﺎه

Sayed Yaqub Shah
Number of registration card: 6027
1358 Logar/ Afghanistan

۶۰۲۷ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

۱۳۵۸ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

It is not there
“
“
“
“
“
“

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

Sayed Yaqub Shah
Sayed Mohammed Khan
1320 (1941)
1979/005/01
38
Academic
Married
3
Yes
Wife
Bagram

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺧﺎﻧﻣش

22/10/2016

.ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ھﻣﺳر و وﻟﯽ اﻟدم ﺷﮭﯾد ﺳﯾد ﯾﻌﻘوب

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
اﯾﻣﯾل آدرس
5
ﻓﯾﺳﺑوک آدرس
6
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺎرت ھوﯾت
7

Sayed Yaqub Shah
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 ﺟﻧﺎب راﺷد رﺳﺗﻣﯽ:ﻣﻌرﻓﯽ

 ﻣﺳﻌوده ﻋزﯾز:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده

 اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎنschahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﺳﯾدﯾﻐﻘوب ﺷﺎه

Sayed Yaqub Shah
Number of registration card: 6027
1358 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۲۷ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

اظﮭﺎرات ھﻣﺳر ﺷﮭﯾد ﺳﯾد ﯾﻌﻘوب ﺷﺎه
ﺳﻼم رﺳﺗﻣﯽ ﺻﺎﺣب ﺻﺑﺢ ﺗﺎن ﺑﺧﯾر ﻣن ﻟﺳت راﺑﺎ ﮐوﺷش زﯾﺎد ﺧواﻧدم ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎره 11راﻧﻔﮭﻣﯾدم ﺑرآﯾم ﺑﻧوﺳﯾد ﺟواب راﺑﺎ ﻋﮑس
اش ودﯾﮕر ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﮫ ﺑﯾﺎدم ﻣﺎﻧده ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳم ﭼراﮐﮫ اﺳﻧﺎد ﮐﮫ داﺷﺗم دروﻗت ﮐودﺗﺎی ﺗرون ازﺑﯾن رﻓت ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺑر دوﺳﯾﮫ
ﻣﻌﺎش ﺷﮭﺎدت اش ﻧزدم ﺑﺎﺷد ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﯾﻔرﺳﺗم.
دوﺳت ﻋزﯾزﻣن ﯾﮏ ﺧﺎﻧم اﻓﻐﺎﻧم ﮐﮫ ﺣﺎﻟﯽ درھﻠﻧدزﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧم ﺷﻣﺎدرﻓﯾﺳﺑوک ﺗﺎن ﺧواھش ﮐردﯾن ﮐﮫ ﭼﮭره ھﺎی ﻣﻧﻔورﺣزب ﺧﻠق
وﭘرﭼﻣم وﻗﺎﺗﻠﯾن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ھرھﻣوطن ﮐﮫ ﻣﯾﺷﻧﺎﺳدﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد درﺳﺎل۱۳۵۸دردھم ﺳرطﺎن درواﻗﻌﮫ ﭼﻧدول ﺷوھرﻣن ﮐﮫ
درﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﺑﮕرام اﻧﺟﯾﻧﯾرطﯾﺎره ھﺎی ﺟت ﺑودھﻣرای ۴۱ﻧﻔرﭘرﺳوﻧل ﻗواﯾﯽ ھواﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول ﭘﯾﻠوت ھﺎﻣﻌﺎوﻧﯾن اﻧﮭﺎ اﻧﺟﯾﻧﯾران
ﻣﺧﺎﺑره ﭼﯾﺎن ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ ﺣﺎﺿرﻧﺷدﻧدﺗﺎﭼﻧدول راﺑﻣﺑﺎردﮐﻧﻧدھﻣﮫ ﺷﺎن اﻋﺗﺻﺎب ﮐردﻧدﮐﮫ دران ﺟﻣﻊ ﺷوھرﻣن ﺳﯾدﯾﻌﻘوب
وﻟدﺳﯾدﻣﺣﻣدﺑﺎﺷﻧده ﺳرک ﺗﺎﯾﻣﻧﯽ ﺧﯾرﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾزﺑودھﻣﮫ ﺷﺎن ﺑﻧدی ﺷدﻧددرظرف ﭘﻧﺞ روزدرھﻣﺎﻧﺟﺎﻣﺣﮑﻣﮫ ﺻﺣراﯾﯽ ﺷده ﺗﯾرﺑﺎران
ﺷدﻧدﺑﻌداﺟﺳﺎدﺷﺎن رااﺗش زدﻧداﻟﺑﺗﮫ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ دراﯾن ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻗﺎﺿﯽ ھﺎﺑودﻧدوﺑﮭﺗرﯾن ﭘرﺳوﻧل ھواﯾﯽ راﺑدون ﺗﺣﻘﯾق وﺑدون
اﺳﻧﺎدﺑدون اطﻼع ﺑﮫ ﻣرﮐزﺣﮑم اﻋدام ﺻﺣراﯾﯽ رادادﻧدﻗرارذﯾل اﺳت ﺟﻧرال ﻋﺑدﻟﺣﮑﯾم ﻗوﻣﻧدان ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﺑﮕرام ﻏوث
اﻟدﯾن ﭘﯾﻠوت اﻣرﻏﻧداول ﻣﯾدان ﺑﮕرام ﺟﻧرال دوﺳت ﻣﺣﻣد ﻟﻧدی رﯾس اﻣورﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾدان ﺧواﺟﮫ رواش ﺳﯾدﻣﺣﻣدﻣﻌﺎون ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﯾدان ﺑﮕرام اﻧﺎرﮔل ﻣدﯾردﻓﺗرﺧﺎدﻣﯾدان ﺑﮕرام دورھم ﻧﺷﺳﺗﮫ درھﻣﺎن ﻣﯾدان ﺑﮕرام ّ۴۱ﻧﻔررا ﺑﺎﺻﻼﺣﯾت ﺧودﺑدون اﺳﻧﺎدﺻرف
ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ ﺑﺎﻻی ﺷﮭرﮐﺎﺑل درروزواﻗﻌﮫ ﭼﻧدول ﺑﻣﺑﺎری ﻧﮑردﻧداﯾن ﮔﻧﺎه ﺷﺎن ﺑودﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓﺟﯾﻌﯽ اﻋدام ﺷدﻧدوﻗﺎﺗﯾﻠن ﺷﺎن ھﻣﯾن
ﺣﺎﻻدرﮐﺷورﻏرﺑﯽ اﺳت .
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Sayed Yaqub Shah

ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده ﻋزﯾز

ﻣﻌرﻓﯽ :ﺟﻧﺎب راﺷد رﺳﺗﻣﯽ

 schahied@yahoo.deاﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ھﻣﺳر و وﻟﯽ اﻟدم ﺷﮭﯾد ﺳﯾد ﯾﻌﻘوب.

شهرت مکمله شهید سید ضیا
شماره مسلسل 5029

Sayed Zia
Number of registration card: 5029
 7ثور  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید ضیا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

شهید سید ضیا

مشخصات خانوادگی شهید سید ضیا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید سید ضیا
سید محمد
 1337هجری شمسی
 21ساله
سال دوم پلیتخنیک کابل
محصل
مجرد

خانواده
والیت هرات  ،بازار خوش کوچهء سرطبیب
لیلیه پلی تخنیک
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شوهر خواهر شهید سید ضیا به نام شهید محمد آصف رفایی نیز با شماره مسلسل 5028
در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.

مشخصات شهید سید ضیا در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید ضیا Sayed Zia
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید ضیا
5029 شماره مسلسل

Sayed Zia
Number of registration card: 5029
 افغانستان/  کابل1358  ثور7
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Zia
Sayed Mohammad
1958
07.02.1358 – (27.04.1979)
21
Academic
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
همسر (آصفه حسینیان) و فرزندان شان (وحید جان و آرزو جان ) و واسطه جناب هادی
امیری از موسسه خیریه سید الشهدا ع
06155825332
015782374234
Euler Weg 1 64347 Griesheim /Germany
Arazoo842@yahoo.de
https://www.facebook.com/hadi.amirzada
31.07.2015

Sayed Zia شهید سید ضیا
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
شماره تلفن گوشی
محل سکونت
آدرس ایمیل
آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

2
3
4
5
6
7
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻣﺣﻣد اﻣﯾن

Mohammad Amin
Number of registration card: 6009
1357 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۰۹ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﺑر ﻣﺑﻧﺎ ﻟﺳت اﻓﺷﺎه ﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳﺗﺎﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣﮑوﺟود ﻧﯾﺳت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾدﻣﺣﻣد اﻣﯾن
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

دګروال ﻣﺣﻣداﻣﯾن
ﻣﺣﻣدﺳرور

اﻓﺳر ﻓرﻗﮫ  17ھرات

ﻗﺻﺑﮫ ﺑوﻻن  ،ﻗرﯾﮫ ﻏﻧدی وﻟﺳواﻟﯽ ﻗرﻏﮫ وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن
ازﻣﺣل ﮐﺎر
در ﺳﺎﺣﮫ وﻻﯾت ﻏزﻧﯽ از طﯾﺎره ﻧظﺎﻣﯽ ﭘرﺗﺎپ ګردﯾده و ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد
ډﮔروال ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﻓرزﻧد ﻣﺣﻣد ﺳرور  -ﻣﺳﻠﮏ ﭘﯾﺎده  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﻗﺻﺑﮫ ﺑوﻻن  ،ﻗرﯾﮫ ﻏوﻧډي  ،وﻟﺳواﻟﻲ
ﻗرﻏﮫ ي  ،وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن  -اﻓﺳر ﻓرﻗﮫ  ۱۷ھرات  -ﻣوﺻوف در ﺳرطﺎن  ۱۳٥۷ھﺟري ﺷﻣﺳﻲ ۱۹۷۸ -
ﻣﯾﻼدي ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط و اﺗﮭﺎم دﺳت داﺷﺗن درﮐود ﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن دﺳﺗﮕﯾرو زﻧداﻧﻲ ﺷد ودرراه اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﭘس ازﻧﺷﺳت طﯾﺎره درﻗﻧدھﺎر وﭘروازد وﺑﺎره  ،درﺳﺎﺣﮫ وﻻﯾت ﻏزﻧﻲ ازطﯾﺎره ﻧظﺎﻣﻲ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﭘرﺗﺎب
ﮔردﯾد وﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد اﻣﯾن در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

-

Mohammad Amin
 Page1 of 3ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد اﻣﯾن
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده
schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻣﺣﻣد اﻣﯾن

Mohammad Amin
Number of registration card: 6009
1357 Logar/ Afghanistan

۶۰۰۹ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

۱۳۵۷ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
آدرس

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

Mohammad Amin
Mohammad Serwer

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺟﺎﻧﺎن
Janan
Sawab888(@)Facebook.com

07.02.2015
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

5

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

Mohammad Amin
 ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد اﻣﯾنPage2 of 3
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
 ﻣﺳﻌوده:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید محمد اکرم سلطانی
شماره مسلسل 1590

Mohammad Akram Sultani
Number of registration card: 1590
سرطان  1358کابل  /افغانستان
 25جوزا 1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد اکرم سلطانی .بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2131صفحۀ 48
شماره در لیست هالند التین
 2134صفحۀ 77
شماره در لیست اگسا
قلمی  2149صفحۀ  / 68تایپی 574
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  25جوزا  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد اکرم سلطانی
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
محمد اکرم سلطانی
حاجی محب علی
اول حوت  1323هجری شمسی  /جاغوری
 35ساله
تا سال سوم در فاکولته اقتصاد کابل و سپس به عنوان معلم در لیسه جاغوری ایفای
وظیفه می نمودند.
معلم در لیسه جاغوری
متأهل
 4پسر و  5دختر
4-5-10
در قید حیات هستند
فرزندان
محل سکونت در سنگماشه جاغوری
از اتاقی که بر حسب وظیفه در غزنی سکونت داشته اند
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
تعداد زیادی از خانواده این شهید نیز به شهادت رسیده اند و بعضا در لیست 5000
شهید خاد درج شده و در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.

مشخصات شهید محمد اکرم سلطانی.در لیست اگسا
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توضیحات
محمد اکرم
محب علی
معلم
اشرار
مسکونه جاغوری

محمد اکرم سلطانی Mohammad Akram Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد اکرم سلطانی
1590 شماره مسلسل

Mohammad Akram Sultani
Number of registration card: 1590
 افغانستان/  کابل1358 سرطان
 افغانستان/ کابل1358  جوزا25

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

2134 page 77
25.03.1358 – 15.06.1979
Mohammad Akram
Moheb Ali
Teacher
Jaghuri- Ghazni
Ashrar

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

Mohammad Akram
Moheb Ali
1944
04.1358 – 07.1979
35
Academic
Married
9 children
Yes
children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
همسر فاطمه نثار و فرزند جمشید علی آژیر ابراهیمی

 نروژ،  کانادا، ویرجنیای امریکا

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت فرزندان
4
آدرس ایمیل
5

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com
https://www.facebook.com/fatima.nessar.12
25.05.2016

Mohammad Akram Sultani محمد اکرم سلطانی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7
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شهرت مکمله شهید محمد اکرم سلطانی
شماره مسلسل 1590
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Akram Sultani
Number of registration card: 1590
سرطان  1358کابل  /افغانستان
 25جوزا 1358کابل  /افغانستان

محمد اکرم سلطانی Mohammad Akram Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد اکرم سلطانی
شماره مسلسل 1590
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Akram Sultani
Number of registration card: 1590
سرطان  1358کابل  /افغانستان
 25جوزا 1358کابل  /افغانستان

محمد اکرم سلطانی Mohammad Akram Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد اکرم سلطانی
شماره مسلسل 1590
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Akram Sultani
Number of registration card: 1590
سرطان  1358کابل  /افغانستان
 25جوزا 1358کابل  /افغانستان

محمد اکرم سلطانی Mohammad Akram Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عطا هللا سلطانی
شماره مسلسل1591

Ataullah Sultani
Number of registration card: 1591
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 4سرطان 1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عطاهلل سلطانی .بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2562صفحۀ 58
شماره در لیست هالند التین
 2566صفحۀ 92
شماره در لیست اگسا
قلمی  1005صفحۀ  / 82تایپی 2582
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  4سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید عطاهلل سلطانی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
عطا هللا سلطانی
حاجی محب علی
اول سرطان  1340هجری شمسی در سنگماچه جاغوری
 18ساله
صنف 12
متعلم
مجرد

خانواده
سکونت اصلی جاغوری ولی برای دیدن خواهر و برادرش به کابل امده بود.
از بین راه و صف نانوایی جلو منزل برادرشان شهید گمنام عبدالغفور سلطانی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
روز قیام مردمی چنداول و  2سرطان  1358بود

مشخصات شهید عطاهلل سلطانی.در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
عطا هللا
محب علی
متعلم صنف 11
خمینی
مسکونه جاغوری

عطاهلل سلطانی Ataullah Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عطا هللا سلطانی
1591شماره مسلسل

Ataullah Sultani
Number of registration card: 1591
 افغانستان/  کابل1358  سرطان2
 افغانستان/ کابل1358  سرطان4

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2566 page 92
04.04.1358 – 25.06.1979
Ataullah Sultani
Moheb Ali
Pupil 11th Gr.

Jaghuri
Khomeini

Ataullah Sultani
Moheb Ali
1961
02.04.1358 – 23.05.1979
18
Student
Single

Family
Kabul / Afghanistan

توضیحات
 فاطمه نثار: خواهر شهید

ویرجنیای امریکا

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com
https://www.facebook.com/fatima.nessar.12
26.05.2016

Ataullah Sultani عطاهلل سلطانی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7
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شهرت مکمله شهید عطا هللا سلطانی
شماره مسلسل1591
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ataullah Sultani
Number of registration card: 1591
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 4سرطان 1358کابل  /افغانستان

عطاهلل سلطانی Ataullah Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عطا هللا سلطانی
شماره مسلسل1591
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ataullah Sultani
Number of registration card: 1591
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 4سرطان 1358کابل  /افغانستان

عطاهلل سلطانی Ataullah Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عطا هللا سلطانی
شماره مسلسل1591
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ataullah Sultani
Number of registration card: 1591
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 4سرطان 1358کابل  /افغانستان

عطاهلل سلطانی Ataullah Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عطا هللا سلطانی
شماره مسلسل1591

Ataullah Sultani
Number of registration card: 1591
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 4سرطان 1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عطاهلل سلطانی .بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2562صفحۀ 58
شماره در لیست هالند التین
 2566صفحۀ 92
شماره در لیست اگسا
قلمی  1005صفحۀ  / 82تایپی 2582
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  4سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید عطاهلل سلطانی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
عطا هللا سلطانی
حاجی محب علی
اول سرطان  1340هجری شمسی در سنگماچه جاغوری
 18ساله
صنف 12
متعلم
مجرد

خانواده
سکونت اصلی جاغوری ولی برای دیدن خواهر و برادرش به کابل امده بود.
از بین راه و صف نانوایی جلو منزل برادرشان شهید گمنام عبدالغفور سلطانی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
روز قیام مردمی چنداول و  2سرطان  1358بود

مشخصات شهید عطاهلل سلطانی.در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
عطا هللا
محب علی
متعلم صنف 11
خمینی
مسکونه جاغوری

عطاهلل سلطانی Ataullah Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عطا هللا سلطانی
1591شماره مسلسل

Ataullah Sultani
Number of registration card: 1591
 افغانستان/  کابل1358  سرطان2
 افغانستان/ کابل1358  سرطان4

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2566 page 92
04.04.1358 – 25.06.1979
Ataullah Sultani
Moheb Ali
Pupil 11th Gr.

Jaghuri
Khomeini

Ataullah Sultani
Moheb Ali
1961
02.04.1358 – 23.05.1979
18
Student
Single

Family
Kabul / Afghanistan

توضیحات
 فاطمه نثار: خواهر شهید

ویرجنیای امریکا

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com
https://www.facebook.com/fatima.nessar.12
26.05.2016

Ataullah Sultani عطاهلل سلطانی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7
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شهرت مکمله شهید عطا هللا سلطانی
شماره مسلسل1591
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ataullah Sultani
Number of registration card: 1591
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 4سرطان 1358کابل  /افغانستان

عطاهلل سلطانی Ataullah Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عطا هللا سلطانی
شماره مسلسل1591
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ataullah Sultani
Number of registration card: 1591
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 4سرطان 1358کابل  /افغانستان

عطاهلل سلطانی Ataullah Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عطا هللا سلطانی
شماره مسلسل1591
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ataullah Sultani
Number of registration card: 1591
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 4سرطان 1358کابل  /افغانستان

عطاهلل سلطانی Ataullah Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالرب
شماره مسلسل1592

Abdul Rab
Number of registration card: 1592
 5جوزا  1358کابل  /افغانستان
 16جوزا 1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالرب .بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1915صفحۀ 43
شماره در لیست هالند التین
 1910صفحۀ 70
شماره در لیست اگسا
قلمی  1924صفحۀ  / 61تایپی 349
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  16جوزا  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید عبدالرب
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
عبدالرب
حیدر علی
 1335هجری شمسی در خانه اباد چهل باغتو جاغوری
 23ساله
سال چهارم فاکولته فارمسی کابل
محصل
مجرد

خانواده
در لیلیه محصلی
از سر کالس درس از فاکولته کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از خانواده و اقوام این شهید نیز به شهادت رسیده اند و بعضا در لیست  5000شهید
خاد درج شده و در انجمن خانواده شهدای افغانستان نیز راجستر شده اند.چون این قسمت
گنجایش درج اسامی شهدا را نداشت  ،تصمیم بر آن شد تا ابتدای نام فایل شهدایی که به
این خانواده تعلق دارند یک حرف التین  Fدرج گردد که مخفف نام ورثه ایست که ما را
در تهیه کارت هویت شهدا یاری نموده اند.

مشخصات شهید عبدالرب.در لیست اگسا
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توضیحات

شهید عبدالرب Abdul Rab
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالرب
1592شماره مسلسل

Abdul Rab
Number of registration card: 1592
 افغانستان/  کابل1358  جوزا5
 افغانستان/ کابل1358  جوزا16

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

توضیحات
 فاطمه نثار: خاله شهید

 نروژ،  کانادا، ویرجنیای امریکا

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com
https://www.facebook.com/fatima.nessar.12
26.05.2016

Abdul Rab شهید عبدالرب
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7
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شهرت مکمله شهید عبدالرب
شماره مسلسل1592
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Abdul Rab
Number of registration card: 1592
 5جوزا  1358کابل  /افغانستان
 16جوزا 1358کابل  /افغانستان

شهید عبدالرب Abdul Rab
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالرب
شماره مسلسل1592
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 4 of 5
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Abdul Rab
Number of registration card: 1592
 5جوزا  1358کابل  /افغانستان
 16جوزا 1358کابل  /افغانستان

شهید عبدالرب Abdul Rab
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالرب
شماره مسلسل1592
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Abdul Rab
Number of registration card: 1592
 5جوزا  1358کابل  /افغانستان
 16جوزا 1358کابل  /افغانستان

شهید عبدالرب Abdul Rab
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدسید امین شاه
شماره مسلسل 5011

Sayed Amin Shah
Number of registration card: 5011
میزان  1358مزار شریف  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید امین شاه بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید امین شاه
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
سید امین شاه
آخوند سید حسین علی کربالیی
سال  1317هجری شمسی
 41ساله
متوسطه
زمیندار و قریه دار
متأهل
 7پسر
1-2
فوت شده اند
فرزندان
ولسوالی چهار کنت مزار شریف
بین راه
معلوم نیست
در همان روزهای اولیه حکومت حفیظ هللا امین دستگیر شدند و زمانی که از منطقه
تندورک به سمت آبخانه سوار بر اسب در حرکت بودند توسط کمین دشمن گرفتار شده
.اند .مردم محل که از قوم ازبک هستند به منطقه ما خبر دستگیری ایشان را دادند

مشخصات شهید سید امین شاه در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید امین شاه Sayed Amin Shah
با همکاری  :ورثه محترم
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدسید امین شاه
5011 شماره مسلسل

Sayed Amin Shah
Number of registration card: 5011
 افغانستان/  مزار شریف1358 میزان
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Amin Shah
Akhund Sayed Hossain Ali Karbalay
1938
??.07.1358 - ??09.1979
41
Secondary School
Married
7 Children
No
Children
-

توضیحات
سید عارف امینی

 مزار شریف1-2
arifsadatamini@gmail.com
https://www.facebook.com/sayedarif.amini
26.02.2015

Sayed Amin Shah شهید سید امین شاه
 ورثه محترم: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهیدسید محمود سر پلی
شماره مسلسل 5013
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Mahmoud Sarepooli
Number of registration card: 5013
 7ثور  1358مزار شریف  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید سید محمود سرپلی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید محمود سرپلی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات

الحاج سید محمود
شهید الحاج سید محمد سرپلی
 1308هجری شمسی
 50ساله

سواد قرانی و خواندن و نوشتن
تجارت (آرد ،گندم و غیره)
متأهل
 7فرزند
1-2
در قید حیات هستند
فرزندان

شولگر ،والیت بلخ ،قریه قدیم
از میدان جشن  7ثور مزار شریف
معلوم نیست
برادر شهید سید محمود سر پلی به نام شهید سید اسماعیل سرپلی با شماره  1521و.
برادر زاده این شهید به نام سید میر حسن ولد سیداحمد با شماره مسلسل  5014در
انجمن خانواده شهدای افغانستان داری کارت هویت هستند .

مشخصات شهید سید محمود سرپلی در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید محمود سر پلی Sayed Mahmoud Sarepooli

با همکاری :جناب سید محمد علی صادقی  ،ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Mahmoud Sarepooli
Number of registration card: 5013
 افغانستان/  مزار شریف1358  ثور7
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهیدسید محمود سر پلی
5013 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Mahmoud Sarepooli
Sayed Mohammad
1921
07.02.1358 approx.(27.04.1979)
50
Preliminary
Married
7 Children
Yes
Children
not listed

توضیحات
)آقای سید محمد علی صادقی (خواهرزاده

مزارشریف
smalisadeqi@yahoo.com
https://www.facebook.com/smalisadeqi
25.02.2015

Sayed Mahmoud Sarepooli شهید سید محمود سر پلی

 ورثه شهید، جناب سید محمد علی صادقی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید سید میر محمد حسن
شماره مسلسل 5014

Sayed Mir Mohammad Hassan
Number of registration card: 5014
 7ثور  1358مزار شریف  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید میر محمد حسن بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید میر محمد حسن
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
سید میر محمد حسن
سید احمد
 1340هجری شمسی
 18ساله

سواد قرانی و خواندن و نوشتن
دهقان
مجرد

پسر عمه و پسران کاکا

شولگر ،والیت بلخ ،قریه قدیم
از میدان جشن  7ثور مزار شریف
معلوم نیست
 2کاکای شهید سید میر محمد حسن به نام شهید سید اسماعیل سرپلی با شماره  1521و.
سید محمود سرپلی با شماره مسلسل  5013در انجمن خانواده شهدای افغانستان داری
کارت هویت هستند .

مشخصات شهید سید میر محمد حسن در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید میر محمد حسن Sayed Mir Mohammad Hassan

با همکاری :جناب سید محمد علی صادقی  ،ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید میر محمد حسن
5014 شماره مسلسل

Sayed Mir Mohammad Hassan
Number of registration card: 5014
 افغانستان/  مزار شریف1358  ثور7
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Mir Mohammad Hassan
Sayed Ahmad
1961
07.02.1358 approx.(27.04.1979)
18
Preliminary
Single

Family
not listed

توضیحات
)آقای سید محمد علی صادقی (خواهرزاده

مزارشریف
smalisadeqi@yahoo.com
https://www.facebook.com/smalisadeqi
28.02.2015.

Sayed Mir Mohammad Hassan شهید سید میر محمد حسن

 ورثه شهید، جناب سید محمد علی صادقی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید عبدالغفور سلطانی
شماره مسلسل 5030

Abdul Ghafur Sultani
Number of registration card: 5030
 22جوزا  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالغفور سلطانی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید عبدالغفور سلطانی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
عبدالغفور سلطانی
محب علی خان وکیل
 18حمل  1326هجری شمسی  /سنگماشه جاغوری
 32ساله
فارغ التحصیل رشته فیزیک الکترودینامیک از کشور روسیه
استاد فاکولته ساینس و فیزیک در پولیتخنیک کابل
متأهل
 1پسر
5
در قید حیات اند
فرزند
منطقه ده بوری کابل
روز واقعه چنداول ساعت  7شام از منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید استاد عبدالغفور سلطانی فرزند مرحوم محب علی خان وکیل مسکونه شنگماشه
جاغوری .ایشان تحصیل ابتدایش را در زادگاهش فرا گرفته و صنف دوازدهم را در
کابل با نمرات عالی به پایان رسانده و بعدا با مشکالت های فراوان عازم اتحاد جماهیر
شوروی سابق شده و در مسکو ماستری خود را در رشته فیزیک الکترو دینامک بدست
آوردن .که بعد از بر گشت به وطن در فاکولته ساینس و در رشته فیزیک بحیث استاد
ایفای وظیفه میکردند .تا بالخره این دوره سیاه ننگین فرارسید .و کاکای عزیزم بدست
جانیان خلق و پرچم زندانی شده که دیگر اصال معلوم نشد که به چه شکل فجیع بشهادت
رسیدند .شهادت شخص چون استاد سلطانی نه تنها برای فامیل و یا کشور ما بلکه برای
بشریت جبران ناپذیر است.
همسر شهید عبدالغفور سلطانی به نام محترمه خانم سیما سمر در دولت امروز ایفای
وظیفه می نمایند.

مشخصات شهید عبدالغفور سلطانی در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
عبدالغفور سلطانی Abdul Ghafur Soltani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالغفور سلطانی
5030 شماره مسلسل

Abdul Ghafur Sultani
Number of registration card: 5030
 افغانستان/  کابل1358  جوزا22
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Abdul Ghafur Sultani
Moheb Ali Khan Wakil
1947
22.03.1358 (12.06.1979)
32
Academic
Married
1 boy
Yes
His boy
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 سیما سمر:  همسر،  فاطمه نثار: خواهر

فرزند شهید تگزاز امریکا

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com
https://www.facebook.com/fatima.nessar.12
26.05.2016

Abdul Ghafur Soltani عبدالغفور سلطانی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید عبدالغفور سلطانی
شماره مسلسل 5030
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Abdul Ghafur Sultani
Number of registration card: 5030
 22جوزا  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

فاتحه برای شهدا در جاغوری پس از افشای لیست  5000شهید:
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

عبدالغفور سلطانی Abdul Ghafur Soltani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد داوود سلطانی
شماره مسلسل 5070
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Dawod Sultani
Number of registration card: 5070
 17عقرب  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید محمد داوود سلطانی .بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید محمد داوود سلطانی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
محمد داوود سلطانی
حاجی محب علی
متولد دلو  1315هجری شمسی در قریه سنگ ماشه ولسوالی جاغوری
 43ساله
فارغ التحصیل حربی پوهنتون کابل
صاحب منصب ملکی با درجه جگلنی
متأهل
 2پسر و  2دختر
2-5
در قید حیات هستند
فرزندان
سرک آخر پوهنتون کابل نزدیک منطقه دیبوری
از محل کار شان  ،وزارت دفاع
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید محمد داوود سلطانی.در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

محمد داوود سلطانی Mohammad Dawod Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Mohammad Dawod Sultani
Number of registration card: 5070
 افغانستان/  کابل1357  عقرب17
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید محمد داوود سلطانی
5070 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Dawod Sultani
Haji Moheb Ali
1936
17.08.1357 – 08.11.1979
43
Academic
Married
4 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
خواهر شهید فاطمه نثار

خواهر شهید ویرجنیای امریکا و فرزندان شهید در واشینگتن امریکا

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com
https://www.facebook.com/fatima.nessar.12
25.05.2016

Mohammad Dawod Sultani محمد داوود سلطانی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهیداستاد محمد اکرم آژیر
شماره مسلسل 5069
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Akram Ajir
Number of registration card: 5069
شب نوروز  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید استاد محمد اکرم آژیر.بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید استاد محمد اکرم آژیر
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
محمد اکرم آژیر
محمد ابراهیم
 25جدی  1323هجری شمسی جاغوری
 35ساله
فارغ التحصیل لیسه ابن سینا در کابل و سپس دارالمعلمین کابل
استاد لیسه عالی حبیبیه کابل
متأهل
 1پسر که شش ماه بعد از گرفتاری شهید بدنیا آمده است
5ــ3
در قید حیات هستند
فرزند
قلعه شاده
شب نوروز ساعت  12شب از منزل مسکونی شان گرفتار شدند
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
او مردی حلیم دانشمند ومهربان بود آژیر همیشه درتالش این بود که همۀ
دختران ومادران اینده با سواد باشد واو به هرصورت که بود والدین دختران را
قانع میساخت وهم اگر انها قدرت قلم وکاغذ را هم نداشت تا قدرت توانش از
خود برای ایشان کمک میکرد
برای این کار چون پول معاش وی کفایت نمیکرد او شب وروز درس خانگی
برای اشخاصیکه پول داشت وهم برای سینما ها اعالن های فلیم را با قلم خودش
مینوشت وتا قدرتش بود تالش میکرد که زن زیر بار نماند

مشخصات شهید استاد محمد اکرم آژیر.در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

استاد محمد اکرم آژیر Mohammad Akram Ajir
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Mohammad Akram Ajir
Number of registration card: 5069
 افغانستان/  کابل1358 شب نوروز
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهیداستاد محمد اکرم آژیر
5069 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Akram Ajir
Mohammad Ibrahim
1944
31.12.1357 – 22.03.1979
35
Academic
Married
1 boy
Yes
His son
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
همسر فاطمه نثار و فرزند جمشید علی آژیر ابراهیمی

ویرجنیای امریکا

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com
https://www.facebook.com/fatima.nessar.12
16.05.2016

Mohammad Akram Ajir استاد محمد اکرم آژیر
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7

Page 2 of 2
 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید غالم حسین شیخزاده
شماره مسلسل 1533 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Gholam Hussain Shaikhzada
Number of registration card: 1533
اوایل سرطان 1358
 5سرطان 1358

مشخصات شهید غالم حسین شیخزاده بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2502صفحه 56
شماره در لیست هالند التین
 2506صفحه 91
شماره در لیست اگسا
قلمی  2522صفحه  / 80تایپی 945
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  5سرطان 1358

مشخصات خانوادگی شهید غالم حسین شیخزاده
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید غالم حسین
مرحوم شیخ محمد علی مدرس کابلی
1333
25
فارغ التحصیل فاکولته ادبیات عرب  ،درسهای حوزه ای را هم نزد پدر عالم جلیل القدر
شان به اتمام رسانیده بودند
تحصیل  ،تجارت
مجرد

) (2-1برادران
چنداول کابل
از منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید غالم حسین شیخزاده در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
غالم حسین
محمد علی
اشرار
مسکونه چنداول

شهید غالم حسین شیخزاده Gholam HussainShaikhzada

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم حسین شیخزاده
1533 : شماره مسلسل

Gholam Hussain Shaikhzada
Number of registration card: 1533
1358 اوایل سرطان
1358  سرطان5

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2506 Page 91
05.04.1358 approx.(25.05.1979)
Gholam Hussain

Mohammad Ali
Chindaul
Ashrar

Gholam Hussain

Mohammad Ali
1954
??.04.1358 approx.(??.06.1979)
25
Academic
single

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 برادرزاده، احمد سیر شیخزاده
004915771333007
Germany- Münster (2-1)
ashaikhzadah@yahoo.de
https://www.facebook.com/AS.Shaikhzada
15.11.2014

Gholam HussainShaikhzada شهید غالم حسین شیخزاده

 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید غالم حسین شیخزاده
شماره مسلسل 1533 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Gholam Hussain Shaikhzada
Number of registration card: 1533
اوایل سرطان 1358
 5سرطان 1358

شهید غالم حسین شیخزاده Gholam HussainShaikhzada

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم حسین شیخزاده
شماره مسلسل 1533 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Gholam Hussain Shaikhzada
Number of registration card: 1533
اوایل سرطان 1358
 5سرطان 1358

شهید غالم حسین شیخزاده Gholam HussainShaikhzada

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم حسین شیخزاده
شماره مسلسل 1533 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Gholam Hussain Shaikhzada
Number of registration card: 1533
اوایل سرطان 1358
 5سرطان 1358

شهید غالم حسین شیخزاده Gholam HussainShaikhzada

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سردار محمد خان
شماره مسلسل 1538 :

Sardar Mohammad Khan
Number of registration card: 1538
ماه حمل  1358کابل  /افغانستان
 23سرطان  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سردار محمد خان بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 3162صفحه 71
شماره در لیست هالند التین
 3159صفحه 113
شماره در لیست اگسا
قلمی  3175صفحه  100تایپی 374
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  23سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید سردار محمد خان
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید سردار محمد خان
محمد حسین
1311
47
فارغ التحصیل 12
.افسر متقاعد و زمانیکه گرفتار شدند پیشه تجارت داشتند
متأهل
 7فرزند
)(4-1
در قید حیات هستند
فرزندان
منطقه مسکونی :دره خستک ولسوالی جرم والیت بدخشان
اتاقشان از سرای سعادت که مرکز تجارتی بدخشیها
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید سردار محمد خان را فقط یکماه بعد از کودتای ثور محبوس ساختند و بعد از سه
ماه رها شدند و تحت نظر خاد به کابل زندگی میکردند و مصروف تجارت بودند باز
چند ماه بعد یعنی حمل  1358دوباره از اتاقش از سرای سعادت که مرکز تجارتی
.بدخشیها بود بردند شان

مشخصات شهید سردار محمد خان در لیست اگسا
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توضیحات
سردار
محمد حسین
زمیندار
اشرار
مسکونه بدخشان

شهید سردار محمد خان Sardar Mohammad Khan

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سردار محمد خان
1538 : شماره مسلسل

Sardar Mohammad Khan
Number of registration card: 1538
 افغانستان/  کابل1358 ماه حمل
 افغانستان/  کابل1358  سرطان23

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

3159 page 113
23.04.1358 approx.(14.07.1979)
Sardar

Mohammad Hussain
Land Owner
Badakhshan

Ashrar

Sardar Mohammad Khan
Mohammad Hussain
1932
??.01.1358 approx.(??.03.1979)
47
Academic
Married
7 children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
داکتر نجیب شیون

Kanada (4-1)
najib_shewan@yahoo.com
https://www.facebook.com/najib.shewan
21.11.2014

Sardar Mohammad Khan شهید سردار محمد خان

 ورثه شهید: با همکاری

 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سردار محمد خان
شماره مسلسل 1538 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sardar Mohammad Khan
Number of registration card: 1538
ماه حمل  1358کابل  /افغانستان
 23سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید سردار محمد خان Sardar Mohammad Khan

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سردار محمد خان
شماره مسلسل 1538 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sardar Mohammad Khan
Number of registration card: 1538
ماه حمل  1358کابل  /افغانستان
 23سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید سردار محمد خان Sardar Mohammad Khan

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سردار محمد خان
شماره مسلسل 1538 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sardar Mohammad Khan
Number of registration card: 1538
ماه حمل  1358کابل  /افغانستان
 23سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید سردار محمد خان Sardar Mohammad Khan

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید شیخ علی شفا
شماره مسلسل 5003

Shaikh Ali Shafa
Number of registration card: 5003
رمضان  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید شیخ علی شفا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید شیخ علی شفا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شیخ علی شفا
کربالیی غالم نبی
 1295هجری شمسی
 62ساله
متوسطه
تدریس علوم دینی  ،طبابت یونانی
متأهل

در قید حیات اند
فرزندان
قریه انگوری ولسوالی جاغوری  ،والیت غزنی
قریه مهتران مربوط بیلو داود
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از این منطقه  1 :ــ محمد علی حمیدی  2 ، 5010ــ عبدالعزیز عالمی  1548و پسر
مامایش  3 ،ــ سلمانعلی عالمی  4 ، 5009ــ سلمانعلی جمعدار  5 ، 5008ــ شیخ علی
شفا  6 ، 5003ــ قربانعلی حمیدی  1547نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان
راجستر شده اند.

مشخصات شهید شیخ علی شفا در لیست اگسا

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شیخ علی شفا Shaikh Ali Shafa
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید شیخ علی شفا
5003 شماره مسلسل

Shaikh Ali Shafa
Number of registration card: 5003
 افغانستان/  کابل1357 رمضان
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Shaikh Ali Shafa
Karbalai Gholam Nabi
1916
??.06.1357 approx. (??.08.1978)
62
Islamic theology
Married
5 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
) جناب ولی عالمی (دانمارک، داکتر ایوب عالمی

)1ـ1(  افغانستان/ کابل
walialemi2002@yahoo.com
https://www.facebook.com/wali.alami1
https://www.facebook.com/abdulwahid.hamidi.3
https://www.facebook.com/drayoub.alemi
27.12.2014

Shaikh Ali Shafa شیخ علی شفا

 داکتر ایوب عالمی: با همکاری

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید انحنیر سید محمد ابراهیم شفق
شماره مسلسل 5004 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Ing. Sayed Mohammad Ibrahim Shafaq
Number of registration card: 5004
اوایل ماه میزان 1358
موجود نیست

مشخصات شهید انجنیر سید محمد ابراهیم شفق بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید انجنیر سید محمد ابراهیم شفق
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وﺿعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توﺿیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید انجنیر سﻴﺪ مﺤﻤﺪ ابﺮاهﻴﻢ شفق
سﻴﺪ مﺤﻤﺪ رﺿا ( ﻋﺼا خان)
1333
25
محصل سال دوم تﺨﻨﻴﻜﻢ ﻛابﻞ
محصل
متأهل
 1پسر و  1دختر
)(1-1
در قید حیات هستند
فرزندان
شاه شهﻴﺪ
از مﻨﺰل شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهیدان دیگر از خانواده این شهید نیز در بین شهدای دوران حکومت خلق و پرچم
هستند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان برایشان نیز کارت هویت به شماره های
 1:ـ ﻋالمه سید ﻋبدالحمید ناصر  1535و  2ــ سید ﻋلی پیشتاز  1511و  3ــ سید
محمد حسن کریمی  1536و  4ــ سید محمد فیروز بهاری  5038و  5ــ سید
ﻋبدالهادی ناصر  1534و  6ـ ﻋبدالهادی کریمی  1349صادر گردیده است

مشخصات شهید انجنیر سید محمد ابراهیم شفق در لیست اگسا

1 of 3

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید محمد ابراهیم شفق Sayed Mohammad Ibrahim Shafaq

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Ing. Sayed Mohammad Ibrahim Shafaq
Number of registration card: 5004
1358 اوایل ماه میزان
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father‘s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید انحنیر سید محمد ابراهیم شفق
5004 : شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Mohammad Ibrahim Shafaq
Sayed Mohammad Resa
1954
04.01.1358 approx.(24.03.1979)
25
Academic
Married
2 children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
ابو جهاد شفق
0093777030633
 یکاولنگ/ کابل
Abujihad.shafaq@gmail.com
https://www.facebook.com/abujihad.shafaq
20.11.2014

Sayed Mohammad Ibrahim Shafaq شهید سید محمد ابراهیم شفق

 ورثه شهید: با همکاری

 سید نوید محسنی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

2 of 3

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید عبدالحسین
شماره مسلسل 5023

Abdul Hossein
Number of registration card: 5023
ثور  1358یکاولنگ بامیان  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالحسین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید عبدالحسین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید عبدالحسین
عبدالروف
 1337هجری شمسی
 21ساله
فارغ التحصیل صنف 12
متعلم
متأهل
 1دختر
1-13
در قید حیات هست
فرزند
یکاولنگ بامیان
بین راه

در یکی از قبر های تپه قبرستان قلعه شاه طوغان یکاولنگ  /بامیان

مشخصات شهید عبدالحسین در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید عبدالحسین Abdul Hossain
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالحسین
5023 شماره مسلسل

Abdul Hossein
Number of registration card: 5023
 افغانستان/  یکاولنگ بامیان1358 ثور
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Abdul Hossain
Abdul Rauf
1958
??.02.1358 approx.(??.05.1979)
21
Secondary School
Married
1 Children
Yes
Children
Yakawalang / Bamyan / Afghanistan

توضیحات
)ابو جهاد شفق ( واسطه و از دوستان خانواده شهید
0093777030633
 یکاولنگ/ کابل
Abujihad.shafaq@gmail.com - j.hakemerjss@gmail.com ایمیل مامای شهید
https://www.facebook.com/abujihad.shafaq
03.04.2015

Abdul Hossain شهید عبدالحسین
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۰۸ :

D.r Abdul Malik
??Number of registration card:11
1357 Logar/ Afghanistan

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ ﺑرﻣﺑﻧﺎﯾﻠﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳﺗﺎﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ
ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم

دوﮐﺗور
ﺳر طﺑﯾب ﻓرﻗﮫ15ﻗﻧدھﺎر

ﻗﺻﺑﮫ ﻋظﯾم آﺑﺎد ،ﻗرﯾﮫ ﺳﻔﯾد ﺳﻧګ  ،وﻟﺳواﻟﯽ ﻣﺣﻣد آﻏﮫ وﻻﯾت ﻟوګر
وﻻﯾت ﻟوګر
درﯾﮑﯽ ازﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯾﮕون ﭘﻠﭼرﺧﯽ ﻗوای  15زرھدار
ﺟﮕړن دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ ) ﻧﺎروغ ﻣل ( ﻓرزﻧد ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﻗﺻﺑﮫ ﻋظﯾم آﺑﺎد  ،ﻗرﯾﮫ ﺳﻔﯾد ﺳﻧﮓ ،
وﻟﺳواﻟﻲ ﻣﺣﻣد آﻏﮫ  ،وﻻﯾت ﻟوﮔر  -ﺳرطﺑﯾب ﻓرﻗﮫ  ۱٥ﻗﻧدھﺎر ،ﻗول اردوي ﻧﻣر ۲ﻗﻧدھﺎر -ﻣوﺻوف ۱۰
ﺳرطﺎن  ۱۳٥۷ھﺟري ﺷﻣﺳﻲ  ۱۹۷۸ -ﻣﯾﻼدي ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط و اﺗﮭﺎم دﺳت داﺷﺗن در ﮐود ﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم
ﺧﺎن دﺳﺗﮕﯾر وﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷد وﭘس از ﭼﻧدي اززﻧدان ﭘل ﭼرﺧﻲ ﮐﺷﯾده ﺷده ودرﭘوﻟﯾﮕون ﻗواي ۱٥
 .زرھدار ﭘل ﭼرﺧﻲ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت

Abdul Malik

ﺷﮭﯾد دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ
Page1 of 3
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ
۶۰۰۸ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

D.r Abdul Malik
Number of registration card:11??
1357 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۱۳۵۷ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

-

Abdul Malik
Abdul Hakim
310/06/1978 (1357/04/10)
Academic

Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺢjaqdphتjات
ﺗوﺿﯾﺣﺎت
 ( ﺟﺎﻧﺎنJanan)
Sawab888(@)facebook.com

07.02.2015

Abdul Malik
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

ﺷﮭﯾد دوﮐﺗور ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ
Page2 of 3
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
 ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهیدعلی احمد سلحشور
شماره مسلسل 1568

Ali Ahmad Salahshoor
Number of registration card: 1568
روز پنجشنبه  28جدی  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید علی احمد سلحشور بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4523صفحه 102
شماره در لیست هالند التین
 4529صفحه 161
شماره در لیست اگسا
قلمی  4536صفحه  / 147تایپی 98
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید علی احمد سلحشور
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
علی احمد سلحشور
نظر محمد
 1335هجری شمسی
23
فارغ التحصیل صنف 12
کارمند ریاست کتابخانه های عامه کابل
مجرد

خانواده
سرای غزنی کابل
از محل کار  ،کتابخانه عامه کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید علی احمد سلحشور در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
علی احمد
نظر محمد

سرای غزنی

شهید علی احمد سلحشور Ali Ahmad Salahshoor
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعلی احمد سلحشور
1568 شماره مسلسل

Ali Ahmad Salahshoor
Number of registration card: 1568
 افغانستان/  کابل1357  جدی28 روز پنجشنبه
 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4529 Page 161
07.09.1358 approx.(27.11.1979)
Ali Ahmad
Nazar Mohammad
Empl. People's Libery
Sarai-E-Ghazni

Ali Ahmad
Nazar Mohammad

1956
28.10.1357 approx.(19.01.1979)
23
Secondary School
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
بهار مرسل

b_morsal@yahoo.com
27.02.2015

Ali Ahmad Salahshoor شهید علی احمد سلحشور
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهیدعلی احمد سلحشور
شماره مسلسل 1568
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ali Ahmad Salahshoor
Number of registration card: 1568
روز پنجشنبه  28جدی  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید علی احمد سلحشور Ali Ahmad Salahshoor
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعلی احمد سلحشور
شماره مسلسل 1568
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ali Ahmad Salahshoor
Number of registration card: 1568
روز پنجشنبه  28جدی  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید علی احمد سلحشور Ali Ahmad Salahshoor
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدداکتر عبداالبرار صخره
شماره مسلسل 5026
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Dr. Adul Abrar Sakhra
Number of registration card: 5026
قوس 1357ننگرهار  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید داکتر عبداالبرار صخره بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید داکتر عبداالبرار صخره
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
داکتر عبداالبرار صخره
 1329هجری شمسی
 28ساله
فارغ التحصیل فاکولته طب ننگرهار سال 1357
داکتر
مجرد

خانواده
والیت ننگرهار
از اتاق محصلی در ننگرهار
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
این شهید با دیگر هم اتاقی هایش به نامهای داکتر سید عابد شاه جسور و داکتر ثناء الحق
ثنایی و داکتر مؤظف در شفاخانه ای صحت طفل کابل و شـــهـیـد مـعـلم شـــیر افــضــل
معلم لیلیه ای پولیتخنیک کـابـل هم زمان به اسارت برده شده اند.

مشخصات شهید داکتر عبداالبرار صخره در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

داکتر عبداالبرار صخره Dr. Abdul Abrar Sakhra
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Dr. Adul Abrar Sakhra
Number of registration card: 5026
 افغانستان/  ننگرهار1357قوس
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهیدداکتر عبداالبرار صخره
5026 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Dr. Abdul Abrar Sakhra
1950
??.09.1357 - ??.12.1978
28
Academic
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

24.06.2015

Dr. Abdul Abrar Sakhra داکتر عبداالبرار صخره
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

Page 2 of 2
 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷ ﮭﯾد اﻟﺣﺎج ﺻﺎﺣب ﻧور

Alhaj Sahhib Noor
Number of registration card: 6001
1357 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۰۱ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵ ۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد اﻟﺣﺎج ﺻﺎﺣب ﻧور ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﺗﯾﺳت
ﻣوﺟودﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد اﻟﺣﺎج ﺻﺎﺣب ﻧور
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ

ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

اﻟﺣﺎج ﺻﺎﺣب ﻧور
ﺧدای ﻧور

ﻗوﻣﻧدان ﺗوﻟﯽ زره ﭘوش و ﻣﻌﺎون ﻗطﻌﮫ ﻣﺳﺗﻘل  160ﮐﺷف ﻓرﻗﮫ رﯾﺷﺧور ،ﻗول اردو ﻣرﮐزی

ﻗرﯾﮫ دوﮐﺎن ھﺎی ﻣﯾرا ﺟﺎن ﻣرﮐز ﺷﮭر ګردﯾز
در ﯾﮑﯽ از ﮐورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ در ﭘوﻟﯾګون ﻗوای  15زره دارﭘل ﭼرﺧﯽ
ﺟﮕﺗورن اﻟﺣﺎج ﺻﺎﺣب ﻧور ﻓرزﻧد ﺧداي ﻧور ﻧواﺳﮫ ﺳﯾد ﻣﺣﻣد  -ﻣﺳﻠﮏ  -ﭘﯾﺎده  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ  -ﻗرﯾﮫ دوﮐﺎن
ھﺎي ﻣﯾرا ﺟﺎن  ،ﻣرﮐز ﺷﮭر ﮔردﯾز  ،وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ  -ﻗوم  -ځډران  -وظﯾﻔﮫ  -ﻗوﻣﺎﻧدان ﺗوﻟﻲ زره ﻗطﻌﮫ
ﭘوش و ﻣﻌﺎون ﻣﺳﺗﻘل  ۱٦۰ﮐﺷف  ،ﻓرﻗﮫ  ۷رﯾﺷﺧور  ،ﻗول اردوي ﻣرﮐزي  -ﻗوﻣﺎﻧده دھﻧده ﺗوﻟﻲ زره
ﻗوﻣﺎﻧده دھﻧده ﻗطﻌﮫ ﮐﺷف در ﮐودﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن  -در ﻣﺎه ﺳرطﺎن  ۱۳٥۷ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط دﺳت داﺷﺗن در
ﮐودﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن دﺳﺗﮕﯾر زﻧداﻧﻲ و ﺑﺎ ﺗﺣﻣل ھر ﻧوع ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲٥ﻣﯾزان  ۱۳٥۷از زﻧدان
ﭘل ﭼرﺧﻲ ﮐﺷﯾده ﺷده و در ﭘوﻟﯾﮕون ﻗواي  ۱٥زرھدار ﭘل ﭼرﺧﻲ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت اﻟﺣﺎج ﺻﺎﺣب ﻧور در ﻟﯾﺳت اﮐﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت

Page1 of 3اﻟﺣﺎج ﺻﺎﺣب ﻧور
Alhaj Sahhib Noor
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷ ﮭﯾد اﻟﺣﺎج ﺻﺎﺣب ﻧور

Alhaj Sahhib Noor
Number of registration card: 6001
1357 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۶۰۰۱ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

۱۳۵ ۷ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

AlHaj Sahhib Noor
GHodi Noor
??/06/1978 (??/04/1357)

Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
Janan Shafaq
Sawab888(@)Facebook.co

07.02.2015

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

اﻟﺣﺎج ﺻﺎﺣب ﻧورPage2 of 3
Alhaj Sahhib Noor
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید داکتر محمد جعفر طاهری
شماره مسلسل 1584
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Dr. Mohammad Jafar Taheri
Number of registration card: 1584
چهارشنبه  13سرطان  1358کابل  /افغانستان
 19سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید داکتر محمد جعفر طاهری بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 3025صفحه 68
شماره در لیست هالند التین
 3023صفحه 109
شماره در لیست اگسا
قلمی  3039صفحه  / 96تایپی 238
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  19سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید داکتر محمد جعفر طاهری
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم

12

آدرس منزل درهنگام اسارت

13
14

از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
داکتر محمد جعفر طاهری
محمد هاشم طاهری
 1330هجری شمسی
 28ساله
فارغ التحصیل فاکولته طب کابل
طبابت  ،و انجام وظیفه در وزارت صحت عامه
مجرد

خانواده

شهر نو کابل  ،عقب ماموریت  ،سرک عقب لیسه زرغونه بین چهاراهی حاجی
یعقوب و چهاراهی شهید
از وزارت صحت عامه حین انجام وظیفه
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
کتاب ضرب المثل ها و اصطالحات عامیانۀ افغانی با بسیار عالقمندی و ریختن عرق
جبین توسط شهید داکتر محمد جعفر طاهری جمع آوری شده است که بعدا به خط زیبای
محمد عسکر طاهری نوشته شده و برای اولین بار در ماه دلو  ۱۳۶۹برار با جنوری
 1991در ویرجینیا امریکا به چاپ رسیده است.
این کتاب  ۲۱۴صفحه دارد و حاوی ضرب المثل ها و اصطالحات بسیار زیبا و ناب و
بیاد ماندنی است که از نیاکان ما زبان به زبان به ما به ارث رسیده است.

مشخصات شهید داکتر محمد جعفر طاهری در لیست اگسا
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توضیحات
محمد جعفر
محمد هاشم
داکتر طب صحت عامه
مسکونه کابل
داکتر محمد جعفر طاهری Dr. Mohammad Jafar Taheri
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Dr. Mohammad Jafar Taheri
Number of registration card: 1584
 افغانستان/  کابل1358  سرطان13 چهارشنبه
 افغانستان/  کابل1358  سرطان19

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید داکتر محمد جعفر طاهری
1584 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

3023 Page 109
19.04.1358 approx.(10.07.1979)
Mohammad Jahfar Dr.
Mohammad Hashem
Physician (Health Office)
Kabul

Dr. Mohammad Jahfar
Mohammad Hashem

1951
13.04.1358 approx.(04.07.1979) Wednesday
28
Academic
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
فروزان حسینیان خواهر زاده و محمود طاهری برادر
00498105241423
004917649904079
Hussainan- Landsberger Str. 84a ,82205 Gilching
 ویرجینیای آمریکا/ مونشن آلمان
froz@gmx.de - mahmoudtaheri5@gmail.com
https://www.facebook.com/frozan.hussainian
https://www.facebook.com/mahmoudtaheri5?fref=ufi
28.02.2015

Dr. Mohammad Jafar Taheri داکتر محمد جعفر طاهری
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
آدرس فیس بوک

5
6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید داکتر محمد جعفر طاهری
شماره مسلسل 1584
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Dr. Mohammad Jafar Taheri
Number of registration card: 1584
چهارشنبه  13سرطان  1358کابل  /افغانستان
 19سرطان  1358کابل  /افغانستان

داکتر محمد جعفر طاهری Dr. Mohammad Jafar Taheri
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید داکتر محمد جعفر طاهری
شماره مسلسل 1584
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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داکتر محمد جعفر طاهری Dr. Mohammad Jafar Taheri
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید داکتر محمد جعفر طاهری
شماره مسلسل 1584
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تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Dr. Mohammad Jafar Taheri
Number of registration card: 1584
چهارشنبه  13سرطان  1358کابل  /افغانستان
 19سرطان  1358کابل  /افغانستان

داکتر محمد جعفر طاهری Dr. Mohammad Jafar Taheri
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید داکتر محمد جعفر طاهری
شماره مسلسل 1584
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تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Dr. Mohammad Jafar Taheri
Number of registration card: 1584
چهارشنبه  13سرطان  1358کابل  /افغانستان
 19سرطان  1358کابل  /افغانستان

داکتر محمد جعفر طاهری Dr. Mohammad Jafar Taheri
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده
شماره مسلسل1545

Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh
Number of registration card: 1545

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4725صفحه 106
شماره در لیست هالند التین
 4732صفحه 166
شماره در لیست اگسا
قلمی  4739صفحه  / 153تایپی 301
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید استاد سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

توضیحات
سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده
سید اکبر لسان
1326
32
فارغ التحصیل از پلیتخنیک کابل
استاد پلیتخنیک کابل
متأهل

فرزندان
تکیه خانه حسینی آقای لسان  ،چنداول کابل
از تکیه خانه حسینی که منزل مسکونی شهید هم بود
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
در تکیه خانه حسینی مرحوم آقای لسان سه خانوار سکونت داشتند که از سه برادر در
یک شب  2برادر بزرگتر را خادیستها نیمه شب هجوم آورده با خود بردند.
برادر شهید سید عسکر شاه نیزبه نام سید مظفرالدین شاه در انجمن خانواده شهدای
افغانستان با شماره مسلسل راجستر شده است.

مشخصات شهید استاد سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

Page 1 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
سید عسکر شاه
سید اکبر

مسکونه چنداول

سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh
Number of registration card: 1545

شهرت مکمله شهید سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده
1545شماره مسلسل

 افغانستان/  کابل1358  قوس7

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

4732 Page 166
07.09.1358.(28.11.1979)
Sayed Ashkar Shah
Sayed Akbar
Chindaul

Sayed Ashkar Shah
Sayed Akbar
1947
22.12.1357 – (13.03.1979)
32
Academic
Married

Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

16.11.2014

Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده

 انجنیر راشد رستمی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده
شماره مسلسل1545

Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh
Number of registration card: 1545

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده
شماره مسلسل1545

Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh
Number of registration card: 1545

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان
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سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358
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شماره مسلسل1545

Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh
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تاریخ اسارت
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh

با همکاری  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺧﺎطرات ورﺛﮫ

ﺑﺳم رب ﺷﮭدا و ﺻدﯾﻘﯾن
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ﻣﮭرﺑﺎن و درود و ﺳﻼم ﺑر روان ﭘﺎك ﺷﮭﯾدان راه ﺧدا
ﻣﺑﺎرزان ﺟﺑﮭﮫ ﺣق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎطل!
ﻋزﯾزان ھﻣدرد و ﺧﺎﻧواده ھﺎى ﻋزﯾز ﺷﮭدا ﺳﻼم
ﻧوﺷﺗن ﺧﺎطرات ﺗﻠﺦ ﻣن و ﺷﻣﺎ ﻛﺎرى راﺣﺗﻰ ﻧﯾﺳت ﭼون از ﺳر ﮔذﺷت ﯾﻛﺎﯾك ﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﻛﺗﺎب ھﺎ ﻧوﺷت ﻧﮫ ﭼﻧد ﺳطر ﯾﺎ ﯾك ﭘﺳت در
ﻓﯾس ﺑوك
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣن ﻓرزﻧد ﺳوم ﺧﺎﻧواده ام ھﺳﺗم و ﭘدر ﻋزﯾزم را از روى ﻋﻛس ھﺎى ﻧﺎزﯾﯾن ﺷﺎن و ﺗﻌرﯾف ھﺎى ﻣﺎدرم ﻣﻲ ﺷﻧﺎﺳم و
ﻧﺑود وﺟود ﻧﺎزﻧﯾن ﺷﺎن در زﻧدﮔﻰ ﻣن و ﺧواھر و ﺑرادرم ھﻣﯾﺷﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺑوده و ھﺳت.
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﺣوت ﺳﺎل  ۱۳٥۸ﺳﺎﻋت  ۱۲ﺷب ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ ) ﺗﻛﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻏﺎى ﻟﺳﺎن( را ﯾزﯾدﯾﺎن آن زﻣﺎن رژﯾم ﻣزدور ﺷوروى
ﺧﺎدﯾﺳﺗﮭﺎي وﺣﺷﻰ ﻣﺣﺎﺻره ﻛردﻧد و دو ﺑرادر )ﭘدر و ﻋﻣوﯾم( را ﺑردﻧد ﻋﻣوﯾم  ٦ﻓرزﻧد دارﻧد و ﻣﺎ  ٤ﺧواھر و ﺑرادر ھﺳﺗﯾم.
ﻣﺎدرم ﻣﻲ ﮔوﯾﻧد ﺻداى ﮔرﯾﮫ و ﻧﺎﻟﮫ ﻣﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﺎدر و ﺧﺎﻧم ﻋﻣوﯾم ﻓﺿﺎى ﺗرس و وﺣﺷت در ﺷب ﺳرد زﻣﺳﺗﺎن ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﭘر ﻛرده
ﺑود اﻣﺎ ﭘدر ﻋزﯾزﺗر از ﺟﺎﻧم ھﻣﮫ اش ﻧﮕران ﻣﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑودن ﺗﺎ وﻗﺗﻲ ﻛﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾروﻧش ﻣﻲ ﻛردﻧد ﺑﮫ ﻣﺎدرم ﻣﻲ ﮔﻔﺗﻧد ﮔرﯾﮫ ﻧﻛﻧﯾد
ﻣواظب ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷﯾد .از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣﺎدر و ﺧﺎﻧم ﻋﻣوﯾم ﭼﻧد روز در ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ھزار ﺧﺎﻧم ھﺎ ،ﭘدر ھﺎ و ﻣﺎدر ھﺎى ﻣﻔﻘود
اﻻﺛران ﺑﮫ ﻣﺣﺑس ﭘل ﭼرﺧﻰ ﻣﻲ رﻓﺗﻧد ﺗﺎ رد ﭘﺎي ﺷﺎن را ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد وﻟﻰ ھﯾﭻ ﺟواﺑﻰ از آن ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎران ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﻧﯾدن و ﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﺷم
اﻧﺗظﺎر ﺑودﯾم .ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ دھ ٓﮫ زﻧدﮔﻰ ﻣﺎن را ھﻣﭼﻧﯾن در اﻧﺗظﺎر ﭘدر ﮔذﺷﺗﺎﻧدﯾم اوﻟﯾن دﻋﺎﯾم ﺑﻌد از ھر ﻧﻣﺎز ﺳﻼﻣﺗﻰ و ﺑرﮔﺷت
ﭘدر و ﻋﻣوﯾم ﺑود.
ﭘدرم اﺳﺗﺎد ﻣﮑﺗب ﻣﯾﺧﺎﻧﯾﮑﯽ ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد و در ﮐﻧﺎر آن ﻧﯾز وﮐﯾل ﻧﺎﺣﯾﮫ در ﺧدﻣت ﻣردم و آﻣوزش ﻓرزﻧدان ﮐﺷور ﺑودﻧد .اﯾﺷﺎن
طرﺣﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺟﮭت ﺳﮭوﻟت و ﭘﯾﺷﺑرد زﻧدﮔﯽ ﻣردم و ﺗرﺑﯾت ﺟواﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﯾری ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
ﻣزدور و ﺧوﻧﺧوار اﮔﺳﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻔﻘوداﻻﺛر ﺷدن ﺷﺎن از اﺟرای اﯾن طرﺣﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﺷد.
ھﻧوز ﻛﮫ ھﻧوز اﺳت ﻗﺑول ﻧدارم ﻛﮫ ﭘدرم در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺳت ﻋﻛس اﯾﺷﺎن در روى دﯾوار ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﻠوى ﭼﺷﻣم اﺳت و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم
در زﻧدﮔﻰ ام ﺣس ﺷﺎن ﻣﯾﻛﻧم.
ﻣﺎدرم ﻣﻲ ﮔوﯾﻧد ﻣن از روز اول ﻋﺎﺷق ﭘدرم ﺑودم ﺟﺎﯾم آﻏوش ﮔرم ﭘدر ﺑود ﺗﺎ ﭘدر ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣﯾﺎﻣدن ﻣن ﻧﻣﻲ ﺧواﺑﯾدم ﺑﻌد از اﯾﻧﻛﮫ اﯾن
ﻻﺷﺧور ھﺎى ﻛﻣوﻧﯾﺳت ﭘدر را از ﻣﺎ ﺷﺑﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﻧد ،ﻣﺎه و ﺳﺎل ھﺎ در ﻓراق ﭘدر ﻧﺧواﺑﯾدم و اﮔر ھم ﺧواﺑﯾدم ﻧﺻف ﺷب ﺑﯾدار ﻣﻲ
ﺷدم و دﻧﺑﺎل ﭘدر ﻣﻲ ﮔﺷﺗم .ﻣﺎدرم ﭼﺎره ای ﻧداﺷت ﻏﯾر از ﮔرﯾﮫ و ﺑﺎ وﺟود ٓان ھﻣﮫ ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎى ﺳﻧﮕﯾن در دوش ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻧم
ﻋﻣوﯾم و ﺧﯾﻠﻰ از ﻣﺎدران زﺟر ﻛﺷﯾده اﻓﻐﺎن ﺑﺎ ﻓرزﻧدان ﻛوﭼك و ھزاران ﻣﺳوﻟﯾت در زﻧدﮔﻰ ﺑﮫ ﻛﻣك ﺧداوﻧد ﻣﮭرﺑﺎن ﺑزرگ ﺷدﯾم.
ﻧﺟﻼ ظﮭوری ﻓرزﻧد ﺷﮭﯾد اﺳﺗﺎد ﺳﯾد ﻋﺳﮑر ﺷﺎه ظﮭوری

schahied@yahoo.de / https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان
زاده
شماره مسلسل1546

Sayed Mozafarudin Shah Zohuri
Lesanzadeh
Number of registration card: 1546

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده بر مبنای لیست افشا
شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4724صفحه 106
شماره در لیست هالند التین
 4731صفحه 166
شماره در لیست اگسا
قلمی  4738صفحه  / 153تایپی 301
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

توضیحات
سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده
سید اکبر لسان
 1315هجری شمسی
 43ساله
فارغ التحصیل صنف  12لیسه تجارت کابل
مدیر ترانسپورت و مدیر عمومی در وزارت صحت عامه
متأهل

فرزندان
تکیه خانه حسینی آقای لسان  ،چنداول کابل
از تکیه خانه حسینی که منزل مسکونی شهید هم بود
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
در تکیه خانه حسینی مرحوم آقای لسان سه خانوار سکونت داشتند که از سه برادر در
یک شب  2برادر بزرگتر را خادیستها نیمه شب هجوم آورده با خود بردند.
برادر شهید سید عسکر شاه نیزبه نام سید مظفرالدین شاه در انجمن خانواده شهدای
افغانستان با شماره مسلسل راجستر شده است.

مشخصات شهید استاد سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
سید مظفرالدین شاه
سید اکبر
مدیر ترانسپورت
مسکونه چنداول

سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده Sayed Mozafarudin Shah Zohuri Lesanzadeh

با همکاری  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Mozafarudin Shah Zohuri
Lesanzadeh
Number of registration card: 1546

شهرت مکمله شهید سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان
زاده
1546شماره مسلسل

 افغانستان/  کابل1358  قوس7

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

4731 page 166
07.09.1358.(28.11.1979)
Sayed Mozafarudin Shah
Sayed Akbar
Chindaul

Sayed Mozafarudin Shah
Sayed Akbar
1936
22.12.1357 – (13.03.1979)
43
Gymnasial
Married

Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

Sayed Mozafarudin Shah Zohuri Lesanzadeh سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده

 جناب انجنیر راشد رستمی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان
زاده
شماره مسلسل1546

Sayed Mozafarudin Shah Zohuri
Lesanzadeh
Number of registration card: 1546

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان
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سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده Sayed Mozafarudin Shah Zohuri Lesanzadeh

با همکاری  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان
زاده
شماره مسلسل1546

Sayed Mozafarudin Shah Zohuri
Lesanzadeh
Number of registration card: 1546

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان
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سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده Sayed Mozafarudin Shah Zohuri Lesanzadeh

با همکاری  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان
زاده
شماره مسلسل1546

Sayed Mozafarudin Shah Zohuri
Lesanzadeh
Number of registration card: 1546

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 7قوس  1358کابل  /افغانستان

Page 5 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده Sayed Mozafarudin Shah Zohuri Lesanzadeh

با همکاری  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد مهدی ظفر
شماره مسلسل 1553

Mohammad Mehdi Zafar
Number of registration card: 1553
 30حوت  1357شب نوروز  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد مهدی ظفر بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
شماره در لیست هالند التین
 4742صفحه 166
شماره در لیست اگسا
قلمی  4749صفحه  / 154تایپی 312
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد مهدی ظفر
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید محمد مهدی ظفر
حاجی حسین علی خان
 1312هجری شمسی
 46ساله
تحصیالت ثا نوی را در لیسه عالی استقالل و تحصیالت عالی را در فاکولته حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه کابل به پایان رساند
نطاق در رادیو تلویزیون کابل افغانستان و کارمند وزارت داخله
متأهل
 3پسر و  2دختر (با سن های  2 ، 4 ، 6 ، 10 ، 16ساله)
3-2
فوت یافته اند
فرزندان
ایستگاه سابقه سراى غزنى كابل
از محل سکونت شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
بیوگرافی شهید محمد مهدی ظفر ذیل این کارت هویت درج گردیده است.

مشخصات شهید محمد مهدی ظفردر لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
محمد مهدی ظفر
حسین علی
بیکار
ایستگاه سابقه سراى غزنى كابل

شهید محمد مهدی ظفر Mohammad Mehdi Zafar
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد مهدی ظفر
1553 شماره مسلسل

Mohammad Mehdi Zafar
Number of registration card: 1553
 افغانستان/  کابل1358  شب نوروز1357  حوت30
 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4742 page 166
07.09.1358 approx.(27.11.1979)
Mohammad Mehdi Zafar
Hussain Ali
Unemployed
Sari-E-Ghazni

Mohammad Mehdi Zafar
Hussain Ali
1933
30.12.1357 approx.(20.03.1979)
46
Academic
Married
5 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 جان ظفر صوفیا ظفر، باری ظفر

 استرالیا3-2
Aliyar17@hotmail.com
https://www.facebook.com/sofia.zaliyar
https://www.facebook.com/bary.zafar
https://www.facebook.com/john.zafar.5
07.02.2015

Mohammad Mehdi Zafar شهید محمد مهدی ظفر
 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید محمد مهدی ظفر
شماره مسلسل 1553
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Mehdi Zafar
Number of registration card: 1553
 30حوت  1357شب نوروز  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد مهدی ظفر Mohammad Mehdi Zafar
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد مهدی ظفر
شماره مسلسل 1553
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 4 of 5
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Mehdi Zafar
Number of registration card: 1553
 30حوت  1357شب نوروز  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد مهدی ظفر Mohammad Mehdi Zafar
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد مهدی ظفر
شماره مسلسل 1553
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Mehdi Zafar
Number of registration card: 1553
 30حوت  1357شب نوروز  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد مهدی ظفر از جمله نطاقان مشهور و سر شناس رادیو تلویزیون کابل افغانستان بود که
در سال  1312خورشیدی در یک فامیل روشنفکر دیده به جهان گشوده و تحصیالت ثانوی را در
لیسه عالی استقالل و تحصیالت عالی را در فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به پایان رساند
مهدی ظفر هنوز متعلم لیسه عالی استقالل بود که به حیث نطاق در رادیو تلویزیون کابل انتخاب شد.
شب هنگام ؛ مسابقات ذهنی ؛ برنامه اطفال سرویس های خبری ؛ بر نامه دینی (سیرت النبی و راه
حق) را مورد خوانش میگرفت که با صدای دلنشین و روحپرورش زنگ از دلهای خسته می زدود و
شنونده را در عقب رادیو با سحر صدایش مسحور میساخت و در همان اوج شهرت بود که با عده یی
از اشخاص متنفذ سیاسی و دانشمند چون مرحوم محمودی ؛ شهید نا بغه سخن میر علی اصغر شعاع
و عدۀ دیگری از روشنفکران در ارتباط شده بود که از طرف اداره ضبط احواالت در زمان صدارت
سردار محمد داود در سال  1335الی  1342به جرم جمهوریت خواهی به مدت  7سال زندانی شد
و در سلول های متروک زندان با عزم متین و ایمان قوی روزهای دشوار را سپری کرد.
مهدی ظفر پس از رهایی از زندان سیا سی از طرف دولت وقت  ،و پس از دو سال انجام وظیفه
عسکری دوباره دروسش را در فاکولته حقوق و علوم سیاسی که قبال در آن ثبت نام کرده بود ادامه
میدهد که پس از فارغ التحصیل شدن در وزارت امور داخله بحیث قا ضی ایفای وظیفه میکرد.
مهدی ظفر در پست های مختلفی ایفای وظیفه کرده و به لسان های دری  ،پشتو ؛ عربی و فرانسوی
تکلم میکرد و قران عظیم اشان را با تجوید و تفسیر آ موخته بود ؛ وی با قریحه ای که پروردگار
عالمیان در وجودش به ودیعه گذاشته بود مضامین و مطالب را بدون آ ماده گی قبلی در اسرع وقت به
خوانش میگرفت.
قبل از هفت ثور  1357که هنوز تحول سیا سی صورت نگرفته بود ؛ عده یی از رهبران حزب
دموکراتیک خلق افغانستان از طرف مقامات امنیتی دو لت جمهوری محمد داود زندانی شدند و همان
شب نطق اخبار مربوط به رهبران خلق و پرچم را مهدی ظفر بنا به مسوولیت وظیفوی قرایت کرد.
پس از آن شب مهدی ظفر مورد تعقیب قرار گرفت و پس از چند هفته در قلعه کرنیل زندان دهمزنگ
برای مدت  33روز زندانی شد و هنوز کشمکش های اعضای دموکراتیک خلق افغا نستان بوجود نیا
مده بود که مهدی ظفر دو باره از زندان آزاد و دوباره راهی منزل گردید.
دیری نگذشت که کشمکش های جناح پرچم و خلق آغاز گردید و مهدی ظفر را دو باز داشت نمودند
مهدی ظفر با وداع با همه اعضای فامیل و اطفال کوچکش در حالیکه چشمان نطاقش خبر فرقت میداد
همه را به خدا سپرد و راهی زندان پلچرخی شد و تا امروز خانواده اش منتظر باز گشت او در
انتظار ماندند.
و لعنت هللا القوم الظالمین
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شهید محمد مهدی ظفر Mohammad Mehdi Zafar
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد ظاهر عظیمی
شماره مسلسل 1508 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Zaher Azimi
Number of registration card: 1508
 11ثور  1358ساعت  12نصف شب
 20ثور 1358

مشخصات شهید محمد ظاهر عظیمی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 577صفحه 14
شماره در لیست هالند التین
 574صفحه 24
شماره در لیست اگسا
قلمی  579صفحه  / 20تایپی 587
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  20ثور 1358

مشخصات خانوادگی شهید محمد ظاهر عظیمی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید محمد ظاهر عظیمی
مرحوم باز محمد عظیمی
 12جدی  2 / 1317جنوری 1938
ساله 41
مافوق ماستر در رشته پولیس از شهر مونستر آلمان
پلیس
متأهل
 3پسر و  3دختر
2-3
در قید حیات
فرزندان
مابل ـ کارته پروان عقب سینمای بهارستان
منزل مسکونی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید محمد ظاهر عظیمی در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
محمد ظاهر
باز محمد
سمونمل
اخوانی
مسکونه کابل

شهید محمد ظاهر عظیمی Mohammad Zaher Azimi

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Mohammad Zaher Azimi
Number of registration card: 1508
 نصف شب12  ساعت1358  ثور11
1358  ثور20

شهرت مکمله شهید محمد ظاهر عظیمی
1508 : شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

574 Page 24
20.02.1358 approx.(11.05.1979)
Mohammad Zaher Azimi
Baz Mohammad
Police Officer Luitenant-Colonel
Kabul
Ikhwani

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

Mohammad Zaher Azimi
Baz Mohammad
02.01.1938
11.02.1358 approx.(01.05.1979)
41
Academic
Married
6 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
کتی حکیمیار

( آلمان ـ هامبورگ2-3) Germany-Hamburg
Kathy_hakimyarotmail.com
https://www.facebook.com/kathy.hakimyar
27.10.2014

Mohammad Zaher Azimi شهید محمد ظاهر عظیمی

 ورثه گرامی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

Page 2 of 8

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید محمد ظاهر عظیمی
شماره مسلسل 1508 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Zaher Azimi
Number of registration card: 1508
 11ثور  1358ساعت  12نصف شب
 20ثور 1358

شهید محمد ظاهر عظیمی Mohammad Zaher Azimi

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد ظاهر عظیمی
شماره مسلسل 1508 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Zaher Azimi
Number of registration card: 1508
 11ثور  1358ساعت  12نصف شب
 20ثور 1358

شهید محمد ظاهر عظیمی Mohammad Zaher Azimi

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد ظاهر عظیمی
شماره مسلسل 1508 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Zaher Azimi
Number of registration card: 1508
 11ثور  1358ساعت  12نصف شب
 20ثور 1358

شهید محمد ظاهر عظیمی Mohammad Zaher Azimi

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد ظاهر عظیمی
شماره مسلسل 1508 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Zaher Azimi
Number of registration card: 1508
 11ثور  1358ساعت  12نصف شب
 20ثور 1358

شهید محمد ظاهر عظیمی Mohammad Zaher Azimi

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد ظاهر عظیمی
شماره مسلسل 1508 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Zaher Azimi
Number of registration card: 1508
 11ثور  1358ساعت  12نصف شب
 20ثور 1358

شهید محمد ظاهر عظیمی Mohammad Zaher Azimi

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد علی ترجمان
شماره مسلسل 1512 :

Mohammad Ali Tarjoman
Number of registration card: 1512
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد علی ترجمان بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2322صفحه 52
شماره در لیست هالند التین
 2326صفحه 85
شماره در لیست اگسا
قلمی  / 74 2343تایپی 766
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد علی ترجمان
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید محمد علی مشهور به ترجمان
مرحوم محمد موسی
 1300هجری شمسی
59 / 58
فارغ التحصیل لیسه عالی حبیبیه
استاد لیسه عالی حبیبیه  ،ترجمان سفارت کبری امریکا در کابل
متأهل
 3پسر و  6دختر
)(4-1)(1-1
فوت یافتند.
فرزندان
مسکونه جمال مینه
از محل کار شان فابریکه بوت آهو
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
پس از محبوس شدن دوفرزند شهید به تاریخ  2جوزای  1358همسر شان بر اثر سکته
به تاریخ  21جوزای  1358فوت شدند که  13روز بعد خود شهید را به بهانه تحقیقات
خاد بردند .از حسابها طوری بر می آید که ماه جوزا سال  31 ، 1358روز داشته
است 2 .تن از فرزندان شهید محمد علی نیز به دست جنایتکاران خلقی و پرچمی به
شهادت رسیده اند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند به شماره
های مسلسل  1513،ـ شهید محمد حسن و  1514ـ شهید محمد محسن

مشخصات شهید محمد علی ترجمان در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد علی
محمد موسی
کارمند فابریکه بوت آهو
خمینی
مسکونه جمال مینه

شهید محمد علی ترجمان Mohammad Ali Tarjoman

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد علی ترجمان
1512 : شماره مسلسل

Mohammad Ali Tarjoman
Number of registration card: 1512
 افغانستان/  کابل1358  سرطان3
 افغانستان/  کابل1358  سرطان3

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2326 Page 85
03.04.1358 approx.(23.06.1979)
Mohammad Ali
Haji Mohammad Musa

Empl. With Shoe-Facory Aahu
Jamal-Mina

Khomeini

Mohammad Ali
Haji Mohammad Musa

1921
03.04.1358 approx.(23.06.1979)
58
Academic
Married
9 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 دختر و امین کریمی برادرزاده خانم شهید، خانم داکتر انیسه علی

Australia (3-1)
anisa5ali@yahoo.ca
https://www.facebook.com/amin.karimi
02.11.2014
Mohammad Ali Tarjoman شهید محمد علی ترجمان

 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
Page 2 of 7

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید محمد علی ترجمان
شماره مسلسل 1512 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 3 of 7

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Ali Tarjoman
Number of registration card: 1512
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد علی ترجمان Mohammad Ali Tarjoman

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد علی ترجمان
شماره مسلسل 1512 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Ali Tarjoman
Number of registration card: 1512
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد علی ترجمان Mohammad Ali Tarjoman

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد علی ترجمان
شماره مسلسل 1512 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 5 of 7

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Ali Tarjoman
Number of registration card: 1512
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد علی ترجمان Mohammad Ali Tarjoman

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد علی ترجمان
شماره مسلسل 1512 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Ali Tarjoman
Number of registration card: 1512
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد علی ترجمان Mohammad Ali Tarjoman

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد علی ترجمان
شماره مسلسل 1512 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Ali Tarjoman
Number of registration card: 1512
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد علی ترجمان Mohammad Ali Tarjoman

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسن
شماره مسلسل 1513 :

Mohammad Hassan
Number of registration card: 1513
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد حسن بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1410صفحه 32
شماره در لیست هالند التین
 1400صفحه 50
شماره در لیست اگسا
قلمی  1413صفحه /45تایپی (1283درلیست
اگسا اشتباه محمد حسین درج شده است)
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  3جوزای  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد حسن
توضیحات
شهید محمد حسن ( در لیست اگسا اشتباها محمد حسین درج گردیده است)
شهید محمد علی ترجمان
1335
 22ــ 23
فارغ التحصیل لیسه امانی و فاکولته اقتصاد
مدیر وزارت پالن گذاری در وزارت پالن
مجرد

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان

10

همسر  /مادر

11
12
13
14

ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

پس از حبس شدن شهید محمد حسن مادر عزیز شان سکته نموده و بعد  20روز فوت
.می شوند
خواهران و برادران
جمال مینه
از منزل مسکونی شان ساعت  12:30نصف شب
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید محمد حسن را از منزل مسکونی شان ساعت  12:30نصف شب داخل منزل شده
اند و ساعت  4:00صبح شهید را با برادرش با خود برای تحقیقات به خاد بردند
(در لیست اگسا غلط امالییوجود دارد که به جای محمد حسن  ،محمد حسین تایپ (
گردیده است  .پدر و برادر شهید محمد حسن نیز به دست جنایتکاران خلقی و پرچمی به
شهادت رسیده اند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند به شماره
های مسلسل  1512،ـ شهید محمد علی (پدر) و  1514ـ شهید محمد محسن (برادر)

مشخصات شهید محمد حسن در لیست اگسا

Page 1 of 6

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد حسین (که در اصل محمد حسن نام داشتند)
محمد علی
مامور وزارت پالن
خمینی
جمال مینه
شهید محمد حسن Mohammad Hassan

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسن
1513 : شماره مسلسل

Mohammad Hassan
Number of registration card: 1513
 افغانستان/  کابل1358  جوزای2
 افغانستان/  کابل1358  جوزای3

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1400 Page 50
03.03.1358 approx.(23.05.1979)
Mohammad Hussain (Hassan)

Mohammad Ali
Empl.Planning Ministry
Jamal-Mina
Khomeini

Mohammad Hussain (Hassan)

Mohammad Ali
1956
02.03.1358 approx.(22.05.1979)
23
Academic
single

Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 دختر و امین کریمی برادرزاده خانم شهید، خانم داکتر انیسه علی

Australia (3-1)
anisa5ali@yahoo.ca
https://www.facebook.com/amin.karimi
02.11.2014

Mohammad Hassan شهید محمد حسن

 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید محمد حسن
شماره مسلسل 1513 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Hassan
Number of registration card: 1513
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد حسن Mohammad Hassan

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسن
شماره مسلسل 1513 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Hassan
Number of registration card: 1513
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد حسن Mohammad Hassan

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسن
شماره مسلسل 1513 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Hassan
Number of registration card: 1513
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد حسن Mohammad Hassan

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسن
شماره مسلسل 1513 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Hassan
Number of registration card: 1513
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد حسن Mohammad Hassan

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد محسن
شماره مسلسل 1514 :

Mohammad Mohsen
Number of registration card: 1514
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد محسن بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1389صفحه 31
شماره در لیست هالند التین
 1379صفحه 49
شماره در لیست اگسا
قلمی  1392صفحه  / 45تایپی 1262
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  3جوزای  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد محسن
توضیحات
شهید محمد محسن
شهید محمد علی ترجمان
1339
 19ساله
فارغ التحصیل لیسه امانی و محصل فاکولته تعلیم و تربیه کابل
محصل  ،ورزشکارو عضو تیم ملی در رشته جمناستک در بخش ترامپولین
مجرد

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان

10

همسر  /مادر

11
12
13
14

ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

پس از حبس شدن شهید محمد محسن مادر عزیز شان سکته نموده و بعد  20روز فوت
می شوند.
خواهران و برادران
جمال مینه
از منزل مسکونی شان ساعت  12:30شب
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید محمد محسن را از منزل مسکونی شان ساعت  12:30نصف شب داخل منزل شده
اند و ساعت  4:00صبح شهید را با برادرش با خود برای تحقیقات به خاد بردند .پدر و
برادر شهید محمد محسن نیز به دست جنایتکاران خلقی و پرچمی به شهادت رسیده اند
که در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند به شماره های مسلسل 1512،
ـ شهید محمد علی (پدر) و  1513ـ شهید محمد حسن (برادر)

مشخصات شهید محمد محسن در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد محسن
محمد علی
محصل تعلیم و تربیه
خمینی
ساکن کارته سخی
شهید محمد محسن Mohammad Mohsen

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد محسن
1514 : شماره مسلسل

Mohammad Mohsen
Number of registration card: 1514
 افغانستان/  کابل1358  جوزای2
 افغانستان/  کابل1358  جوزای3

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1379 Page 49
03.03.1358 approx.(23.05.1979)
Mohammad Mohsen
Mohammad Ali
Student Of Education
Jamal-Mina

Khomeini

Mohammad Mohsen
Mohammad Ali
1960
02.03.1358 approx.(22.05.1979)
19
Academic
single

Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 دختر و امین کریمی برادرزاده خانم شهید، خانم داکتر انیسه علی

Australia (3-1)
anisa5ali@yahoo.ca
https://www.facebook.com/amin.karimi
02.11.2014

Mohammad Mohsen شهید محمد محسن

 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

Page 2 of 6

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید محمد محسن
شماره مسلسل 1514 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Mohsen
Number of registration card: 1514
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد محسن Mohammad Mohsen

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد محسن
شماره مسلسل 1514 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Mohsen
Number of registration card: 1514
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد محسن Mohammad Mohsen

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد محسن
شماره مسلسل 1514 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Mohsen
Number of registration card: 1514
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد محسن Mohammad Mohsen

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد محسن
شماره مسلسل 1514 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Mohsen
Number of registration card: 1514
 2جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد محسن Mohammad Mohsen

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربانعلی حمیدی
شماره مسلسل 1547 :

Qorban Ali Hamidi
Number of registration card: 1547
شب نوروز  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید قربانعلی حمیدی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
شماره در لیست هالند التین
 4739صفحه 166
شماره در لیست اگسا
قلمی  4746صفحه  / 153تایپی 309
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید قربانعلی حمیدی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم

12

آدرس منزل درهنگام اسارت

13
14

از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید قربانعلی
حاجی عبدالحمید داود
برج قوس سال  1325خورشیدی
 33ساله
بکلوریا (فارغ التحصیل صنف دوازدهم )
مدیر اداری در پرورشگاه کابل
متأهل
 2پسر
)(1-1
در قید حیات اند
فرزندان
آدرس اصلی  :منطقه چار شومبی داود ،ولسوالی جاغوری  ،والیت غزنی
آدرس ثانویه  :افشار باالی کوه کابل
از محل کار (پرورشگاه کابل)
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید قربانعلی توسط حزب خلق شب عید نوروز از محل کار شان به اسارت برده
شدند .برادر شهید قربانعلی به اسم شهید محمد علی نیز در تاریخ  22حمل سال 1358
توسط حزب خلق به اسارت برده شده اند که با شماره مسلسل  5010در انجمن خانواده
شهدای افغانستان کارت هویت دارند.از این منطقه  1 :ــ محمد علی حمیدی 2 ، 5010
ــ عبدالعزیز عالمی  1548و پسر مامایش  3 ،ــ سلمانعلی عالمی  4 ، 5009ــ
سلمانعلی جمعدار  5 ، 5008ــ شیخ علی شفا  5003نیز در انجمن خانواده شهدای
افغانستان راجستر شده اند.

مشخصات شهید قربانعلی حمیدی در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
قربانعلی
عبدالحمید
مأمور مرستون
ذکر نشده
افشار
شهید قربانعلی حمیدی Qorban Ali Hamidi

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربانعلی حمیدی
1547 : شماره مسلسل

Qorban Ali Hamidi
Number of registration card: 1547
 افغانستان/  کابل1358 شب نوروز
 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4739 Page 166
07.09.1358 approx.(27.11.1979)
Qorban Ali
Abdul Hamid
Empl. House For Homeless

Afshar

Qorban Ali
Adul Hamid
1946
30.12.1357 approx.(20.03.1979)
33
Secondary School
Married
2 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 عبد الواحد حمیدی، ) جناب ولی عالمی (دانمارک، داکتر ایوب عالمی

)1ـ1(  افغانستان/ فرزندان و همسر شهید کابل
walialemi2002@yahoo.com
https://www.facebook.com/wali.alami1
https://www.facebook.com/abdulwahid.hamidi.3
https://www.facebook.com/drayoub.alemi
26.12.2014

Qorban Ali Hamidi شهید قربانعلی حمیدی

 داکتر ایوب عالمی: با همکاری

 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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شهرت مکمله شهید قربانعلی حمیدی
شماره مسلسل 1547 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Qorban Ali Hamidi
Number of registration card: 1547
شب نوروز  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید قربانعلی حمیدی Qorban Ali Hamidi

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربانعلی حمیدی
شماره مسلسل 1547 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Qorban Ali Hamidi
Number of registration card: 1547
شب نوروز  1358کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید قربانعلی حمیدی Qorban Ali Hamidi

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی
شماره مسلسل 1548 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Ing. Abdul Aziz Alemi
Number of registration card: 1548
 13جوزای  1358کابل  /افغانستان
 15جوزای  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1885صفحه 42
شماره در لیست هالند التین
 1880صفحه 69
شماره در لیست اگسا
قلمی  1894صفحه  / 60تایپی 319
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  15جوزای  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید عبدالعزیز
سرور علی
برج جدی  1320خورشیدی
 38ساله
تریننگ انجنیری خصوصی
آمر عمومی بخش انجنیری هتل انترکانتیننتال کابل
متأهل
 2پسر  1دختر
)(9-1) , (1-1
در قید حیات اند
فرزندان
افشار باال کوه کابل
از محل کار شان (هتل انترکانتیننتال کابل )
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید عبدالعزیز عالمی روز سه شنبه ساعت  2:18دقیقه به تاریخ  13جوزای  1358از
محل کار شان به اسارت برده شدند .پسر مامای شهید عبدالعزیز عالمی به نام شهید
سلمانعلی عالمی با شماره مسلسل  5009در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت
هویت دارند. .از این منطقه  1 :ــ محمد علی حمیدی  2 ، 5010ــ عبدالعزیز عالمی
 1548و پسر مامایش  3 ،ــ سلمانعلی عالمی  4 ، 5009ــ سلمانعلی جمعدار 5 ، 5008
ــ شیخ علی شفا  6 ، 5003ــ قربانعلی حمیدی  1547نیز در انجمن خانواده شهدای
افغانستان راجستر شده اند.

مشخصات شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی در لیست اگسا
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توضیحات
عبدالعزیز
سرور
معاون تخنیک انجنیر هتل انترکانتیننتال کابل
خمینیست
ذکر نشده

شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی Ing Abdul Aziz Alemi

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی
1548 : شماره مسلسل

Ing. Abdul Aziz Alemi
Number of registration card: 1548
 افغانستان/  کابل1358  جوزای13
 افغانستان/  کابل1358  جوزای15

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1880 Page 69
15.03.1358 approx.(06.06.1979)
Abdul Aziz
Sarwar
Techn. Employee Hil Interconti
Khomeini

Abdul Aziz
Sarwar Ali
1941
13.03.1358 approx.(04.06.1979)
38
Academic
Married
3 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
ولی عالمی فرزند شهید

)1ـ9( دانمارک
walialemi2002@yahoo.com
https://www.facebook.com/wali.alami1
26.12.2014

Ing Abdul Aziz Alemi شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی

 داکتر ایوب عالمی: با همکاری

 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی
شماره مسلسل 1548 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ing. Abdul Aziz Alemi
Number of registration card: 1548
 13جوزای  1358کابل  /افغانستان
 15جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی Ing Abdul Aziz Alemi

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی
شماره مسلسل 1548 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ing. Abdul Aziz Alemi
Number of registration card: 1548
 13جوزای  1358کابل  /افغانستان
 15جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی Ing Abdul Aziz Alemi

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی
شماره مسلسل 1548 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ing. Abdul Aziz Alemi
Number of registration card: 1548
 13جوزای  1358کابل  /افغانستان
 15جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی Ing Abdul Aziz Alemi

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد نصیر عظیمی
شماره مسلسل1563

Mohammad Nassir Azimi
Number of registration card: 1563
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 12سرطان  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد نصیر عظیمی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2972صفحه 66
شماره در لیست هالند التین
 2981صفحه 106
شماره در لیست اگسا
قلمی  2997صفحه  / 95تایپی 196
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  12سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد نصیر عظیمی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
محمد نصیر عظیمی
محمد عظیم فرزند دالور خان
 1334هجری شمسی
 24ساله
فارغ التصیل لیسه عالی نادریه
ریاست د افغانستان بانک

واصل آباد کابل
از سر وظیفه
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
توضیحات در ذیل جدول ها و کارت درج گردیده است.

مشخصات شهید محمد نصیر عظیمی در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

Page 1 of 5
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد نصیر
محمد عظیم
کارمند دافغانستان بانک
اخوانی
مسکونه واصل آباد

شهید محمد نصیر عظیمی Mohammad Nassir Azimi
با همکاری :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد نصیر عظیمی
1563شماره مسلسل

Mohammad Nassir Azimi
Number of registration card: 1563
 افغانستان/  کابل1358  سرطان2
 افغانستان/  کابل1358  سرطان12

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2881 Page 106
12.04.1358 - 03.07.1979
Mohammad Nassir
Mohammad Azim
Empl. Afgh.Bank
Wasir Abad
Ikhwani

Mohammad Nassir Azimi
Mohammad Azim

1955
02.04.1358 - 23.06.1979
24
Secondary School

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

09.07.2015

Mohammad Nassir Azimi شهید محمد نصیر عظیمی
دریافت از روزنامه: با همکاری
 جناب رفیع رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید محمد نصیر عظیمی
شماره مسلسل1563
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Nassir Azimi
Number of registration card: 1563
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 12سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد نصیر عظیمی Mohammad Nassir Azimi
با همکاری :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد نصیر عظیمی
شماره مسلسل1563
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Nassir Azimi
Number of registration card: 1563
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 12سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد نصیر عظیمی Mohammad Nassir Azimi
با همکاری :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد نصیر عظیمی
شماره مسلسل1563
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Nassir Azimi
Number of registration card: 1563
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
 12سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد نصیر عظیمی Mohammad Nassir Azimi
با همکاری :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعبدالمتین
شماره مسلسل 1578

Abdul Matin
Number of registration card: 1578
 1357کابل  /افغانستان
 1جوزای  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالمتین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1235صفحۀ 28
شماره در لیست هالند التین
 1225صفحۀ 45
شماره در لیست اگسا
قلمی  1238صفحۀ  / 40تایپی 1308
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  1جوزای  1357کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید عبدالمتین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید عبدالمتین
محمد عثمان
 1335هجری شمسی
 22ساله
سال چهارم فاکولته طب کابل
محصل
مجرد

خانواده
قریه بهلول صاحب غزنی
از لیلیه کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شهید عبدالمتین به نام امیر جان منگل نیز با شماره مسلسل  5064در انجمن
خانواده شهدای افغانستان راجستر شده است

مشخصات شهید عبدالمتین در لیست اگسا
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توضیحات
عبدالمتین
محمد عثمان
محصل صنف چهارم طب
اخوانی

عبدالمتین Abdul Matin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعبدالمتین
1578 شماره مسلسل

Abdul Matin
Number of registration card: 1578
 افغانستان/  کابل1357
 افغانستان/  کابل1358  جوزای1

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1225 Page 45
01.03.1358 – 22.05.1979
Abdul Matin
Mohammad Osman
Student
Ikhwani

Abdul Matin
Mohammad Osman
1956
??.??.1357 - ??.??.1978
22
Student
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(نماینده انجمن زون غزنی
0093799001215
 است7  غزنی با کد/ محل سکونت فرزند شهید افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
04.12.2015

Abdul Matin عبدالمتین
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهیدعبدالمتین
شماره مسلسل 1578
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Abdul Matin
Number of registration card: 1578
 1357کابل  /افغانستان
 1جوزای  1358کابل  /افغانستان

عبدالمتین Abdul Matin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعبدالمتین
شماره مسلسل 1578
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Abdul Matin
Number of registration card: 1578
 1357کابل  /افغانستان
 1جوزای  1358کابل  /افغانستان

عبدالمتین Abdul Matin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعبدالمتین
شماره مسلسل 1578
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Abdul Matin
Number of registration card: 1578
 1357کابل  /افغانستان
 1جوزای  1358کابل  /افغانستان

عبدالمتین Abdul Matin
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جگرن عبدالرحیم
شماره مسلسل 1579

Major Abdul Rahim
Number of registration card: 1579
 17حوت  1357کابل  /افغانستان
قبل تاریخ  23حمل 1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید جگرن عبدالرحیم بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 64صفحه 2
شماره در لیست هالند التین
 64صفحه 2
شماره در لیست اگسا
قلمی  64صفحه  / 2تایپی صفحه 2
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا قبل تاریخ  23حمل  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید جگرن عبدالرحیم
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید عبدالرحیم
فقیر محمد
 1326هجری شمسی
 31ساله
فارغ التحصیل حربى پوهنتون
جگرن قواى مسلح
متأهل
 4پسر
2
در قید حیات اند
فرزندان
مکرویان
از فرقه حسین كوت بردنش
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید جگرن عبدالرحیم و خانواده شان ساکن قلعه فتح هللا بودند و در لیست اگسا واصل
آباد نوشته شده است

مشخصات شهید جگرن عبدالرحیم در لیست اگسا
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توضیحات
عبدالرحیم
فقیر محمد
جگرن
شعله ای
واصل آباد

جگرن عبدالرحیم Major Abdul Rahim
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جگرن عبدالرحیم
1579 شماره مسلسل

Major Abdul Rahim
Number of registration card: 1579
 افغانستان/  کابل1357  حوت17
 افغانستان/ کابل1358  حمل23 قبل تاریخ

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

64 Page 2
23.01.1358 – 12.04.1979
Abdul Rahim
Mohammad Faqir
Major
Waselabad
Shola

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

Abdul Rahim
Mohammad Faqir
1947
17.12.1357 (08.03.1979)
31
Academic
Married
4 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
کبیر رحیمی

سویدن
Kabir_rahimi@live.se
https://www.facebook.com/kabir.rahimi2
07.12.2015

Major Abdul Rahim جگرن عبدالرحیم
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید جگرن عبدالرحیم
شماره مسلسل 1579
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Major Abdul Rahim
Number of registration card: 1579
 17حوت  1357کابل  /افغانستان
قبل تاریخ  23حمل 1358کابل  /افغانستان

جگرن عبدالرحیم Major Abdul Rahim
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جگرن عبدالرحیم
شماره مسلسل 1579
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Major Abdul Rahim
Number of registration card: 1579
 17حوت  1357کابل  /افغانستان
قبل تاریخ  23حمل 1358کابل  /افغانستان

جگرن عبدالرحیم Major Abdul Rahim
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358
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شهرت مکمله شهید آیت هللا میر علی احمد عالم
شماره مسلسل 1588
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Ayatullah Mir Ali Ahmad Alem
Number of registration card:
 18دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس 1357کابل  /افغانستان

مشخصات شهید آیت هللا میرعلی احمد عالم بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4568صفحۀ 103
شماره در لیست هالند التین
 4575صفحۀ 162
شماره در لیست اگسا
قلمی  4581صفحۀ  / 149تایپی 144
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1357کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید آیت هللا میر علی احمد عالم
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
میر علی احمد عالم
میر ابوالقاسم ولد سید ابراهیم
1306
 52ساله
پنج سال درس خارج حوزه در حوزه علمیه قم
استاد فلسفه در مدرسه علمیه شیخ قربان محقق و مبلغ دین
متأهل
 2پسر و  4دختر
1ـ1
وفات یافتند
فرزندان
قلعه شاده کابل ناحیه 6
تازه از مدرسه منزل رسیده بودند که امدند از منزل بردن شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید آیت هللا میر علی احمد عالم.در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

Page 1 of 5
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
میر علی احمد
ابوالقاسم
مدرس علوم عربی
مسکونه قالی شاده

آیت هللا میر علی احمد عالم Ayatullah Mir Ali Ahmad Alem
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Ayatullah Mir Ali Ahmad Alem
Number of registration card:
 افغانستان/  کابل1357  دلو18
 افغانستان/ کابل1357  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید آیت هللا میر علی احمد عالم
1588 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4575 page 162
07.09.1358 - (28.11.1979)
Mir Ali Ahmad Alem
Abul Qassem
Professor of Arabic language
Qala-E-Shada

Mir Ali Ahmad Alem
Abul Qassem
1927
18.11.1357 ( 07.02.1979)
52
Professor of Philosophy and Arabic
Married
6 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
انجنیر سید علی عالم
0093779844095
کابل و مشهد
Alialem012@gmail.com
https://www.facebook.com/ali.alem.9?fref=ts
14.05.2016

Ayatullah Mir Ali Ahmad Alem آیت هللا میر علی احمد عالم
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شرح حال شهید میر علی احمد عالم

گرد آورنده :سید علی عالم

بخش اول

تیر ماه 1395

قبل از ورود به اصل موضوع ذکر چند نکته ضروری است:
 -1حداکثر سعیم را کردهام که در بیان مطالب و معرفی افراد به هیچوجه حقی ضایع نشود و ناحق ننویسم.
 -2برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم ،شبهه و ناراحتی پیشوند درجهی تحصیلی علما را ذکر نکردم ،حتی درجهی
تحصیلی کسانی را که میدانستم هم ننوشتم تاحقوق همه بهطور مساوی رعایت شده باشد.
امیدوارم ازین بابت کسی نرنجد و برداشتت بدی هم نشود ،چون همه محترمند و جایگاهشان معلوم است.
 -3منتظر انتقادهای منصفانه دوستان هستم.

شرح حال شهید میر علی احمد عالم................

......................................

.....

بخش اول

مقدمه
محل تولد و پیشینه خانوادگی
میر علی احمد عالم در سال 1306در دِه خاک آغه ،واقع در بادآسیاب مربوط حصه دوم بهسود چشم به جهان گشود
ودر خانواده فضل ودانش و در دامن مادر پارسا ،مومن وشجاع پرورش یافت .ایشان از سلسله نسل دوم این قوم بودکه
در بهسود به دنیا آمد .جدّ پدر ایشان مرحوم سید پادشاه1از بزرگان و نامداران تکانه2بود ،او هفت پسر داشت که هر
کدام در تکانه اسم و رسمی داشتند ،دو پسر ایشان در رشته علوم دینی تحصیل میکردند .اجداد سید پادشاه نیز از
بزرگان آن منطقه بودند .یکی از اجداد بسیار معروفش سید نظامالدین مشهور به شاه سعید بابا است که مورد احترام
شیعه و سنیِ مردم منطقه بود و قبرش هنوز در تکانه زیارتگاه پر شور مردم است .پیشینه درخشان خانوادگی ،داشتن
فرزندان صالح ومردمدار ،پشتیبانی عموها ،اقوام و بستگان خوشنام ،داشتن موقعیت و پایگاه مردمی در میان شیعه و
سنی سبب شد که حکومت عبدالرحمان ،سید پادشاه را در آخر عمر با تمام اقوام و بستگانش مجبور به ترک دیار به
سمت بهسود نماید؛ آنها هم بهناچار زمینها و دارایی را فروختند یا حراج کردند .این قسمت فصل جداگانه ایست
از سر گذشت این قوم بزرگ.
سید پادشاه تا زمانیکه زنده بود با مردم بود و به ارشاد و راهنمایی و حل مشکالت آنها میپرداخت اما دیری نپایید
که در خاک آغه دار فانی را وداع گفت .اقوام و خانواده جسدش را به تکانه بردند و در آنجا به خاک سپردند.
پسرش میر ابراهیم ،جد میر علی احمد عالم که در فضل ودانش سرامد همه بود به کمک برادران و اقوام فداکار و
یاری برادر عالمش سید محمد امین خاک آغه را به مدرسه و مرکز فرهنگی تبدیل کرد که از سراسر منطقه طالب در
آن سرازیر بودند.
میر ابراهیم عالم3مدیر ،مدبر ،شجاع ،مردمدوست و مهماننواز بود .برخالف معمول نه تنها از طالب و مردم چیزی
نمیگرفت بلکه بقدر وسع به طلبهها ومستمندان کمک میکرد ،از داراییاش که امالک و چهارده شتر بود در این
مورد کمک میگرفت .از شترانش در امر تجارت استفاده میکرد .با وجود مشغله و تدریس وکارهای مردمی ،خودش
 1معروف به سید پاچا در تلفظ عامیانه
 2منطقهای بین سیاه خاک و جَلریز مربوط به والیت میدان امروزی است که شیعه و سنی این منطقه از قدیم تا امروز در کنار هم در
صلح و صفا زندگی کرده اند و به بزرگان یکدیگر احترام گذاشتهاند
 3مشهور به حاجی اقای کالن
1
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اکثر اوقات امیر کاروان بود و برای تجارت به ایران ،سوریه و  ...میرفت .در هر سفری قسمتی از مال التجارهاش را
کتابهای مورد نیاز جامعه که در آن زمان ممنوع بود تشکیل میداد .در همین رابطه یک بار تمام برادرانش در کابل
به زندان افتادند .با وجودی که تمام امور را بین برادرن تقسیم کرده بود ،اما در امر تجارت برادران اورا یاری میکردند.
از آنجایی که به درس و تحصیل عالقه فراوان داشت برای ادامه تحصیل راهی ایران شد .در آنجا تا درجه اجتهاد
تحصیل نمود .با توجه به استعداد ،توانایی ،لیاقت و تالشهای علمیاش در بین علمای مشهد از جایگاه واالیی
برخوردار بود .در طول دوران تحصیل به تجارتش نیز ادامه میداد.
بعد از اتمام تحصیل دوباره به وطن بازگشت و چند سالی به تدریس وخدمت به مردم پرداخت .در طول این مدت
برادر فاضلش سید محمد امین4در کنارش به تعلیم وتعلم مشغول بود .سرانجام درهمان خاک آغه داعی اجل را لبیک
گفت و در همانجا به خاک سپرده شد .پس از میر ابراهیم مسولیت برادر فاضلش سید محمد امین چند برابر شد.
اگرچه محل سکونتش در دیوار قول (باریکی) مرکز بود و در آنجا تکیهی بزرگی را بنا نهاده بود و بهصورت جدی
به مسائل ومشکالت شخصی ،خانوادگی و اجتماعی مردم رسیدگی میکرد .اما با فراست و تدبیر و یاری برادران فهیم
و فدا کارش و میر ابوالقاسم فرزند ارشد میر ابراهیم که پس از پدر اداره امور را به عهده گرفتهبود و برادرزاده دیگرش
سید اسماعیل فرزند سید جعفر که آن زمان طلبه بود و همکاری علمای بزرگی از بامیان و منطقه ،پرچم علم و دانش
برادر را بر افراشته نگاهداشت.
این دو برادر با شاه جابریکه انها را از خانه وکاشانه شان رانده بود تا آخر مبارزه فرهنگی کردند و همان فرهنگ
سازشناپذیری به نسلهای بعد نیز انتقال یافت .تا اینکه حاج سید محمد امین نیز دار فانی را وداع گفت و در دیوار
قول باریکی به خاک سپرده شد.
میرابوالقاسم فرزند ارشد میر ابراهیم(پدر میر علی احمد عالم) ،مرد فاضل ،زاهد و پرهیزکار بود و بعد از پدر اداره
امور را به عهده گرفت .بعد از وفات سید محمد امین نقشش بر جستهتر شد و برای تعطیل نشدن مدرسه و آموزش و
تحصیل از وجود علمای بزرگ و وارستهای مانند یک عالم از بامیان 5،مرحوم حاجی آخوند کوه برون ،مرحوم حاجی
اخوند زر یافته ،مرحوم شیخ محسن نقشی ،مرحوم میر علی احمد حجت ،مرحوم شیخ عزیزاهلل غزنوی و دیگر بزرگان
در مدرسه خاک آغه استفاده کرد .این بزرگان با تدریس ،سخنرانی ،رفع مشکالت ،حل مناقشات و منازعات

 4مشهور به حاج اقای خُرد
 5متاسفانه نامش فراموش شده است.
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خانوادگی و منطقهای در حفظ شکوه و عظمت آن مرکز علمی و فرهنگی سهم بهسزایی داشتند .از زمانیکه میر
ابوالقاسم ازدواج کرد ،همسرش در اداره و مدیریت و برنامهریزی کارها و حتی دعوت علما نقش بسیار برجسته داشت.
تا اینکه مسئولیت فرهنگی و آموزشی به سید اسماعیل6پسر عموی میر ابوالقاسم سپرده شد .سید اسماعیل بسیار با
هوش ،با استعداد و پر تالش بود و در جوانی یکی از علمای موثر منطقه بهحساب میآمد .میگویند تدریس ،سخنرانی،
مهماننوازی ومردمداریاش خاطره عموهایش را در اذهان زنده میکرد .برای احیای مرکز فرهنگی خاک آغه که از
عمویش میر ابراهیم باقیمانده بود تالش زیاد نمود .با اینکه مدیریت تکیه بزرگ دیوار قول باریکی یادگار عمویش
سید محمد امین را نیز به عهده داشت ،در رفع مشکالت وخدمتگذاری به مردم نقش بی بدیل داشت .دامنه کارهای
خدماتی ایشان از تکانه تا کوه برون و دیزنگی هم میرسید .در زمان آخوند آقا نیز خاک آغه از وجود بعضی علمایی
که در باال از آنها نام برده شد بهره برده است.
آخوند آقا شاگردان فاضل و موثر زیادی تربیت نمود ،از آن جمله پسر ارشدش سید اسحاق که از فضالی آن زمان
بود و در کنار پدر در امر تدریس و سخنرانی فعاالنه شرکت میکرد و در جوانی به دیار باقی شتافت .دیگری
برادرزادهاش سید عبدالرحیم فاضل که در فضل ،علم ،تقوا ،وقار ،متانت و سخنوری یکی از نامداران ماندگار منطقه
بود .بعد از آخوند آقا مدیریت و مسئولیت سخنرانیهای مناسبتهای مختلف در تکیه دیوار قول باریکی را تا زمان
وفات ( )1366به عهده داشت  .اگرچه در زمان جهاد بعضی گروهها کارشکنیهایی کردند ،اما او که هدفش خدمت
به مردم بود با وجود بعضی فشارها ارتباطش را با مردم حفظ کرد.
سومین شاگرد برجستهی خانوادهاش میر علی احمد عالم بودکه این مقدمه ومطالب بعدی برای معرفی شخصیت ایشان
است .وقتی میر ابولقاسم دار فانی را وداع گفت آقای عالم پسر ارشد خانواده حدود  18یا  19سال بیشتر نداشت.
مادرش که در مدیریت کار آزموده بود مسولیت تقریبا تمام کارها را به عهده گرفت .آقای عالم چه در زمانیکه در
کابل درس میخواند و چه زمانیکه برای تحصیل به ایران رفت با وجودیکه برادرانش بزرگ شده بودند ،اما نقش
مادرش همیشه برجسته بود.
میر ابراهیم دو پسر دیگر به نامهای سید سخیداد و سید سلیمان نیز داشت که هر دو از فضال و مدرسین مشهور منطقه
بودند .حاج سید سلیمان در مسایل اجتماعی بسیار فعال بود .سالها در منطقه بهسود به تدریس ،سخنرانی و رسیدگی

 6مشهور به آخوند آقا
3

شرح حال شهید میر علی احمد عالم................

......................................

.....

بخش اول

به امور پرداخت و تکیه چهار برجه مرکز را ادره میکرد و در سالهای اخیر زندگی ،مدت زیادی از عمر پر بارش را
در لوگر و گردیز به تدریس ،سخنرانی و رسیدگی به امور اجتماعی آن مناطق سپری کرد.
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شهرت مکمله شهیدمحمد علی حمیدی
شماره مسلسل 5010 :

Mohammad Ali Hamidi
Number of registration card: 5010
 22حمل  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد علی حمیدی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید محمد علی حمیدی
توضیحات
محمد علی
حاجی عبدالحمید
 1333خورشیدی
 25ساله
سال دوم فاکولته طب ننگرهار
محصل
مجرد

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم

12

آدرس منزل درهنگام اسارت

13
14

از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

برادرزاده (1ـ)1
آدرس اصلی  :منطقه چار شومبی داود ،ولسوالی جاغوری  ،والیت غزنی
آدرس ثانویه  :افشار باالی کوه کابل

از لیلیه( خوابگاه) فاکولته طب ننگرهار اسیر شده اند
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

شهید محمد علی مدت یک هفته درریاست اگسا درجالل آباد نگهداری وبعدآ وی
را با عبدالکریم ولد کربالیی خزانه دار همچنین محصل فاکولته طب ننگرهار
برای مدت سه شب درمحبس مرکزی شهر جالل آباد واقع شیشم باغ انتقال وبعدا
هردو را از محبس خارج و گفته می شد که به کابل انتقال داده اند .برادر شهید
محمد علی به اسم شهید قربانعلی نیز در شب عید نوروز سال  1358توسط حزب خلق
از محل کارشان به اسارت برده شده اند که با شماره مسلسل  1547در انجمن خانواده
شهدای افغانستان کارت هویت دارند .از این منطقه  1 :ــ محمد علی حمیدی 2 ، 5010
ــ عبدالعزیز عالمی  1548و پسر مامایش  3 ،ــ سلمانعلی عالمی  4 ، 5009ــ
سلمانعلی جمعدار  5 ، 5008ــ شیخ علی شفا  6 ، 5003ــ قربانعلی حمیدی  1547نیز
در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند

مشخصات شهید محمد علی حمیدی در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید محمد علی حمیدی Mohammad Ali Hamidi

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدمحمد علی حمیدی
5010 : شماره مسلسل

Mohammad Ali Hamidi
Number of registration card: 5010
 افغانستان/  کابل1358  حمل22
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Ali Hamidi
Abdul Hamid
1954
22.01.1358 approx.(02.03.1979)
25
Academic
single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 عبد الواحد حمیدی برادرزاده، ) جناب ولی عالمی (دانمارک، داکتر ایوب عالمی

)1ـ1(  افغانستان/ کابل
walialemi2002@yahoo.com
https://www.facebook.com/wali.alami1
https://www.facebook.com/abdulwahid.hamidi.3
https://www.facebook.com/drayoub.alemi
26.12.2014

Mohammad Ali Hamidi شهید محمد علی حمیدی

 داکتر ایوب عالمی: با همکاری

 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید سلمانعلی عالمی
شماره مسلسل 5009:

Salman Ali Alemi
Number of registration card: 5009
 14جوزای 1358
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سلمانعلی عالمی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سلمانعلی عالمی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم

12

آدرس منزل درهنگام اسارت

13
14

از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
سلمانعلی
کربالیی محمد محسن
 20جدی 1320
38
دروس خصوصی
کارمند شعبه انجنیری هتل انترکانتیننتال کابل
متأهل
 1پسر  2دختر
)(10-1
در قید حیات اند
فرزندان
آدرس اصلی  :منطقه چار شومبی داود ،ولسوالی جاغوری  ،والیت غزنی
آدرس ثانویه  :افشار باالی کوه کابل
از محل کار شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
زمان دستگیری شهید سلمانعلی عالمی ساعت 8:00صبح روز چهارشنبه تاریخ 14
جدی  1358بوده است .و فرزندان شان هنگام اسارت  4 ، 6و  2ساله بوده اند .پسر
عمه شهید سلمانعلی عالمی.به نام شهید عبدالعزیز عالمی با شماره مسلسل  1548در
انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند .از این منطقه  1 :ــ محمد علی
حمیدی  2 ، 5010ــ عبدالعزیز عالمی  1548و پسر مامایش  3 ،ــ سلمانعلی عالمی
 4 ، 5009ــ سلمانعلی جمعدار  5 ، 5008ــ شیخ علی شفا  6 ، 5003ــ قربانعلی
حمیدی  1547نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند

مشخصات شهید سلمانعلی عالمی در لیست اگسا
توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید سلمانعلی عالمی Salman Ali Alemi
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سلمانعلی عالمی
5009: شماره مسلسل

Salman Ali Alemi
Number of registration card: 5009
1358  جوزای14
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Salman Ali Alemi
Karbalaye Mohammad Mohsen
1941
14.03.1358 approx.(05.06.1979)
38
Private school
Married
3 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 جناب ولی عالمی نواسه ماما، جناب شفق محسنی پسر

(نروژ10-1)
shafigh_7@Hotmail.com
walialemi2002@yahoo.com
https://www.facebook.com/shafigh.mohseni
https://www.facebook.com/wali.alami1
27.12.2014

Salman Ali Alemi شهید سلمانعلی عالمی

 داکتر ایوب عالمی: با همکاری

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید سلمانعلی جمعدار
شماره مسلسل 5008 :

Salman Ali Jamdar
Number of registration card: 5008
میزان  1358غزنی  /افغانستان
معلوم نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سلمانعلی جمعدار بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سلمانعلی جمعدار
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم

12

آدرس منزل درهنگام اسارت

13

از کدام محل اسیر شد

14

مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید سلمانعلی
طال محمد
 1311خورشیدی
 47ساله
دروس خصوصی
کارمند هتل انترکانتیننتال کابل
متأهل
 3پسر  2دختر
)(1-1
در قید حیات اند
فرزندان
آدرس اصلی  :ولسوالی جاغوری  ،والیت غزنی
آدرس ثانویه  :افشار باال کوه کابل
بار اول گرفتاری شان از محل کار و بار دوم گرفتاری شان از بین راه کابل و غزنی
در مسافرت
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
در آخرین صفحه معلومات کامل درج گردیده است که در این قسمت نمی گنجید.
.از این منطقه  1 :ــ محمد علی حمیدی  2 ، 5010ــ عبدالعزیز عالمی  1548و پسر
مامایش  3 ،ــ سلمانعلی عالمی  4 ، 5009ــ سلمانعلی جمعدار  5 ، 5008ــ شیخ علی
شفا  6 ، 5003ــ قربانعلی حمیدی  1547نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان
راجستر شده اند.

مشخصات شهید سلمانعلی جمعدار در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
شهید سلمانعلی جمعدار Salman Ali Jamdar

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سلمانعلی جمعدار
5008 : شماره مسلسل

Salman Ali Jamdar
Number of registration card: 5008
 افغانستان/  غزنی1358 میزان
معلوم نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Salman Ali Jamdar
Tala Mohammad
1932
??.07.1358 approx.(??.09.1979)
47
Private school
Married
5 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
) جناب ولی عالمی (دانمارک، داکتر ایوب عالمی

)1ـ1(  افغانستان/ کابل
walialemi2002@yahoo.com
https://www.facebook.com/wali.alami1
https://www.facebook.com/abdulwahid.hamidi.3
https://www.facebook.com/drayoub.alemi
27.12.2014

فرزند بزرگ سلمانعلی جمعدار دروزارت داخلهء افغانستان ایفای وظیفه می کند
ومعلومات مفصل رادرارتباط پنچ تن شهیدان ذیل را به انجمن خانواده شهدای
 ـ عبدالعزیز عالمی1548  ـ قربانعلی حمیدی1547 .افغانستان منتقل نموده اند
 ـ محمد علی حمیدی5010  ـ سلمانعلی عالمی5009 ـ سلمانعلی جمعدار5008

Salman Ali Jamdar شهید سلمانعلی جمعدار

 داکتر ایوب عالمی: با همکاری

 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6

تاریخ تهیه کارت هویت
توضیحات

7
8
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید سلمانعلی جمعدار
شماره مسلسل 5008 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Salman Ali Jamdar
Number of registration card: 5008
میزان  1358غزنی  /افغانستان
معلوم نیست

در جوزای سال  1358مردم والسوالی جاغوری علیه استبداد دولت ضد مردمی و دار و دستۀ مرتد خلق و پرچم این
اجیران گوش به فرمان شوروی در یک خیزش مردمی و خود جوش ،والسوال ،وبعضی ازمفسدین والسوالی جاغوری
رابه جهنم فرستاده بودند .والسوالی راکامال از زیر تسلط حکومت استبدای خلقی ها خارج و آزاد نموده بودند .
حکومت چندین مرتبه نیروی نظامی فرستاد ولی با ضد حمله مردمی و به شکست مواجه شدند.
حکومت برای نجات والسوالی زیاد کوشش نمود تا از طریق نظامی باالی جاغوریها موفق شوند که نشدند ،بعدا توسط
شخصی به نام عباس خروشان که یک تن از خلقی های دوآتشه و بازوی راست حفیط هللا امین و مسکونۀ جاغوری بود
یک تعداد افراد سرشناس جاغوری مقیم کابل را جبرا به جاغوری فرستاد تا مردم را به اصطالح از کوه پایین وتسلیم
حکومت نمایند.که دراین جمع شهید سلمانعلی جمعدار را نیز دخیل کرده بودند.
ولی وی را از شهر غزنی گرفتار و زندانی نمودند .قابل تذکر میدانم که یک مرتبه قبلی وی نیز زندانی شده بود و بعد .
ازمدتی دوباره ظاهرا رها شده بود .عباس خروشان این مرتد خود فروخته شده فعال شاید دراروپا به زندگی ننگینش
ادامه میدهد.
سلمانعلی جمعدار از شهر غزنی دستگیر شده که در قالب همان هیتی اجباری بوده که برای آرام کردن مردم جاغوری
توسط دولت خلقی به جاغوری فرستاده شده بودند ولی حین مسافرت به طرف جاغوری در شهر غزنی توسط جواسیس
دولت گرفتار می شود.
یعنی بار اول وی را از محل کارش ازهتل اینتر کانتیننتل کابل دستگیر نموده بودند که بعدا روی دالیل استخبارتی از
زندان آزاد وبار دوم ازشهر غزنی دستگیر ومفقود االثر شد .باراول با وی شش نفر را از هتل گفتارنموده بودند کسیکه
این اشخاص را دستگیر و زندانی می کرد شخصی بنام عباس خروشان ازجاغوری بود.

نوشته شده توسط  :داکتر ایوب عالمی
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شهید سلمانعلی جمعدار Salman Ali Jamdar

با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :داکتر ایوب عالمی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سلیمان شاه علی یار
شماره مسلسل 5042

Sulaiman Shah Aliyar
Number of registration card: 5042

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

موجود نیست

مشخصات شهید سلیمان شاه علی یار بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سلیمان شاه علی یار
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید سلیمان شاه علی یار
داود شاه
 1325هجری شمسی
 35ساله
متوسطه
متأهل
 3پسر و  2دختر

فرزندان
از جبهات جنگ
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
در سال  1358به همرزمان خویش پیوست و در سال  1360از طرف حکومت
کمونیستی دستگیر و در محبس پلچرخی کابل زندانی و سپس به شهادت رسید.

مشخصات شهید سلیمان شاه علی یار در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

سلیمان شاه علی یار Sulaiman Shah Aliyar
با همکاری  :جناب رفیع رستمی
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sulaiman Shah Aliyar
Number of registration card: 5042

شهرت مکمله شهید سلیمان شاه علی یار
5042 شماره مسلسل

موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

-

Sulaiman Shah Aliyar
Daud Shah
1946
35
preliminary
Married
5 Children
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun
توضیحات
انجنیر راشد رستمی

004917661299695
( آلمان ـ کایزرس الوترن2-2) Germany- Kaiserslautern
rasched_rostami@yahoo.de
https://www.facebook.com/rasched.rasched
05.07.2015

Sulaiman Shah Aliyar سلیمان شاه علی یار
 جناب رفیع رستمی: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید عبدالرشید
شماره مسلسل 5049

Abdul Rashid
Number of registration card: 5049
 1357غزنی  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالرشید بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید عبدالرشید
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید عبدالرشید
محمد یعقوب
 1323هجری شمسی
 34ساله
صنف هشتم لیسه سنایی غزنی
دوکاندار
متأهل
 5پسر  4دختر
1-7
در قید حیات است
فرزندان
والیت غزنی قریه آهنگران
از داخل شهر غزنی
در یکی از گورهای دسته جمعی عقب محبس غزنی

مشخصات شهید عبدالرشید در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید عبدالرشید Abdul Rashid
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالرشید
5049 شماره مسلسل

Abdul Rashid
Number of registration card: 5049
 افغانستان/  غزنی1357
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Abdul Rashid
Mohammad Yaqub
1944
??.??.1357 approx.(??.??.1979)
34
Gymnasial
Married
9 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
بالل واجد رحیم یار(نماینده انجمن زون غزنی) حاجی انار گل فرزند شهید
0093799001215
 است7  غزنی با کد/ محل سکونت فرزند شهید افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
17.07.2015

Abdul Rashid شهید عبدالرشید
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻋﺑداﺣﻧﺎن

Abdul Hanan
Number of registration card: 4002
1357 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۴۰۰۲ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻋﺑداﻟﺣﻧﺎن ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده
ﺷﻣﺎره
1

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎرھدرﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
4063

2
3
4

ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

4065ﺻﺣﻔﮫ145
4074ﺻﺣﻔﮫ128
10/06/1357

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻋﺑداﻟﺣﻧﺎن
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
از ﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾر ﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻋﺑداﻟﺣﻧﺎن
ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم

ﻣﺎﻣور وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ

ﺷﺎﺳﮭﯾد
درﯾﮑﯽ ازﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯾﮕون ﭘﻠﭼرﺧﯽ
ﻓرزﻧد ﻋﺑداﻟﺣﻠﯾم ﻧواﺳﮫ ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم  -ﻣﺎﻣور وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﻗﺻﺑﮫ ﻋﺑداﻟرﺣﯾم زي ﴾ ﻋﺑداﻟﺣﻧﺎن ﴿
ﻋظﯾم آﺑﺎد  ،ﻗرﯾﮫ ﺳﻔﯾد ﺳﻧﮓ  ،وﻟﺳواﻟﻲ ﻣﺣﻣد آﻏﮫ  ،وﻻﯾت ﻟوﮔر -ﺧواھرزاده ډﮔروال ﻋﺑداﻟﻌظﯾم ﻋزﯾز-
ﻣوﺻوف درﺳرطﺎن  ۱۳٥۷ھﺟري ﺷﻣﺳﻲ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت داﺷﺗن ﻋﻘﺎﯾد ﻣﻠﻲ و اﺳﻼﻣﻲ و ﺿدﯾت ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾزم
دﺳﺗﮕﯾر زﻧداﻧﻲ و ﭘس از ﭼﻧدي از زﻧدان ﭘل ﭼرﺧﻲ ﮐﺷﯾده ﺷده و در ﭘوﻟﯾﮕون ﻗواي  ۱٥زرھدار ﭘل ﭼرﺧﻲ
ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد  -ﻧﺎم ﻣوﺻوف در ﻟﺳت  ٥۰۰۰زﻧداﻧﻲ ﮐﮫ ﺗوﺳط رژﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻲ ﺧﻠق و ﭘرﭼم ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت
رﺳﯾده و ﺗوﺳط روزﻧﺎﻣﮫ  ۸ﺻﺑﺢ ﭼﺎپ و ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد ﻣوﺟود ﺑود -

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾدﻋﺑداﻟﺣﻧﺎن در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻋﺑداﻟﺣﻧﺎن
ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم
ﻣﺎﻣور وزارت ﻓواﯾد ﻋﺎﻣﮫ
اﺧواﻧﯽ
ﺷﺎﺷﮭﯾد

 Pag 1 of 5ﻋﺑداﻟﺣﻧﺎن Abdul Hanan
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻋﺑداﺣﻧﺎن

Abdul Hanan
Number of registration card: 4002
1357 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۴۰۰۲ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

۱۳۵۷ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

4074
1979/08/30
Abdul Hanan
Abdul Halim
Shah Shahid
Ikhwani

Abdul Hanan
AbdulHalim
?/?/1357 (1978)

Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
Jakhk Shafaq
Sawab888(@)Fcebook.com
ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق

07.02.2015

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

Abdul Hanan  ﻋﺑداﻟﺣﻧﺎنPag 2 of 5
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
 ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻋﺑداﺣﻧﺎن

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۴۰۰۲ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

 Pag 3 of 5ﻋﺑداﻟﺣﻧﺎن Abdul Hanan
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

Abdul Hanan
Number of registration card: 4002
1357 Logar/ Afghanistan

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻋﺑداﺣﻧﺎن

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۴۰۰۲ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
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ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

Abdul Hanan
Number of registration card: 4002
1357 Logar/ Afghanistan

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻋﺑداﺣﻧﺎن

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۴۰۰۲ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

 Pag 5 of 5ﻋﺑداﻟﺣﻧﺎن Abdul Hanan
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

Abdul Hanan
Number of registration card: 4002
1357 Logar/ Afghanistan

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

شهرت مکمله شهیدعبدالمجید

Abdul Majet
Number of registration card: 1206
8531 Logar/ Afghanistan

شماره مسلسل ۱۲۰۶ :
تاریخ اسارت۶۵۳۱ :
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالمجید برمبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

آدرس لیست
شماره درلیست هالند فارسی
شماره درلیست هالندالتین
شماره درلیستاگسا
تاریخ شهادت درج درلیست اگسا

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
„

مشخصات خانوادگی شهیدعبدالمجید
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
ازکدام محل اسیرشد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
عبدالمجید
جعفرعلی
/۶۲۳۱؟؟/؟؟
۲۳
فارع صنف دوازده( )۶۳
نامزاد دار
ندارد

قریه داودوالسوالی جاغوری والیت غزنی
شاهراهکابل غزنی
دریکی ازگورهای دسته جمعی پولی گون پلچرخی
محل دستگیری  .ـ حالت مدنی ـ نامزد دار  .سن دروقت پستگیری ـ سی ودو ساله  .عبدالحمیدولد جعفرعلی
سکونت دایمی ـ .درجه تحصیل ـ فارغ صنف  . 81سال دستگیری ـ8531خورشیدی  .ـشاهراه کابل غزنی
 .هرگاه معلومات دگر ضرور باشد  ،درخدمتم  .قریه ای داود ـوالسوالی جاغوری ـوالیت غزنی

مشخصات شهیدعبدالمجید در لیست اگسا
توضیحات
موجود نیست
“
„

 Page1 of 3شهید عبدالمجید
تهیه کننده مسعوده رستمی به معرفی راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستانschahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعبدالمجید

Abdul Majet
Number of registration card: 1206
8531 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۱۲۰۶ : شماره مسلسل
۶۵۳۱ :تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Is not there
“
“
“
“

Abdul Majet

Jafar Ali
1947/??/??
1979/??/??
Engaged
Secondary
X

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
سید ذبیح مصباح زاده
Tel. : 0031104837893
Mob.: 1131647117142
Holland
Zabi_mesbah@hotmail.com
07.02.2015

شماره اطالعات درخواستی
ولیدم
1
شمارهتلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محلسکونت
4
آدرسایمیل
5
آدرسفیسبوک
6
تاریختهیهکارتهویت
7

 شهید عبدالمجیدPage2 of 3
تهیه کننده مسعوده رستمی به معرفی راشد رستمی
schahied@yahoo.deانجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید میرزا شاه فضیلت
شماره مسلسل 1550:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Mirza Shah Fazilat
Number of registration card: 1550
شب  12ماه دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید استاد سید میرزا شاه فضیلت بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
 4558صفحه 102
 4564صفحه 162
قلمی  4559صفحه  / 148تایپ 121

آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
شماره در لیست هالند التین
شماره در لیست اگسا
اگسا
لیست
در
تاریخ شهادت درج
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید استاد سید میرزا شاه فضیلت
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
سید میرزا شاه فضیلت
میر سید شاه
 1318هجری شمسی
 40ساله
فارغالتحصیل دانشکده ادبیات دری از فاکولته کابل  /دروس منطق و فلسفه را نیز نزد
اساتید مجرب وقت شان آموخته اند.
استاد ادبیات در لیسه امانی کابل
متأهل
 1پسر و  5دختر ( 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9ساله و خوردسال ترین  6ماهه)
1-1/2-1
در قید حیات اند
فرزندان
جمال مینه
در منطقه قلعه وزیر قرغه در خانه بدرى شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
در ذیل این کارت مفصل توضیحات درج گردیده است.

مشخصات شهید استاد سید میرزا شاه فضیلت در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

Page 1 of 7
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
سید میرزا شاه
میر سید شاه
معلم و مبلغ
جمال مینه

استاد سید میرزا شاه فضیلت Sayed Mirza Shah Fazilat
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Mirza Shah Fazilat
Number of registration card: 1550
 افغانستان/  کابل1357  ماه دلو12 شب
 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید سید میرزا شاه فضیلت
1550: شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4564 Page 162
07.09.1358 approx.(27.11.1979)
Sayed Mirza Shah Fazilat
Mir Sayed Shah
Teacher
Jamal Mina

Sayed Mirza Shah Fazilat
Mir Sayed Shah
1939
12.11.1357 approx.(03.02.1979)
40
Academic
Married
6 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 دختر کالن شان خانم فضیلت در آلمان، پسر شان سید تقی فضیلت در کابل

کابل افغانستان و آلمان
https://www.facebook.com/fazilat.fazilat.503
15.01.2015

Sayed Mirza Shah Fazilat استاد سید میرزا شاه فضیلت
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سید میرزا شاه فضیلت
شماره مسلسل 1550:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mirza Shah Fazilat
Number of registration card: 1550
شب  12ماه دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

استاد سید میرزا شاه فضیلت Sayed Mirza Shah Fazilat
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید میرزا شاه فضیلت
شماره مسلسل 1550:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mirza Shah Fazilat
Number of registration card: 1550
شب  12ماه دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

استاد سید میرزا شاه فضیلت Sayed Mirza Shah Fazilat
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید میرزا شاه فضیلت
شماره مسلسل 1550:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mirza Shah Fazilat
Number of registration card: 1550
شب  12ماه دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

استاد سید میرزا شاه فضیلت Sayed Mirza Shah Fazilat
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید میرزا شاه فضیلت
شماره مسلسل 1550:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mirza Shah Fazilat
Number of registration card: 1550
شب  12ماه دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

استاد سید میرزا شاه فضیلت Sayed Mirza Shah Fazilat
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید میرزا شاه فضیلت
شماره مسلسل 1550:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mirza Shah Fazilat
Number of registration card: 1550
شب  12ماه دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

استاد سید میرزا شاه فضیلت Sayed Mirza Shah Fazilat
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید
شماره مسلسل 5001 :

Sheikh Qorban Ali
Number of registration card: 5001
 3حوت  1357ساعت  9شب
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید شیخ قربان علی فصیحی مزاری بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید شیخ قربان علی فصیحی مزاری
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شیخ قربان علی فصیحی مزاری
خان محمد ولد سکندر
1307
 51ساله
درسهای علوم فقه ,تاریخ وسیاست را در مدارس دینی و مطالعات شخصی خود در
داخل کشور
تدریس وتبلیغ
متأهل
در قید حیات  1پسر و  2دختر  1دختر فوت شده اند (در مجموع  4فرزند)
1-2
در قید حیات اند
فرزندان
خواجه عمری والیت غزنی
از منزلش متصل مدرسه شیخ سلطان مزار شریف
دریای آمو
می گویند که شهید شیخ قربان علی را با جمعی از یارانش توسط هلیکوپتر بدریای آمو
انداخته اند .او مرد مبارز وازادی خواه بود و بر ایجاد مدارس دینی تالش داشت.ارتباط
با روشنفکران و تحصل کرده ها و ارتباط به مردم از اقشار مختلف برایش مهم بود .این
شخص از جمله یاران عالمه شهید بلخی بود  .او به هیچ حزب و گروهی تعلق نداشت

مشخصات شهید شیخ قربان علی فصیحی مزاری در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شیخ قربان علی فصیحی مزاری Sheikh Qorban Ali
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید
5001 : شماره مسلسل

Sheikh Qorban Ali
Number of registration card: 5001
 شب9  ساعت1357  حوت3
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sheikh Qorban Ali
Khan Mohammad
1928
03.12.1357 approx.(23.03.1979)
51
Academic
Married
3 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
) انجنیر شهاب از مزار شریف (پسر مامای شهید هستند، محمد باقر
0093799618396
Afghanistan-Mazar Sharif (1-2)
af_shuhab@yahoo.com
https://www.facebook.com/shahab.khowajaomary
14.11.2014

Sheikh Qorban Ali شیخ قربان علی فصیحی مزاری
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب سید محمد علی صادقی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید محمد حسین فقیری
شماره مسلسل 5039

Mohammad Hussain Faghiri
Number of registration card: 5039
 1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد حسین فقیری بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید محمد حسین فقیری
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید محمد حسین
حاجی خدمت علی
 1324هجری شمسی در وزیر آباد کابل
 34ساله
رشته دوا سازی
در ادویه فروشی خود شان به نام صدیقی در چاریکار مشغول بوده اند

از چاریکار محل کار شان به اسارت برده شده اند.
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
ساعت  9روز به اسارت برده شدند

مشخصات شهید محمد حسین فقیری در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید محمد حسین فقیری Mohammad Hussain Faghiri
با همکاری  :جناب رفیع رستمی
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد حسین فقیری
5039 شماره مسلسل

Mohammad Hussain Faghiri
Number of registration card: 5039
 افغانستان/  کابل1357
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Hussain
Haji Khedmat Ali
1945
1357 - 1978
34
Academic

Kabul / Polcharkhi Poligun
توضیحات

02.07.2015

Mohammad Hussain Faghiri شهید محمد حسین فقیری
 جناب رفیع رستمی: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید محمد حسین فقیری
شماره مسلسل 5039
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Hussain Faghiri
Number of registration card: 5039
 1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

شهید محمد حسین فقیری Mohammad Hussain Faghiri
با همکاری  :جناب رفیع رستمی
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻓﺿل اﮐرم

Fazul Hkram
Number of registration card: 6002
1357 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۰۲ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻓﺿل اﮐرم ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎرھدرﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎرھدرﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎرھدرﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درﺟدرﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﮐودﻧﯾﺳت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد ﻓﺿل اﮐرم
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد
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ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻓﺿل اﮐرم
ﺷﯾردل

در رﯾﺎﺳت اﺣﺗﯾﺎط وزارت دﻓﺎع اﯾﻔﺎه وظﯾﻔﮫ ﻣﯾﻧﻣود

ﻗﺻﺑﮫ ده ﻣﻧﮫ ﮐﯽ  ،ﻗرﯾﮫ  2زرﻏون ﺷﮭر وﻟﺳواﻟﯽ ﻣﺣﻣد آﻏﮫ وﻻﯾت ﻟوګر
درﯾﮑﯽ ازﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯾﮕون ﭘﻠﭼرﺧﯽ
ډﮔرﻣن ﻓﺿل اﮐرم ﻓرزﻧد ﺷﯾرﯾﻧدل ﻧواﺳﮫ ﺳﻌﺎدت  -ﻣﺳﻠﮏ اﺳﺗﺣﮑﺎم  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﻗﺻﺑﮫ ده ﻣﻧﮫ ﮐﻲ  ،ﻗرﯾﮫ 2-
زرﻏون ﺷﮭر  ،وﻟﺳواﻟﻲ ﻣﺣﻣد آﻏﮫ  ،وﻻﯾت ﻟوﮔر  -ﻗوم  -ﺧواﺟﮫ ﺻدﯾﻘﻲ  -وظﯾﻔﮫ  -در رﯾﺎﺳت اﺣﺗﯾﺎط
وزارت دﻓﺎع  -ﻣﻌﺎون ﻗﯾﺎم ﻧظﺎﻣﻲ و ﺳرﺗﺎﺳري  ۱۱ﺳرطﺎن  ۱۳٥۷ھﺟري ﺷﻣﺳﻲ ﯾﺎ ﮐودﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم
ﺧﺎن  ۹ -ﺳرطﺎن  ۱۳٥۷ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط دﺳت داﺷﺗن در ﮐودﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن دﺳﺗﮕﯾر زﻧداﻧﻲ و ﺑﺎ ﺗﺣﻣل
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻓراوان ﭘس از ﭼﻧدي از زﻧدان ﭘل ﭼرﺧﻲ ﮐﺷﯾده ﺷده و در ﭘوﻟﯾﮕون ﻗواي  ۱٥زرھدار ﭘل ﭼرﺧﻲ ﺑﮫ
ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻓﺿل اﮐرم در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

Fazul Hkram
 Page1 of 3ﻓﺿل اﮐرم
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻓﺿل اﮐرم

Fazul Hkram
Number of registration card: 6002
1357 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۶۰۰۲ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

۱۳۵۷ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

-

Fazul Hkram
Sheir Dal
29/06/1978 (09/04/1357)

Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﺗﺗﯾﺣﺎت
ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
Janan Shafaq
Sawab888(@)Facebook.com

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

Fazul Hkram
 ﻓﺿل اﮐرمPage2 of 3
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
 ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید حاج عبدالرزاق فراهی
شماره مسلسل 5065
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Haj Abdul Razaq Farahi
Number of registration card: 5065
 8حمل  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید حاج عبدالرزاق فراهی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید حاج عبدالرزاق فراهی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
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توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
حاج عبدالرزاق فراهی
حاجی شیر علی
 1316هجری شمسی
 42ساله
فارغ التحصیل صنف 12
وارد کننده پرزه جات موترهای مرسدس بنز در کابل
متأهل
 3پسر و  4دختر
8-1
در قید حیات هستند
فرزندان
قلعه فتح هللا مربوط ناحیه  10کابل
از مسیر راه که طرف کار روان بودند به همراه پسر  13ساله شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید حاجی عبدالرزاق و پسر  13ساله شان بین مسیر راه طرف کار بودند که هر دو
را موتر از طرف وزارت داخله نگه داشته برای چند سوال به وزارت داخله منتقل
نموده اند .پسر حاجی صاحب را در ساختمان جداگانه تا شب نگه می دارند که شب
آزاد اش می کنند ولی از حاجی صاحب از همان روز تا  15روز بعد هم خبر ذریعه
یک عسکر به فامیل شان می رسید و بعد از آن تا امروز خبری از ایشان دریافت نشده
است.

مشخصات شهید حاج عبدالرزاق فراهی در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
حاجی عبدالرزاق فراهی Haji Abdul Razaq Farahi
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :موسسه خیریه سید الشهدا ع
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Haj Abdul Razaq Farahi
Number of registration card: 5065
 افغانستان/  کابل1358  حمل8
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید حاج عبدالرزاق فراهی
5065 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Haji Abdul Razaq
Farahi
1937
08.01.1358 – 28.03.1979
42
Gymnasial
Married
7 children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
پسر شهید جناب داوود فراهی ساکن مشهد
00989151158798
 ایران/ مشهد مقدس

16.02.2016

Haji Abdul Razaq Farahi حاجی عبدالرزاق فراهی
 ورثه شهید: با همکاری
 موسسه خیریه سید الشهدا ع: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید حاج عبدالرزاق فراهی
شماره مسلسل 5065

Haj Abdul Razaq Farahi
Number of registration card: 5065
 8حمل  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
شهید عبدالرزاق فراهی

بسمه رب شهدا و صدیقین
بیوگرافی قسمت اول
احتراما با سالم و ادب :
شهید حاجی عبدالرزاق فراهی فرزند مرحوم حاجی شیر علی در یک خانواده دینی مذهبی و سنتی در
والیت باستانی هرات در منطقه کارته در سال  1316دیده جهان گشودند و در سال  1324شامل مکتب
شدند که اوقات فراغت را با پدر در امور کارهای روزمره کمک بودند و چند سالی هم برای اشخاص
دیگری که از دوستان پدرشان بودند شاگردی نمودند  .با سعی و تالش و استعدادی که داشتند بعد از
ختم تحصیل در سال  1336در شهر نو هدایت به شغل پرزه فروشی موتر آغاز به کار نمودند .
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حاجی عبدالرزاق فراهی Haji Abdul Razaq Farahi
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :موسسه خیریه سید الشهدا ع
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حاج عبدالرزاق فراهی
شماره مسلسل 5065
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Haj Abdul Razaq Farahi
Number of registration card: 5065
 8حمل  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

در همان ایام جوانی به مکه معظمه مشرف شدند که در سفر حج با مرحوم و مغفور آقای جید و برادر
عالیقدرشان آقای ساجدی آشنا شدند در سال  1342جهت کار به کابل رفتند و در حصه اول جاده میوند
مقابل شفاخانه میوند دوکان گرفتند و در زمینه فروش پرزه جات موترهای مرسدس بنز شروع به
فعالیت کردند .
قسمت دوم :
ایشان در مسائل دینی  ،مذهبی  ،فرهنگی و اجتماعی بسیار فعال بودند و دغدغه های خاصی داشتند
درد جامعه را به وضاعت درک می کردند و بزرگترین عبادت را که خدمت به خلق است سرلوحه
زندگی خویش قرار داده بودند  .همیشه خدمت به جامعه را بر کارهای شخصی خود مقدم تر می دانستند
با علما ( روحانیون ) عالیقدر رابطه حسنه و همکاری بسیار صمیمانه ای داشتند از جمله با فقیه عالیقدر
عالمه بلخی  ،شهیدان و اال مقام آقای واعظ  ،آقای شیخ محمد امین افشاری  ،آقای مصباح  ،آقای بینش
و ...
الزم به ذکر است عالمه بلخی در سال  1344به دعوت شهید عبدالرزاق فراهی به هرات تشریف
آوردند که در قلعه فراهی ها همان زمان برقی وجود نداشت و با دستور ایشان به رئیس شرکت برق
هرات ظرف مدت یک ماه این امر تحقق پیدا کرد و به قدوم مبارک شان منطقه کارته روشن گردید .
هم چنین در سال  1354مرحوم مغفور آقای کافی به دعوت شهید عبدالرزاق فراهی به کابل تشریف
آوردند که سنگ تهداب تکیه فاطمیه ( س ) قلعه فتح هللا خان کابل همزمان با آمدن ایشان گذاشته شد .
شهید از جمله خدمت گذاران تکیه فاطمیه ( س ) بودند آثار وخدمت شان در حسینیه عمومی قلعه فتح هللا
خان ومدرسه علمیه آقای واعظ در جمال منیه و سایر بناهای دینی به وضوح دیده می شود .
قسمت سوم  :نحوه دستگیری
در روز  8حمل  1358ساعت  7 : 30صبح که با موتر شخصی همراه پدرم از منزل خارج شدیم ،
پدرم متوجه شدند که یک موتر والگا با نمبر پلیت شخصی که در آخر کوچه ایستاده بود به دنبال ما
شروع به حرکت نمود پدرم از آیینه داخل سیت نگاه کردند و گفتند موتر فوق به تعقیب ما است  .چند
لحظه بعد گفتند که شاید آنها من را دستگیر کنند و راه برگشتی هم نباشد پس شما مواظب مادر ،
خواهران و برادران باشید  .بنده هم با همان سن کمی که داشتم متوجه شدم که شاید راه برگشتی در کار
نباشد  .دلم عقده کرد واشک از چشمانم جاری شد  .فرمودند ناراحت نباش من همۀ شما را به خدا می
سپارم و نیز گفتند متوجه حساب وکتاب مردم باشید که مبادا حق کسی ضایع شود.
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حاجی عبدالرزاق فراهی Haji Abdul Razaq Farahi
با همکاری  :ورثه شهید
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شهرت مکمله شهید حاج عبدالرزاق فراهی
شماره مسلسل 5065
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Haj Abdul Razaq Farahi
Number of registration card: 5065
 8حمل  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

همراه پدرم به پارکینگ رسیدیم و از موتر پیاده شدیم همزمان موتر وزارت داخله کنار ما ایستاد و
گفتند حاجی صاحب برای چند دقیقه ای با ما تا قوماندانی بروید .پدرم گفتند بسیار خوب می رویم و
روی خود را به طرف بنده کردند و گفتند شما برو که مکتبت دیر نشود  .یکی از پولیس های مخفی که
با لباس شخصی بود گفت پسر شما هم با ما برود زود برمی گردیم  .داخل موتر نشستیم و شروع به
حرکت نمود و بعد از  15دقیقه ای ما را به یکی از خانه های مصادره ای که به عقب ساختمان وزارت
داخله قرار داشت بردند اول پدرم را از موتر پایین نمودند و بعد چند لحظه بنده را پایین کردند  .از
همان لحظه من و پدرم از یکدیگر جدا شدیم تا به امروز .
الزم به ذکر است که کلید موتر را از نزد پدرم گرفته بودند وطبق گفته صاحب پارکینگ ساعت 11
قبل ظهر آمده بودند و موتر را هم از پارکینگ برده بودند و مصادره کردند .
بعد از حدود یک ساعت فورم تحقیق را آوردند که باید آن را پر می کردم  .از جمله سواالت که در آن
گنجانیده شده بود در مورد حزب  ،مذهب  ،درجه  ،تحصیل  ،آدرس  ،شغل  ،تعداد خواهر و برادر و
چند کاکا و ماما  ...و همچنین از بنده سوال کردند که آیا از پیروان امام هستید ؟ که یکی از علت های
بردن شان همین مورد بود موقع ظهر شد برایم غذا آوردند اما اصال میل به غذا نداشتم و دلم بسیار تنگ
شده بود و همواره گریه می کردم باران هم می بارید که به دلتنگی ام افزوده بود ساعت  9شب که شد
آمدند و گفتند که پدرت به منزل رفته است بیا تا تو را هم به منزل برسانیم  ،چشمانم را بستند و حدود
 300متر دورتر از خانه چشمانم را باز نمودند و گفتند از موتر پایین شو  .بعد از چند دقیقه که به منزل
رسیدیم درب منزل را که زدم به سرعت باز شد زیرا از صبح همگی منتظر و چشم به راه بودند و
گریه می کردند  .مخصوصا والده ام که بنده را دیدن در آغوش گرفتند و پرسیدند پدرت کجاست
؟جریان را گفتم .
فردا صبح زود شهید واال مقام منشی زاده که خبر شده بود بنده را آزاد نموده اند  20عدد نان دم خانه
آوردند که خیرات نمایند که البته  10روز بعد ایشان را هم بردند.
تا  15روز بعد از گرفتار شدن پدرم نامه های بسیار کوتاهی از طرف پدرم توسط عسکری که در
وزارت داخله وظیفه اجرا می کرد به ما می رسید که البته این عسکر در تکیه فاطمیه (س) پدرم را
دیده بود و می شناخت که کار بسیار خطرناکی را انجام می داد و اگر افشا می شد که برای ما نامه می
آورد جان خودش هم به خطر می افتاد اما بعد از  15روز این ارتباط هم قطع شد .
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شهرت مکمله شهید حاج عبدالرزاق فراهی
شماره مسلسل 5065
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Haj Abdul Razaq Farahi
Number of registration card: 5065
 8حمل  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

عریضه ای عنوان حفیظ هللا امین سفاک و خون آشام که لمری وزیر و وزیر خارجه هم بود نوشتم و
خودم به وزارت خارج در قصر استور به پیشش رفتم عریضه را که خواند گفت پدرت نزد ما نیست
بلکه به کویته است  .بعد از آن به وزارت داخله نزد سید داوود ترون که قوماندان عمومی جاندارم و
پولیس بود رفتم ایشان هم گفت پدرت پیش ما نیست
دو نفر هم پیدا شدند که ما پدرت را خالص می کنیم خالصه پولی را از ما گرفتند و چند ماه امروز و
فردا کردند باالخره مشخص شد که اشخاص سواستفاده گری بودند .
چندین جمعه صبح زود به زندان پلچرخی که حدود  20کیلومتر از مرکز شهر دورتر بود که در یک
دشت بی آب وعلف قرار داشت می رفتم والده ام لباس و نان را بسته بندی می کردند که اگر پدرم به
زندان پلچرخی باشند برایشان بدهم اما تا ساعت  5عصر منتظر می ماندم خبری نمی شد و بدون نتیجه
با حسرت به خانه بر می گشتم  .والده ام  ،خواهران و برادران که منتظر خبر خوشی بودند وقتی که
بدون خبری از پدرم می آمد بسیار ناراحت و غمگین می شدند  .خالصه در اوایل گرفتار شدن پدرم
زندگی بسیار حسرت انگیزی را با خانواده می گذراندیم تا اینکه بعد از مدتی متوجه شدم که راه پدرم و
سایر شهدا راه حق بوده است آن وقت بود که دلم صبور شد خوشا به حالشان آنها ظاهرا عمر کوتاهی
داشتند اما با معنا و با افتخار از این دنیای بی ارزش وداع نمودند باالخره یک روزی از جهان باید
رخت بست .
والده ام هنوز امیدوارند و چشم به راه هستند  .بنده از صف ششم ناچارا ترک تحصیل نمودم زیرا به
عنوان فرزند بزرگ تر که  13سال سن داشتم مسئولیت سنگینی روی دوش ام قرار گر فت که باید
مسولیتم را به درستی انجام می دادم و به لطف خداوند متعال و دعای پدر ومادر موفق به انجام آن شدم
وگرنه از توان بنده حقیر خارج بود .
الزم به ذکر است در کنار مسولیت کاری مهم تر از آن مسولیت خانواده بود که والده ام و سه خواهر
که در منزل بودند و دو برادر که یکی از برادرهایم بنام غالم حسین که صنف اول مکتب بود و محمد
کاظم که  3ماه بعد از دستگیری پدرم به دنیا آمد.
این بیوگرافی پدر شهید وبزرگوارم بود که خدمت هموطنان عزیز تقدیم گردید .
با احترام
محمد داود فراهی 1394/12/8
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻓﺿل رﺣﯾم
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۱۰ :

Fazul Rahim
Number of registration card: 6010
1358 Logar/ Afghanistan

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻓﺿل رﺣﯾم ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد ﻓﺿل رﺣﯾم
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﮭﯾد ﻓﺿل رﺣﯾم
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم

آﻣر اﺳﺗﺧدام ﻏﻧد  38رﯾﺷﺧورﻗول اردوی ﻧﻣﺑر  1ﻣرﮐزی

ﻣﯾﺎ ﺻﺎﺣب وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر
ﻣﺣل ﮐﺎر
درﯾﮑﯽ ازﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯽ ﮔون ﭘﻠﭼرﺧﯽ
ﺟﮕړن ﻓﺿل رﺣﯾم ﻓرزﻧد ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم  -ﻣﺳﻠﮏ اﺳﺗﺣﮑﺎم  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﻣﯾﺎ ﺻﺎﺣب وﻟﺳواﻟﻲ ډﻧډ وﻻﯾت
ﻗﻧدھﺎر -آﻣراﺳﺗﺣﮑﺎم ﻏﻧد  ۳۸ﻓرﻗﮫ  ۷رﯾﺷﺧور ﻗول اردوي ﻧﻣﺑر ۱ﻣرﮐزي  -ﻣوﺻوف درﺳرطﺎن ۱۳٥۷
ھﺟري ﺷﻣﺳﻲ  ۱۹۷۸ -ﻣﯾﻼدي ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط واﺗﮭﺎم دﺳت داﺷﺗن درﮐود ﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن دﺳﺗﮕﯾروزﻧداﻧﻲ
ﺷد وﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥ﻣﯾزان  ۱۳٥۷اززﻧدان ﭘل ﭼرﺧﻲ ﮐﺷﯾده ﺷده ودرﭘوﻟﯾﮕون ﻗواي  ۱٥زرھدارﭘل ﭼرﺧﻲ ﺑﮫ
 .ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻓﺿل رﺣﯾم در ﻟﯾﺳﺗﺎﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت

Page1 of 3ﻓﺿل رﺣﯾم Fazul Rahim
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎنschahied@yahoo.de
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻓﺿل رﺣﯾم
۶۰۱۰ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

Fazul Rahim
Number of registration card: 6010
1358 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۱۳۵۷ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

Fazul Rahim
Haji Abdul Hakim

Kabul / Polcharkhi Poligun
ﺗوﺿﯾﺣﺎت
( ) ﺟﺎﻧﺎنJanan
Sawab888(@)facebook.com

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

Fazul Rahim ﻓﺿل رﺣﯾمPage2 of 3
schahied@yahoo.deاﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
 ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید قربان علی
شماره مسلسل 1567

Qorban Ali
Number of registration card: 1567
 1357کابل  /افغانستان
 15جوزا  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید قربان علی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1886صفحه 42
شماره در لیست هالند التین
 1881صفحه 69
شماره در لیست اگسا
قلمی  1895صفحه  / 69تایپی 320
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  15جوزا  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید قربان علی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید قربان علی
رمضان علی
 1301هجری شمسی
 57ساله
رشته دوا سازی
مالک دوا خانه وحیدی وزیر آباد کابل

در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
بعد از قیام چنداول کابل اسیر و به شهادت رسیده اند.

مشخصات شهید قربان علی در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
قربان علی
رمضان علی
مالک دواخانه وحیدی
خمینیست

شهید قربان علی Qorban Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربان علی
1567 شماره مسلسل

Qorban Ali
Number of registration card: 1567
 افغانستان/  کابل1357
 افغانستان/  کابل1358  جوزا15

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1881 Page 69
15.03.1358 - (05.06.1979)
Qorban Ali
Ramazan Ali
Owner Of Wahidi Pharmacy
Khomeini

Qorban Ali
Ramazan Ali
1922
1357-1978
57
Pharmacologist

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

09.07.2015

Qorban Ali شهید قربان علی
 دریافت از روزنامه: با همکاری
 جناب رفیع رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید قربان علی
شماره مسلسل 1567
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Qorban Ali
Number of registration card: 1567
 1357کابل  /افغانستان
 15جوزا  1358کابل  /افغانستان

شهید قربان علی Qorban Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربان علی
شماره مسلسل 1567
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Qorban Ali
Number of registration card: 1567
 1357کابل  /افغانستان
 15جوزا  1358کابل  /افغانستان

شهید قربان علی Qorban Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید قربان علی
شماره مسلسل 1567
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Qorban Ali
Number of registration card: 1567
 1357کابل  /افغانستان
 15جوزا  1358کابل  /افغانستان

شهید قربان علی Qorban Ali
با همکاری  :دریافت از روزنامه
با معرفی  :جناب رفیع رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدسید حسین قبادی
شماره مسلسل 5047

Sayed Hussain Qobadi
Number of registration card: 5047
نیمه شب اول حوت  1357مزار شریف  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید حسین قبادی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید حسین قبادی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان

10

همسر

11
12
13
14

ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
سید حسین قبادی
سید حیدر
 1300هجری شمسی
 58ساله
مکتب خصوصی در حد لیسانس امروزی
تجارت
متأهل
 9پسر  3دختر
1-2
متوفی  1376هنگام حمله طالبان به مزار شریف به سمت سنگچارک و مهاجرت
اجباری در بین راه موتر چپ کرده و کشته شدند
فرزندان
مزارشریف ناحیه اول شهرداری

محل زندان  :تا یکماه در زندان مزار شریف بودند که توسط فرد ثالث نامه شان می
رسید پس از یکماه به مکانی دیگر منقل داده شده و ارتباط قطع گردید .ایشان از دوستان
عالمه سید اسماعیل بلخی بودند که یک عکسی که با عالمه داشتند را عالمه به طور
یادگار به شهید داده بودند.

مشخصات شهید سید حسین قبادی در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

سید حسین قبادی Sayed Hussain Qobadi
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدسید حسین قبادی
5047 شماره مسلسل

Sayed Hussain Qobadi
Number of registration card: 5047
 افغانستان/  مزار شریف1357 نیمه شب اول حوت
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Sayed Hussain Qobadi
Sayed Haidar
1921
01.12.1357 - (20.02.1979)
58
Islamic theology
Married
12 Children
No
Children

توضیحات
آقای سید محمد علی صادقی و سید عباس قبادی و دیگر پسران ساکن والیت بلخ قریه
گذر

والیت بلخ مزار شریف قریه گذر
smalisadeqi@yahoo.com
https://www.facebook.com/smalisadeqi
16.07.2015

Sayed Hussain Qobadi سید حسین قبادی
 ورثه محترم: با همکاری
 جناب سید محمد علی صادقی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
شماره تلفن گوشی
محل سکونت
آدرس ایمیل
آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

2
3
4
5
6
7
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شهرت مکمله شهید عبدالواسع کاکړ
شماره مسلسل 1505 :

Abdul Wasai Kakall
Number of registration card: 1505
 28ثور  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالواسع کاکړ بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
شماره در لیست هالند التین
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

توضیحات
 1335صفحه 30
 1325صفحه 48
قلمی  / 1338تایپی  1208صفحه 43
 3جوزای  1358کابل افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید عبدالواسع کاکړ
شماره شهرت مکمله
نام
1
نام پدر
2
تاریخ تولد
3
سن درهنگام اسارت
4
درجه تحصیالت
5
شغل
6
وضعیت مدنی
7
تعداد فرزند
8
سکونت فرزندان
9
همسر
10
ولی الدم
11
آدرس منزل درهنگام اسارت
12
از کدام محل اسیر شد
13
مزار احتمالی شهید
14
توضیحات
15

توضیحات
شهید عبدالواسع کاکړ
عبدالخالق
1946
 33ساله
مافوق لیسانس
استاد انستیتوت اداره صنعت
متأهل
 2فرزند
3-1
در قید حیات
فامیل
کابل  /افغانستان
از انستیتوت اداره صنعت در داراالمان کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
استاد در گویته انستیتوت  ،ترجمان  ،نطاق به زبان آلمانی در رادیو کابل

مشخصات شهید عبدالواسع کاکړ در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

آدرس مکلمه
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
عبدالواسع
عبدالخالق
استاد ادبیات
اخوانی
مسکونه کابل

شهید عبدالواسع کاکړ Abdul Wasai Kakall

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالواسع کاکړ
1505 : شماره مسلسل

Abdul Wasai Kakall
Number of registration card: 1505
 افغانستان/  کابل1358  ثور28
 افغانستان/  کابل1358  جوزای3

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1325 Page 48
03.03.1358 approx.(23.05.1979)
Abdul Waseh
Abdul Khaleq
Lecturer Literature Faculty
Kabul

Ikhwani

Abdul Wasai
Abdul Khaleq
1946
28.02.1358 approx.(19.05.1979)
33
Academic
Married
2 Children
Yes
Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
مریم کاکړ

(استرالیا سیدنی3-1) Australia - Sydney
Mariam.Kakall@det.nsw.edu.au
https://www.facebook.com/mariam.kakall
25.10.2014

Abdul Wasai Kakall شهید عبدالواسع کاکړ

 ورثه گرامی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید عبدالواسع کاکړ
شماره مسلسل 1505 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Abdul Wasai Kakall
Number of registration card: 1505
 28ثور  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید عبدالواسع کاکړ Abdul Wasai Kakall

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالواسع کاکړ
شماره مسلسل 1505 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Abdul Wasai Kakall
Number of registration card: 1505
 28ثور  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید عبدالواسع کاکړ Abdul Wasai Kakall

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عبدالواسع کاکړ
شماره مسلسل 1505 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 5 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Abdul Wasai Kakall
Number of registration card: 1505
 28ثور  1358کابل  /افغانستان
 3جوزای  1358کابل  /افغانستان

شهید عبدالواسع کاکړ Abdul Wasai Kakall

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ اﺳﺗﺎد ﺷﮭﯾد ﻋﺑداﻟواﺳﻊ

ﮐﺎﮐړ

ﺷﮭﯾدﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ در ﺳﺎل  1946ﻋﯾﺳوی در ﮐﺎﺑل در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادۀ ﻋﻠم ﭘرور ﺗوﻟد ﯾﺎﻓت .ﻧﺎﻣﺑرده ﻓرزﻧد ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﮐﺎﮐړ ﺑوده
ﺗﺣﺻﯾﻼت دورۀ ﺛﺎﻧوی را در ﮐﺎﺑل درﻟﯾﺳﮥ ﺗﺟﺎرت ﺗﮑﻣﯾل و ﺑﻌد ﺷﺎﻣل اﻧﺳﺗﺗﯾوت اداره و ﺻﻧﻌت ﺷده و در ﺳﺎل  1967ﺑدرﺟﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺎرغ و در
ھﻣﺎن اداره ﺑﺣﯾث اﺳﺗﺎد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد.
اﺳﺗﺎد ﮐﺎﮐړﻏرض ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس در رﺷﺗﮥ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ ﮐﺷور آﻟﻣﺎن ﻓدرال اﻋزام و از ﺑﯾن ﻣﺣﺻﻠﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑدرﺟﮥ
اﻋﻠﯽ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑدﺳت آورده و ﺑﻌد ازﻋودت ﺑوطن ﺑﺣﯾث اﺳﺗﺎد در اﻧﺳﺗﺗﯾوت ادارۀ ﺻﻧﻌت و ﮔوﯾﺗﮫ اﻧﺳﺗﺗﯾوت ﻣوظف ﺷدﻧد .ﻣرﺣوﻣﯽ ﺑﻧﺎ ﺑر
ﺗﺧﺻص در اﻣور ﺣﺳﺎﺑﯽ و ﭘﺷﺗﮑﺎر ،ﺑﻌد از وﻗت رﺳﻣﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﻧﺎم زﭘﺳﮑو ﻧﯾز ھﻣﮑﺎری داﺷﺗﻧد.
ﺑﺎر دوم در ﺳﺎل  1973ﻏرض ﺗﺣﺻﯾل درزﺑﺎن وادﺑﯾﺎت آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗﺣت ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﺗرﺑﯾﮫ ﻣﻌﻠم و ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﭘوھﻧﺗون ﻣوﻧﺷن ﻋﺎزم آﻟﻣﺎن ﺷدﻧد و
ﺑﻌد از ﺧﺗم ﻣؤﻓﻘﺎﻧﮥ دوره ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ﺳﺎل  1975دوﺑﺎره ﺑوطن ﺑﺎزﮔﺷت ﻧﻣوده و دراﻧﺳﺗﺗﯾوت اداره ﺻﻧﻌت و ﮔوﯾﺗﮫ اﻧﺳﺗﺗﯾوت ﺑﮫ ﺣﯾث اﺳﺗﺎد
اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻣﯾﻧﻣودﻧد.
ﻧظر ﺑﮫ ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻟﺳﺎن و ادﺑﯾﺎت آﻟﻣﺎﻧﯽ داﺷﺗﻧد ،ﻣرﺣوم ﮐﺎﮐړ در ﭘﮭﻠوی وظﯾﻔﮥ اﺳﺗﺎدی ﺑﺣﯾث ﺗرﺟﻣﺎن و ﻧطﺎق ﻧﺷرات آﻟﻣﺎﻧﯽ در
رادﯾو ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎی ﻧﻧﮕﯾن و ﺧوﻧﯾن ﺛور ،ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﺎن ﻣﻠﺣد و ﻣزدور ﻗدرت و زﻣﺎم ﻣﻣﻠﮑت را ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗﻧد .ﭼون اﮐﺛرﯾت ﺷﺎن ﻓﺎﻗد
داﻧش ،ﻋﻘﯾده و ﻋﻠﻣﯾت ﺑودﻧد ﺑﮫ از ﺑﯾن ﺑردن داﻧﺷﻣﻧدان ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎﻓﺗﮕﺎن ﻏرب ،اﺳﺗﺎدان ،ﻣﺣﺻﻼن ،ﺳران اﻗوام ،ﻋﻠﻣﺄ و
روﺣﺎﻧﯾون ﺣﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ،دھﺎﻗﯾن و ﮐﺳﺑﮫ ﮐﺎران اﻗدام و ﺑدون ھﯾﭻ دﻟﯾل و ﭘرس و ﭘﺎل ﺑﮫ اﺳم و رﺳم ﻣﺧﺗﻠف ده ھﺎ ھزار ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻣردم
ﺑﯾﮕﻧﺎه اﻓﻐﺎن را ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﺎﻧﯾده و ﯾﺎ زﻧده ﺑﮫ ﮔور ﮐردﻧد و ده ھﺎ ھزار دﯾﮕر را ﺣﺑس و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐردﻧد.
ﺣﺎﺟت ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻧدارد ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی اﯾن ﺷﮭدای ﻣظﻠوم و ﺑﯾﮕﻧﺎه ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐدام اﻧﺗﮭﺎ رﻧﺞ وﻣﺷﻘﺎت را ﻣﺗﻘﺑل ﮔردﯾدﻧد ﺗﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت از
ﺳرﻧوﺷت ﻋزﯾزان ﺑدﺳت ﺑﯾﺂورﻧد وﻟﯽ ھﻣﮫ ﮐوﺷش ھﺎ ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑود.
ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ ھﻧﮕﺎم اﺟرای وظﯾﻔﮥ ﺗدرﯾس ،روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ۲۸ﻣﺎه ﺛور ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺑدﻓﺗر رﺋﯾس ﺧﻠﻘﯽ اﻧﺳﺗﺗﯾوت اﺣﺿﺎر و از ﻣﺣل
ﮐﺎر ﺷﺎن )اﻧﺳﺗﺗﯾوت ادارۀ ﺻﻧﻌت واﻗﻊ دارﻻﻣﺎن ﮐﺎﺑل( ﺗوﺳط ﻏﻼﻣﺎن رﯾﺎﺳت ﺑدﻧﺎم و ﺟﮭﻧﻣﯽ اﮔﺳﺎ ﺑﺟﮭت ﻧﺎ ﻣﻌﻠوم ﺑرده ﺷدﻧد.
از آن ﻟﺣظﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷوم ﺑﺑﻌد،ھﻣﮫ ﻓﺎﻣﯾل ﺷﺎن ﺑﺷﻣول ﭘﺳر ﺧورد ﺳﺎل ﺷﺎن اﻟﯾﺎس وھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﭘﺳر دوﻣﯽ ﺷﺎن ﺣﺎرث ﭼﺷم ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن ﮔﺷوده و ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﻓﺎﻣﯾل ،اﻗﺎرب و دوﺳﺗﺎن ﺷﺎن در اﻧﺗظﺎر دﯾدار او ،اﻣﯾدوار ﺑﺎزﮔﺷﺗش ﺑودﻧد.
ﺑﺎﻻﺧره در ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  2013ﻟﺳت ﺣدود ﭘﻧﺟﮭزار ﺷﮭدای ﮐﮫ ﺻرف در ﺳﺎﻟﮭﺎی  1357و  1358وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗوﺳط دوﻟت ﻣﺳﺗﺑد ﺧﻠق و ﭘرﭼم ﺑﮫ
ﺷﮭﺎدت رﺳﯾده ﺑودﻧد ﺗوﺳط ﮐﺷور ﺷﺎھﯽ ھﺎﻟﻧد از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﺧﺗﯾﺎر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺷﺎد روان ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ ﻧﯾز در ﺻﻔﺣﮫ
 43ﻟﺳت دری درج ﮔردﯾده.
از ﻟﺳت ﻣﻧﺗﺷره ﺑرﻣﯾﺂﯾد ﮐﮫ ﻣرﺣوم ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺳوم ﺟوزا  1358ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﭘﻧﺞ روز ﺑﻌد از ﮔرﻓﺗﺎری ﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾده اﻧد.
ﺧداوﻧد ﺑﮭﺷت ﺑرﯾن ﺑرای ھﻣﮫ ﺷﮭدای ﻣﻌﺻوم و ﭘﺎک ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣرﺣوﻣﯽ ﻧﺻﯾب ﮔرداﻧد.
از ﻣرﺣوﻣﯽ دو ﭘﺳر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﭘﺳر اول ﺷﺎن ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزداﺷت ﭘدرطﻔل ﺧوردﺳﺎل و ﭘﺳر دوم ھﻧوز در ﺑطن ﻣﺎدر ﺑودﻧد ﮐﮫ از دﯾدار
وآﻏوش ﭘدرﻣﮭرﺑﺎن و ﺑﺎ ﻓﺿﯾﻠت ﺧوﯾش ﺑﯽ ﻧﺻﯾب ﮔردﯾدﻧد.
ﺷﺎد روان ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ ﺑرﻋﻼوۀ ﺗﺧﺻص در اﻣور ﺣﺳﺎﺑﯽ و ﺗﺟﺎرت ،در ادﺑﯾﺎت دری ،ﭘﺷﺗو ،آﻟﻣﺎﻧﯽ و اردو ﺗﺳﻠط ﮐﺎﻣل و ﺑﺎ ﻟﺳﺎن ﻋرﺑﯽ
ﻧﯾز ﺑﻠدﯾت داﺷﺗﻧد .ﻋﻼﻗﮥ ﻣﻔرط ﺑﮫ ﺷﻌر و ادب و ھﻧر داﺷﺗﻧد .اﯾﺷﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻣﻔرط اﺷﻌﺎرﺣﺿرت اﺑواﻟﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﯾدل ﺑودﻧد .ﮐﻠﯾﺎت ﺑﯾدل را ﺑﺎ
ﻋﻼﻗﮥ ﺧﺎص ﻣﯾﺧواﻧدﻧد و در ﻣﺣﺎﻓل ﺑﯾدل ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﺿور ﺑﮭم ﻣﯾرﺳﺎﻧدﻧد.
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ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ ﺷﮭﯾد ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ

ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﻣﻔرط آواز و ھﻧر اﺳﺗﺎد ﻣرﺣوم ﺳرآھﻧﮓ ﺑودﻧد و اﮐﺛرأ در ﻣﺣﺎﻓل و ﻣﺟﺎﻟس ﺷﺎن اﺷﺗراک ﻣﯾﮑردﻧد و ﺧود ﻧﯾز ﺑﮭره ای از
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻼﺳﯾﮏ داﺷﺗﻧد.
ﻣرﺣوﻣﯽ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﮭرﺑﺎن ،ﺻﺎدق ،ﻣﺗواﺿﻊ ،ﺑﺎ داﻧش و اھل ﻋرﻓﺎن و ادب ﺑودﻧد .ﻧوﯾﺳﻧده ﮐوﭼﮑﺗر از آﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺳﺟﺎﯾﺎی اﺧﻼﻗﯽ،
ﻋﻠﻣﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﯾﺷﺎﻧرا ﺑرﺷﺗﮥ ﺗﺣرﯾر درآورد .ﻣن ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اﻗﺎرب و دوﺳﺗﺎن ﻣرﺣوﻣﯽ ﻓﻘط ﺷﻣﮥ از ﺳواﻧﺢ ﺷﺎﻧرا ﺑرﺷﺗﮫ ﺗﺣرﯾر درآورده
ام و از ھﻣﮑﺎری دوﺳﺗﺎن ﮔراﻣﯽ ﺷﺎن ﻣﺣﺗرم ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﻧواﺑﯽ ،ﻣﺣﺗرم ﺣﻔﯾظ ﷲ ﻧﺎطق و ﻣﺣﺗرم داﮐﺗر رﺑﺎﻧﯽ اﻟﮑوزی اﺑراز اﻣﺗﻧﺎن
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم.
در اﺧﯾر ﻗﺎﺑل ﯾﺎد آوری ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﮭﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ھﻣوطن اﻓﻐﺎن ﻣﺎ ﮐﮫ ﻋزﯾزان ﺧود را از دﺳت داده اﻧد از ﻧﮭﺎد
ھﺎی ﻣدﻧﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷر در داﺧل و ﺧﺎرج اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟدأ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾم ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻠﯾن اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت را ﭼﮫ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭼﮫ آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﺧود ﺷﺎن ﺑداﻣﺎن ﻏرب ﭘﻧﺎه ﺑرده اﻧد طﺑق ﻗواﻧﯾن ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﺑﮫ ﺟزای اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﺗﺎ از ﯾﮑطرف ﻋﺑرت ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﻗﺎﺗل و
ﺟﻠوﮔﯾری از ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎل ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎراﻧﮫ و ھم ﻻاﻗل ﺗﺳﻠﯽ ﺧﺎطر ﻋزﯾزان و ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن اﻋﺿﺄ ﻓﺎﻣﯾل را ازدﺳت داده اﻧد ﻓراھم
ﻧﻣﺎﯾد.
ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺎرت ﺷﮭﯾد ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ:
روز ﻗﺑل از ﺑردن ﺷﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔردان آن ﻣرﺣوﻣﯽ ﺑﻧﺎم اﺧﺗرﻣﺣﻣد ﺻﺣﺑت ھﺎی ﭼﻧد ﺗن از ﺷﺎﮔردان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در اﻧﺳﺗﺗﯾوت ﺷﻧﯾده ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﭼﺎره )اﺳﺗﺎد( ﺳﯾﻔﯽ و)اﺳﺗﺎد( ﭘروﯾز ﺷده ﺑزودی ﻧوﺑت )اﺳﺗﺎد( ﮐﺎﮐړ ﻣﯾرﺳد) .اﺳﺗﺎدان ﻣﻌظم ﺷﮭﯾد ﺳﯾﻔﯽ و ﺷﮭﯾد ﭘروﯾز را در
ھﻣﺎن اواﺧر اﺳﯾرﻧﻣوده ﺑودﻧد و اﺳﺗﺎد ﮐﺎﮐړاز آن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت و ﻧﮭﺎﯾت دﻟﮕﯾر و اﻓﺳرده ﺑودﻧد( .اﺧﺗرﻣﺣﻣد ﮐﮫ از ﺷﻧﯾدن ﭼﻧﯾن ﭘﻼن
ﺧﯾﻠﯽ ﭘرﯾﺷﺎن ﺷده ﺑود درﻋﯾن روز از طرﯾق ﺧواھرزادۀ اﺳﺗﺎد اﺣوال را ﺑﮫ اﺳﺗﺎد ﺧود رﺳﺎﻧﯾده ﺑود .ﺑﺎ ﺗﺄﺳف ﺑﺎ وﺟود ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺧﺎﻧم و
ﺧواھرزادۀ ﺷﺎن اﺳﺗﺎدﮐﺎﮐړ ﺑﺎ ﺑﺎوری ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺑﯾﮕﻧﺎھﯽ ﺧود داﺷﺗﻧد ﺑدون ﺗرس و ھراس روز ﺑﻌد ﺑﮫ وظﯾﻔﮫ رﻓﺗﻧد .وی ﺑﮫ ﺧﺎﻧم ﺧود
ﮔﻔﺗﮫ ﺑود "ﻣن ﮐدام ﺟرﻣﯽ ﻧدارم ﮐﮫ ﻓرار ﮐﻧم ،در ﻧﮭﺎﯾت اﮔر ﻣرا ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرس ﺑﺑرﻧد ﻣن ﺟواب اراﺋﮫ ﮐرده آزاد ﻣﯾﺷوم .ﻣن ھرﮔز ﺗرا و ﭘدرم
را در اﯾن ﺣﺎﻟت رھﺎ ﮐرده ﻧﻣﯾﺗواﻧم )ﺧﺎﻧم ﺷﺎن ﺑﺎردار ﺑودﻧد( .ﻓرض ﻣﺣﺎل اﮔر آﻧﮭﺎ ﺑدﻧﺑﺎل ﻣن ﺑﯾﺂﯾﻧد و ﻣن ﻧﺑﺎﺷم و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗو و ﭘدرم ﺻدﻣﮫ
ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﯾﺎ در ﻋوض ﻣن ﺷﻣﺎ را ﺑﺑرﻧد ،ﻣن آﻧرا ﺗﺣﻣل ﮐرده ﻧﻣﯾﺗواﻧم".
روز اﺳﺎرت اﺳﺗﺎد ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  28ﺛور :1358
اﺧﺗرﻣﺣﻣد ﺟرﯾﺎن آﻧروز ﺷوم را ﭼﻧﯾن ﻗﺻﮫ ﻧﻣوده :ﺳﺎﻋت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺎ ﺑود و ﺣﯾﻧﯾﮑﮫ اﺳﺗﺎد ﻣﺻروف ﺗدرﯾس ﺑودﻧد ،ﭘﯾﺎدۀ رﺋﯾس اﻧﺳﺗﺗﯾوت
آﻣده و ﺑﮫ اﺳﺗﺎد ﮔﻔت ﮐﮫ رﺋﯾس )ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﭘﺳت ﻓطرت ﺧﻠﻘﯽ( وی را ﺑﮫ دﻓﺗر ﺧود ﺧواﺳﺗﮫ .ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن ھﻣﺎن ﭘﯾﺎده دﻧﺑﺎل ﺑﮑس ﺷﺎن آﻣده
و ﻣﺎ داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣوﺿوع از ﭼﮫ ﻗرار اﺳت و ھﻣﮫ ﺷﺎﮔردان ﻏﯾرﺣزﺑﯽ ﻧﺎراﺣت ﺷدﯾم .ﻣن ﺑرﺧﺎﺳﺗم ﺗﺎ ﺑﮑس ﺷﺎن را ﻣرﺗب ﻧﻣﺎﯾم .در ﺑﮑس
ﺷﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﻣواد ﺗدرﯾﺳﯽ ﻧﺑود و ﺑﮑس را ﺑﮫ ﭘﯾﺎده ﺗﺳﻠﯾم ﮐردم .ﺑﮫ زودی ﻧﮕرﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﺳﺗﺎد ﺣﺎﻣل ﺟﯾپ اﮔﺳﺎ ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺷﺎﮔردان از
ﺻﻧف ﺑﯾرون ﺷده ﺑودﻧد .اﺳﺗﺎد ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺑﺳﻣﯽ ﺑر ﻟب داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺗﺎﻧت ﺑطرف ﺷﺎﮔردان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧداﺣﺎﻓظﯽ دﺳت ﺷﺎﻧرا ﺑﻠﻧد
ﻧﻣودﻧد.
داﮐﺗرﺻﺎﺣب اﻟﮑوزی ﮐﮫ در ﺳﺎل  1973در آﻟﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮭﯾد ﮐﺎﮐړ ﻣﻌرﻓﯽ و دوﺳت ﺷدﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن در ﮔوﯾﺗﮫ اﻧﺳﺗﺗﯾوت ﺑﮫ ﺣﯾث اﺳﺗﺎد ﺗدرﯾس
زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ و در ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﺷرات ﺧﺎرﺟﯽ رادﯾو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧطﺎق ﺑﺎ ھم ھﻣﮑﺎرﺑودﻧد ،در ﻣورد ﺷﮭﯾد ﮐﺎﮐړ ﭼﻧﯾن ﻧﺑﺷﺗﮫ اﻧد:
"ﺷﺎﻏﻠﯽ ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﺗدﯾن ﺑﺎ ﯾﮏ آﯾدﯾوﻟوژی ﻣﻠﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود.
ﻗﺗل ﺟﺎﺑراﻧﮫ اﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﮏ ﺿﺎﯾﻌﮫ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺎ اﺳت .او از ﻧﮕﺎه طرز ﺗﻔﮑر ﺧود ﯾﮏ اﻓﻐﺎن وطﻧدوﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﺑواﺳطﮫ ﮐردار و ﮔﻔﺗﺎر ﺧوﯾش اﻗوام و طواﯾف و اھل ﻣذاھب ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﺎ ھم ﭘﯾوﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ زﯾر ﺑﯾرق ﯾﮏ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﺣد و ﻣﺗرﻗﯽ و ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﮐﺷور ﻋزﯾز را از ﻏرﺑت ﻧﺣﺎت دھﻧد".
ﺧﺎطراﺗﯽ از ﺷﮭﯾد اﺳﺗﺎد ﮐﺎﮐړ – ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی دو ﺗن از ﺷﺎﮔردان ﺑﺎ ﺳﭘﺎس ﺷﺎن ) ﻣﺣﺗرم اﯾﺷورداس و ﺧﺎطرات ﻣﺣﺗرم رھﺑﯾن ﺧورﺷﯾد(:
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ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ ﺷﮭﯾد ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ
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ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ ﺷﮭﯾد ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ
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ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ ﺷﮭﯾد ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ ﺷﮭﯾد ﻋﺑداﻟواﺳﻊ ﮐﺎﮐړ
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خلص سوانح شھيد عبدالواسع کاکړ
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خلص سوانح شھيد عبدالواسع کاکړ
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خلص سوانح شھيد عبدالواسع کاکړ

شهرت مکمله شهید غالم حبیب گران
شماره مسلسل 1566

Gholam Habib Gran
Number of registration card: 1566
سرطان  1358میدان وردک  /افغانستان
 9اسد  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید غالم حبیب گران بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 3568صفحه 80
شماره در لیست هالند التین
 3564صفحه 125
شماره در لیست اگسا
قلمی  3582صفحه /112تایپی 780
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  9اسد  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید غالم حبیب گران
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات

غالم حبیب گران
عبدالکبیر
 1318هجری شمسی
 40ساله
پوهنزی شرعیات
سر معلم لیسه میدان شهر والیت میدان وردک
متأهل
 3پسر و  3دختر
1-1
سال  2005فوت شدند
فرزندان

والیت میدان وردگ
از سر وظیفه
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید غالم حبیب گران در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
غالم حبیب
عبدالکبیر
سر معلم
اشرار
مسکونه میدان

غالم حبیب گران Gholam Habib Gran
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم حبیب گران
1566 شماره مسلسل

Gholam Habib Gran
Number of registration card: 1566
 افغانستان/  میدان وردک1358 سرطان
 افغانستان/  کابل1358  اسد9

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

3564 Page 125
09.05.1358 - (31.07.1979)
Gholam Habib
Abdul Kabir
Teacher Supervisor
Maidan
Ashrar

Gholam Habib
Abdul Kabir
1939
??.04.1358 – (??.07.1979)
40
Academic
Married
6 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 روزه بوده است10 احمد گران فرزند که زمان گرفتاری پدر

کابل دیدانا مقابل حوزه
 افغانستان/ کابل
ahmadgran@gmail.com
https://www.facebook.com/ahmad.gran.7
01.07.2015

Gholam Habib Gran غالم حبیب گران
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شماره مسلسل 1566
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Gholam Habib Gran
Number of registration card: 1566
سرطان  1358میدان وردک  /افغانستان
 9اسد  1358کابل  /افغانستان

غالم حبیب گران Gholam Habib Gran
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم حبیب گران
شماره مسلسل 1566
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Gholam Habib Gran
Number of registration card: 1566
سرطان  1358میدان وردک  /افغانستان
 9اسد  1358کابل  /افغانستان

غالم حبیب گران Gholam Habib Gran
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم حبیب گران
شماره مسلسل 1566
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Gholam Habib Gran
Number of registration card: 1566
سرطان  1358میدان وردک  /افغانستان
 9اسد  1358کابل  /افغانستان

غالم حبیب گران Gholam Habib Gran
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میرزا میر
شماره مسلسل 1506 :

Mirza Mir
Number of registration card: 1506
تقریبا عقرب  1358کابل  /افغانستان
تاریخ  7قوس .1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست هالند

مشخصات شهید میرزا میر بر مبنای لیست افشا شده
شماره آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
1
شماره در لیست هالند التین
2
شماره در لیست اگسا
3
تاریخ شهادت درج در لیست هالند
4

توضیحات
 4773صفحه 107
 4783صفحه 167
موجود نیست
تاریخ  7قوس .1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید میرزا میر
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید مولوی میرزا میر
مرحوم توکل
 1308هجری شمسی
 50ساله
مکتب تا صنف دوازه در مکتب پشغور پنجشیر  ،تحصیالت علوم اسالمی و انسانی نزد
علمای معاصر در پنجشیر ،کابل ،پروان ،بغالن ،سمنگان ،قندز و برخی والیت های
دیگر افغانستان ایشان به درجه مولوی رسیده بودند.
عارف  ،خطیب و دانشمند علوم اسالمی و انسانی
متأهل
 4پسر و  2دختر
4-1
 2همسر که در قید حیات اند
فرزند شان جناب خالد میرزا میر
پشغور پنجشیر
از مکتب پشغور پنجشیردر حین تدریس
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
در ذیل این پرونده متنی از سوی ورثه شان ذکر گردیده است.

مشخصات شهید میرزا میر در لیست تایپ شده توسط دولت هالند
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
میرزا میر
توکل
معلم
پنجشیر

شهید مولوی میرزا میر Mirza Mir

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میرزا میر
1506 : شماره مسلسل

Mirza Mir
Number of registration card: 1506
 افغانستان/  کابل1358 تقریبا عقرب
 افغانستان/ کابل.1358  قوس7 تاریخ
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست هالند

4783 Page 167
approx. after 07.09.1358 ( 27.11.1979)
Mirza Mir
Tawakol
Teacher

Panjsher

Sheikh Mirza Mir
Tawakol

1929
??.08.1358 approx. (Okt. Nov. 1979)
50
Islamic theology
Married
6 Children
2 Wives
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
خالد میرزامیر

4ـ1 کانادا
k.Mirzamir@gmail.com
https://www.facebook.com/k.mirzamir
25.10.2014

Mirza Mir شهید مولوی میرزا میر

 ورثه گرامی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید میرزا میر
شماره مسلسل 1506 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست هالند
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Mirza Mir
Number of registration card: 1506
تقریبا عقرب  1358کابل  /افغانستان
تاریخ  7قوس .1358کابل  /افغانستان

شهید مولوی میرزا میر Mirza Mir

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میرزا میر
شماره مسلسل 1506 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست هالند

Mirza Mir
Number of registration card: 1506
تقریبا عقرب  1358کابل  /افغانستان
تاریخ  7قوس .1358کابل  /افغانستان

مرحوم شهید استاد مولوی میرزامیر رح .تحصیالت خصوصی و علوم اسالمی و انسانی را در افغانستان تا مرحلۀ درجۀ مولوی
به اتمام رسانیده است
او مکتب را تا صنف دوازه در مکتب پشغور پنجشیر به اتمام رسانیده بعد به ادامۀ تحصیالت علوم اسالمی و انسانی پرداخته
تحصیالت علوم اسالمی و انسانی در نزد علمای معاصر خود در پنجشیر ،کابل ،پروان ،بغالن ،سمنگان ،قندز و برخی والیت
های دیگر در داخل افغانستان به اتمام رسانده است
او به زبانهای فارسی/دری ،عربی و پشتو مهارت کامل داشت
در بحث های علمی میان علمای معاصر خود در کابل ،بدخشان ،مزار ،پروان و پنجشیر اشتراک نموده ضمن اینکه علمای
اشتراک کننده را متآثر نموده است مسایل مورد منازعه را به خوبی روشن نموده است
او همچنان در بحثهای دیگری در میان علمای معاصر خود در ایران ،عراق ،کویت و عربستان سعودی اشتراک نموده و موفقیت
چشمگیری بدست آورده است
ولی متأسفانه ازین بحث ها تنها حکایات شاگردان و دوستانش در اختیار بنده (ورثه محترم) است
اینکه آیا اسناد و مدارک از آن نزد خودش بود و یا خیر بعد از مهاجرت از پنچشیر و اشغال و چپاول خانه مان توسط کمونیستان
چیزی در اختیار ما باقی نمانده است
همه مردم و شاگردانش که من در والیات بدخشان ،پنجشیر ،پروان و بغالن مالقات و صحبت نموده ام (ورثه محترم) به این اتفاق
دارند که زکاوت و مهارت شان در بحث های علمی و مهارت فوق العاده شان در سخنرانی و همچنان تقوا و زهد شان ورد زبان
همه بوده است
زمانیکه شهید فقید اختطاف شدند در مکتب پشغور بودند و از داخل مکتب اختطاف نمودند و به کابل انتقال نمودند و مدتی در پل
چرخی بوده استبعد تا سال 2013از او چیزی نشنیدیم

Page 4 of 4

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

شهید مولوی میرزا میر Mirza Mir

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد رحیم
شماره مسلسل 1522 :

Mohammad Rahim
Number of registration card: 1522
ماه دلو  1357سرپل  /افغانستان
 6ثور  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد رحیم بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 396صفحه 10
شماره در لیست هالند التین
 393صفحه 16
شماره در لیست اگسا
قلمی  398صفحه  / 13تایپی 406
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  6ثور  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد رحیم
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید محمد رحیم
محمد حیدر
سال  1302هجری شمسی
 56ساله
فارغ التحصیل حوزه علمیه یکاولنگ
دهقان کار و تدریس و تبلیغ امورات مذهبی جامعه
متأهل
 6پسر و  5دختر
)( 1-4
فوت نموده اند
فرزندان
والیت سر پل  ،قریه بغاوی علیا
از داخل شهر سرپل که برای خرید رفته بودند
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید محمد رحیم روحانی واز شاگردان آقای رئیس یکاولنگ .حوزه علمیه سیا دره
یکاولنگ بودند.

مشخصات شهید محمد رحیم در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
شیخ محمد رحیم
محمد حیدر
اخوانی
مسکونه جورجان

شهید محمد رحیم

Mohammad Rahim

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد رحیم
1522 : شماره مسلسل

Mohammad Rahim
Number of registration card: 1522
 افغانستان/  سرپل1357 ماه دلو
 افغانستان/  کابل1358  ثور6

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

393 Page 16
06.02.1358 approx.(26.04.1979)
Sheikh Mohammad Rahim
Mohammad Haidar
Jausjan

Ikhwani

Mohammad Rahim
Mohammad Haidar
1923
??.11.1357 approx.(??.01.1979)
56
Academic
Married
11 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
محمد رحیمی پسر شهید

Afghanistan Sarepool (1-4)
Mrahimi7000@gmail.com
https://www.facebook.com/mohammad.rahimi
03.11.2014

Mohammad Rahim

شهید محمد رحیم

 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید محمد رحیم
شماره مسلسل 1522 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 3 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Rahim
Number of registration card: 1522
ماه دلو  1357سرپل  /افغانستان
 6ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد رحیم

Mohammad Rahim

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد رحیم
شماره مسلسل 1522 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Rahim
Number of registration card: 1522
ماه دلو  1357سرپل  /افغانستان
 6ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد رحیم

Mohammad Rahim

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد رحیم
شماره مسلسل 1522 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Mohammad Rahim
Number of registration card: 1522
ماه دلو  1357سرپل  /افغانستان
 6ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد رحیم

Mohammad Rahim

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح

Sayed Mohammad Hussain Mesbah
Number of registration card: 1528

شماره مسلسل 1528
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 4دلو سال  1357کابل  /افغانستان

 7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح بر مبنای لیست افشا
شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4490صفحه 101
شماره در لیست هالند التین
 4498صفحه 160
شماره در لیست اگسا
قلمی  4505صفحه  / 146تایپی 67
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6

شغل

7
8
9
10
11
12
13
14

وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

توضیحات
شهید سید محمد حسین مصباح
حجت االسالم الحاج سید محمد عیسی
 1317هجری شمسی
 42ساله
تحصیالت ابتدایی و صرف و نحو را نزد پدر و سپس نزد آیت هللا شیخ عزیز هللا و پس
از آن نزد آیت هللا میر علی احمد حجت
معلم در لیسۀ نادریه  ،استاد در مسجد جامع الجواد در رشته های اصول فلسفه روش
ریالیسم عالمه طباطبایی  ،منطق المظفر  ،حاشیه مال عبدالل در منطق سیوطی و شرح
المعه در فقه
متأهل
 7پسر و  1دختر
8-1 / 6-1
فوت شده اند
فرزندان
وزیر آباد کابل
از منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید سید محمد حسین مصباح بعد از ظهر روز چهار شنبه  4دلو سال  1357به اسارت
برده شد .پسر شهید سید محمد حسین مصباح به نام سید محمد طاهر مصباح زاده
(شمیم) با شماره مسلسل  1583در انجمن خانواده شهدای افغانستان ثبت و راجستر شده
اند.

مشخصات شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
سید محمد حسین مصباح
محمد عیسی
مدرس و مبلغ

شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح Sayed Mohammad Hussain Mesbah

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Mohammad Hussain Mesbah
Number of registration card: 1528

شهرت مکمله شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح

1528 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 افغانستان/  کابل1357  دلو سال4

 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

4498 Page 160
07.09.1358 - (28.11.1979)
Sayed Mohammad Hussain Mesbah
Mohammad Isa
Religious Lecturer

Shah Mohammad Hussain Mesbah
Mohammad Isa

1938
04.11.1357 – (24.01.1979)
42
Islamic theology
Married
7 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
سید ذبیح مصباح زاده
Tel. : 0031104837893
Mob.: 0031647107042
Holland
Zabi_mesbah@hotmail.com
07.02.2015

Sayed Mohammad Hussain Mesbah شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح

 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح

شماره مسلسل 1528
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Mohammad Hussain Mesbah
Number of registration card: 1528
 4دلو سال  1357کابل  /افغانستان

 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح Sayed Mohammad Hussain Mesbah

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح

شماره مسلسل 1528
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Mohammad Hussain Mesbah
Number of registration card: 1528
 4دلو سال  1357کابل  /افغانستان

 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح Sayed Mohammad Hussain Mesbah

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح

شماره مسلسل 1528
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Mohammad Hussain Mesbah
Number of registration card: 1528
 4دلو سال  1357کابل  /افغانستان

 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید حجت االسالم سید محمد حسین مصباح Sayed Mohammad Hussain Mesbah

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حیدر محمودی
شماره مسلسل1530
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi
Number of registration card: 1530
حوت  1357والیت بامیان  /افغانستان
 19ثور  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید سید محمد حیدر محمودی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 585صفحه 14
شماره در لیست هالند التین
 581صفحه 25
شماره در لیست اگسا
قلمی  587صفحه  / 20تایپی 595
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  19ثور 1358

مشخصات خانوادگی شهید سید محمد حیدر محمودی
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
حجت االسالم سید حیدر محمودی
حجت االسالم سید اکبر محمودی
 1331هجری شمسی
 27ساله
تحصیالت حوضه ای در مدرسه علمیه آقای رییس در یکه ولنگ  6 ،سال در هرات
درس حوضه آموخت سپس به مشهد رفت و تا  2سال درس خارج را هم پیش برده بودند.
مبلغ دین
مجرد

خواهر و برادران
والیت بامیان ولسوالی یکه لنک
به اتفاق پدر شان به اسارت برده شده اند و احتماال از منزل مسکونی بوده باشد.
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
پدر شهید سید محمد حیدر محمودی به نام حجت االسالم سید محمد اکبر محمودی نیز به
دست حذب دموکراتیک خلق به شهادت رسیده است .که برای پدر شهید شان نیز در
انجمن خانواده شهدای افغانستان با شماره مسلسل  1583کارت هویت تهیه شده است.
بیوگرافی شان در ذیل این کارت درج شده است

مشخصات شهید سید محمد حیدر محمودی در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
محمد حیدر
محمد اکبر
مال امام
خمینی
یکاولنگ

شهید سید محمد حیدر محمودی Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi

با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi
Number of registration card: 1530
 افغانستان/  والیت بامیان1357 حوت
 افغانستان/  کابل1358  ثور19

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید سید محمد حیدر محمودی
1530شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

581 Page 25
19.02.1358 approx.(10.05.1979)
Mohammad Haidar
Mohammad Akbar
Mullah
Yakaolang
Khomeini

Mohammad Haidar
Mohammad Akbar

1952
??.12.1357 approx.(??.03.1979)
27
Islamic theology
single

Brothers
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
داکتر محمد حسن

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007590362509
08.02.2015

Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi شهید سید محمد حیدر محمودی

 ورثه شهید: با همکاری

 جناب سید محمد علی صادقی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید سید محمد حیدر محمودی
شماره مسلسل1530
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi
Number of registration card: 1530
حوت  1357والیت بامیان  /افغانستان
 19ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد حیدر محمودی Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi

با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حیدر محمودی
شماره مسلسل1530
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 4 of 9

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi
Number of registration card: 1530
حوت  1357والیت بامیان  /افغانستان
 19ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد حیدر محمودی Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi

با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حیدر محمودی
شماره مسلسل1530
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi
Number of registration card: 1530
حوت  1357والیت بامیان  /افغانستان
 19ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد حیدر محمودی Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi

با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حیدر محمودی
شماره مسلسل1530
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi
Number of registration card: 1530
حوت  1357والیت بامیان  /افغانستان
 19ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد حیدر محمودی Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi

با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حیدر محمودی
شماره مسلسل1530
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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شهید سید محمد حیدر محمودی Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi
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Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi
Number of registration card: 1530
حوت  1357والیت بامیان  /افغانستان
 19ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد حیدر محمودی Sayed Mohammad Haidar Mahmoudi

با معرفی  :جناب سید محمد علی صادقی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد مهدی مدنی
شماره مسلسل1555

Sayed Mohammad Mahdi Madani
Number of registration card: 1555
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 21سرطان  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید محمد مهدی مدنی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 3072صفحه 69
شماره در لیست هالند التین
 3069صفحه 110
شماره در لیست اگسا
قلمی  3085صفحه  / 97تایپی 284
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  21سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید سید محمد مهدی مدنی
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
سید محمد مهدی مدنی
سید علی جان علم الهدی
 1312هجری شمسی
 46ساله
حوضه علمیه نجف اشرف و در کابل نزد بزرگان بخصوص نزد پدر بزرگوارشان آیت
هللا علم الهدی درس حوضه را پیش برده اند.
مبلغ دین و تجارت
متأهل
 4پسر و یک دختر
5-1/3-1
در قید حیات نیستند
فرزندان
گوالیی کارته سه کابل
از منزل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید سید محمد مهدی مدنی در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
سید محمد مهدی
سید علی جان
تجار
خمنیست
چنداول

شهید سید محمد مهدی مدنی Sayed Mohammad Mahdi Madani
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد مهدی مدنی
1555شماره مسلسل

Sayed Mohammad Mahdi Madani
Number of registration card: 1555
 افغانستان/  کابل1358  سرطان3
 افغانستان/  کابل1358  سرطان21

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

3069 Page 110
21.04.1358 approx.(12.07.1979)
Sayed Mohammad Mehdi
Sayed Ali Jan
Business Man
Chindaul
Khomeini

Sayed Mohammad Mehdi
Sayed Ali Jan

1933
28.02.1358 approx.(19.05.1979)
46
Islamic theology
Married
5 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
سید عابد مدنی صاحب برنامه تلویزیونی چهره های آشنا
0017075447950
0017077587043
 سانفرانسسکو/ امریکا
abid.madani@yahoo.com
https://www.facebook.com/abid.madani.7/friends
26.02.2015

Sayed Mohammad Mahdi Madani شهید سید محمد مهدی مدنی
 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سید محمد مهدی مدنی
شماره مسلسل1555
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mohammad Mahdi Madani
Number of registration card: 1555
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 21سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد مهدی مدنی Sayed Mohammad Mahdi Madani
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد مهدی مدنی
شماره مسلسل1555
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mohammad Mahdi Madani
Number of registration card: 1555
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 21سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد مهدی مدنی Sayed Mohammad Mahdi Madani
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358
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تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Sayed Mohammad Mahdi Madani
Number of registration card: 1555
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان
 21سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد مهدی مدنی Sayed Mohammad Mahdi Madani
با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میر گل
شماره مسلسل 1577

Mir Gol
Number of registration card: 1577

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 8سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید میر گل بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2885صفحه 65
شماره در لیست هالند التین
 2893صفحه 103
شماره در لیست اگسا
قلمی  2901صفحه  / 92تایپی 112
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  8سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید میر گل
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید میر گل
گل احمد
 1329هجری شمسی
 29ساله
صنف ششم
دکاندار
متأهل
 4فرزند
 1ــ1
در قید حیانتد
فرزندان
وزیر آباد کابل
وزیر آباد
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید میر گل در لیست اگسا
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توضیحات
میر گل
گل احمد
لیالمی فروش
خمینیست
قلعه موسی

شهید میر گل Mir Gol
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Mir Gol
Number of registration card: 1577

شهرت مکمله شهید میر گل
1577 شماره مسلسل

 افغانستان/  کابل1358  سرطان8

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

2893 Page 103
08.04.1358 – (29.06.1979)
Mir Gol
Gol Ahmad
Merchant Second Hand Clothes
Qala-E-Musa
Khomeini

Mir Gol
Gol Ahmad

1950
29
preliminary
Married
4 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
تقی باقری
سر کاریز قلعه شهاده
0093778879363
 افغانستان/ کابل
Taqi.bageri84@gmail.com
01.08.2015

Mir Gol شهید میر گل
 ورثه محترم: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید میر گل
شماره مسلسل 1577

Mir Gol
Number of registration card: 1577

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 8سرطان  1358کابل  /افغانستان
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شهید میر گل Mir Gol
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میر گل
شماره مسلسل 1577

Mir Gol
Number of registration card: 1577

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 8سرطان  1358کابل  /افغانستان
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شهید میر گل Mir Gol
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میر گل
شماره مسلسل 1577

Mir Gol
Number of registration card: 1577

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 8سرطان  1358کابل  /افغانستان
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شهید میر گل Mir Gol
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید میر گل
شماره مسلسل 1577

Mir Gol
Number of registration card: 1577

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

 8سرطان  1358کابل  /افغانستان
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شهید میر گل Mir Gol
با همکاری  :ورثه محترم
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد اکرم سلطانی
شماره مسلسل 1590

Mohammad Akram Sultani
Number of registration card: 1590
سرطان  1358کابل  /افغانستان
 25جوزا 1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد اکرم سلطانی .بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2131صفحۀ 48
شماره در لیست هالند التین
 2134صفحۀ 77
شماره در لیست اگسا
قلمی  2149صفحۀ  / 68تایپی 574
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  25جوزا  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد اکرم سلطانی
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9
10
11
12
13
14

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
محمد اکرم سلطانی
حاجی محب علی
اول حوت  1323هجری شمسی  /جاغوری
 35ساله
تا سال سوم در فاکولته اقتصاد کابل و سپس به عنوان معلم در لیسه جاغوری ایفای
وظیفه می نمودند.
معلم در لیسه جاغوری
متأهل
 4پسر و  5دختر
4-5-10
در قید حیات هستند
فرزندان
محل سکونت در سنگماشه جاغوری
از اتاقی که بر حسب وظیفه در غزنی سکونت داشته اند
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
تعداد زیادی از خانواده این شهید نیز به شهادت رسیده اند و بعضا در لیست 5000
شهید خاد درج شده و در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.

مشخصات شهید محمد اکرم سلطانی.در لیست اگسا
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توضیحات
محمد اکرم
محب علی
معلم
اشرار
مسکونه جاغوری

محمد اکرم سلطانی Mohammad Akram Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد اکرم سلطانی
1590 شماره مسلسل

Mohammad Akram Sultani
Number of registration card: 1590
 افغانستان/  کابل1358 سرطان
 افغانستان/ کابل1358  جوزا25

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

2134 page 77
25.03.1358 – 15.06.1979
Mohammad Akram
Moheb Ali
Teacher
Jaghuri- Ghazni
Ashrar

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

Mohammad Akram
Moheb Ali
1944
04.1358 – 07.1979
35
Academic
Married
9 children
Yes
children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
همسر فاطمه نثار و فرزند جمشید علی آژیر ابراهیمی

 نروژ،  کانادا، ویرجنیای امریکا

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت فرزندان
4
آدرس ایمیل
5

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com
https://www.facebook.com/fatima.nessar.12
25.05.2016

Mohammad Akram Sultani محمد اکرم سلطانی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

6
7
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شهرت مکمله شهید محمد اکرم سلطانی
شماره مسلسل 1590
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Akram Sultani
Number of registration card: 1590
سرطان  1358کابل  /افغانستان
 25جوزا 1358کابل  /افغانستان

محمد اکرم سلطانی Mohammad Akram Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد اکرم سلطانی
شماره مسلسل 1590
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Akram Sultani
Number of registration card: 1590
سرطان  1358کابل  /افغانستان
 25جوزا 1358کابل  /افغانستان

محمد اکرم سلطانی Mohammad Akram Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد اکرم سلطانی
شماره مسلسل 1590
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Akram Sultani
Number of registration card: 1590
سرطان  1358کابل  /افغانستان
 25جوزا 1358کابل  /افغانستان

محمد اکرم سلطانی Mohammad Akram Sultani
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد مختار انور
شماره مسلسل 5043

Mohammad Mokhtar Anwar
Number of registration card: 5043
 2سرطان  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد مختار انور بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید محمد مختار انور
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
محمد مختار انور
حاجی محمد انور مشهور به رییس انور
 1340هجری شمسی
 18ساله

مجرد

خانواده

در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید محمد مختار انور مربوط تنظیم جمعیت اسالمی افغانستان بود و خدمات زیادی در
راه جهاد انجام داد  .در واقعۀ قیام چنداول دستگیر شده اند.

مشخصات شهید محمد مختار انور در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

محمد مختار انور Mohammad Mokhtar Anwar
با همکاری  :جناب رفیع رستمی
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد مختار انور
5043 شماره مسلسل

Mohammad Mokhtar Anwar
Number of registration card: 5043
 افغانستان/  کابل1358  سرطان2
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Mokhtar Anwar
Haji Mohammad Anwar
1961
02.04.1358.(23.01.1979)
18
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun
توضیحات

09.07.2015

Mohammad Mokhtar Anwar محمد مختار انور
 جناب رفیع رستمی: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید محمد عارف
شماره مسلسل 5045

Mohammad Aref
Number of registration card: 5045
سرطان  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد عارف بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید محمد عارف
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید محمد عارف
حیدر علی
 1329هجری شمسی
 29ساله
فارغ التحصیل لیسه عالی استقالل دوره کورس دوا سازی وزارت صحت عامه
مالک دوا خانه سنایی

وزیر آباد کابل
از محل کار
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
بعد از واقعه چنداول به اسارت برده شده اند.

مشخصات شهید محمد عارف در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید محمد عارف Mohammad Aref
با همکاری  :جناب رفیع رستمی
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد عارف
5045 شماره مسلسل

Mohammad Aref
Number of registration card: 5045
 افغانستان/  کابل1358 سرطان
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Aref
Haidar Ali
1950
??.04.1358 - (??.06.1979)
29
Pharmacologist

Kabul / Polcharkhi Poligun
توضیحات

10.07.2015

Mohammad Aref شهید محمد عارف
 جناب رفیع رستمی: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید محمد عارف
شماره مسلسل 5045
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Aref
Number of registration card: 5045
سرطان  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

شهید محمد عارف Mohammad Aref
با همکاری  :جناب رفیع رستمی
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جکتورن محمد قسیم
شماره مسلسل 5046

Colonel Mohammad Qassim
Number of registration card: 5046
 23ثور  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید جکتورن محمد قسیم بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید جکتورن محمد قسیم
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
جکتورن محمد قسیم
محمد هاشم فرزند محب علی
 39ساله
 1319هجری شمسی
جکتورن
جکتورن فرقه  7ریشخور  ،فرقه  12و ریاست وسله تون شهر آرا

از محل وظیفه
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
از طرف ورثه شهید جکتورن محمد قسیم معلوماتی در روزنامه چاپ شده که از در ذیل
جدولها در کارت هویت شهید درج گردیده است.

مشخصات شهید جکتورن محمد قسیم در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

جکتورن محمد قسیم Colonel Mohammad Qassim
با همکاری  :جناب رفیع رستمی
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید جکتورن محمد قسیم
5046 شماره مسلسل

Colonel Mohammad Qassim
Number of registration card: 5046
 افغانستان/  کابل1358  ثور23
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Qassim
Mohammad Hashem
1940
23.02.1358 – (13.05.1979)
39
Academic

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

10.07.2015

Colonel Mohammad Qassim جکتورن محمد قسیم
 جناب رفیع رستمی: با همکاری
 انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید جکتورن محمد قسیم
شماره مسلسل 5046
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Colonel Mohammad Qassim
Number of registration card: 5046
 23ثور  1358کابل  /افغانستان
موجود نیست

جکتورن محمد قسیم Colonel Mohammad Qassim
با همکاری  :جناب رفیع رستمی
با معرفی  :انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید امیر جان منگل
شماره مسلسل 5064

Amir Jan Mangal
Number of registration card: 5064
اسد  1358غزنی  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید امیر جان منگل بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید امیر جان منگل
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
امیر جان منگل
محمد عثمان
1334
 23ساله
فارغ تحصیل ادبیات دری دانشگاه کابل
استاد در لیسه سنایی غزنی
متأهل
 2فرزند  1 /دختر و  1پسر
1-7
در قید حیات هست
فرزندان
قریه بهلول صاحب غزنی
منزل شان واقع مسجد جمع اولیا غزنی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شهید امیر جان منگل به نام عبدالمتین با شماره مسلسل  1578در انجمن خانواده
شهدای افغانستان راجستر شده اند.

مشخصات شهید امیر جان منگل در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

امیر جان منگل Amir Jan Mangal
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید امیر جان منگل
5064 شماره مسلسل

Amir Jan Mangal
Number of registration card: 5064
 افغانستان/  غزنی1358 اسد
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Amir Jan Mangal
Mohammad Osman
1955
??.05.1358 approx. (??.12.1979)
23
Academic
Married
2 Children
Yes
Children
Gazni / Afghanistan

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(نماینده انجمن زون غزنی
0093799001215
 است7  غزنی با کد/ محل سکونت فرزند شهید افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
04.12.2015

Amir Jan Mangal امیر جان منگل
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب

Mohammad Yaqub
Number of registration card: 6018
1357 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۱۸ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵7 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره در ﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎرھدرﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادگ ﯾﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

دګرﻣن ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب
ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف

اﻓﺳر ﻓرﻗﮫ  12ګردﯾز ،ﻗول اردوی ﻧﻣﺑر  3ﭘﮑﺗﯾﺎ

ﻗرﯾﮫ ﺑﺎزار ﺑرﮐﯽ راﺟﺎن وﻟﺳواﻟﯽ ﺑرﮐﯽ ﺑرک وﻻﯾت ﻟوګر
از وﻻﯾت ﻟوګر
درﯾﮑﯽ ازﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯾﮕون ﭘﻠﭼرﺧﯽ
ډﮔرﻣن ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﻓرزﻧد ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﻧواﺳﮫ داراب  -ﻣﺳﻠﮏ  -ﻣﺧﺎﺑره  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﻗرﯾﮫ ﺑﺎزار ﺑرﮐﻲ
راﺟﺎن  ،وﻟﺳواﻟﻲ ﺑرﮐﻲ ﺑرک  ،وﻻﯾت ﻟوﮔر -اﻓﺳر ﻓرﻗﮫ  ۱۲ﮔردﯾز  ،ﻗول اردوي ﻧﻣﺑر  ۳ﭘﮑﺗﯾﺎ  -ﺷﺎم ﭘﻧﺞ
ﺷﻧﺑﮫ  ۸ﺳرطﺎن  ۱۳٥۷ﺑﯾن ﺳﺎﻋت  ۹و  ۱۰ﺷﺎم ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط دﺳت داﺷﺗن در ﮐودﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن
دﺳﺗﮕﯾر و ﭘس از ﺳﭘري ﮐردن  ۳٥روز زﻧدان در زﯾر زﻣﯾﻧﻲ داﻓﻊ ھواي ﮔردﯾز ﺑﺎ  ۱۷ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب
دﯾﮕر ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و ﺑﺎ ﺗﺣﻣل زﺟر و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﭘس از ﭼﻧدي ھﻣﮫ از زﻧدان ﭘل ﭼرﺧﻲ ﮐﺷﯾده ﺷده
و در ﭘوﻟﯾﮕون ﻗواي  ۱٥زرھدار ﭘل ﭼرﺧﻲ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد  .ﭘﺳر ﻣﺎﻣﺎي ډﮔرﻣن ﯾﻌﻘوب ﺑﮫ اﺳم ﻏوث
اﻟدﯾن ﻓرزﻧد ﻋﺑداﻟﺷﮑور ﻧواﺳﮫ ﻋﺑداﻟﻐﻔور ﻣﻌﻠم ﻟﯾﺳﮫ ﺑرﮐﻲ ﺑرک ﻧﯾزدر  ۱۹ﺛور  ۱۳٥۸ﯾﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم ﻋﻣوﻣﻲ
ﻣردم ﻟوﮔر ﺑر ﺿد رژﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻲ ﺧﻠق و ﭘرﭼم دﺳﺗﮕﯾر و ﭘس از ﭼﻧدي ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

Mohammad Yaqub
 Page1 of 2ﻣﺣﻣد ِﯾﻌﻘوب
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب

Mohammad Yaqub
Number of registration card: 6018
1357 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۶۰۱۸ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

۱۳۵7 :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Mohammad Yaqub
Mohammad Yosif

28/06/1978 (08/04/1357)

Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
Janan Shafaq
Sawab888(@)Facebook.com
ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

Mohammad Yaqub
 ﻣﺣﻣد ِﯾﻌﻘوبPage2 of 2
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
 ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۴۰۰ 6 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Mohammad Aref
Number of registration card: 4006
1358 Logar/ Afghanistan

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف ﻣﺟﯾدی ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
413
ﺻﺣﻔﮫ  15ﺷﻣﺎره 408
ﺻﺣﻔﮫ  13ﺷﻣﺎره413
1358/02/06

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف ﻣﺟﯾدی
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف ﻣﺟﯾدی
ﻣﺟﯾد ﺧﺎن
1322
36
ﻓﺎرغ ﺻﻧف 9
ﻣﺎﻣور دوﻟت
ﻣﺗﺎھﯾل
ﯾﮏ دﺧﺗر
وﻓﺎت ﮐرده
دﺧﺗرش
ﺳر ﮐﺎرﯾز ﻗﻠﻌﮫ ﺷﺎده ﮐﺎﺑل
از ﻣﻧزل ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺷﺎن
درﯾﮑﯽ ازﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯽ ﮔون ﭘﻠﭼرﺧﯽ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

15

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف ﻣﺟﯾدی در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف
ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد
ﻣدﯾر ﻣﺟﻠﮫ ﻗﺿﺎ
اﺧواﻧﯽ
ﻏزﻧﯽ

 Page1 of 6ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣدﻋﺎرف Mohammad Aref

ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده  :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
schahied@yahoo.de

ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ راﺷد رﺳﺗﻣﯽ

https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف
۴۰۰ 6 : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل
۱۳۵۸ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Mohammad Aref
Number of registration card: 4006
1358 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

413
1976/04/26
Mahamad Aref
Abdul majid
Secondary school
Kabul Qala e Shada
ikhwani

Abdul Majid
1322
1358/02/06 (1979/04/26
36
Secondary school
married
one
No
Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

07.02.2015
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

Mohammad Aref  ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣدﻋﺎرفPage2 of 6

ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ راﺷد رﺳﺗﻣﯽ

 ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ: ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
schahied@yahoo.de

https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۴۰۰ 6 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Mohammad Aref
Number of registration card: 4006
1358 Logar/ Afghanistan

 Page3 of 6ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣدﻋﺎرف Mohammad Aref

ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده  :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
schahied@yahoo.de

ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ راﺷد رﺳﺗﻣﯽ

https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۴۰۰ 6 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Mohammad Aref
Number of registration card: 4006
1358 Logar/ Afghanistan

 Page4 of 6ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣدﻋﺎرف Mohammad Aref

ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده  :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
schahied@yahoo.de

ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ راﺷد رﺳﺗﻣﯽ

https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۴۰۰ 6 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Mohammad Aref
Number of registration card: 4006
1358 Logar/ Afghanistan

 Page5 of 6ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣدﻋﺎرف Mohammad Aref

ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده  :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
schahied@yahoo.de

ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ راﺷد رﺳﺗﻣﯽ

https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺎرف
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۴۰۰ 6 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Mohammad Aref
Number of registration card: 4006
1358 Logar/ Afghanistan

" ﭘدرم رﻓت ﺗﺎ ﺑراﯾم ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﺑﯾﺂورد" ...
آﺧرﯾن ﺧﺎطره از دﺧﺗر ﭘﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﺟﯾدی:

ﺗﻣﺎم ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺎ در ﺷﮭر ﻏزﻧﯽ وﻟﯾواﻟﯽ ﺧواﺟﮫ ﻋﻣری ﻗرﯾﮫ ﮐﺎر ﮐﮫ زادﮔﺎه ﭘدری ﻣﺎﺳت ﻣﯾزﯾﺳﺗﯾم
ﭘدرم ﻋﺎرف ﻣﺟﯾدی ﭼون وظﯾﻔﮫ اش در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑود او در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در دھﻣزﻧﮓ اﻧﺎق داﺷت و ﺗﻧﮭﺎ در اﯾﺎم رﺧﺻﺛﯽ ھﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ دﯾدن ﻣﺎ و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻣﺎ ﺑﮫ ﻏزﻧﯽ ﻣﯾﺂﻣد.
در آﺧرﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ او آﻣد و ﺑﻌد از ﻧﻣﺎم ﺷدن رﺧﺻﺗﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ طرف ﮐﺎﺑل ﺣرﮐت ﻣﯾﮑرد.ﺻﺑﺢ ھﻣﺎن روز وﻗﺗر از روز ھﺎی
دﯾﮕر از ﺧواب ﺑر ﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود و ﻣن ﺷﻧﯾدن ﺣرﻓﮭﺎی ﭘدرم از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷدم دﯾدم ﮐﮫ ﭘدرم آﻣﺎده ﮔﯽ رﻓﺗن دارد ﻣن ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ وﻗت
از ﭘدرم دور ﺑودم و ﺧﯾﻠﯽ دوﺳﺗش داﺷﺗم از اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﺳﯾﺎر دق و دﻟﮕﯾر ﺷده ﺑودم ..ﭘدرم ﻣﯾﺧواﺳت از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﺷود ﻣﺎ ھﻣﮫ
او را ﺗﺎ دھن دروازه ھﻣراھﯽ ﮐردﯾم .ﭘدرم ﮐﮫ ﺣﺎﻟت ﻣرا درک ﻣﯾﮑرو ھﻧﮕﺎم ﺧدا ﺣﺎﻓظ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت :دﺧﺗرﯾﮏ داﻧﮫ ام ﺟﮕر ﺧون
ﻧﺑﺎش ﺑﮕو دﻓﻌﮫ ﺑﻌد ﮐﮫ آﻣدم ﭼﮫ ﺑراﯾت ﺑﯾﺂورم؟
ﻣن ﮐﮫ زﯾﺎد ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺳرﭘﺎﯾﯽ داﺷﺗم ﺑﮫ ﭘدرم ﮔﻔﺗم ﺑراﯾم ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﺑﯾﺂور .ھﻣﯾﻧطور ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻣﺎ ﺑرای ﺑﻌﺛﯽ
ﭼﺎدر و ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾز ھﺎی دﯾﮕر وﻋده داد و ﮔﻔت اﮔر زﻧده ﺑودم ﺑرای ھﻣﮫ ﺗﺎن ﭼﯾزی ھﺎﯾﮑﮫ وﻋده دادم ﻣﯾﺂورم .و ﺑﺎ ﺧدا
ﺣﺎﻓظﯽ ﺑﺎزھم روی ﻣره ﺑوﺳﯾد و ﮔﻔت ﺳوﻏﺎت دﺧﺗر ﯾﮑداﻧﮫ ام ھرﮔز ﻓراﻣوﺷم ﻧﻣﯾﺷود
ﭘدرم رﻓت ﺗﺎ ﺑراﯾم ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﺑﯾﺂورد..
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ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده  :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
schahied@yahoo.de

ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ راﺷد رﺳﺗﻣﯽ

https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

شهرت مکمله شهید امیر جان منگل
شماره مسلسل 5064

Amir Jan Mangal
Number of registration card: 5064
اسد  1358غزنی  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید امیر جان منگل بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید امیر جان منگل
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
امیر جان منگل
محمد عثمان
1334
 23ساله
فارغ تحصیل ادبیات دری دانشگاه کابل
استاد در لیسه سنایی غزنی
متأهل
 2فرزند  1 /دختر و  1پسر
1-7
در قید حیات هست
فرزندان
قریه بهلول صاحب غزنی
منزل شان واقع مسجد جمع اولیا غزنی
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شهید امیر جان منگل به نام عبدالمتین با شماره مسلسل  1578در انجمن خانواده
شهدای افغانستان راجستر شده اند.

مشخصات شهید امیر جان منگل در لیست اگسا

Page 1 of 2
تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

امیر جان منگل Amir Jan Mangal
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب بالل واجد رحیمیار
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید امیر جان منگل
5064 شماره مسلسل

Amir Jan Mangal
Number of registration card: 5064
 افغانستان/  غزنی1358 اسد
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Amir Jan Mangal
Mohammad Osman
1955
??.05.1358 approx. (??.12.1979)
23
Academic
Married
2 Children
Yes
Children
Gazni / Afghanistan

توضیحات
)بالل واجد رحیم یار(نماینده انجمن زون غزنی
0093799001215
 است7  غزنی با کد/ محل سکونت فرزند شهید افغانستان
Chelsea.co.afmail.com
https://www.facebook.com/belal.wajed.5
04.12.2015

Amir Jan Mangal امیر جان منگل
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب بالل واجد رحیمیار: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید دمحم ظاهر

Mohammad Zahir
Number of registration card: 6003
1358 Logar/ Afghanistan

شماره مسلسل۶۰۰۳:
تاریخ اسارت۱۳۵۸ :
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصاتشهیددمحم ظاهر برمبنای لیست افشاشده
شماره
1
2
3
4

آدرس لیست
شماره درلیست هالند فارسی
شماره درلیست هالندالتین
شماره درلیست اگسا
تاریخ شهادت درج درلیست اگسا

توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجودنیست

مشخصات خانوادگی شهید دمحم ظاهر
توضیحات
دمحم ظا هر
دمحم حلیم

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
ازکدام محل اسیرشد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره

شهرت مکمله

توضیحات

1
2
3
4
5

نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

موجود نیست
موجود نیست

 ۱۲اسد ۱۳۵۸
فارغ التحصیلمکتب حربی مسلکپیاده
قومندان تولی در قوای باالحصار کابل
متاهل

قریه هوتخیل وولسوالی ده سبز والیت کابل
ازباالحصار کابل
معلوم نیست در چمن حضوری باالحصار کابل با سر او فوتبال می کردند
جگتورن دمحم ظاهر فرزند دمحم حلیم نواسه عجب خان  -مسلک پیاده  -مسکونه قریه هودخیل  ،ولسوالي ده
سبز  ،والیت کابل  -قوماندان تولي در قواي باال حصار کابل  ۱۲ -اسد سال  ۱۳٥۸هجري شمسي در قیام
قواي نظامي باال حصار کابل که بر ضد دولت کمونیستي صورت گرفت توسط رژیم کمونیستي خلق و
پرچم به شکل بي رحمانه یي به شهادت رسید به شکلي که پس از سرکوب این قیام  ،کمونیستان خلق و
پرچم سر هاي قیام کننده گان را از تن جدا کرده باالي سر این شهیدان در چمن حضوري کابل فوتبال
میکردند

مشخصات شهید دمحم ظاهر در لیست اگسا

 Page1 of 3دمحم ظاهر Mohammad Zahir
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شهرت مکمله شهید دمحم ظاهر

Mohammad Zahir
Number of registration card: 6003
1358 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۶۰۰۳:شماره مسلسل
۱۳۵۸ :تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Not there
“
“
“

Mohammad Zahir
Mohammad Aleam
02/08/1979 (12/05/1358)
Academic in Army

Kabul ??? they ware plaing football game by
his head in the Ballahser kabul“s Popleic feeld

توضیحات
Janan Shafaq
Sawab888(@)Facebook.com
جانان شفق

07.02.2015

شماره اطالعات درخواستی
ولیدم
1
شمارهتلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محلسکونت
4
آدرسایمیل
5
آدرسفیسبوک
6
تاریختهیهکارتهویت
7

Mohammad Zahir  دمحم ظاهرPage2 of 3
schahied@yahoo.deتهیه کننده مسعوده رستمی با معرفی جانان شفق در فیسبوک انجمن خانواده شهدای افغانستان
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شهرت مکمله شهید دګروال دمحم انور

Mohammad Anwar
Number of registration card:6006
1357 Logar/ Afghanistan

شماره مسلسل ۶۰۰۶:
تاریخ اسارت۱۳۵7 :
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید دګروال دمحم انور برمبنای لیست افشاشده
شماره
1
2
3
4

آدرس لیست
شماره درلیست هالندفارسی
شماره درلیست هالندالتین
شماره درلیستاگسا
تاریخ شهادت درج درلیست اگسا

توضیحات
موجود نیست

موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید دګروال دمحم انور
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
ازکدام محل اسیرشد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

توضیحات
دګروال دمحم انور
غالم نقشبند

افسر فرقه  12ګردیز،قول اردو نمر 3پکتیا
متاهل

قصبه ملک عباداله یا قلعه عباد،قریه شاه مزار  ،ولسوالی برکی برک لوګر
از ګردیز
دریکی ازگورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
ډگروال دمحم انور فرزند غالم نقشبند  -مسلک توپچي  -مسکونه قصبه ملک عباداله یا قلعه عباد  ،قریه شاه
مزار  ،ولسوالي برکي برک  ،والیت لوگر  -افسرفرقه  ١٢گردیز ،قول اردوي نمبر  ٣پکتیا  -موصوف به
ارتباط واتهام دست داشتن درکودتاي ډگروال عظیم خان شام پنج شنبه  ٨سرطان  ١٣٥٧هجري شمسي بین
ساعت  ٩و  ١٠شام دستگیرو پس ازگذراندن  ٣٥روز زندان درتاسیساتي زیر زمیني دافع هوایي گردیزبا
 ١٧تن دیگرازیاران وهمدستان خود ازطرف شب به کابل بورده شد  .دراصل  ٧٠نفرصاحب منصب از
دریم بریدمن الي ډگروال درفرقه  ١٢و قطعات مربوطه آن درگردیزبه ارتباط دست داشتن درکودتاي
ډگروال عظیم خان دستگیرشدند این  ٧٠نفر بعد ازتحقیقات و بعد از گذشت چند روز به  ٣کته گوري یا ٣
گروپ تقسیم شدند  .گروپ اول که  ٢٧نفر بودند و گروپ دوم که  ٢٥نفر بودند پس از سپري کردن پنج
ماه زندان در گردیزبه کابل منتقل شدند و درکابل پس از سپري کردن یک ماه زندان درپل چرخي دراثر
سپردن تعهد رهایي یافتند بجز ٣نفر که الي ماه جدي  ١٣٥٨و عفوه عمومي در زندان پل چرخي
بسربوردند این  ٣نفر عبارت بودند از تورن دمحم کمال از لکڼ خوست  -لومړیبریدمن شرف الدین از اندړ
غزني و دریم بریدمن دین دمحم از جرم بدخشان و اما گروپ سوم که  ١٨نفر بودند و ډگروال دمحم انورخان
نیز جز آن بود شبانه به زندان پل چرخي کابل منتقل شدند و پس از چندي همه از زندان پل چرخي کشیده
شده و درپولیگون قواي  ١٥زرهدار پل چرخي به شهادت رسیدند  .این  ١٨نفر اینها بودند  - ١ -ډگروال
دمحم انور از شاه مزار لوگر  - ٢ -ډگرمن خان زمان از هودخیل کابل  - ٣ -ډگرمن احمد شاه از دمحم آغه
لوگر  - ٤ -ډگرمن سید علم از پاد خواب شانه لوگر  - ٥ -ډگرمن دمحم یعقوب از برکي راجان لوگر - ٦ -
جگتورن نورعلي شاه از لکڼ خوست  - ٧ -جگتورن جمیل از گردیز پکتیا  - ٨ -جگتورن عبدالقیوم از
زرمت پکتیا  - ٩ -تورن عبدالدمحم اززرمت پکتیا  - ١٠ -تورن عبدالمنان از قره باغ غزني  - ١١ -تورن
ضیالدین از کالغچ سفال مرکز غزني  - ١٢ -لومړي بریدمن عبدالقدیر از کټواز پکتیکا  - ١٣ -لومړي
بریدمن دمحم یوسف از ده یک غزني  - ١٤ -لومړي بریدمن غالم علي از مټا خان پکتیکا  - ١٥ -لومړي
بریدمن دراني از اندړ غزني  - ١٦ -دوهم بریدمن سید نبي از شهر گردیز پکتیا  - ١٧ -دریم بریدمن زرگر
از گردیز پکتیا  - ١٨ -دریم بریدمن نوروز از پاد خواب شانه لوگر  .ناگفته نباید گذاشت که ډگروال انور
 .خان قومانده کودتاي ډگروال عظیم خان درفرقه  ١٢گردز وقول اردوي پکتیا را عهده داربود
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شهرت مکمله شهید دګروال دمحم انور

Mohammad Anwar
Number of registration card:6006
1357 Logar/ Afghanistan

۶۰۰۶: شماره مسلسل
۱۳۵7 :تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید دګروال دمحم انور در لیست اگسا
توضیحات

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

-

Nr.
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Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
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Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
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Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شماره
1
2
3
4
5

-

Mohammad Anwar

Ghollaom Naqshband
1978/06/028 (07/04/01357)

Mar

Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیتوصیحاتحات
توضیحات
Jann Shafaq جانان شفق
Sawab888(@)Facebook.com
آدرس فیسبوک

07.02.2015

شماره اطالعات درخواستی
ولیدم
1
شمارهتلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محلسکونت
4
آدرسایمیل
5
آدرسفیسبوک
6
تاریختهیهکارتهویت
7

Mohammad Anwar شهید دګروال دمحم انورPage2 of 4
schahied@yahoo.deتهیه کننده مسعوده رستمی با معرفی جانان شفق در فیسبوک انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید داکتر محمد حسین نهضت
شماره مسلسل 1519
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Dr. Mohammad Hussain Nohsat
Number of registration card: 1519
 28حمل  1358کابل  /افغانستان
 29حمل  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید داکتر محمد حسین نهضت بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 262صفحه 6
شماره در لیست هالند التین
 261صفحه 10
شماره در لیست اگسا
قلمی  263صفحه  / 8تایپی 272
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  29حمل  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید داکتر محمد حسین نهضت
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت

6

شغل

7
8
9
10
11
12
13
14
15

وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
شهید داکترمحمد حسین نهضت
استاد غالم حسن خان

 1298هجری شمسی
 60ساله
در بیوگرافی که ذیل این فرمه درج شده کامل توضیح داده شده است.
استاد ادبیات در لیسه های استقالل ،حبیبیه و غازی  ،در زمان صدرات شاه محمود
نماینده مردم و وکیل شورا  ،از سال  1343استاد در فاکولته تعلیم وتربیه  ،خدمت در
صدارت و کار مطبوعاتی  ،پس از کودتای  26سرطان کار در دیوان محاسبات
متأهل
 4پسر و  4دختر
8/2
فوت شدند
فرزندان
مسکونه جمال مینه
از منزل مسکونی شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
بیوگرافی شهید داکتر محمد حسین نهضت ذیل این مطالب درج گردیده است

مشخصات شهید داکتر محمد حسین نهضت در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
محمد حسین نهضت
غالم حسین
مامور
خمینی
مسکونه جمال مینه

داکتر محمد حسین نهضت Dr. Mohammad Hussain Nohsat
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Dr. Mohammad Hussain Nohsat
Number of registration card: 1519
 افغانستان/  کابل1358  حمل28
 افغانستان/  کابل1358  حمل29
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Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
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Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید داکتر محمد حسین نهضت
1519 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

261 Page 10
29.01.1358 approx.(20.04.1979)
Mohammad Hussain Nohsat
Gholam Hussain
Official
Jamal-Mina Kabul

Mohammad Hussain Nohsat
Gholam Hussain

1919
28.01.1358 approx.(19.04.1979)
60
Academic
Married
8 Children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
داکتر علی نهضت
004917682070856
( آلمان ـ کایزرس الوترن2-2) Germany- Kaiserslautern
nohzat@gmx.de
https://www.facebook.com/ali.nohzat?fref=ts
20.10.2014

Dr. Mohammad Hussain Nohsat داکتر محمد حسین نهضت
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر راشد رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید داکتر محمد حسین نهضت
شماره مسلسل 1519
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تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Dr. Mohammad Hussain Nohsat
Number of registration card: 1519
 28حمل  1358کابل  /افغانستان
 29حمل  1358کابل  /افغانستان

استاد شهید محمد حسین نهضت فرزند مرحوم غالم حسن خان در سال ( )1298شمسی در شهرکابل دیده به جهان گشود .مرحوم
غالم حسن خان با مرحوم آقا میر آقا خان و مرحوم مولوی عبدالقدیر خان از زعمای قوم و بانیان مکتب صداقت که از جمله
اولین مکاتب در تاریخ معارف افغانستان بود بودند .این مکتب در مراد خانی کابل بود که بعدا به مکتب حبیبیه پیوست.
استاد نهضت علوم متداوله را نزد پدر آموخت و وارد مکتب دارالمعلمین گردید .پس از فراغت از تحصیل به رشته پدر در مکتب
صنایع کابل مشغول تدریس گردید اما همزمان در مکتب شبانه ( اِشپی لیسه ) تحصیل را تا سطح بکلوریا ادامه داد .او نزد اساتید
وقت به فرا گیری ادبیات عربی ،منطق ،فلسفه و فقه و اصول پرداخت .او به زبان پشتو و انگلیسی تسلط کامل داشته و تدریس
می نمود و در مکاتب استقالل ،حبیبیه و غازی به تدریس ادبیات فارسی پرداخت .اساتید همزمان استاد ،مرحوم استاد جاوید و
مرحوم گویا اعتمادی بودند
شهید نهضت ،سخنور ماهر و روشنفکر واقعی و مخالف خرافات در مذهب بود سخنرانی های استاد در تکایا و مجالس مذهبی
زبان زد خاص و عام بود.او مدافع جدی وحدت ملی بوده و با هر عاملی که سبب تفرقه میان مردم می گردید مبارزه نموده و به
تمام مذاهب اسالمی احترام می گذاشت .بنا بر سیاست های وقت مدتی از رفتن به مکتب برای تحصیل منع گردید ،اما این
محرومیت ها هیچگونه اثری بر روحیه وطن دوستی او نگذاشت و همواره از وحدت ملی دفاع می کرد .او به حزب وطن پیوست
در نشریه های آن حزب مقاالتی نگاشت .در اولین انتخابات آزاد بلدیه که در زمان صدرات شاه محمود خان بر گزار گردید استاد
کاندیدا شد و با رأی باال به عنوان نماینده مردم برگزیده شد ،در این مدت به عنوان منشی بلدیه انجام وظیفه نمود
در طول این وکالت ،نهضت محبوبیت زیاد یافت و همزمان با آن سخنرانی های جذاب او که خواه ناخوا ه به مسایل سیاسی می
پرداخت باعث حساسیت رژیم نسبت به او گردید و رژیم مانع کاندیداتوری او در مرحله بعد گردید ،اما علی رغم آن مردم در
صندوق های رای اسم استاد را می نوشتند .در این جریان مسأله دستگیری عالمه بلخی و همراهانش اتفاق افتاد ،استاد به اتفاق
چند نفر از سران قوم عامل هجوم و حرکت مردم به شکل تظاهرات به طرف ساختمان والیت کابل گردیدند .طبق نظر صاحب
نظران ،این حرکت سیاسی در جو خفقان آور آن زمان دور از انتظار رژیم بود و رژیم را مجبور به تخفیف مجازات عالمه بلخی
و همدستانش کرد .به دنبال این حوادث استاد از ادامه تدریس در مکاتب محروم گردید
استاد به علت تنگی معیشت در موسسه نساجی مشغول کار گردید .که مساله دستگیری شهید میر علی اصغر شعاع.و شهادت
مظلومانه او در زندان های مخوف آن زمان رخ داد با تحویل جنازه ایشان رژیم دستور داد تشییع نشود مراسم فاتحه برگزار
نشود .اما او مراسم را برگزار کرد و بدنبال آن از موسسه نساجی سبک دوش گردید و خانه نشین شد .استاد بدنبال طرد شدن از
تمام ادارات دولتی مدتی با سرمایه بسیار اندک به تجارت پرداخت
پس از استقرار دموکراسی بدنبال وقایع  1343از استاد برای تدریس در فاکولته تعلیم و تربیه دعوت کردند و برای چندین سال
در آن فاکولته ادبیات و تربیت تدریس نمود.
مرحوم اعتمادی استاد را دعوت بکار کرد .نهضت از خدمت در صدارت اکراه داشت اما با اصرار زیاد مرحوم اعتمادی و
فضای باز ایجاد شده هر چند با اکراه پذیرفت .کار استاد کار مطبوعاتی بود بطوریکه انتقادات روز نامه ها و مجالت را بررسی
می کرد این ماموریت در زمان مرحوم داکتر ظاهر و مرحوم موسی شفیق ادامه یافت
پس از کودتای  26سرطان استاد چند سالی در دیوان محاسبات انجام وظیفه نمود و سپس متقاعد گردید .پس از کودتای هفت
ثور 1357استاد به علت همکاری ننمودن با حکومت کمونیستی با الخره در  28حمل  1358مامورین جهنمی رژیم بدون هر
گونه دلیلی استاد را بازداشت کردند که از آن به بعد هیچگونه اطالعی از ایشان بدست نیامد تا پس از  35سال انتظار خانواده
شان در سپتامبر سال  2013نام این شهید جاویدان نام و تاریخ ساز وطن ما افغانستان در لیست  5000نفری شهدا اگسا افشا
گردید.
داکتر محمد حسین نهضت Dr. Mohammad Hussain Nohsat
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید داکتر محمد حسین نهضت
شماره مسلسل 1519
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Dr. Mohammad Hussain Nohsat
Number of registration card: 1519
 28حمل  1358کابل  /افغانستان
 29حمل  1358کابل  /افغانستان

معلومات فوق بر گرفته شده از سایت پیام آفتاب است.
http://www.payam-aftab.com/fa/news/4713/
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داکتر محمد حسین نهضت Dr. Mohammad Hussain Nohsat
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر راشد رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید استاد محمد یوسف بینش
شماره مسلسل 1529 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Mohammad Yousuf Binesh
Number of registration card: 1529
 2دلو 1357
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید محمد یوسف بینش Mohammad Yussuf Binesh

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل 1531 :

Dr. Naqibullah Niazi
Number of registration card: 1531
 3دﻟو  1357ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 7ﻗوس  1358ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎ ﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره در ﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره در ﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
 4483ﺻﻔﺣﮫ 101
 4490ﺻﻔﺣﮥ 160
ﻗﻠﻣﯽ  4497ﺻﻔﺣﮫ /146ﺗﺎﯾﭘﯽ 59
 7ﻗوس  1358ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﮭﯾد داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
از ﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾر ﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺷﮭﯾد دﮔروال داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی
ﻣرﺣوم ﻋﺑدﷲ
 1311ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ
47
ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺣرﺑﯽ ﭘوھﻧﺗون در رﺷﺗﮫ طب
ﻣﺗﺧﺻص ﮔوش و ﮔﻠون و ﺑﯾﻧﯽ  ،ﺳر طﺑﯾب  ،رﺗﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ :دﮔروال ﻓرﻗﮫ ھﺷت ﻗرﻏﮫ
ﻣﺗﺄھل
ھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت  5ﻓرزﻧد داﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﮐﻧون  3ﻓرزﻧد در ﻗﯾد ﺣﯾﺎت اﻧد
)(1-1)(6-1
ﻓوت ﯾﺎﻓﺗﻧد
ﻓرزﻧدان
ﻗرﯾﮫ ﻧﯾﺎزی ﻣرﺑوط وﻟﺳواﻟﯽ ﺑګراﻣﯽ
از ﻣﺣل ﮐﺎر ﺷﺎن ) ﻓرﻗﮫ ھﺷت ﻗرﻏﮫ(
در ﯾﮑﯽ از ﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯾﮕون ﭘﻠﭼرﺧﯽ
ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت اﺳم اﯾن ﺷﮭﯾد ﺑزرﮔوار ﻧﻘﯾب ﷲ وﻟد ﻋﺑدﷲ اﺳت و ﮐﻠﻣﮫ ﺳﯾد در ﻟﯾﺳت
اﮔﺳﺎ ﺗوﺳط ﺧود ﺧﺎﯾﻧﯾن وﻗت اﺿﺎﻓﮫ ﮔردﯾده اﺳت.

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
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ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم  :ﺷراره ﺑﻠﺧﯽ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺳﯾد ﻧﻘﯾب ﷲ
ﺳﯾد ﻋﺑدﷲ

ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل

داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی Dr. Naqibullah Niazi

ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ  :ﺑﻧﯾﺎد ﺣﻘوق ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در ھﺎﻟﻧد

ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری  :اﻧﺟﻧﯾر ﻣﺳﻌود ﻧﯾﺎزی

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Dr. Naqibullah Niazi
Number of registration card: 1531
 ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن1357  دﻟو3
 ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن1358  ﻗوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی
1531 : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

4490 Page 160
07.09.1358 approx.(27.11.1979)
Sayed Naqibullah
Sayed Abdullah

Benihessar-Kabul

Naqibullah Niazi
Abdullah Niazi
1932
03.11.1357 approx.(23.01.1979)
47
Academic
Married
5 children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺳﯾد ﻣﺳﻌود ﻧﯾﺎزی
0031 63001004
Holland
masoud.niaz@gmail.com
https://www.facebook.com/Unity.and.Development
14.11.2014

Dr. Naqibullah Niazi داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی

 اﻧﺟﻧﯾر ﻣﺳﻌود ﻧﯾﺎزی: ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری

 ﺑﻧﯾﺎد ﺣﻘوق ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در ھﺎﻟﻧد: ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ

schahied@yahoo.de اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯽ دم
1
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت
4
آدرس اﯾﻣﯾل
5
آدرس ﻓﯾس ﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺎرت ھوﯾت
7
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 ﺷراره ﺑﻠﺧﯽ: ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل 1531 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
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ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم  :ﺷراره ﺑﻠﺧﯽ

Dr. Naqibullah Niazi
Number of registration card: 1531
 3دﻟو  1357ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 7ﻗوس  1358ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی Dr. Naqibullah Niazi

ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ  :ﺑﻧﯾﺎد ﺣﻘوق ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در ھﺎﻟﻧد

ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری  :اﻧﺟﻧﯾر ﻣﺳﻌود ﻧﯾﺎزی

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل 1531 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
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ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم  :ﺷراره ﺑﻠﺧﯽ

Dr. Naqibullah Niazi
Number of registration card: 1531
 3دﻟو  1357ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 7ﻗوس  1358ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی Dr. Naqibullah Niazi

ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ  :ﺑﻧﯾﺎد ﺣﻘوق ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در ھﺎﻟﻧد

ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری  :اﻧﺟﻧﯾر ﻣﺳﻌود ﻧﯾﺎزی

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی
ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل 1531 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
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ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم  :ﺷراره ﺑﻠﺧﯽ

Dr. Naqibullah Niazi
Number of registration card: 1531
 3دﻟو  1357ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
 7ﻗوس  1358ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

داﮐﺗر ﻧﻘﯾب ﷲ ﻧﯾﺎزی Dr. Naqibullah Niazi

ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ  :ﺑﻧﯾﺎد ﺣﻘوق ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در ھﺎﻟﻧد

ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری  :اﻧﺟﻧﯾر ﻣﺳﻌود ﻧﯾﺎزی

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر
شماره مسلسل 1534 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Ing. Sayed Abdul Hadi Naser
Number of registration card: 1534
اوایل سرطان 1358
 5سرطان  1358کابل افغانستان

مشخصات شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2501صفحه 56
شماره در لیست هالند التین
 2505صفحه 91
شماره در لیست اگسا
قلمی  2521صفحه  / 80تایپی 944
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  5سرطان  1358کابل افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر (واصل)
شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر
 1331هجری شمسی
27
فوق لسانس فاكولته ساینس رشته جیالوجى (انجنیر معدن) كابل
انجنیر زمین شناسى و تحقیق در رشته معادن ،وزرات معدن كابل
متأهل
 2پسر و  2دختر
)(10-1
در قید حیات هستند
فرزندان
جمال مینه كابل
وزرات معدن كابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پلچرخی
شهیدان دیگر از خانواده شهید سید عبدالهادی ناصر نیز در بین شهدای دوران حکومت
خلق و پرچم هستند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان برایشان نیز کارت هویت به
شماره های  1:ـ پدر شان عالمه سید عبدالحمید ناصر  1535و  2ــ سید علی پیشتاز
 1511و  3ــ سید محمد حسن کریمی  1536و  4ــ سید محمد فیروز بهاری  5038و
 5ــ محمد ابراهیم شفق  5004و  6ـ عبدالهادی کریمی  1549صادر گردیده است.

مشخصات شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
عبد الهادى
عبد الحمید
اشرار
جمال مینه

شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر Ing.Sayed Abdul Hadi Naser

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر
1534 : شماره مسلسل

Ing. Sayed Abdul Hadi Naser
Number of registration card: 1534
1358 اوایل سرطان
 کابل افغانستان1358  سرطان5

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father‘s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2505 page 91
05.04.1358 approx.(25.06.1979)
Abdul Hadi
Abdul Hamid
Jamal-Mina

Ashrar

Ing Sayed Abdul Hadi Naser
Abdul Hamid
1952
??.04.1358 approx.(??.06.1979)
27
Academic
Married
4 children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
، سید جمیل ناصر

Norwegen (10-1)
hadijamil@yahoo.com
https://www.facebook.com/seyed.j.naser
19.11.2014

Ing.Sayed Abdul Hadi Naser شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر

 ورثه شهید: با همکاری

 سید نوید محسنی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

Page 2 of 5

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر
شماره مسلسل 1534 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Ing. Sayed Abdul Hadi Naser
Number of registration card: 1534
اوایل سرطان 1358
 5سرطان  1358کابل افغانستان

شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر Ing.Sayed Abdul Hadi Naser

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر
شماره مسلسل 1534 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Ing. Sayed Abdul Hadi Naser
Number of registration card: 1534
اوایل سرطان 1358
 5سرطان  1358کابل افغانستان

شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر Ing.Sayed Abdul Hadi Naser

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر
شماره مسلسل 1534 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Ing. Sayed Abdul Hadi Naser
Number of registration card: 1534
اوایل سرطان 1358
 5سرطان  1358کابل افغانستان

شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر Ing.Sayed Abdul Hadi Naser

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر
شماره مسلسل 1535:

Allama Sayed Abdul Hamid Nasser
Number of registration card: 1535
 14دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
فارسی
هالند
لیست
شماره در
 4567صفحه 103
شماره در لیست هالند التین
 4574صفحه 162
شماره در لیست اگسا
قلمی  4580صفحه  / 149تایپی 144
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
عالمه شهید سید عبدالحمید ناصر
مرحوم میر سید علی آقا
 1306هجری شمسی
52
دروس علوم اسالمى در سطوح خارج
روحانى و مدرس علوم اسالمى
متأهل
 5پسر و  2دختر
)(4-1) (13-1
در قید حیات نیستند
فرزندان
جمال مینه
مقبره زیارت سخى كابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پلچرخی
شهیدان دیگر از خانواده شهید عالمه ناصر نیز در بین شهدای دوران حکومت خلق و
پرچم هستند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان برایشان نیز کارت هویت به شماره
های  1:ـ پسر شان سید عبدالهادی ناصر  1534و  2ــ سید علی پیشتاز  1511و  3ــ
سید محمد حسن کریمی  1536و  4ــ سید محمد فیروز بهاری  5038و 5ــ محمد
ابراهیم شفق  5004و  6ـ عبدالهادی کریمی  1549صادر گردیده است.

مشخصات شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
عبدالحمید
میر سید علی
امام جماعت
بهسود وردک

شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر Allama Sayed Abdul Hamid Nasser

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر
1535: شماره مسلسل

Allama Sayed Abdul Hamid Nasser
Number of registration card: 1535
 افغانستان/  کابل1357  دلو14
 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4574 page 162
07.09.1358 approx.(27.11.1979)
Abdul Hamid Nasser
Mir Sayed Ali
Mullah (Leader)
Behsud

Allama Sayed Abdul Hamid Nasser
Mir Sayed Ali
1927
14.11.1357 approx.(24.01.1979)
52
Academic
Married
7 children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
سید جمیل ناصر

Norwegen (10-1)
hadijamil@yahoo.com
https://www.facebook.com/seyed.j.naser
19.11.2014

Allama Sayed Abdul Hamid Nasser شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر

 ورثه شهید: با همکاری

 سید نوید محسنی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر
شماره مسلسل 1535:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Allama Sayed Abdul Hamid Nasser
Number of registration card: 1535
 14دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر Allama Sayed Abdul Hamid Nasser

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر
شماره مسلسل 1535:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Allama Sayed Abdul Hamid Nasser
Number of registration card: 1535
 14دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر Allama Sayed Abdul Hamid Nasser

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر
شماره مسلسل 1535:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Allama Sayed Abdul Hamid Nasser
Number of registration card: 1535
 14دلو  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر Allama Sayed Abdul Hamid Nasser

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی
شماره مسلسل 1536 :

Sayed Mohammad Hassan Karimi
Number of registration card: 1536
 15اسد  1358کابل  /افغانستان
 21اسد  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید سید محمد حسن کریمی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 3803صفحه 86
شماره در لیست هالند التین
 3801صفحه 135
شماره در لیست اگسا
قلمی  3822صفحه  / 119تایپی 1019
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  21اسد  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید سید محمد حسن کریمی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
سﻴﺪ مﺤﻤﺪ حﺴﻦ ﻛﺮیﻤﻲ
سید محمد رضا
1325
33
صنف شش
زعیم مردم /رهبر قومی
متأهل
 1پسر و  4دختر
)(10-1) (1-1
وفات یافتند
فرزندان
کابل ،سرک  3شاه شهید
از منزل شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهیدان دیگر از خانواده این شهید نیز در بین شهدای دوران حکومت خلق و پرچم
هستند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان برایشان نیز کارت هویت به شماره های
 1:ـ عالمه سید عبدالحمید ناصر  1535و  2ــ سید علی پیشتاز  1511و  3ــ سید
عبدالهادی ناصر  1534و  4ــ سید محمد فیروز بهاری  5038و  5ــ محمد ابراهیم
شفق  5004و  6ـ عبدالهادی کریمی  1549صادر گردیده است.

مشخصات شهید سید محمد حسن کریمی در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
سید محمد حسن کریمی
سید محمد رضا
بیکار
خمینی
مسکونه شاه شهید

شهید سید محمد حسن کریمی Sayed Mohammad Hassan Karimi

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی
1536 : شماره مسلسل

Sayed Mohammad Hassan Karimi
Number of registration card: 1536
 افغانستان/  کابل1358  اسد15
 افغانستان/  کابل1358  اسد21

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father‘s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

3801 page 135
21.05.1358 approx.(01.07.1979)
Sayed Mohammad Hassan Karimi
Sayed Mohammad Reza
Unemployed
Shah Shahid
Khomeini

Sayed Mohammad Hassan Karimi
Sayed Mohammad Reza

1946
15.05.1358 approx.(06.08.1979)
33
preliminary
Married
5 children
No
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
سید سها راید

Norwegen – Afghanistan (10-1) (1-1)
soharaed@msn.com
https://www.facebook.com/seyedsoha.raed
21.11.2014

Sayed Mohammad Hassan Karimi شهید سید محمد حسن کریمی

 ورثه شهید: با همکاری

 سید نوید محسنی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی
شماره مسلسل 1536 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Mohammad Hassan Karimi
Number of registration card: 1536
 15اسد  1358کابل  /افغانستان
 21اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد حسن کریمی Sayed Mohammad Hassan Karimi

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی
شماره مسلسل 1536 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Mohammad Hassan Karimi
Number of registration card: 1536
 15اسد  1358کابل  /افغانستان
 21اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد حسن کریمی Sayed Mohammad Hassan Karimi

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی
شماره مسلسل 1536 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Mohammad Hassan Karimi
Number of registration card: 1536
 15اسد  1358کابل  /افغانستان
 21اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد حسن کریمی Sayed Mohammad Hassan Karimi

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی
شماره مسلسل 1536 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Sayed Mohammad Hassan Karimi
Number of registration card: 1536
 15اسد  1358کابل  /افغانستان
 21اسد  1358کابل  /افغانستان

شهید سید محمد حسن کریمی Sayed Mohammad Hassan Karimi

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعبدالهادی کریمی
شماره مسلسل 1549 :

Abdul Hadi Karimi
Number of registration card: 1549
بهار سال  1358کابل  /افغانستان
 30ثور  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید عبدالهادی کریمی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 1184صفحه 27
شماره در لیست هالند التین
 1174صفحه 42
شماره در لیست اگسا
قلمی  1187صفحه  / 38تایپی 1257
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  30ثور  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید عبدالهادی کریمی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید سیدعبدالهادی کریمی
سید عبدالمجید
1332
 26ساله
صنف دهم
ساعت ساز
متأهل
 2پسر و  1دختر
)(8-1) / (1-1
در قید حیات اند
فرزندان
کارته سه .کوچه قالی وزیر
از محل کار
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهیدان دیگر از خانواده این شهید نیز در بین شهدای دوران حکومت خلق و پرچم
هستند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان برایشان نیز کارت هویت به شماره های
 1:ـ عالمه سید عبدالحمید ناصر  1535و  2ــ سید علی پیشتاز  1511و  3ــ سید
محمد حسن کریمی  1536و  4ــ سید محمد فیروز بهاری  5038و  5ــ محمد ابراهیم
شفق  5004و  6ـ سید عبدالهادی ناصر  1534صادر گردیده است

مشخصات شهید عبدالهادی کریمی در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
عبدالهادی
عبدالمجید
ساعت ساز
اخوانی
مسکونه قلعه شاده

شهید عبدالهادی کریمی Abdul Hadi Karimi

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعبدالهادی کریمی
1549 : شماره مسلسل

Abdul Hadi Karimi
Number of registration card: 1549
 افغانستان/  کابل1358 بهار سال
 افغانستان/  کابل1358  ثور30

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father‘s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father’s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

1174 Page 42
30.02.1358 approx.(21.05.1979)
Abdul Hadi
Abdul Majid
Watch Maker
Kala-E-Shahda

Ikhwani

Abdul Hadi
Abdul Majid
1953
??.??.1358 approx.(??.??.1979)
26
Secondary School
Married
3 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
سید جمال کریمی پسر شهید

 ایران و دختر/  افغانستان و پسر دیگر شهید ساکن تهران/ سید جمال کریمی ساکن کابل
شهید ساکن نیوزیلند
https://www.facebook.com/sayedjamal.karimi
27.12.2014

Abdul Hadi Karimi شهید عبدالهادی کریمی

 ورثه شهید: با همکاری

 سید نوید محسنی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
آدرس فیس بوک
تاریخ تهیه کارت هویت

5
6
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهیدعبدالهادی کریمی
شماره مسلسل 1549 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Abdul Hadi Karimi
Number of registration card: 1549
بهار سال  1358کابل  /افغانستان
 30ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید عبدالهادی کریمی Abdul Hadi Karimi

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعبدالهادی کریمی
شماره مسلسل 1549 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Page 4 of 5

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Abdul Hadi Karimi
Number of registration card: 1549
بهار سال  1358کابل  /افغانستان
 30ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید عبدالهادی کریمی Abdul Hadi Karimi

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهیدعبدالهادی کریمی
شماره مسلسل 1549 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Abdul Hadi Karimi
Number of registration card: 1549
بهار سال  1358کابل  /افغانستان
 30ثور  1358کابل  /افغانستان

شهید عبدالهادی کریمی Abdul Hadi Karimi

با معرفی  :سید نوید محسنی

با همکاری  :ورثه شهید

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید سید محمد فیروز بهاری
شماره مسلسل1551

Sayed Mohammad Firouz Bahari
Number of registration card: 1551

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

موجود نیست

مشخصات شهید سید محمد فیروز بهاری بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید محمد فیروز بهاری
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
سﻴﺪ مﺤﻤﺪ فیروز بهارﻱ
سید محمد رضا

سر معلم
متأهل
 2پسر و  2دختر
در امریکا و دختران در ناروی همسر :ساکن امریکا
در قید حیات اند
فرزندان
قریۀ فیروزبهار ،ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان
از منزل شان
در یکی از گورهای دسته جمعی گذرگاه

مشخصات شهید سید محمد فیروز بهاری در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید سید محمد فیروز بهاری Sayed Mohammad Firouz Bahari

با همکاری  :جناب سید نوید زهیر محسنی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Mohammad Firouz Bahari
Number of registration card: 1551

شهرت مکمله شهید سید محمد فیروز بهاری
1551شماره مسلسل

موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

-

Sayed Mohammad Firuz Bahari
Sayed Mohammad Reza

Academic
Married
4 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات

Sayed Mohammad Firouz Bahari شهید سید محمد فیروز بهاری

 جناب سید نوید زهیر محسنی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید نصر هللا
شماره مسلسل 5050

Nasrullah
Number of registration card: 5050
بهار  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید نصر هللا بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید نصر هللا
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید نصرهللا
موسی خان
 1333هجری شمسی
 25ساله
ابتدایی
دهقان
مجرد

خانواده شهید
والیت لوگر قریه محمد آغه
والیت لوگر  ،ولسوالی محمد آغه  ،قریه زرغون شهر
شهید نصر هللا در زمان حاکمیت نجیب اسیر و کشته شده اند

مشخصات شهید نصر هللا در لیست اگسا
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

شهید نصر هللا Nasrullah
با همکاری  :خانواده شهید
با معرفی  :بانو مسعوده رستمی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید نصر هللا
5050 شماره مسلسل

Nasrullah
Number of registration card: 5050
 افغانستان/  کابل1357 بهار
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Nasrullah
Mussa Khan
1954
1357 - 1978
25
preliminary
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)حضرت هللا افغان ( این شهید برادر خانم کاکای حضرت هللا افغان هست
0093700616051

19.07.2015

Nasrullah شهید نصر هللا
 خانواده شهید: با همکاری
 بانو مسعوده رستمی: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید سید محمد آصف نزرابی
شماره مسلسل 5066
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Sayed Mohammad Asef Nazrabi
Number of registration card: 5066
ماه جوزای  1357کابل  /افغانستان
موجود نیست

مشخصات شهید سید محمد آصف نزرابی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
موجود نیست
شماره در لیست هالند فارسی
موجود نیست
شماره در لیست هالند التین
موجود نیست
شماره در لیست اگسا
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

مشخصات خانوادگی شهید سید محمد آصف نزرابی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
سید محمد آصف نزرابی
سید محمد هاشم
 1324هجری شمسی
 33ساله
فارغ التحصیل لیسه نادریه و انستیتوت هوایی ملکی
مدیر حرکات پلیس وزارت داخله
متأهل
 1دختر  2ساله
5-1
در قید حیات هستند
برادر
زیر برج شهر آرا
از محل کار شان داخل وزارت داخله
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید سید محمد آصف نزرابی.در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست

سید محمد آصف نزرابی Sayed Mohammad Asef Nazrabi
با همکاری  :ورثه شهید
با معرفی  :جناب انجنیر سید مختار دریا
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Sayed Mohammad Asef Nazrabi
Number of registration card: 5066
 افغانستان/  کابل1357 ماه جوزای
موجود نیست

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید سید محمد آصف نزرابی
5066 شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

-

Mohammad Asef Nazrabi
Mohammad Hashem
1945
??.03.1358 - ??.05.1978
33
Academic
Married
1
Yes
Brother
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 سید علی محمدی، برادر شهید

 نیوجرسی، امریکا
said.mohammadi@hotmail.com
https://www.facebook.com/saidalisha.mohammadi
27.03.2016

Sayed Mohammad Asef Nazrabi سید محمد آصف نزرابی
 ورثه شهید: با همکاری
 جناب انجنیر سید مختار دریا: با معرفی
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﺧﻣد ﻓﺎروق ﻧﺎﺻری

Mohammad Faroq Nasari
Number of registration card: 6015
1358 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۱۶ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻓﺎروق ﻧﺎﺻری
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره در ﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﺣﻣد ﻓﺎروق ﻧﺎﺻری
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻣﺧﻣد ﻓﺎروق ﻧﺎﺻری
دګروال ﻣﺧﻣراﺑراﯾم ﻧﺎﺻری
ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت
//////
ﻣﺗﻌﻠم ﺻﻧف ﯾﺎزدھﻣﻣﯾﺳﮫ ﻏﺎزی ﮐﺎﺑل
ﻣﺗﻌﻠم
ﻣﺟرد

د
وﻟﺳواﻟﯽ ﻣﺧﻣد آﻏﮫ وﻻﯾت ﻟوګر
در ﭘوﻟﯾګون ﻗوای ۱۰زره دار ﭘل ﭼرﺧﯽ
 .ﻣﺣﻣد ﻓﺎروق ﻧﺎﺻري ) ﺑرادرداﮐﺗروﻟﻲ ( ﻓرزﻧد ډﮔروال ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم ﻧواﺳﮫ ﻋﺑداﻟﻘدﯾر -ﻣﺗﻌﻠم ﺻﻧف ۱۱
ﻟﯾﺳﮫ ﻏﺎزي ﮐﺎﺑل  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ  ،ﻗرﯾﮫ ﮐﺗب ﺧﯾل  ،وﻟﺳواﻟﻲ ﻣﺣﻣد آﻏﮫ  ،وﻻﯾت ﻟوﮔر -درﺑﮭﺎرﺳﺎل  ۱۳٥۸ھﺟري
ﺷﻣﺳﻲ دﺳﺗﮕﯾر زﻧداﻧﻲ و ﺑﺎ ﺗﺣﻣل زﺟر و ﺷﮑﻧﺟﮫ اﮐﺳﺎ ) ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺧﻔوف اﺳﺗﻘﺑﺎراﺗﻲ رژﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻲ ﺧﻠق و
ﭘرﭼم ( در ﺻدارت وزﻧدان ﭘل ﭼرﺧﻲ ﭘس از ﭼﻧدي ﺷﺑﺎﻧﮫ اززﻧدان ﭘل ﭼرﺧﻲ ﮐﺷﯾده ﺷده و در ﭘوﻟﯾﮕون
ﻗواي  ۱٥زرھدارﭘل ﭼرﺧﻲ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﻓﺎروغ ﻧﺎﺻری در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

ﺷﻣﺎره ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
1
ﻧﺎم ﭘدر
2
ﺷﻐل
3
اﺗﮭﺎم
4
آدرس
5
Mohammmad Faroq Nasari
 Page1 of 2ﻣﺣﻣد ﻓﺎروق ﻧﺎﺻری
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده:
schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾد ﻣﺧﻣد ﻓﺎروق ﻧﺎﺻری

Mohammad Faroq Nasari
Number of registration card: 6015
1358 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۶۰۱۶ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

۱۳۵۸ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Mohammad Faroq Nasari
Mohammad Hibrahim Nasari

1358
Grade 11 student
Single
X
X
X
Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
Janan Shataq
Sawab888(@)Facebook.com

07.02.2015

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

Mohammmad Faroq Nasari
 ﻣﺣﻣد ﻓﺎروق ﻧﺎﺻریPage2 of 2
اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم جیالنی
شماره مسلسل 1585

Gholam Jailani
Number of registration card:
 21اسد  1358کابل  /افغانستان
 1سنبله  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید غالم جیالنی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 3986صفحه 89
شماره در لیست هالند التین
 3985صفحه 142
شماره در لیست اگسا
قلمی  3975صفحه  / 125تایپی 1204
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  1سنبله  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید غالم جیالنی
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید
توضیحات

توضیحات
غالم جیالنی
محمد هاشم خان
 1328هجری شمسی
 30ساله
لیسانس در رشته مخابرات
آمر قسمت اسنادی در وزارت دفاع وقت
متأهل
 3پسر و  2دختر
صرف کشوردکر شود در صورت رضایت
در قید حیات اند لیکن در اثر رنج و انتظار شهید  ،بیمار و فلج هستند
فرزندان
کابل  /وزیر اکبر خان
کابل  /وزیر اکبر خان ساعت  1شب
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

مشخصات شهید غالم جیالنی در لیست اگسا

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
غالم جیالنی
محمد هاشم
مأمور تشکیالت وزارت دفاع خلق
اخوانی
مسکونه کابل

غالم جیالنی Gholam Jailani
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی :انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه محترم

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم جیالنی
1585 شماره مسلسل

Gholam Jailani
Number of registration card:
 افغانستان/  کابل1358  اسد21
 افغانستان/  کابل1358  سنبله1

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

3985 Page 142
01.06.1358 – 23.08.1979
Gholam Jailani
Mohammad Hashem
Empl Ministry Of Defense

Kabul
Ikhwani

Gholam Jailani
Mohammad Hashem
1949
21.05.1358 – 12.08.1979
30
Akademic
Married
5 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)وحید هاشمی (فرزند شهید

 افغانستان/ تخار
hashimiwahid@gmail.com
https://www.facebook.com/hashimiwahid.hashimi
06.01.2016

Gholam Jailani غالم جیالنی

 ورثه محترم: با همکاری

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 انجنیر راشد رستمی:با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید غالم جیالنی
شماره مسلسل 1585
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Gholam Jailani
Number of registration card:
 21اسد  1358کابل  /افغانستان
 1سنبله  1358کابل  /افغانستان

غالم جیالنی Gholam Jailani
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی :انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه محترم

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم جیالنی
شماره مسلسل 1585
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Gholam Jailani
Number of registration card:
 21اسد  1358کابل  /افغانستان
 1سنبله  1358کابل  /افغانستان

غالم جیالنی Gholam Jailani
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی :انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه محترم

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم جیالنی
شماره مسلسل 1585
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Gholam Jailani
Number of registration card:
 21اسد  1358کابل  /افغانستان
 1سنبله  1358کابل  /افغانستان

غالم جیالنی Gholam Jailani
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی :انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه محترم

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد کاظم
شماره مسلسل 1587

Mohammad Kazem
Number of registration card:
 23اسد  1358کابل  /افغانستان
قبل از  28حمل  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید محمد کاظم بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 17صفحه 1
شماره در لیست هالند التین
 17صفحه 1
شماره در لیست اگسا
قلمی  26صفحه  / 1تایپی 26
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا قبل از  28حمل  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید محمد کاظم
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
محمد کاظم
محمد هاشم خان
سال  1333هجری شمسی
 25ساله
لیسانس ادبیات انگلیسی
منیجر یما هتل
مجرد

خانواده
کابل  /وزیر اکبر خان
محل دستگیری در یما هوتل واقع تیمورشاهی کابل
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شهید محمد کاظم به نام غالم جیالنی با شماره مسلسل  1585نیز در انجمن
خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.

مشخصات شهید محمد کاظم در لیست اگسا

توضیحات
محمد کاظم
محمد هاشم
منیجر هتل یما
اخوانی
مسکونه تخار

محمد کاظم Mohammad Kazem
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه گرامی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد کاظم
1587 شماره مسلسل

Mohammad Kazem
Number of registration card:
 افغانستان/  کابل1358  اسد23
 افغانستان/  کابل1358  حمل28 قبل از

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

17 Page 1
For 28.01.1358 – for
Mohammad Kazem
Mohammad Hashem
Manager At Jama Hotel

Takhar
Ikhwani

Mohammad Kazem
Mohammad Hashem
1954
23.05.1358 – 14.08.1979
25
Academic
Single

Family
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
)وحید هاشمی (فرزند شهید

 افغانستان/ تخار
hashimiwahid@gmail.com
https://www.facebook.com/hashimiwahid.hashimi
06.01.2016

Mohammad Kazem محمد کاظم

 ورثه گرامی: با همکاری

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7

Page 2 of 5

 انجنیر راشد رستمی: با معرفی

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید محمد کاظم
شماره مسلسل 1587
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Kazem
Number of registration card:
 23اسد  1358کابل  /افغانستان
قبل از  28حمل  1358کابل  /افغانستان

محمد کاظم Mohammad Kazem
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه گرامی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد کاظم
شماره مسلسل 1587
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Kazem
Number of registration card:
 23اسد  1358کابل  /افغانستان
قبل از  28حمل  1358کابل  /افغانستان

محمد کاظم Mohammad Kazem
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه گرامی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید محمد کاظم
شماره مسلسل 1587
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Mohammad Kazem
Number of registration card:
 23اسد  1358کابل  /افغانستان
قبل از  28حمل  1358کابل  /افغانستان

محمد کاظم Mohammad Kazem
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

با معرفی  :انجنیر راشد رستمی

با همکاری  :ورثه گرامی

انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ
شماره مسلسل1516
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

Ayatullah Sayed Mohammad Sarwar Wahez
Number of registration card: 1516
عقرب  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 4489صفحه 101
شماره در لیست هالند التین
 4497صفحه 160
شماره در لیست اگسا
قلمی  4504صفحه  / 146تایپی 66
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  7قوس  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ
شماره
1
2
3
4

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت

5

درجه تحصیالت

6
7
8
9

شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان

10

همسر

11
12
13
14

ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
آیت هللا سید محمد سرور واعظ بهسودی
مرحوم سید حسین رضا
 1294هجری شمسی
63
درجه اجتهاد  .شهید آیت هللا واعظ بهسودی درجه اجتهاد شان را از آیت هللا حکیم
دریافت نموده بودند و از استادان این شهید عالم می توان آیت هللا باقر زنجانی  ،آیت هللا
حکیم و آیت هللا خویی را نام برد.
مبلغ و مدرس دین
متأهل
 8پسر و  7دختر
1-1 / 2-1 / 8-1
شهید آیت هللا وعظ  2بار ازدواج کرده اند که همسر اول شان فوت و همسر دوم شان در
قید حیات اند .
فرزندان
مسکونه جمال مینه
از محل سکونت شان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
قول یکی از فرزندان شهید آیت هللا واعظ :اولین بار ایشان را اوایل سرطان 1357
برای  2هفته در خاد و سپس  2هفته در پل چرخی حبس بردند .و سپس برای مدت 3
ماه آزاد شدند .در  4ماه جدی  1357حدود ساعت  4بعد از ظهر برای بار دوم زندانی
شدند که دیگه برنگشتند .من (قول فرزند شان) دوهفته بعد از زندانی شدند بار دوم شان
.رفتم وزارت داخله نزد رییس پلیس خلقی ها او به صورتم گفت او کشته شده است.

مشخصات شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ در لیست اگسا

Page 1 of 6

تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

توضیحات
سید محمد سرور واعظ
سید حسین رضا
مدرس و مبلغ جمال مینه
مسکونه جمال مینه
شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ Ayatullah Said Mohammad Sarwar Waez

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

Ayatullah Sayed Mohammad Sarwar Wahez
Number of registration card: 1516
 افغانستان/  کابل1357 عقرب
 افغانستان/  کابل1358  قوس7

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest

5
6
7
8
9
10
11

Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

شهرت مکمله شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ
1516شماره مسلسل
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

4497 Page 160
07.09.1358 - (28.11.1979)
Sayed Mohammad Sarwar Wahez
Sayed Hussain Reza
Religious Lecturer
Jamal-Mina

Sayed Mohammad Sarwar Wahez
Sayed Hussain Reza
1915
05.04.1357 – (26.06.1978)
04.10.1357 – (25.12.1978)
63
Islamic theology
Married
15 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
 سید حسین واعظ زاده افغانستان، سید جواد واعظ زاده آلمان
017649638980
آلمان و افغانستان
sdwaezsada@yahoo.com
shuwaezzadah@yahoo.com
https://www.facebook.com/saiddjawad.waezsada
https://www.facebook.com/saidhussain.waezzadah
11.02.2015

Ayatullah Said Mohammad Sarwar Waez شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ

 ورثه شهید: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک

6

تاریخ تهیه کارت هویت

7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ
شماره مسلسل1516
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Ayatullah Sayed Mohammad Sarwar Wahez
Number of registration card: 1516
عقرب  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ Ayatullah Said Mohammad Sarwar Waez

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ
شماره مسلسل1516
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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تهیه و تنظیم  :شراره بلخی

Ayatullah Sayed Mohammad Sarwar Wahez
Number of registration card: 1516
عقرب  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ Ayatullah Said Mohammad Sarwar Waez

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ
شماره مسلسل1516
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Ayatullah Sayed Mohammad Sarwar Wahez
Number of registration card: 1516
عقرب  1357کابل  /افغانستان
 7قوس  1358کابل  /افغانستان

شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ Ayatullah Said Mohammad Sarwar Waez

با همکاری  :ورثه شهید
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید یمین الدین
شماره مسلسل 1507:

Yaminuddin
Number of registration card: 1507
 24جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید یمین الدین بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 2399صفحه  54با غلط امالیی عین الدین
شماره در لیست هالند التین
 2403صفحه 87
شماره در لیست اگسا
قلمی  / 2419تایپی  823صفحه 77
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  3سرطان  1358کابل  /افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید یمین الدین
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت
شغل
وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

توضیحات
یمین الدین
مال جان
1320
 38ساله
مدت دوسال شرکت در فاکولته انجنیری
معلم فیزیک و ریاضی در لیسه مستوره والیت لغمان
متأهل
 8فرزند ـــ  6دختر و  2پسر
2-3
در قید حیات
فرزندان
مسکونه والیت لغمان  ،قلعه چهاردهی  ،قلعه آخند
والیت لغمان
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید یمین الدین به دستور والی وقت به نام حضرت گل بارگامی به مرکز والیت لغمان
احضار و زندانی گردید .به مدت  6روز در مرکز لغمان نگهداری شدند و سپس به کابل
منتقل گردیدند که پس از سه روز با پسر خاله شان به نام نصرالدین به شهادت رسیدند.

مشخصات شهید یمین الدین در لیست اگسا
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس
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توضیحات
عین الدین ( غلط امالیی ــ صحیح آن یمین الدین است)
مال جان
معلم
ماویست
مسکونه قلعه آخند

شهید یمین الدین Yaminuddin

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید یمین الدین
1507: شماره مسلسل

Yaminuddin
Number of registration card: 1507
 افغانستان/  کابل1358  جوزای24
 افغانستان/  کابل1358  سرطان3

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

2403 page 87
03.04.1358 approx.(23.06.1979)
Einudin (Yaminuddin)
Mullah Jan

Teacher
Qala-E-Akhond

Maoist

Yaminuddin
Mullah Jan
1941
24.03.1358 approx.(15.05.1979)
38
Academic
Married
8 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
پلوشه یوسف زی
004917640400639
(2-3) GermanyHamburg
seharroshan@yahoo.com
https://www.facebook.com
25.10.2014

Yaminuddin شهید یمین الدین

 ورثه گرامی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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شهرت مکمله شهید یمین الدین
شماره مسلسل 1507:
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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Yaminuddin
Number of registration card: 1507
 24جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید یمین الدین Yaminuddin

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358
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Yaminuddin
Number of registration card: 1507
 24جوزای  1358کابل  /افغانستان
 3سرطان  1358کابل  /افغانستان

شهید یمین الدین Yaminuddin

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب

Mohammad Yaqub
Number of registration card: 6018
1357 Logar/ Afghanistan

ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل ۶۰۱۸ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت۱۳۵7 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻟﯾﺳت اﻓﺷﺎﺷده
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4

آدرس ﻟﯾﺳت
ﺷﻣﺎره در ﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧد ﻓﺎرﺳﯽ
ﺷﻣﺎره درﻟﯾﺳت ھﺎﻟﻧدﻻﺗﯾن
ﺷﻣﺎرھدرﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج درﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎﻧوادگ ﯾﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب
ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﺳن درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
درﺟﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺷﻐل
وﺿﻌﯾت ﻣدﻧﯽ
ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان
ﺳﮑوﻧت ﻓرزﻧدان
ھﻣﺳر
وﻟﯽ اﻟدم
آدرس ﻣﻧزل درھﻧﮕﺎم اﺳﺎرت
ازﮐدام ﻣﺣل اﺳﯾرﺷد
ﻣزار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﯾد

15

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﺷﻣﺎره
1
2
3
4
5

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﭘدر
ﺷﻐل
اﺗﮭﺎم
آدرس

ﺗوﺿﯾﺣﺎت

دګرﻣن ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب
ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف

اﻓﺳر ﻓرﻗﮫ  12ګردﯾز ،ﻗول اردوی ﻧﻣﺑر  3ﭘﮑﺗﯾﺎ

ﻗرﯾﮫ ﺑﺎزار ﺑرﮐﯽ راﺟﺎن وﻟﺳواﻟﯽ ﺑرﮐﯽ ﺑرک وﻻﯾت ﻟوګر
از وﻻﯾت ﻟوګر
درﯾﮑﯽ ازﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘوﻟﯾﮕون ﭘﻠﭼرﺧﯽ
ډﮔرﻣن ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﻓرزﻧد ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﻧواﺳﮫ داراب  -ﻣﺳﻠﮏ  -ﻣﺧﺎﺑره  -ﻣﺳﮑوﻧﮫ ﻗرﯾﮫ ﺑﺎزار ﺑرﮐﻲ
راﺟﺎن  ،وﻟﺳواﻟﻲ ﺑرﮐﻲ ﺑرک  ،وﻻﯾت ﻟوﮔر -اﻓﺳر ﻓرﻗﮫ  ۱۲ﮔردﯾز  ،ﻗول اردوي ﻧﻣﺑر  ۳ﭘﮑﺗﯾﺎ  -ﺷﺎم ﭘﻧﺞ
ﺷﻧﺑﮫ  ۸ﺳرطﺎن  ۱۳٥۷ﺑﯾن ﺳﺎﻋت  ۹و  ۱۰ﺷﺎم ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط دﺳت داﺷﺗن در ﮐودﺗﺎي ډﮔروال ﻋظﯾم ﺧﺎن
دﺳﺗﮕﯾر و ﭘس از ﺳﭘري ﮐردن  ۳٥روز زﻧدان در زﯾر زﻣﯾﻧﻲ داﻓﻊ ھواي ﮔردﯾز ﺑﺎ  ۱۷ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب
دﯾﮕر ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و ﺑﺎ ﺗﺣﻣل زﺟر و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﭘس از ﭼﻧدي ھﻣﮫ از زﻧدان ﭘل ﭼرﺧﻲ ﮐﺷﯾده ﺷده
و در ﭘوﻟﯾﮕون ﻗواي  ۱٥زرھدار ﭘل ﭼرﺧﻲ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾدﻧد  .ﭘﺳر ﻣﺎﻣﺎي ډﮔرﻣن ﯾﻌﻘوب ﺑﮫ اﺳم ﻏوث
اﻟدﯾن ﻓرزﻧد ﻋﺑداﻟﺷﮑور ﻧواﺳﮫ ﻋﺑداﻟﻐﻔور ﻣﻌﻠم ﻟﯾﺳﮫ ﺑرﮐﻲ ﺑرک ﻧﯾزدر  ۱۹ﺛور  ۱۳٥۸ﯾﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم ﻋﻣوﻣﻲ
ﻣردم ﻟوﮔر ﺑر ﺿد رژﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﻲ ﺧﻠق و ﭘرﭼم دﺳﺗﮕﯾر و ﭘس از ﭼﻧدي ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾد

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت

ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت
ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت

Mohammad Yaqub
 Page1 of 2ﻣﺣﻣد ِﯾﻌﻘوب
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده :ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﮭرت ﻣﮑﻣﻠﮫ ﺷﮭﯾدﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب

Mohammad Yaqub
Number of registration card: 6018
1357 Logar/ Afghanistan

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

۶۰۱۸ : ﺷﻣﺎره ﻣﺳﻠﺳل

۱۳۵7 :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎرت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺎدت درج در ﻟﯾﺳت اﮔﺳﺎ

Mohammad Yaqub
Mohammad Yosif

28/06/1978 (08/04/1357)

Kabul / Polcharkhi Poligun

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
Janan Shafaq
Sawab888(@)Facebook.com
ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق

اﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧواده ﺷﮭدای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
schahied@yahoo.de

ﺷﻣﺎره اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ
وﻟﯾدم
1
ﺷﻣﺎرھﺗﻠﻔن ﻣﻧزل
2
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮔوﺷﯽ
3
ﻣﺣﻠﺳﮑوﻧت
4
آدرﺳﺎﯾﻣﯾل
5
آدرﺳﻔﯾﺳﺑوک
6
ﺗﺎرﯾﺧﺗﮭﯾﮭﮑﺎرﺗﮭوﯾت
7

Mohammad Yaqub
 ﻣﺣﻣد ِﯾﻌﻘوبPage2 of 2
ﺑﺎ ﻣﻌرﯾﻔﯽ ﺟﺎﻧﺎن ﺷﻔق
 ﻣﺳﻌوده رﺳﺗﻣﯽ:ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357

شهرت مکمله شهید غالم رضا یعقوبی
شماره مسلسل 1509 :

Gholam Reza Jakubi
Number of registration card: 1509
 29حمل  1358کابل افغانستان
 29حمل  1358کابل افغانستان

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

مشخصات شهید غالم رضا یعقوبی بر مبنای لیست افشا شده
شماره
1
2
3
4

توضیحات
آدرس لیست
شماره در لیست هالند فارسی
 259صفحه 6
شماره در لیست هالند التین
 258صفحه 10
شماره در لیست اگسا
قلمی  260صفحه  / 8تایپی 269
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا  29حمل  1358کابل افغانستان

مشخصات خانوادگی شهید غالم رضا یعقوبی
شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
تاریخ تولد
سن درهنگام اسارت
درجه تحصیالت

6

شغل

7
8
9
10
11
12
13
14

وضعیت مدنی
تعداد فرزندان
سکونت فرزندان
همسر
ولی الدم
آدرس منزل درهنگام اسارت
از کدام محل اسیر شد
مزار احتمالی شهید

15

توضیحات

شماره
1
2
3
4
5

شهرت مکمله
نام
نام پدر
شغل
اتهام
آدرس

توضیحات
شهید حاجی غالم رضا یعقوبی
مرحوم حاجی براتعلی خان یعقوبی
 1309هجری شمسی مطابق با  1931میالدی
 49ساله
عالوه بر تحصیالت مروج خانگی آن زمان  ،تحصیالت ثانوی مکتبی
تاجر در سرای سید حبیب هللا و رییس فابریکه جوراب و جاکت بافی طلوع و وکیل و
نماینده اتحادیۀ تاجران وارداتی عراده جات بایسکل و پرزه جات آن
متأهل
 5پسر و  8دختر
2-7 / 6
در قید حیات
فرزندان
مسکونه دیبوری
از محل کار
در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی
شهید حاجی غالم رضا یعقوبی از محل کارشان در ساعت  3بعد از ظهر توسط دو نفر
ملکی به درخواست قواه مسلح باند جنایتکار خلق و پرچم به اسارت برده شدند.

مشخصات شهید غالم رضا یعقوبی در لیست اگسا
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توضیحات
غالم رضا
براتعلی
تجار سرای حبیب هللا
خمینی
مسکونه دیبوری

شهید غالم رضا یعقوبی Gholam Reza Jakubi

با همکاری  :ورثه گرامی
انجمن خانواده شهدای افغانستان schahied@yahoo.de
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شهرت مکمله شهید غالم رضا یعقوبی
1509 : شماره مسلسل

Gholam Reza Jakubi
Number of registration card: 1509
 کابل افغانستان1358  حمل29
 کابل افغانستان1358  حمل29

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Remarks in the death list
Number in the death List
Date of execution
Name
Father’s Name
Education / qualification
Address
Accusation

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Family profile
Name
Father‘s Name
Date of birth
Date of arrest
Age at the time of arrest
Education / qualification
Marital Status
Number of children
Is the wife alive?
Plaintiff
burial Place

تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا

258 Page 10
29.01.1358 approx.(20.04.1979)
Gholam Reza
Barat Ali

Business Man Habibullah Sarai
Dehburi
Khomeini

Gholam Reza
Barat Ali
1930
29.01.1358 approx.(20.04.1979)
49
Gymnasial
Married
13 Children
Yes
Children
Kabul / Polcharkhi Poligun

توضیحات
قاری احمد ضیا رضا یعقوبی
00491635524281
( آلمان ـ آخن2-7) Germany- Aachen
jakubi1@hotmail.de
30.10.2014

Gholam Reza Jakubi شهید غالم رضا یعقوبی

 ورثه گرامی: با همکاری
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358

شماره اطالعات درخواستی
ولی دم
1
شماره تلفن منزل
2
شماره تلفن گوشی
3
محل سکونت
4
آدرس ایمیل
5
آدرس فیس بوک
6
تاریخ تهیه کارت هویت
7
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 شراره بلخی: تهیه و تنظیم

شهرت مکمله شهید غالم رضا یعقوبی
شماره مسلسل 1509 :
تاریخ اسارت
تاریخ شهادت درج در لیست اگسا
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