


 

 

 :ھدا بھا
دست رژیم ھ ب ودشت ھا، پولیگونھاکھ در ی یخون خفتھ ھ ھدای بش -

از  مظلومانھ بعد ،مطلق العنان و تک حزبی حزب جنایتکار خلق و پرچم
 ھ ھای قرون وسطائی اعدام شدند.جشکن

 شھداورثھ و بازماتده گان  -

سھم ارزنده ی در تھیھ کارت شھدا بانو شراره بلخی کھ  ماھمکار شھید  -
خداوند  .مظلومانھ بھ شھادت رسید ۲۰۱۶-۱۰- ۲۵و بھ تاریخ  داشت

  ن را شاد داشتھ باشد.روح شا

 

 

 

 

 اظھار امتنان
 

شھدا با ارائھ معلومات دست اول از شھدای شان بھ ما کمک و  ی ورثھ ،تدوین این مجموعھدر تھیھ و 

 ھمکاری فراوان  نموده اند کھ در خور ستایش و امتنان است.

در معرفی شھدا  ل و چھ در خارج از کشور داریم کھتشکر خاص از دوستان و ھمکاران ساحوی چھ در داخ

از ایشان نام ببریم: جناب بالل رحیمیار از غزتی،  جناب رفیع رستمی از  با ما ھمکاری نموده اند. جا دارد

از کانادا، جناب سید جمال کریمی از کابل، جناب  دریاشریف، جناب مختارکابل، جناب صادقی از مزار

کردن فورمھ ھای شناسایی ی کھ با پراز جاغوری و دیگر عزیزان محسنی  از لندن، جناب داکتر ایوب عالمی

 و مشخصات شھدا را ارسال نموده اند. ھمکاری نمودهورثھ  توسط

و بانوی  خانم شراره جان بلخیبانوی پر تالش  ،نچنان تشکر ویژه از اعضای انجمن  و تیم شناسایی شھداھم

 تند.ت ھای ھویت شھدا فعاالنھ سھم گرفرستمی کھ در  ترتیب و تنظیم کار عزیز مسعوده جانبزرگوار 

ت ھمکار خوبم بانو شراره جان بلخی کھ در ترتیب و تنظیم کامپیوتری کارت ھای ھویت تشکر ویژه از زحما

 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 

اظھار  امدی نیز بر این مجموعھ نوشتھ است،و پیش در کنار ما بودو آغاز کار ورثھ شھدا در  ۵۰۰۰شھدای 

 سپاس و تشکر نمایم.



 

تا در راه مستند سازی جنایاتی کھ شھدا ومردم ما خداوند ھمھ ما را توفیق دھد 

ین خود در برابر شھدای ین سان از یکطرف دَ ھ اب دیدند، صادقانھ قدم برداریم.

ر گوشھ ھای تاریک از تاریخ قتل ھای سیاسی گمنام وطن ادا کنیم و از جانب دیگ

 ،ما اتفاق افتادهی را کھ در این چند دھھ در سرزمین مصیبت زده  یو کشتار ھای

 داریم. یم و نقاب از چھره جنایتکاران بربا چند و چون آن  بھ حافظھ تاریخ بسپار

 دیپلوم انجنیر راشد رستمی                                      

 رئیس انجمن خانواده شھدای افغانستان                                    
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اجازه کتبی انجمن خانواده  بدونعھ و یا بخش ھای آن این مجموتکثیر و انتشار 

 حقوق دیگر  برای انجمن محفوظ است چاپ و کلیھحق ن  مجاز نیست. شھدای افغانستا
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 چند نکتۀ سزاوار یادآوری 

 

شھدا، نتیجۀ ترتیب وتنظیم لیست  پنج ھزار انجمن خانواده یادآوری می شود کھ  خواننده گان محترمخدمت 

شھید را بھ نشر می سپارد. طوری کھ در نوشتھ ھای مفصل می بینید، نھاد با در نظرداشت امکانات  خود و 

وھمیاری ھموطنان( ورثۀ شھدا و افراد دلسوز وانساندوست) توانست اطالعات بھ دست آمده را ھمکاری 

 پیوست لیست نماید. در این ارتباط چند موضوع را خاطرنشان می نمائیم:

حزب  شھدای وطن ما، قربانیان جنایات "ح.د.خ.ا" (در نوشتھ ھای متن اکثرن از آن بھ شکل -

ی باشند. پس وظیفۀ ورثۀ این شھدا، عالقمندان تحقیق وپژوھش، منامبرده شده است) صدھا ھزار

ندای  وھمھ افراد شریف است کھ در تکمیل لیست و ارائۀ معلومات در بارۀ ھمھ شھدا کوشا باشند.

خویش در  (خدای نا خواستھ) وغفلت وجدان و حق طلبی برما حکم می کند کھ با فراموش نمودن

جنایتکاران ھم ھمیشھ سعی دارند کھ بھ وسیلۀ تبلیغات  بگسلیم. این شھدای عزیزما برابر

 عوامفریبانھ و زھرآگین خویش، جلو افشأ شدن اعمال ضد انسانی خود را بگیرند.

در متن انتشار یافتۀ کنونی، در خالل چندین نوشتھ کوشش بھ عمل آمده است کھ جوانب مختلف و  -

  زاران ھموطن ما شد، معرفی شود.منجر بھ شھادت ھسرچشمھ ھای فکری وعقیده وی حزب کھ 

مطابق پالن 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 

بھ نشر بسپاریم. این کار مقدماتی، نموده، حاال حدودی را کھ در دست داریم از طریق انترنت 

میتواند مزیت دیگری را نیز داشتھ باشد کھ مطالعھ کننده گان دارندۀ معلومات بیشتر در بارۀ شھدا، 

شھدا بفرستند. امید است کھ در وقت چاپ کتاب،  انجمن خانواده بیشتر خود را بھ نشانی  اطالعات

راه یافتھ نیز بر طرف شوند.برای این منظور  احیانا اطالعات جامع در دست ما باشد و اشتباھات

 وھمچنان دریافت پیشنھادات وانتقادات شما، آدرس نھاد نیز انتشار می یابد.

-  

اجازه کتبی انجمن خانواده شھدای  بدونعھ و یا بخش ھای آن این مجموتکثیر و انتشار  -

 حقوق دیگر  برای انجمن محفوظ است چاپ و کلیھحق ن  مجاز نیست. افغانستا

 schied@yahoo.deآدرس تماسگیری: 

 .روح شھدای مظلوم وطن را شاد خواستھ و آرزو داریم کھ ضرورت محکمۀ خائنین فراموش نشود.

 ی افغانستانشھدا انجمن خانواده          

 شمسی 1395دلو سال        

 عیسوی 2017جنوری سال       



 

 
  نصیرمھرین

 
 

  
 فرھنگ داد خواھی را ارج بگذاریــــممستند سازی و      

 

در خالل چند دھۀ شاھدان  بھ ویژه بھ منظور مستند گفتن و دیدار با در گسترۀ تاریخ و ی کھمشغولیت مداوم

خورشیدی، با فرزندان شھدا و زندان دیده ھا مواجھ  1357با نسل پس از کودتای ثور  بارھا، داشتھ امپسین 

با گردن  بوده است. افزون بر آنمظلومیت، معصومیت، اندوه وغمی  آنھا دیده ام،چھرۀ شده ام. آنچھ را در 

 کھ:  این سخنان را نیز آورده اندافراشتھ 

 "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""

در با صدای بلند کوبیده شد وچند تن وارد حویلی  بودم. مادرم رخت ھا را می شست.  "درکنارمادرم نشستھ

وبردند کھ ھیچ وقت ندیده  فتندگر ی آمد. آن چند تن او را با رفتار ظالمانھما شدند. پدرم از خانھ بھ روی حویل

 . . " 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.

، با درد ھا ورنج ھای نھفتھ یی کھ می خواننددردنامھ ھایی را در سیمای این نسل، ، ی مانگاه ھا گامی کھھن

می تواند از  ،خاموشانھ سخن از ریختن اشک نیز دارند، پیوند ھمدلی می یابند. این ھمدلی وھمنوایی

 دوخاستگاه سرچشمھ بگیرد. 

 فت و درک درد ھا وآشنایی با رنج ھای دردنگاران.خاستگاه نخست، درد مشترک است و از دومی، دریا

بگویم کھ ھمنوایی فرزندان، نزدیکان ویا  ،برای باز شدن بیشتر موضوع درچھرۀ نخستین ھا، بھ گونۀ مثال و 

اعضای خانواده ھای ایشان، از طرف نھاد ھای دژخیم  . آنانی کھشددین قربانیانی را می توان یادآوروال

دھنده، شکنجھ و اعدام شده اند. وقتی ھموطنان ما کھ دارندۀ چنان رنج ھا وداغ ھای پرور، ستمگر وعذاب 

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.

 برای سرزنش ونکوھش مردم آزاری ،گروه دوم، شامل کسانی می شود کھ از فرھنگ واحساس انسانی

ستبد ودیکتاتور در پیش گرفتھ بودند، ھا وحکومت ھای مآنھا شکنجھ واعدامی را کھ نھاد بھرھمند می باشند.

 .محکوم می کنند

چنان فرھنگ انسانی واحساس باشد، درھر ر حامل باروجگرسوز، اگ آگاھی پژوھشی از رویدادھای تلخ 

 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 

 کھ از این برداشت ھا ناشی شده است:احساسی را دارم. احساسی 

شد تا با بھترپذیری خویش  از افراد جامعھ تعدادی ، رھنمودخود سر و خورأی افکارسیاسیی نھادی -

وحتا یگانھ نیروی انحصاری پنداری، دیگران را کھ مانند ایشان نیندیشیده اند و یا با افکار آنھا 

 ھا وآزارھا قرار بدھند. مخالفت نموده اند، در معرض اشکال وانواع سرکوب

نھادی کھ الگوی سیاسی وساختاری کشورقدرت مند بیگانھ را پذیرفت وبالتبع در راستای ھمجوشی  -

. دیدیم کھ در وقت تحقق بیشتر وابستگی در پیکرش تنیده شدرھبردی آن افتاد، رشتھ ھای ھرچھ 

شد وبھ ابعاد برآورده شدن ناممکن برنامھ ھای انحصاری وسرکوبگرانھ ھم محتاج آن قدرت بیگانھ 

 اھداف و دامنۀ سرکوب ھا وتنش ھای متطقھ یی وجھانی افزود.

این کھ جامعھ را آسیب ھای جبران ناپذیر رسانید، دل آزارترین پیامد آن رفتارسیاسی، افزون بر  -

ی را نیزبار آورد. از آن جملھ توسل این نھاد یا"ح.د.خ.ا" بھ قتل ھاوقایع وخاطره ھای روان سوز 

 .ومصیبت ھا مواجھ نمود آزاری بسیار تکاندھنده را با دلجامعھ  زنجیره یی

پھنا و ژرفای تأثیرات اجتماعی آن قتل ھا نیزچنان گسترده است کھ بھ عنوان یکی از عوامل   -

 . نموده استبردوش جامعھ تحمیل برای مدتھا دیرپای مخرب و آسیب زا، نقش ویرانگرانھ اش را 

 

ن بھ رویداد ھای چند دھۀ پسین و دستیابی بھ مدارک واسنادی کھ سخن از رنج ھا پرداختن بیشترم  -

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 

ۀ بھتر از حرمت نھادن بھ آرأ وافکارآنانی کھ بھ گونۀ دیگری می اندیشند، مطالبھ نموده و گزین

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 

بھ ھمین دلیل ھم است کھ وقتی ازاقدام مصممانۀ قدم خستھ نشدۀ خویش گره زده ام. در قلم واستند، 

در آغازین  بانوی ارجمند شرارۀ بلخی و انسان صریح وقاطع راشد رستمیدوستان دادخواه، 



 

روزھای فعالیت نھاد ورثۀ شھدا آگاھی  یافتم، احساس من بربنیاد درک وبرداشتی کھ گفتھ شد، 

 در کنارآنھا نشست. ھمدالنھ 

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 

ھا" شده اند، بھ برگھای راستین، پاکیزه وشفاف تاریخ کشور، واقعیت ھای سپرده می شود کھ نسل  "خپ

کنونی ونسل ھای آینده پیکرمنحوس جنایت وجنایتکاران را می توانند با احساس نفرت و برایند دوری گزینی 

یک خلق افغانستان" کھ انسانی در آن بنگرند. ویرانی ھای مادی ومعنوی وزیان ھای انسانی "حزب دموکرات

چھره نمود و با تجاوز شوروی بھ دامنۀ آن افزوده شد، با بیشترخورشیدی  1357پس از کودتای ثورسال 

 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  

، بھ سامان می ان می توان پذیرفت کھ در راستای تحقق آرزوی عبرت گیریآید، با اطمین کودتای ثور فراھم

 : قتل ھای زنجیزه یی، بر این برداشت صحھ می نھد کھنشیند. مستند نمودن 

زمانھ را سند ودفتر ودیوانی ھست. دوستان با کارشاق خویش چنان بھ ترتیب وتنظیم مدارک میسر پرداختھ 

 د با وضاحت سخن می گویند و راوی صادق شرح مصیبت ھای جبران ناپذیر می شوند.اند کھ خود اسنا

ثبت درست ودقیق نام وھویت آنانی کھ بھ دست دژخیمان "ح.د.خ.ا" ربوده شدند، برای اھل تحقیق نیز بھ  

مک می انگیزی نیز کست کھ در تداوم خویش بھ نیازتفکرگفتۀ متقدمان ما محل استشھاد می گردد. وتردیدی نی

 رساند. تفکری کھ ناظر باشد بر دریافت علل سیاسی وفرھنگی آن ھمھ فجایع مصیبت آفرینان.

ما پس از این کھ "خپھا" از قدرت فرو افتادند، با انواع موانع تازه و چالش ھای دیگری  ھر چند جامعۀ درمند 

دورۀ خپ ھا،  نھان کردن جنایاتنیز روبرو شد و با آنکھ کوشش ھای تھدیدآمیز و رفتارھای جبونانھ برای پ

خواھانھ ھمچنان ره ر دادولی از سوی دیگر آنگونھ کھ می نگریم، گام ھای استوا نیز حضور داشتھ اند،

پیموده اند. گام ھایی کھ سزاواراحترام بسیار اند، زیرا شھدای عزیز، مظلوم وقربانی استبداد را یاد می کنند و 

 افزایند.بھ غنای فرھنگ داد خواھانھ می 

                                           * 

 

 

 
 



 

 راشد رستمی

 

گامى بھ سوى مستند سازى  ،شناسایى و راجستر كردن شھدا
 جنایات

 

 عزیز شھداى معظم پولیگون ھا ۀورثھموطنان گرامى و 

ین سو در راستاى مستند سازى تصمیم گرفتھ تا ھ ابانجمن خانواده شھدا از چندى  ،كھ مستحضر استید یقرار

را شناسایى و راجستر نماید.  ۱۳٥۸و  ۱۳٥۷شھداى كشور را و در نخستین اقدام ، عجالتن شھداى سال ھاى 

عزیز بسیار استقبال گردیده و ھمھ روزه تعداد زیادى از ورثھ  ۀورثاین اقدام ما بحمد هللا از جانب ھموطنان و 

ما را ھمراھى و ھمكارى میكنند. پروسھ صدور كارت ھویت  شھدای شان،خصات با ارسال عكس و مش

ھمچنان ادامھ دارد. با توجھ بھ اینكھ متاسفانھ تعداد شھدا بھ ھزاران ھزار میرسد و با در نظر داشت اینكھ ھمھ 

شھدا را روزه ھموطنان زیاد ما مراجعھ مینمایند انجمن تصمیم گرفت تا كمیسیون مستند سازى و راجستر 

 وسیعتر بسازد تا كار ھاى راجستر سازى سریعتر انجام یابد.

البتھ كامال 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 

ھمكاران ما در كمیسیون مستند سازى نیز این كار از نظر روحى بسیار سنگین تمام میشود. مخصوصن براى 

این یك  ،كھ ھر یك از ما خود نیز عزیزانى را از دست داده ایم. در عین حال بھ عنوان یك وجیبھ ملى و تاریخى

 مى آید: دستھ كار بسیار بزرگ نیز میباشد. مھمترین ثمرات كھ از پروسھ شناسایى ب

 براى نخستین بار در تاریخ كشور، شھداى ما كامال شناسایى و با تمام مشخصات شان راجستر میشوند. -۱

 مستند سازى و شناسایى شھدا ضرور است. ،قامھ دعوا و دادخواھى باشدابراى مراحل بعدى كھ  -۲

شان، چگونگى اسارت ، . شناسایى و درج مشخصات نداجتماعى ما است -شھداى ما جز تاریخ سیاسى -۳

شھادت و سابقھ ى كارى، درجھ تحصیل، سن و دیگر مشخصات شھدا جز تاریخ است و براى كسانیكھ در 

 ع مطمئن میباشد.برابطھ با این جنایت نابخشونى تحقیق میكنند ، سند مھم و من

. این حزب طى سالھاى " خلق" میباشد ۀ پیشسند رسوایى ھر چھ بیشتر حزب جنایت  ، ارائۀ این كارنتیجۀ  -٤

 متمادي تالش داشت و حاال ھم تالش دارد تا قتل ھاى سیاسى خود را مخفى نگھ داشتھ و بھ فراموشى بسپارد.

با افشاى لیست شھدا توسط پولیس ھالند، براى اولین بار ورثھ شھدا از نظر حقوقى در یك موقف قرار دارند  -٥

س آنھا سرورى جنایت پیشھ و دیگر مامورین و آمرین قتل ھاى لین وقت و در راؤومسكھ میتوانند بر علیھ 

سیاسى أقامھ دعوا كنند. ترتیب كارت ھویت، بھ این لیست كھ فعال صرف ارقام و اسامى است، چھره كامال 

طوریكھ ھیچ دادگاھى نمى تواند  .میگذاردجدید میدھد و عمق فاجعھ را بطور بسیار روشن و ملموس بھ نمایش 



 

بى توجھ بگذرد. در عقب ھر شماره و اسم انسانھاى اند كھ بھ اتھامات واھى چون: " اخوانى" ، "  از كنار آن

، " أشرار" ، سكتاریست" ، " ضد انقالب" و... بھ شھادت رسیده اند و در عقب ھر "خمینیست " ، " شعلھ یى

كھ در حالت  یزنان و مادرانشھید فامیل ھاى اند كھ در این سى سال بى سرنوشت بودند و چشم در راه. بیوه 

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 بالى آمده .

طنان ما پرچمى" كھ مستقیم و یا غیر مستقیم در قبال شھادت ھمو -زیاد از این جنایتكاران " خلقى  ۀعد -٦

بھ سر می برند. برخی در خارج این کھ جبونانھ سھیم اند و یا کنونی قدرت  یا میباشند،یا شریك جرم  و لؤومس

از " جنایتكار استالینیست" بھ " دموكرات" تبدیل شده اند و از "خوان مرستون"  ،با یك غسل تمعید ھم گویی

نشخوار سیاسى" در " ابھمان " امپریالیسم" خود و فامیل شان تغذیھ میكنند و حتى با كمال وقاحت اینجا و آنجا 

چھره ھا ھر چھ این  . تردیدی نداریم کھ ھمۀسایت ھاى مختلف و روزنامھ ھاى داخل و خارج ھم مشغول اند

 بیشتر افشا میشوند.

مستند سازى ما را توانمند میسازد كھ با اسناد و مدارك غیر قابل انكار علیھ جنایتكاران اقامھ افزون بر ھمھ، 

فراموشى و رفتارھای موزیانۀ جنایتکاران است کھ سعی دارند دعوا كنیم. مستند سازى سد توانمند در برابر 

 خویش را در پیش گیرند.سر پوش گذاشتن بر جنایت 

را در افغانستان بھ نمایش میگذارد كھ تالش شده كسى از آن یاد نكند. این كار  ھ ییفاجعمستند سازى عمق 

عالوه بر آن انگیزه خوب براى ایجاد ارتباط ورثھ با ھمدیگر شده و زمینھ ى كار ھاى مشترك بین بازمانده گان 

رآورده شدن خواستھ ھاى ورثھ شھدا، عوامل متعدد وجود داشتھ باشد، شھدا را فراھم میسازد. اگر براى عدم ب

بي تردید، پراگنده گى و عدم تشكل ورثھ از جملھ عمده ترین عامل است. این پراگنده گى باعث شده تا با خون 

چنانچھ می بینید انجمن خانوادۀ شھدای افغانستان، گامی رابرداشتھ است،  شھدا معاملھ صورت بگیرد.

 شتمن گام از جانب ھمھ ھموطنان فریاد ھای دادخواھانھ وقدم ھای ما را رساتر و سنگین تر می نماید. بردا

 بگذاریم. ھر كار بزرگ با اولین قدم آغاز شده است . ترباھم و استوارھای خویش را بیأیید گام پس 

 انجمن خانواده شھداى افغانستان                                   

 دیپلوم انجینر راشد رستمی                                      

 

 مشخصات شھید تان را میتوانید بھ ایمل زیر ارسال بدارید:

schahied@yahoo.de 
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 -قتل ھای زنجیره ی حزب دمکراتیک خلق و تاثیرات سیاسی 

 اجتماعی آن

کھ در راستای مستند سازی جنایات حزب دموکراتیک خلق و شناسایی شھدای این دوران  سالیدر جریان  دو

لھا و داستان غیر مستقیم بودیم.  پای درد دیا در تماس مستقیم و باھم تعداد زیادی از ورثھ شھدا  .کار میکنیم

، قصھ ھای پر از اشک ریختیم . سرنوشت ھای  مشابھ یم و چھ بسا کھ با ایشان یکجاتسھای غم انگیزشان نش

فاجعھ و ستمی را کھ بر مردم این عمق  ی را شنیدیم.یھای نا گفتھ و داستانھای نا شنیده رازاندوه.  مصیبت و

 تمام و کمال بر صفحات کتاب تاریخ نگاشت...  ابا جوھر قلم نمیتوان ب ،کشور رفتھ است

مان و درد و رنج بیوه زنان و مادران داغدیده را کھ سالیان دراز در انتظار یچگونھ میتوان آه و اشک یت

برای یافتن رد پای از عزیزان شان رفتھ اند و ھر بار  ،  زندان بھ زنداناندبرگشت عزیزان شان  بھ سر برده 

بیان این بھ تصویر کشید؟... قلم از  ،نده انا امیدانھ باز گشتھ اند و چھ بسا کھ آرزوی دیدار را با خود بگور برد

 .ھمھ درد و رنج عاجز است

افشا  ۲۰۱۳سپتامبر  ۱۸ توجھ بیشتر ما روی شناسایی شھدای لیست بود کھ توسط پولیس ھالند دردراین مدت، 

 ۱۳۵۸و  ۱۳۵۷را شامل میشود کھ طی سال ھای  بھ شھادت رسیده افراداز  یکوچک بخش ،این لیستاما شد. 

 ۀبھ ورث این شھدا ۀھا و جستجو ھا برای یافتن ورث توسط حزب دموکراتیک شھید شدند. در جریان تماس

 .بھ لیست شھدای پنجھزار مشھور است درج نیستی نیز بر خوردیم کھ نام عزیزان شان در لیست  کھ یشھدا

ولی در ھمان سالھای نخستین حاکمیت عزیزان شان گرفتار شده اند. گدشتھ از آن بھ شھدای برخوردیم کھ در 

اختطاف و مفقود شده اند کھ خود سند غیر قابل انکار بر تداوم سیستم اختطاف و گیرو  ۱۳۵۸سالھای بعد از 

د ر تمام دوران حاکمیت اختناق آمیز جناح ھای متفاوت و متخاصم حزب میباشد. شواھگرفت ھای غیر قانونی د

، آدم ربائی و اختطاف مخرج مشترک ھمھ جناحھای حزب بوده  و در سراسر نشان میدھند کھ اختناق و خفقان

 ر داشتھ است.اتمردوران حاکمیت جناح ھای متفاوت حزب اس

قتل ھاى گوناگونی در دروه ھاى مختلف حاكمیت سیاسى است. ھر  ھا وكشور ما  شاھد كشتار تاریخ سیاسى

باید در اند كھ  ییاین سر زمین گوسپندان زبان بستھ تغییر قدرت  ھمراه بوده با قتل و كشتار. تو گویى مردمان 

 . ه برده شده و ذبح گردنددستھ دستھ بھ كشتارگا ، قدوم ھر مھمان ناخوانده

ھ خواھان در دوران حبیب هللا خان بداد خشن عبدالرحمن خان و سركوب مشروطاز گذشتھ ھاى دور و از است 

، در ھمین صد سال اخیر، حاكمیت نادرخان با فریب و دروغ آغاز شد و براى استحكام پایھ ھاى اگر بگذریم



 

روه ھاى نادر خان غدار بیشك از جملھ د دورۀ قدرت اش بھ سركوب  روشنفكران و مخالفین سیاسى پرداخت.

 اعدام شدند. واشخاص دیگر از روشنفكران و مشروطھ خواھان یزیاد ۀسیاه و تاریك سیاسى كشوراست. عد

ھاى كراتیك خلق تمام نمونھ ھاى كشتارولى سوگمندانھ باید بگویم كھ كشتار در طى دوران حاكمیت حزب دمو

ان حاكمیت سیاسى در طول تا سیاسى گذشتھ را  كم رنگ مى سازد و از این جھت سیاه ترین و درنده ترین دور

یخ معاصر افغانستان از احمد خان ابدالى بھ بعد است.   آنچھ قتل ھاى سیاسى دوران حاكمیت حزب دموكراتیك 

 .پنچ ویژه گى خاص آن است ،متمایز مى سازد ی پیشینخلق را از تمامى دوره ھا

مردمى كھ طى دوران حاكمیت این  در این جا ما فرق مى گذاریم بین قتل ھاى سیاسى و سركوب قیام ھاى

 كبر"ارات، قیام باال حصار، قیام "هللا و حزب صورت گرفت. سركوب قیام ھاى مردم چون قیام چنداول، قیام ھ

 بیش از صد و پنجاهدر مجموع و.. كھ طى آنھا  در كابلخورشیدی  1358در آغازین روز ھای ماه حوت سال 

 بحث جداگانھ ى است كھ نیاز بھ  مقالھ جداگانھ  دارد. ، خودتا دوصد ھزار انسان بشھادت رسید

تھ مركزي حزب است كھ بھ تصویب كمی ی از قبل پالن شده و ، قتل ھاى عمدىمنظور ما از قتل ھاى سیاسى 

بر اساس لیست از قبل تھیھ شده و یا راپور ارگان ھاى امنیتى و جاسوسى رسیده  و و یا شوراى انقالبى حزب

 .ندقربانیان عمدتاً مخالفین سیاسى حزب بود بھ شھادت رسانیده اند.عده یی را حزب 

 عبارات اند از:را کھ در باال تذکردادیم، ن پنچ ویژه گى آ 

 اول : این قتل ھا كامال پالن شده و سیتماتیك بود.

صرف بخاطر داشتن عقیده مخالف دولت و با احتمال   انسان انھزار  ،ثور ۷در آغاز پیروزى كودتاى خونین 

و پس از تجاوز شوروی  )1بھ شھادت رسیده اند. ( مظلومانھ مخالفت در آینده گرفتار شده و بدون محاكمھ

 )2تعدادی آزاد شدند اما باردیگر زندان واعدام ادامھ یافت.(

. ھ افراد شناختھ شده و مطرح بودندھمو سیاسى  عمده این افراد فعالین  تعداد، ود خانؤاز منسبوبین ژریم داغیر

این افراد در دوران دموكراسى ظاھر شاھى بطور نیمھ علنى در كنار حزب دموكراتیك خلق بھ كار سیاسى 

داشتند. مسؤولین حزب دموكراتیك در دوران فعالیت ھاى سیاسى با این حزب قرارمشغول بوده و در رقابت 

در مناسبت ھاى مختلف از وجود "لیست سیاه " این حزب  یاد  شاه ھموارهسیاسى گروه ھا در زمان ظاھر 

ر بین محصلین بھ عھده جناح پرچم را د آورى  میكردند. از جملھ نجیب كھ در سطح پوھنتون كابل رھبرى

 طور اختطار بھ رقباى سیاسى اش از وجود چنین لیست یاد آور شده بود.ھ ھا بداشت ، بار

بسیار افراد حاضر در صحنھ آن را خود شنیده بودند. در آن زمان بیشتر بھ عنوان یك "  این واقعیتى بود كھ 

 الف سیاسى" تلقى میشد تا واقعیت. بعد ھا معلوم شد كھ وجود"  لیست " یك واقعیت بوده است.  

، علماى  دینى و شخصیت ھاى صاحب شده گان شخصیت ھاى مطرح اجتماعى بخشى دیگرى از این اعدام

 خایف بود و واحساس خطر "ح.د.ح.ا"  آنھا،مردمى  ونفوذ پایھ چنان و مردمدار بودند كھ بھ دلیل داشتن نفوذ

این افراد نیز در ھمان ماه ھاى  ، پس باید آنھا زودتر از میان برداشت.اندرمیكرد كھ از چندین نفوذ برخوردا



 

ى و كمیتھ مركزى حزب گرفتار و اعدام نخستین حاكمیت خون بار و غیر قانونى  مطابق فیصلھ شوراى انقالب

 شدند.

 

، داراى كاركتر" از پیشگیرنده"  و براى جلوگیرى  از وقوع " حادثھ دوم: این قتل ھا عمدى

 ." بودند

مى گویند از ھیتلر در مورد بھترین نوع دفاع پرسیدند. در جواب گفت " حملھ بھترین نوع دفاع است" ! با  

بھتر ھمان است قبل از اینكھ مخالفین سیاسى تكان بخورند  ندفكر مى كرد خلقی ھا،  ی،ھیلتر ی استفاده از شیوه

د. ھمان بود كھ تمام ن، تمام نیرو ھاى اپوزیسون سیاسى را یك جا از میا ن بر دارنھالگیركھ با یك حملھ غاف

خدمت حزب بودند  و در  آنھا در قبضھ ی ارگان ھاى امنیتى، پولیس و اردوى یك حكومت مجھز كھ اینك  ھمھ

 ، برعلیھ مخالفین فكرى  و دگر اندیشان بكار انداختھ شد. 

، دینى و سیاسى و ھمچنان افراد با نفوذ گرفتار و بدون محاكمھ بعد عده زیادى از شخصیت ھاى اجتماعى

" از وقوع ازشكنجھ ھاى غیر انسانى  معموال یكى دو روز بعد اعدام شدند. حزب با این عمل فكر مى كرد 

، زمینھ  و امكان شكلگیرى  مقاومت را در آغاز از بین میبرد. ولى اتفاقا ھمین كار حادثھ " جلوگیرى نموده

 خود " حادثھ آفرین" شده دامنھ ى آن تا قیام سراسرى بر علیھ حاكمیت خونین حزب گسترش یافت.

كھ بھ " روز هللا  ۱۳۵۸سوم حوت ، قیام كومت خارج شد. حادثھ قیام چنداولكھ دیگر از كنترول ح ھایی قیام 

 14در کابل رخ داد.  قیام باالحصار عد از آمدن قوای روس و تعین ببرکأكبر" مشھور شد و سھ ماه ب

و دیگر قیام ھاى خود جوش  مردمى. ریشھ اصلى این قیام ھا در ھمین  1357حوت  24 ، قیام ھرات1358اسد

 ندیشان نھفتھ بود.حمالت وحشیانھ ى حزب بر مخالفین فكرى و دگر ا

 

 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. 

 رعیت" قبول داشتند. تلقى نموده و مردم را بھ عنوان "این حكام قدرت خود را خدا داد 

سلطان سایھ خدا در زمین بود و اطاعت از وى واجب شرعى. رأى مردم و اشتراك سیاسى و دموكراسى  

 مفاھیم كامال بیگانھ  براى نظام بودند.  

گر چھ  .آغاز كردکشتن انسان ھا كار ھ ب .كشان و..نام مردم ، طبقھ كارگر و زحمتاولى حزب دموكراتیك ب

لوژى علمى" ئومجھز بھ " ایدکھ این حزب ادعا داشت  روی کار آمدند، با آنھمبا كودتا و با خونریزي  آغازاز

 است و خود را "مجتمع از ما بھتران"  تصور مى نمود. 



 

رفع استبداد "قدرت مردمى"، " ،آزادى بخش"، "جنبش ھاى عدالت""، "حرف از "حاكمیت خلق حزبی ھا 

اما  .ندمیزد ..  خاندان ال یحیى " دموكراسى"، "خواست توده ھا" و . ی خاندانى" ، "نابودي حاكمیت ظالمانھ

كھ  یچھ در دوران ،بودند كھ در نشرات این حزب و پرو پاگنده ھاى دھان پر كن یھااین ھا ھمھ شعاردیدم کھ 

 ز ھاى نخستین حاكمیت چون اوراد تكرار میشد.اپوزیسیون سیاسى بود و چھ در رو

(احزاب وابستھ بھ  احزاب برادر"سیاسى جامعھ با توجھ بھ تجارب " ھاىمردم و نیروبرخی ازگرچھ ھم 

دى است حزب عمیقاً ضد دموكراسى و ضد آزادر جھان مى دانستند كھ  ماھیت اصلى  شورویی مضمحل شده)

، در سون سیاسى در سرك ھا و خیابان ھاحزبى كھ تا دیروز در نقش اپوزی . با آن ھم تجربھ كامال جدید بود كھ

، بر علیھ حكومت و " قدرت ر دموكراسى ھرچند شاھانھ و قالبىشورا و دانشگاه با استفاده از تمام مظاھ

ت و ھمیشھ شكای ھ حكومت را بھ باد انتفاد میگرفتمطلقھ" آن بھ تظاھرات خیابانى  مى پرداخت  و قدرت مطلق

مطلق العنان ترین داشت كھ در افغانستان آزادى احزاب سیاسى نیست،  بھ مجرد رسیدن بھ قدرت  یكى از 

. حد شاھانھ را ھم از كار انداخت تاریخ افغانستان گردیده تمامى مظاھر دموكراسى حتى در ھمانھای ت حكوم

عالیت سیاسى و سھمگیرى در مقدارت اپوزیسیون سیاسى از حق ففعالیت نھ  تنھا مانع  این حزب مستبد وظالم

نھ اینكھ حق حیات از فعالین سیاسى را  .ودنیز سلب نم دیگرانبلكھ حتى حق حیات را از  ،دیسیاسى كشور گرد

 د. رتمامى اعضاى فامیلش را نیز سلب كبلكھ حتى حق حیات از 

ى مخالف سیاسى حق حیات مردم ما در وجود حزب دموكراتیك با یك اندیشھ مطلقگراى مواجھ بودند كھ برا

قائل نبود. این اندیشھ مطلق گرا بر خواستھ از طرز دید استالینستیى مربوط قرن بیست  بوده كامال عقبگرا و 

ارتجاعى بود. بر مبناى این طرز اندیشھ ھمھ باید مثل حزب فكر میكردند. مثل حزب عمل مى كردند. آنچھ 

د آن بھ معنى نابودى بود. چیزى بنام تنوع فكرى و حزب میگفت ھمان حق مطلق بود. تردید در مور

كثرتگرایى و فرھنگ ھمدیگر پذیرى اصال در اندیشھ استالینیستى این حزب وجود نداشت . این است كھ چنان 

 میان آمد كھ نظیرش در كشور سابقھ نداشت. ھ اختناق كشنده ى سیاسى ب

 چھارم : این كشتار ھا ریشھ ایدیولوژیك داشت

"طبقھ كارگر"  ی خود را  نماینده بالمنازعھ ،لینیسم –لوژى ماركسیسم ئوراتیك خلق با اعتقاد بھ ایدحزب دموك

" رسالت " برقرارى " دیكتاتورى پرولتاریا" را دارد! این حزب ، دانستھ  و فكر میكرد از طرف این " طبقھ "

لینینیسم) رسالت  -مى" ( ماركسیسم لوژى علئومعتقد بود كھ بھ عنوان نماینده طبقھ كارگر و مجھزبھ " اید

تاریخى ایجاد " جامعھ سوسیالیستى و در نھایت جامعھ كمونیستى " را بدوش دارد. در راه ایجاد جامعھ 

لوژى ئوھاى  كھ داراى " ایدیك جنگ "مقدس طبقاتى  " با نیرو سوسیالیستى و نھایتاً كمونیستى در گیر

 ایدیالیستى" اند ، میباشد. 

ھا و رھبرى آن خود معجون از جنراالن اردو، گماشتھ گان روس ، إشراف زاده گان اكثریت كادر این حزب كھ

بریده از مردم، متعصبین قومگراى دھاتى خصلت و شبھ روشنفکران" رومانتیك انقالبى" بى بخبر از جامعھ و 

، بى خبر از  زده  غربجامعھ سرمایھ دارى قرن نجھان، بودند، مجھز با شعار ھاى ماركسیسم بر ساختھ  از 

اجتماعى افغانستان ، طى كودتاى خونین ، باتمام تجھیزات و امكانات یك حكومت خودكامھ  -شرایط سیاسى 



 

مسلح گردیده و بھ سرنوشت مردم حاكم شدند. و ھمان بود كھ از فرادى حاكمیت شروع كردند بھ كشتار در راه 

 تحقق جامعھ سوسیالیستى. 

سوسیالیزم "  و است. چون فكر مى شد براى تحقق " كھ  تمام این كشتار ھابھ نفع مردمقاتلین فكر مى كردند 

ایجاد جامعھ سوسیالیستى كشتن مخالفین یك عمل انقالبى و برحق است.  یكى از رھبران طراز اول شان  در 

رت نیست! یعنى سخنرانى گفتھ بود: " براى پیاده كردن "نظام سیوسیالیستى" بھ بیش از دو ملیون انسان ضرو

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

ه و میزان باالى كشتار ھا كھ بھ آن خلصت " كشتار د، گسترپنجم  : خشونت بسیار برھنھ

 " میداد.جمعى"  و "جنایت علیھ بشریت

جنایت علیھ در ردیف بندى "كشتار جمعى " و " ھاى سیاسى حزب دموكراتیك از نظر حقوق بین الملل كشتار

كھ در كنوانسیون ھاى تصویب شده از طرف نھاد ھاى سازمان ملل در رابطھ  بشریت " مى آید.   شاخصھ ھاي

مورد قتل عام ھاى این حزب صادق بھ خصوصیات " كشتار جمعى" و " جنایت علیھ بشریت" تعریف شده در 

 است . 

كشور بى نظیر است. تنھا زندانیان است كھ در تاریخ معاصر  اندازه یخشونت برھنھ و میزان كشتار ھا بھ 

ھزار مى رسد. این اعدام ھانھ تنھا در زمان خلقى ھا بلكھ در  ۷۰سیاسى اعدام شده توسط این حزب بھ بیش از 

تمام دوران حاكمیت جناح ھاى متفاوت حزب دموكراتیك ھمچنان جریان داشت. ادعاى جناح پرچم این حزب 

انقالب ثور" چنین قتل  تکاملی و نویندوران امین بوده و در مرحلھ " مبنى بر اینكھ قتل ھاى سیاسى مربوط 

ھاى صورت نگرفتھ  كامال بى اساس است. اسناد و مدارك زیاد موجود است كھ اختطاف، شكنجھ و اعدام ھاى 

ھیچگاه شمار زندانیان در ور!" نیز ھمچنان ادامھ داشت.  "انقالب ث تکاملی ونوینپالن شده در دوران " 

 کمتر از ھشتاد ھزار نمی رسید. ھای ھشتاد بھ ویژه تا پایان خروج قوای شوروی بھسال

در طول این سالھا شب ھای جمعھ بھ اعدام زندانیان اختصاص داشت. ھر شب جمعھ بیشتر از یکصد نفر را 

 . )3"(ادند...عموال این کار را کارمندان خاد انجام میدبرای اعدام میبردند. م

وسھ شناسایی و راجستر شھدا بھ تعداد زیاد از ورثھ برخوردیم کھ عزیزان شان در دوران بعد ما در جریان پر 

طى چند قیام  اختطاف و مفقود شده اند. عالوه بر این اعدام ھا ھزاران انسان در   ۵۸و  ۱۳۵۷از سالھای 

ن تازه در طى دو سھ روز كشتھ شدند. و ای . و.. مى در شھر ھاى چون كابل ، ھرات ،ھاى مرد

یك بخش كوچكى از قربانیان است. در اثر حمالت ھوایى و زمینى بر قرا و قصبات كشور در 

حزب در حدود  بیش از دو ملیون انسان جان ھاى شان را از دست دادند. داستان طى دروران حاكمیت این 

 جود دارد.ھاى وحشتنا كى از قتل عام ھا در دھكده ھا توسط نیرو ھاى اردو حزب و قواى شوروى و



 

نھاد ورثۀ شھدا برای ترتیب وتنظیم بھتر لیست ھمھ، زمالنی می تواند، موفقیت کسب نماید کھ ھموطنان ما 

 اطالعات خویش را برای این نھاد بفرستند.

................................................................................................................................. 

ھزار از کشتھ شده گان در زندانھا را  ۱۲لیست  ،حفیظ هللا امین بعد از خفھ کردن تره کی و گرفتن قدرت )1(

صرفن بخشی از کشتھ  درآن لیست، نام ھایبرای دو سھ روزی  در عقب دروازه ھای وزارت داخلھ نصب کرد. 

 .بود. کشتار در سھ ماه حاکمیت امین نیز ادامھ داشتدرج شده گان 

از  واعضای "ک.ج.ب" رفقای حزبی ببرکعمدتا ، ششم جدی و گرفتن قدرت توسط جناح پرچمدرشام گرچھ   )2(

  اما بھ زودی  ،باز شدند برای تعداد دیگری نیز دروازه ھای زندان ھا و چند روز بعد از آن .قید امین آزاد شدند

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

شام مراجعھ شود بھ خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفت وشنیدذ با دکتر پرویز آرزو. مطابق گفتھ ھای قادر در ھمان  

 شش  جدی روسھا زودتر از ھمھ افراد وابستھ بھ کی جی بی، مانند صمد ازھر ودیگران را رھا کردند.

 نتشرات عرفان - ترجمھ اسدهللا شفایی -نیو جیوستورینوشتھ انتو ۱۱۳،سیاست و جامعھ  صفحھ افغانستان ، جنگ  ) 3(

*** 
 ی حزبیسیاسی اجتماعی کشتار ھای زنجیره آمد ھای اثرت و پی

 انقطاع تجربھ سیاسی-۱

 انقطاع تجربھ سیاسی در کشور بود. ،آمد کشتار ھای حزباولین پی

کشتار ھای سیاسی باعث بطی شدن و سکتگی در ، ن در اثر حاکمیت استبداد و خفقاندر طول تاریخ  افغانستا

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 

کت سیاسی پی برده اند واضح است کھ نقش نخبھ ھا در گسترش دانش سیاسی و مردم بھ نقش و اھمیت مشار

 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 

تھ جنبش یا اعدام و یا ھم روانھ زندان ھا گردیده اند. در مشروطھ اول اولین ضربھ  بر پیکر جنبش برجس

را اعدام کرد.  لعل  واصالح طلبی مشروطیت ی از سرانیآزادی خواھی را امیر حبیب هللا خان زد و عده 

 ،نی ، عبدالقیوم خانثمان خان پروامحمد خان کابلی، سعد هللا خان الکوزی، سرور خان واصف ، محمد ع

، عبد القیوم خان در جملھ کسانی بودند کھ توسط امیر حبیب هللا خان مد ایوب خانجوھر شاه خان غوربندی ،مح

لی، عبد القیوم خان از جملھ  میر قلی خان چنداو .زندان گردیدند روانۀبھ توپ بستھ شدند و عده زیادی دیگر

حمد خان میمنگی ،داکترعبد الغنی خان پنجابی و ده ھای دیگر عالم م مجذوب کابلی، فیض محمد خان کاتب،



 

 ۱۹۰۶) بدین ترتیب جنبش مشروطھ خواھان اول کھ با انتشار نشریھ سراج االخبار در یازدھم جنوری سال ۱(

آعاز شده بود چند سال بعد با بھ توپ بستن چندین تن از فعالین آن و زندانی شدن عده  ۱۳۲۳مطابق سال قگری 

 لیم آن ظاھرا  جمع شد. دیگر گ

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 

میرزا  ، لودین ،غبار مدت محکوم گردیدند. سرورجویا،لاس ھای طویل سیاه نادر خانی یا کشتھ شدند و یا بھ حب

 )..۲مھدی چنداولی، مولوی عبدالواسع خاکی، سید حسن شیون، محمد ولی خان دروازی و بسیاری دیگر (

قتل ھای زنجیره ای حزب دموکراتیک بھ ادامھ کشتار ھای نظام ھای استبدادی مخصوصن دوره سیاه نادر 

کتگی در روند رشد  و انتقال تجربھ سیاسی  ایجا د کرد بلکھ با توجھ بھ ابعاد گسترده و پالن شده خان نھ تنھا س

کشتار ، تقریبن تمامی نخبھ ھای سیاسی کشور را با ساطور اختناق تک حزبی چنان نابود کرد کھ کشور بھ 

ای  مطرح و موثر توسط انقطاع تجربھ سیاسی دچار گردید. اکثریت قاطع فعالین سیاسی زمان  و شخصیت ھ

حزب سر بھ نیست شدند. این کشتار گسترده باعث ایجاد خال 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 

ای رشد جریان ھای وابستھ و نھایتن مداخلھ و نفوذ کشور ھای کار سیاسی در کشور شده زمینھ ی مناسب بر

 بیگانھ گردید.

اجتماعی  کھ از  –، نھاد ھا و احزاب سیاسی رقیب و شخصیت ھای سر شناس سیاسی حزب تقریبن تمام حلقات

موکراسی سالھای دھھ دموکراسی بھ بعد کم کم رشد کرده بودند و میتوانستند اساس و پایھ  یک نظام مبتنی بر د

ارند و  قادر بودند در ایجاد و راه اندازی یک جنبش مستقل ملی با کیفیت نقش ذو کثرتگرایی سیاسی را بگ

موثر ایفا کنند  چنان ضربھ زد کھ اگثرن دیگر نتوانستند قد راست کنند. دامنھ این کشتار ھا  تنھا بھ افراد و 

کھ بسیاری از افراد غیرمتشکل ولی مطرح را نیز شخصیت ھای متشکل در احزاب و نھاد ھا محدود نماند بل

شامل میشد. بدین ترتیب حزب دموکراتیک خلق بر خالف ادعای بلند باالی تیوریسن ھای شان مبنی بر اینکھ 

حزب در ادامھ مبارزات مشروطھ خواھان و بھ عنوان "پلی میان بقایای مبارزان آزادیخواه گذشتھ و جوانان و 

ثور قدم جای پای نادر غدار گذاشتھ و بھ  ی) از فردای کودتا۳خاستھ ...نقش ایفا مینمود..( روشنفکران تازه بپا 

کشتار آزادیخواھان و فعالین سیاسی پرداخت.  کما اینکھ حزب ھیچگاھی نھ از نظر خواستھ و برنامھ  سیاسی 

قل ملی کھ بھ شکل و نھ از نطر دیدگاه ھای فکری ھیچ گونھ سنخیت با مشروطھ خواھان و نھاد ھای مست

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 

 بنیانگذاران و رھبران حزب در حقیقت گماشتھ ھای اجیر ایفای نقش ستون پنجم روس بوحود آمده بود. اکثر

ببرک وتره کی و شرکا ھیچ سنخیت با غبار و محمودی و جویا و  ).4شده سازمان جاسوسی روس بودند.(

 ندارند.،بلخی و دیگر آزادیخواھان کھ از بین مردم برخاستھ و دارای خواستھ ھای ملی بودند 

 



 

 تخنیکی –سیر نزولی کیفیت کادر علمی  -۲

کادر ھای علمی و تخنیکی و بلکھ دامنھ آن بھ  ،ماندنتنھا در محدوده شخصیت ھای فعال سیاسی باقی  کشتار

اداری در تمام سطوح ادارات و مراکز علمی نیز گسترش یافت. داس نابودی " دیکتاتوری یرولتاریا "  مدیریت

چنان بیرحمانھ بھ درو آغاز کرد کھ دیری نپایید مزرعھ ھا ھمھ عاری از  سبز و مستعد  کشور یدر مزرعھ 

، معلمین، محصلین ،علما ، عده زیادی از استادان دانشگاه ھاساقھ ھای جوان سرسبزی و شادابی شدند. 

مامورین دولتی یکی پس دیگر بھ چوقھ ھای اعدام فرستاده شدند. آوازه این گیر و گرفت ھا چنان ترس و 

ھ از کشور را بھ خود ھمراه داشت. بمھ گی را در جامعھ ایجاد نمود کھ موج بزرگی از مھاجرت و فرار سراسی

زیادی از کادر ھای علمی و فنی کشور کشتھ شدند بخش دیگری با توجھ بھ  ی عالوه بر اینکھ عده ،ین سانا

حزب عالوه بر کشتار  اوضاع نا آرام و اختناق سیاسی احساس خطر نموده مجبور بھ ترک کشور شدند. 

شخصیت ھای علمی و فنی تقریبن ھمھ متخصصین و اکادمیسن ھای را کھ در کشور ھای غیر از بلوک شرق 

چنین شد کھ  بی بی تجربھ و کم سواد را گماشت. حز تحصیل کرده بودند از کار برکنار و بجای انھا فعالین

 )۵پیمود. ( کیفیت نھاد ھای علمی و تخنیکی سیر نزولی بیسابقھ ی را

 

 ترویج فرھنگ خشونت -۳

شان و در بسیاری موارد حتی اقارب و اعضای فامیل شان،اختطاف ھا شکنجھ ھای یکشتار سیاسی دگر اند

بسیار خشن و نقص محرمیت منازل، نقص صریح حقوق بشر چیزی نبود کھ در ھمان حلقھ کوچک فامیلھای 

این گیر و گرفت ھای گسترده ھر روزبیشتر و بیشتر میشد  و جامعھ  ی قربانیان و مفقودین باقی بماند.  آوازه

کھ توسط حزب بر مردم اعمال میشد در تاریخ افغانستان سابقھ ی یکان میداد.  خشونت سازمان یافتھ افغانی را ت

جویی مبدل ساخت. در ی بسیار کم داشت. " اگسا فضای جامعھ را بھ فضای ترس،بی اعتمادی و ستیزه 

، و مناطق مختلف کشور مامورین استخبارات برای تعقیب و کنترول مردم دولتی، مراکز  آموزشی ادارات

این خشونت با گسترش دستگاه ھای استخباراتی چنان فضای اختناق سیاسی را ببار آورد    )۶توظیف شدند".(

طفال خورد سال در مکاتب کھ حتی تا درون فامیل ھا نفوذ کرد. اعضای فامیل بر ھمدیگر اعتماد نداشتند. از ا

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 

 دفاع خودی و حرکت ھای خود جوش دفاع از جان ایجاد شد.  واھی گرفتار و مفقود میشدند کم کم ھستھ ھای

محمد گالب زوی کھ خود یکی از افراد کودتاچی بود و در رده ھای باالی حزبی و دولتی در گسترش و 

خود و  ی ھعد از فروپاشی حزب شان برای تبرئب ،استحکام قدرت ضد مردمی حربی فعالیت و مسولیت داشت

بدون محاکمھ کشتن، بدون محاکمھ فراری دادن و یا بدون محاکمھ اموالش را ضبط چنین مینویسد:"  رفقایش 

این در ھیچ قانون نیست. یک اشتباه ھفت ثور ھمین بود.."  و بعد بار تمام این جنایات را تالش میکند  ،کردن

یم کھ مسول این تا بھ دوش یک فرد یعنی حفظ هللا امین اندازد و چنین ادامھ میدھد: "این را بھ صراحت میگو

 )۶مسایل تنھا حفیظ هللا امین بود..." (



 

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.

 اد فامیلھای شھدا برھم خوردن شیرازه زنده گی فامیلی و نابودی اساس اقتص -۴

فامیل  سنگ بنا و اساس یک جامعھ است. سالمت جامعھ ارتباط تنگاتنک بھ سالمت فامیل ھا دارد. فامیل در 

حقیقت یک جامعھ کوجک است.  برھم زدن اساس امنیت و آسایش در فامیلھا اثرات ناگوار و متعدد چھ در 

 ینھ ھای اقتصادی و اجتماعی.  زمینھ رشد و پرورش کودکان و نوجوانان دارد  چھ در زم

ھای حزب در قدم اول اساس اقتصادی فامیل ھای را واژگون کرد. معموال گیر و گرفت ھا منحصر بھ کشتار

شھدا در طی پروسھ  ی بلکھ تمام مردان فامیل را شامل میشد. با تماسھای کھ ھمراه ورثھ ،یک فرد فامیل نبود

میشد  و میشود کھ فامیل ھای شھدا با از دست دادن نان آوران خانھ شناسایی داشتیم و داریم ھمواره گزارش 

شان در حقیقت زیر بنای اقتصادی شان را از دست داده بھ مشکالت زیاد اقتصادی دست و گریبان بودند. بار 

یار دوش نوجوان و زنان فامیل افتاد. با توجھ بھ میزان بسھ مان بیسنگین پیدا کردن مایحتاج فامیل و تربیھ یت

باالی کشتھ شده گان این مشکل بھ یک مشکل اجتماعی تبدیل شده بود. نخستین آسیب دیده گان از این وضع 

 زنان و کودکان بودند.

 وادار سازی مردم بھ مقاومت  و مھاجرت  -۵

آوازه کشتار ھا  و گیر و گرفت ھای غیر قانونی کم کم در سراسر کشور بخش شد. مردم با پوست و گوشت 

کھ ی یکردند. حزبی ھا مثل گرگان کرسنھ تم و اختناق را کھ حزب بر جامعھ ایجاد کرده بود احساس میخود س

جامعھ حملھ ور شده بودند. دستگاه ھای عریض و طویل کام و اگسا و ی بھ گوسفندان حملھ ور شوند در گستره 

رکوب مردم  عمل میکردند. خاد و سازمان جوانان حزب و پولیس و اردو ھمھ در خدمت حزب و در راستای س

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 

در ھر محلھ و چار راه و در ھر اداره و  استخباراتی و نیروھای پولیس حزبی برھم زده بودند. استخباراتی ھا

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 

ف بر مبنای گمان و راپور مامورین استخباراتی انجام میشد. کم نبودند بدون محاکمھ و حکم دادگاه و صر

 زندان  شده بودند.   روانھ یافرادیکھ صرف بر مبنای خصومت ھای شخصی 

واکنش جامعھ در برابر این پدیده کامال جدید اختناق و سرکوب فراگیر عمدتا فرار از کشور و قسمن ھم 

کم کم ھستھ ھای مقاومت و دفاع از جان در داخل کشور ایجاد شد.  تصمیمی بھ مقاومت و عکس العمل بود.

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 

ین ترتیب حزب با اتخاذ ھ اداخلھ در امور داخلی کشور بود. بد برای سربازگیری بیگانان جھت مزمینھ مساع



 

گاه خیلی گسترده ی از خت . پاکستان و ایران اولین منزلسیاست کشتار و اختناق خود  کشور را بی ثبات سا

 ھموطنان ما گردید. 

 

 نقش مولفھ ھای تفکر حزبی در ایجاد  فاجعھ ی تاریخی

 بازی اش  سیاسی عملکرد و مدارک و اسناد اساس بر اش وجودی  یفلسفھ تمام کھ حزب یک ثور ھفتم در

 حالیکھ در گرفت  بدست را کشور مقدرات خونین ی کودتا یک طی بود شوروی برای پنجم ستون نقش کردن

 برای الزم صالحیت و گی آماده  نھ و داشت جامعھ از درست شناخت نھ و بود برخوردار مردمی پایگاه از نھ

د . میدا  وابستھ  و مزدور جریان این بھ را ملی مستقل سیاست یک اتخاذ اجازه روسیھ ھم نھ و را کشور  اداره

، در رسانھ ھای ھمگانی ،در شھربانی ر ادارات دولتی ، در ارتش در خادد . شاوران شما در ھمھ جا بودندم "

آموزش عالی...من رھبر یک کشور مستقل و آزاد نبودم...نمیتوانستم ھیچ گامی بدون مشاورین ھای  در نھاد

 گان کننده توبھ طوریکھ قدرت.   شما بر دارم..." مصاحبھ ی ببرک کارمل با روزنامھ نگار روسی بعد از خلع

ت. ( مصاحبھ فرید مزدک  با ف نمیگر را سیاسی قدرت ما حزب کاش" کھ ددارن اعتراف خود امروز حزب این

 خبرنگار بی بی سی).

 بی و ظلم دھھ سھ آغاز سر بود کھ کشور معاصر تاریخ در شوم و منفی عطف نقطھ ثور ھفت

 ون و خشونت گردید.خ. عدالتی

 .میگیرد قربانی ما مردم از و دارد ادامھ  ھم ھنوز ایکھ فاجعھ  .انجامید فاجعھ بھ و شد آغاز کشتار با روز این 

 از را ھا قربانی بزرگترین کھ .بود  افغانستان معاصر تاریخ ھای رژیم ترین العنان مطلق از یکی کودتا رژیم

 میدانستند "!علمی لوژیئواید" بھ مجھز را خود و بودند معتقد حزبی تک سیستم بھ کھ کودتاچیان . گرفت مردم

 سیاسی و فکری مخالفین تا میدادند حق خود بھ و داشتھ باال از  نگاه دیگر سیاسی ھای نیرو ھمھ بھ 

 .کنند گاه کشتار و زندان رایی خود از دفاع حق  داشتن بدون یا با ادعا ھای واھی و جرمی ھیچ بدون را خود

 روز اساس بر لیست این در شھدا ،شد افشا ھالند پولیس توسط 2013 سال در کھ شھید ھزار 5000 لیست

 بدین سال نیم و یک از کھ شھدا شناسایی و کردن راجستر پروسھ  جریان در .اند شده فھرست شان شھادت

 و ایم داشتھ شده راجستر  شھدای ورثھ ھمراه کھ ھای تماس با شده آغاز افغانستان شھدای خانواده انجمن توسط

 تاریخ بین کھ میشود روشن ناپذیر انکار واقعیت این ایم آورده  بدست شھدا ھای خانواده از کھ معلوماتی

 بھ **.نبوده بیش زمانی فاصلھ ھفتھ یک نھایتن و روز سھ الی یک ما ھموطنان اکثر شھادت تاریخ و گرفتاری

 علت . بود شده حاکم عجیب سیاسی اختناق .بودند شده اعدام بھ محکوم غیاب در ما ھموطنان این  سخن دیگر

 اساسی و اصلی ھای مولفھ .بود حزب سیاسی – فکری ساختار  دموکراتیک حزب توسط فاجعھ ایجاد اصلی

  ابزاری ھای استفاده و ھا نگری سطحی و ھا سازی ساده از کھ حزب عملی سیاست و فکری ساختار این

 .بودند زیر بقرار میگرفت نشات شوروی ھای تئوریسین استالینیستی



 

 

 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 

  فلسفھ اساس بر یا فکری و  سیاسی ھای اندیشھ و مکاتب ھمھ حزب معتقد بود کھ  فلسفی نظر  اندیشان . از

 فلسفھ  طبعن است علم آن مبنای کھ ماتریالیستی فلسفھ . ایدیالیستی  فلسفھ مبنای بر یا اند استوار ماتریالیستی

 ماتریالیستی فلسفھ شکل ترین عالی کھ دیالکتیک ماتریالیسم فلسفھ بھ مجھز مارکسیسم ایدلوژی .است علمی

  فلسفھ  دارای مارکسیستی غیرمکاتب فکری  ودیشھ ھا ای تمام .است علمی لوژیئواید  لذا و است ، میباشد

از تاب چنین اندیشھ ی در پراتیک اجتماعی حزب بسیار خشن ب .   .اند علمی غیر  جبرا و ذھنی و ایدیالیستی

بوده و تبدیل بھ رادیکالیسم ایدلوژیک گردید. با توجھ بھ درک بسیار سطحی و قشری و ساده سازی ھا ی ذھن 

،  مارکسیسم حزب دموکراتیک صب و پرچمی ھای رومانتیک انقالبیخلقی ھای دھاتی خصلت قومگرا ی متع

و بھ خصوص جناح خلق آن چیزی شبیھ " داعش چپ" بود. " مومنین" حزب ھمان معتقدین  بھ  " ایدلوژی 

ستان بود.  البتھ در این میان علمی و دوران ساز مارکسیسم لینیسم "  بودند. " کفار"  ھم تمام مردم مسلمان افغان

" معتقد بودند اما چون بھ "  " رافضی " ھای ھم بودند . این ھا گروه ھای بودند کھ ھرچند بھ " مارکسیسم

 .سم"  باورمند نبودند لذا خون آنھا نیز مباح بودنیلین

 : تفکر بلوکی

 ه بود. شد تقسیم کاپیتالیسم و سوسیالیسم قطب دو بھ تفکر حاکم بر حزب تفکر بلوکی بود. از نظر حزب  جھان

  . .دبو  شوروی سوسیالیستی جھان مرکز

تیوریسن ھای اتحاد جماھیر شوروی در حالیکھ خود بھ تداوم سیاست تزار ھای روس بھ استثمار ملیت ھای 

قیام ھای دیگر و سرکوب مبارزات آزادیبخش جمھوریت ھای آسیایی و مستعمرات شان ادامھ دادند و بیرحمانھ 

ملی درمناطق تحت اشغال را سرکوب میکردند  شعار انترنالیسم بین المللی را سر میدادند و از  مارکسیسم  بھ 

 عنوان " پوشش" انقالبی  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 

مراجعھ  (*):را کشتند وفا دار بھ روس باقی ماند و قبول نمیکرد کھ حملھ بھ کاخش از طرف روسھا باشد.  

چنین می نویسد: " .امین بھ  ." دراین صفحھ مولف روسی۲۹۸کنید بھ کتاب " افغانستان در قرن بیست صفحھ 

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 

 ھ بھ طرفش پرتاب کرد.و بھ خشم فریاد زد دروغ میگویی.."خود بیخود کرد و خاکستردانی سیگار را گرفت

معلوم است کھ در چنین تفکر منافع ملی بھ آسانی قربانی آن چیزی میگردید کھ تئوریسن ھای روسی از آن بھ  

 می کردند.عنوان "منافع بلوک شرق"  و " ھمبستگی انترناسیونالیستی " یاد



 

 با مبارزه  مرکزیت و رھبری :وییاسی شورس-ون و چرای رھبری فکری بولی بی چق *  

 .دارد بدست شوروی را  کاپیتالیسم

 مرکز این بھ قدر ھر .ست بودن  کاپیتالیسم ضد و بودن انقالبی برای معیار مرکزیت این با نزدیکی و دوری 

 ! ھستی تر انقالبی باشی نزدیکتر

 موضوعیت  سوسیالیستی مرکزیت از پیروی  راستای در صرف ملی  اندیشھ و  نافعم   *

  .نگیرد قرار تضاد در  سوسیالیسم مرکزیت منافع با کھ است اعتبار مدار آنجا تا و دارد

 است حزب یگانھ  بوده افغانستان در کارگر طبقھ پیشاھنگ خلق دموکراتیک حزب    *

  .میکند رھبری را ارتجاع و امپریالیزم ضد مبارزه کھ

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

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

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

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

  .نابودی

 

 خود ، ھا" سازی سفید و سیاه "و ھا نگری قشری قومی، تعصبات اضافھ بھ حزب فکری  ھای مولفھ ھمین

 منشی نوکر اضافھ بھ ..و شخصیت کیش ، افغانی ھای مارکسیست ھای "انقالبیگری رومانتیک "و ھا خواھی

 وجود کماکان نجیب و ببرک چھ و امین چھ کی تره چھ حزب متفاوت ھای جناح حاکمیت دوران تمامی در

  .گردید  افغانستان در فاجعھ اصلی عامل فکری ھای بنیاد ھمین . داشت

 بھ داده شخصی جنبھ ،آورد بوجود شان حزب کھ را یی فاجعھ تا اند تالش در حزب  این پرچم جناح  رھبران

 رفقای از انتقامگیری برای روسی ھای تانک بر سوار کارمل ببرک کھ را جدی شش روز و کنند ختم امین پای

 امین دیکتاتوری از کشور نجات روز عنوان بھ، آمد در سرخ ارتش اشغال بھ  افغانستان و آمد کابلھ ب حزبیش

 آنجا و اینجا حزب این ھای تفالھ جنانب از سال ھمھ این گذشت با ھم امروز حتی گویی مغلطھ این .کنند اعالن

 .میشود مطرح

اجعھ ی کھ ف .بود  فکری و ساختاری بست بن ، حزب شکست و بست بن کھ داد نشان اما سیاسی ھای واقعیت

  .بود  حزب فکری ھای مولفھ ھمین مستقیم مولود . وجود آورھ حزب ب

 شکنجھ و زندان و دیگران از سیاسی ھای آزادی سلب ،ردیکتاتو و اختناق کھ بود حزب فکری ساختار ھمین  .

 خود بر عالوه نیز حزبی درون ھای تصفیھ و ھا کشتار تیح آورد ارمغان بھ ما کشور مردم بھ را اعدام و



 

 بھ اعتقاد و آزادی ضد ی اندیشھ این  .بود فکری سیستم این ھمین  مولود رھبران شخصیت کیش و ھا خواھی

  چون ھای دیکتاتور . . . و حزبی تک سیستم بھ اعتقاد و  "سوسیالیستی مرکزیت " ا چرا و چون بی پیروی

 .دارد را نوشت سر ھمین عین نیز "برادر احزاب" ھ ی تاریخچ  .آورد وجودھ ب را دیگر امین ھا صد و امین

 

.......................................................................................................................

 داشت ھا:یاد منابع و .

جزئیات بیشتر در رابطھ با جنبش مشروطیت و شخصیت ھای فعال ، اھداف و خواستھ ھای آن   -۲و  -１

غبار ،  "جنبش  –"را دوستان عالقمند میتوانند در کتاب ھای تاریخی مثل " افغانستان در مسیر تاریخ 

از نھفتھ ھای  "برگی چندصدیق فرھنگ ،  -قرن اخیر" ۵عبدالحی حبیبی، " افغانستان در  –مشروطیت" 

تاریخی  –، " جنبش مشروطھ" محمد اکرم عثمان  و ھم چنان دیگر نوشتھ ھای تحقیقی خالد صدیق-تاریخ" 

 منتشره شده در سایت ھای مختلف انیترنتی از جملھ سایت آریایی و.. تعقیب کنند.

 ۹۷یادداشتھای سیاسی و رویداد ھای تاریخی صفحھ -۳

 ب کا جی بی در افغانستانمراجعھ کنید بھ کتا-۴

 ۱۴۸حزب دموکراتیک خلق ، کودتا،حاکمیت و فروپاشی. نوشتھ محمد اکرام اندیشمند صفحھ -۵

 -۲۵۰افغانستان در در قرن بیستم. صفحھ  -۶

 مولفین پیر آلین آمر و دیتر کلی.۲۸۳حقیقت تجاوز شوروی در افغانستان . صفحھ  -۷
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ی افغانستان ناهممرام  نجمن خانواده شهدا
ا  

 اِّن ربک  لبالمرصاد
 

 تذكر:
  

ان گاز بازمانده  ای ل سال هاى هشتاد از طرف عدهيواايك نهاد اجتماعى است كه در انجمن خانواده شهداى افغانستان 

مقاومت مردمى برعليه جنايات حزب " دموكراتيك " ، كمك به خانواده  هایشد. هدف اصلي انجمن در سالشهدا تشكيل 

 5000با افشاى ليست   كرزى و تغييرات سياسى و مخصوصن حکومت مدنآ روی کار هاى شهدا و مفقودين بود. با

.نموده و مطابق شرايط جديد عيار ساخت رىگاسناد انجمن را باز ن گرى نشستى در كابل اساسنامه و دي، انجمن ط شهيد  

 

 

: ضرورت و زمینه اى ایجاد  

 

 

 1357ثور  7حوادث سه دهه اخير در كشور، مصائب و رنج هاى فراونى براى مردم ما به بار آورد. كودتاى ناميمون 

شور را به دنبال داشت انسانى تاريخ ك ۀ به عنوان سر آغاز تمامى آالم و درد ها، جنگها و ويرانى ها ، بزرگترين فاجع

از ناهنجارى ها و مشكالت گريبان مردم را گرفته است. ،  كه پيآمد هاى آن هنوز در اشكال گوناگون   

 

حزب " دموكراتيك خلق " از فردا ى پيروزى كودتا بطور پالن شده و سيستماتيك به كشتار مردم آغاز كرد. در همان  

قامه دعوا، بدون محاكمه و اگرفتار شده ، بدون هزار نفر  30حزب، بيش از يك سال اول حاكميت خونبار و غير قانونى 

، بدون داشتن وكيل مدافع ، بر خالف تمام موازين حقوقى ملى و بين المللى معموال ساعات بعد  داشتن حق دفاع از خود

 ، دانشمندان از روشنفكراناز گرفتارى ، با تحمل شكنجه هاى بسيار خشن و غير انسانى به شهادت رسيدند. عده كثيرى 

، 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  

 

و آن واژه ى " مفقود االثر" بود!! اين ها هزاران هزار انسان  در ادبيات سياسى كشور واژه جديدى بر سر زبان ها شد 

از كوچه  ،كار ، از مكتب ، از صحن پوهنتون بودند كه يا نيمه شب از بستر خواب شان گرفتار شده ، يا در روز از محل

. و بازار اختطاف شده و ديگر كسى از سرنوشت شان كوچكترين اطالعى نداشت  

  

از  يیروازه زندان ها براى يافتن رد پااقارب و خانواده هاى " مفقود االثر " ها در پشت د همان بود كه همه روزه

زندان به زندان سرگردان بودند. چه بسا مادرانيكه در حالت انتظار و عدم  یرنوشت عزيزان شان ، ساليان متمادس

. 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 

    بعد از اشغال همچنان ادامه داشت و بدين سان تعداد  چه قبل از اشغال كشور توسط روس و چه حزب نوكران روس 

ا هنوز آمار دقيق در دست نيست ، ولى منابع مختلف تعداد شان " مفقود االثر" ها همه روزه رو به افزايش بود. گر چه ت

هزار نفر ذكر كرده اند. جناح هاى متفاوت حزب عالوه بر اينكه بجان مردم افتاده بودند با يك ديگر نيز  70را به بيش از 

. در جنگ و ستيز بودند  

 



1357عدالت را از همانجا آغاز کنیم که جنایت شروع شده بود : از هفت ثور    
 

 

30.09.2013  : مورخ  
 

 
                                         Page 2 of 4 

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

 

 

ود دليل بر "جاسوس" بودن شده بود و باعث اختناق سياسى عجيبى بر كشور حكم فرما بود. شنيدن راديو بى بى سى خ

. شد اعدام مي  

  

رهبران گروه ها ى  ای  ى ، قدرت طلبى و نوكر منشى پارهبا سقوط رژيم پوشالى نجيب ، بى كفايتى ، معامله گر

دخل و توطئه هاى بقاياى باند حزب خلق وپرچم از جانب ديگر  مقاومت از يكطرف ، مداخالت كشور هاى منطقه و ذي

در صد شهر كابل ويران  80زمينه و فرصت ايجاد يك حكومت ملى را از مردم ربود . جنگ هاى داخلى درگرفت ، 

گرديد ، قتل و جنايت هاى بى شمار ديگرى بر آالم و مصائب مردم افزوده شد و بالخره حاكميت قرون وسطايى رژيم 

سى قتل هاى سياسى و جنايات حزب "خلق و پرچم " طالبانى مجال نفس كشيدن را از مردم سلب كرد. بدين ترتيب برر

مسولين  ۀفرار از بازخواست مردم و محاكماجبارا ً به آينده موكول شد. اين همان چيزى بود كه حزب مى خواست. 

! حزب  

 

يات كرزى و ايجاد حكومت جديد توقع و انتظار عامه مردم و فاميل هاى شهدا مبنى بر پيگيرى اين جنا آمدن  روی کار با

قضايى مجرمين جنگى باز هم در حد يك آرزو باقى ماند و حكومت عملن از تطبيق "  -، برقرارى عدالت و تعقيب عدلى 

سف شاهد آنيم كه مسولين أو ت تأثررسيده گى نشد، بلكه امروز با پروژه عدالت انتقالى" سر باز زد. نه تنها به اين جنايات 

ران اكسا، كام و خاد و واد .. در تفاهم با ديگر مجرمين جنگى در قدرت سهيم حزب دموكراتيك خلق همراه با شكنجه گ

.اند. شكنجه گران اكسايى كام و خاد و واد ، عاملين قتل هاى سياسى و جنايت ها از تعقيب عدلى و قضايى مصون اند  

  

ى ترين وظايف يك حكومت قضايى مجرم از محورى ترين و اساس -ما معتقديم كه داد خواهى از مظلوم وتعقيب عدلى 

باشد به همان ميزان مشروعيت سياسى خود را می د و يا قادر به تطبيق آن نناست. حكومت كه از اين مهم سر باز مى ز

قضايى  -از دست ميدهد. در جامعه ايكه مجرمين جنگى ، متهمين به جنايت عليه بشريت و شكنجه گران از تعقيب عدلى 

.بدانيد كه مردم در آنجا مصون نخواهند بودمصون باشند ، به يقين   

 

  

.بررسى قتل هاى سیاسى حزب دموكراتیك خلق یك ضرورت مبرم اجتماعى است  

 

  

مشكالت ، ما معتقديم كه رفاه، آرامش ، ترقى و پيشرفت و صلح پايدار در گرو عدالت است. سرپوش گذاشتن بر جنايات 

قضايى مجرمين جنگى ، بررسى قتل هاى سياسى  -ما معتقديم كه تعقيب عدلى اجتماعى زياد را به دنبال دارد.  -سياسى 

ى براى تنفرزاديى و رفع خشونت در جامعه است. آشتى ملى صرف در صورت امكان دارد كه مجرمين جنگى و ازمينه 

.قاتلين محاكمه شوند و مسولين سياسى اين جنايات از مردم رسمن معذرت بخواهند  

  

  " ۀنحصر به فرد ورثه شهدا به مثابعفو قاتل" و يا استفاده از حكم " قصاص شرعى " از حقوق مما معتقديم كه "

 ولى الدم" مقتول ميباشد. نه قوه اجراييه ، نه قوه مقننه و نه هم قوه قضاييه كشور صالحيت عفو قاتلين را دارند. 

 

طل كه كوچكترين ارزش حقوقى و شرعى است با یشوراى ملى كشور سند ۀلحاظ طرح " مفاهمه ملى " مصوب بدين

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  

 

درج است دور هم جمع شديم شهيد  5000ن در همين ليست در پرتو اين واقعيات ما جمعى از ورثه شهداى كه اسامى شا

.ايجاد نموده ايم. اين نهاد مرام و اهداف زير را تعقيب مينمايدافغانستان" انجمن خانواده شهدای " و نهادى را بنام   
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انجمن خانواده شهدای افغانستان تعریف ، مرام ، اهداف و وظایف اساسى  

 

: تعریف  

  

حقوقى مستقل ِ افغانى ، غير انتفاعى بوده به هيچ يك از گروه هاى  -يك بنياد اجتماعى انجمن خانواده شهداى افغانستان 

.سياسى وابسته و مربوط نميباشد  

 

:مرام  

 

قضايى در مورد تمام قربانيان جنگ هاى سه دهه اخير كشور صرف نظر از  -مرام نهايى انجمن تأمين عدالت حقوقى 

ى ميباشد . فراهم ساختن زمينه رسيده گى عادالنه به جنايات سه دهه هاسى و اعتقادى و وابستگى هاى گروت سيمالحظا

 " اخير و تعقيب عدلى و قضايى مجرمين جنگى ، آنانيكه متهم و يا مظنون به " جنايت عليه بشريت" و يا " كشتار جمعى

.چه كسانى كه در خارج از كشور به سر ميبرند ميباشند. چه متهمين و مشكوكين كه در داخل كشور اند و  

  

با توجه به رابطه علت و معلولى حوادث و تسلسل زمانى آنها و با توجه به ليست افشا شده كه مشخصا سند شهادت 

نفر توسط ژريم جنايتكار حزب دموكراتيك ميباشد، بررسى قتل هاى سياسى حزب دموكراتيك خلق و به ويژه  5000

عجالتن در صدر برنامه كارى ما قرار  1358و  1357قضايى مرتكبين و مسولين قتل شهداى سالهاى  -تعقيب عدلى

.دارد  

 

 

:اهداف و وظایف اساسى  

 

 

: متشكل و همآهنك ساختن ورثه شهدا در داخل و خارج كشورــ  1  

 

،  محدود دارند متشكل بوده به شكل پراگنده فعاليت هاى، كنون محروم از يك نهاد فراگير  ورثه شهدا تا  

سياسى صورت  ۀ ه ، با خون شهدا معاملاين وضعيت باعث شده تا خواسته ها و آرمان خانواده شهدا نا ديده گرفته شد

؛ بگيرد  

  

؛  مستند سازى و جمع آورى اسناد و مدارك جنايات سه دهه اخير مخصوصا جنايات دوران كمونستانــ  2  

  

به ارتكاب جرم و جنايت عليه بشريت اند ، در شكنجه زندانيان دست داشته و يا باعث زيادى از كسانيكه مظنون  ۀعدــ  3

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  

 

در حد توان و  ر صورت اقامه دعوا چه در داخل كشور و چه در خارجكمك و مشوره حقوقى به ورثه شهدا دــ  4

؛  امکانات انجمن  

  

؛ گرامى داشت ياد و آرمان شهداى كشور و بازتاب خواسته هاى فاميل هاى شهدا از هر طريق ممكنــ  5  

  

؛ حق فاميل هاى شهدابراى فراهم ساختن زمينه تحقق خواسته هاى برافغانستان همكارى ، كمك و تشويق حكومت ــ  6  
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بين اللملى و جلب   برقرارى ارتباط با منابع حقوقى و قضايى بين المللى ، نهاد هاى جامعه مدنى و حقوق بشرىــ  7

؛انجمن حمايت آنها براى تحقق مرام   

 

؛  یهمكارى و ارتباط با نهاد هاى جامعه مدنى و حقوق بشرى داخلــ  8  

 

  

. درج ميباشد انجمنتفصيل و جزئيا ت وظايف در اليحه وظايف و اساسنامه ى   

 

 

 

 

 

 تبصره ها

 

جرم" ، " جنايت عليه بشريت" ، " قتل هاى سياسى"، " كشتار جمعى" و.. مفاهيم تعريف شده حقوقى دارند. ما اين ــ " 1

 ملل و ديگر اسناد حقوقى بين المللى بكار بردهمفاهيم را به همان معنى بكار برده ايم كه در كنونسيون هاى سازمان 

 ميشود .

  

از شهدا براى چند روزى در عقب وزارت داخله بند شده  يیكارمل گرچه ليست ها ببرک امين و حفيظ هللا در زمانــ  2

فشا شده از ا شهيد 5000 بود ، ولى عامه مردم از آن اطالع نداشتند و صحت و سقم آنها هم معلوم نبود ، بر خالف ليست

تاب گسترده اى برخوردار گردند. كما اينكه هدف از نشر آن  زطرف پوليس هالند، نتوانست سنديت حقوقى يافته و از با

.ها سو استفاده هاى سياسى بود  

 

.منظور ما از " تطبيق عدالت" ، عدالت براى همه است بدون در نظر داشت اعتقادات فكرى و يا تعليقات سياسىــ  3  
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 ی انجمن خانواده شھدای افغانستان بھ  شورای حقوقی سازمان ملل متحدرخواست نامھ د

  بھ مناسبت سومین سال افشای لیست شھدای پنج ھزار توسط پولیس ھالند

 

حکومت حزبی برنامھ  "شورای انقالبی "دموکراتیک خلق افغانستان بھ رھبری حزب  ۱۳۵۷ز کودتای ھفتم ثور بعد ا
 بھ مرحلھ اجرا گذاشت.  لفین فکری و سیاسی حزب راامخ سیستماتیک گرفتاری و اعدام

نگذشت کھ جمع کثیری از فعالین سیاسی ، استادان دانشگاه ھا ، علمای دینی، محصلین ، شاگردان مکاتب و  یدیر
 رایی زندان ھا شدند .  متنفدین اجتماعی

یک رژیم مطلق حکومت  عمالولی  ند " را حمل میکردحکومت حزبی پسوند " دموکراتیکھم حزب و ھم ھر چند 
اده ھزار وزیکسال اول حاکمیت دحزب بنا بھ اقرار خودش طی   .غیر دموکراتیک بود تک حزبی و ن و توتالیترالعنا

معاصر این در تاریخ  داشتن حق دفاع از خود اعدام کرد و اکمھ وحمن انستان را بدون اعالن جرم و بدوانسان افغ
 کامال منحصر بھ فرد میباشد. ی دهک پدییافغانستان 

 کھ از ھفتم ثور دافشا کر نفر از شھروندان افعانستان را ۴۹۸۰ حدود دولت ھالند لیست  ۲۰۱۳سپتامر  ھفدھمدر
 توسط دولت افغانستان گرفتار و بعد از شکنجھ ھای وحشیانھ اعدام شده اند.  ۱۳۵۸ سال اواسط تا ۱۳۵۷

توسط پولیس ھالند تصمیم گرفت تا این قربانیان را شناسایی نماید تان  بعد از افشای لیست انجمن خانواده شھدای افغانس
خانواده ھای شھدا معلومات دست اول ازخود  بخشی از این پروسھ ھنوز ھم ادامھ دارد. ما با مراجعھ مستقیم بھ  .

 رده ایم. آووابستگان و ورثھ قربانیان بدست 

بھ عنوان  این لیست ھمین اکنون  زیر را میتوان در مورد روی  ما و گفتھ ھای ورثھ شھدا واقعیت ھایسنای  مببر 
 داشت نمود: افاکت ی

 وکیل مدافع اعدام شده اند.و  اشتن حق دفاع از خودبدون د ، این افراد بدون اعالن جرم .1
م کھ در لیست درج است در بسیاری وردیم و تاریخ اعداآفتاری کھ توسط اعضای فامیل بدست بین تاریخ گر .2

عدم وارد بیش از دو الی سھ روز فاصلھ نیست. کھ خود بیانگر تصمیم قبلی بھ قتل ایشان از طرف دولت و م
 .میباشدمتھمین  در غیابت برگزاری محاکمھ وصدور حکم اعدام 

ی شناسایی بھ فامیل ھای بر خوردیم کھ در یک شب تمام مردان فامیل را کھ خانھ بوده اند در جریان پروسھ  .3
 .یباشدمجمعی و از قبل پالن شده  نگر کشتارکھ خود بیا و روز بعد ھمھ را اعدام کرده اندیکی دگرفتار و 

ھای ساد ھیچ یک از کشتھ شده گان بھ فامیل جال شد کھ امایی قربانیان این واقعیت نیز بر ریان شناسجدر  .4
 .شان باز پس داده نشده
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ولیس ھالند از پشده گان تا روز افشای لیست توسط در جریان شناسایی  آشکار شد کھ فامیل ھای اعدام  .5
 سرنوشت عزیران شان بی اطالع بوده اند

و  ۱۶خوردیم. شاگردان مکاتب بین سنین رز اعدام شده گان زیر سن قانونی بریان شناسایی بھ تعداد اجدر  .6
۱۷  

 و ادارات مربوطھ قضاییزیاد بھ دستگاه ھای خوردیم کھ طی سالیان  ردر جریان شناسایی بھ فامیل ھای ب .7
شان مراجعھ کرده اند. حکومت حزب دموکراتیک در حالیکھ مطابق سرنوشت افراد  لوم کردنبرای معکشور 

وابستگان شان را اعدام عمدا ھار بی اطالعی کرده ظاطالع داشتھ ولی بھ فامیل ھا اد ااسناد از اعدام افر
 پنھان نموده است.

ذکر کرده اند. مثال :  در پھلوی نام شھدا دلیل اعدام را نیز  ھالند افشا شددر لیست شھدا کھ توسط پولیس  .8
 افراداعدام ببانگر  ت، سکتاریست و امثال آن. این ئودال، مائویسخمینیست، اشرار، فاخوانی ، ضد انقالب، 

 متفاوت از اعتقاد حزب میباشد.بھ خاطر اعتقادات دینی و سیاسی شان 
 

اعالمیھ جھانی حقوق بشر و زیر پا گذاشتن کنوانسیون ھای مصوبھ سازمان ملل از این کشتار ھا نقص سریع 
 یون جلوگیری از کشتار جمعی وغیره میباشد.جملھ کنواسیون منع شکنجھ  کنونس

 

 لمللي یوگسالوياساسنامھ محكمھ بین ا "در کھ  جرایم ضد بشرياین قتل ھا  با قسمت زیادی  عالوه بر آن             

لیست پ لیس ھالند باید متذکر شد کھ  ای میباشد.ابقت دارد و خصلت " جنایت علیھ بشریت" را دارمطا آمده
 دربرگیرنده قسمت کوچکی از قربانیان دوران حاکمیت حزب است.

 
بھ ا امضا کننده گان این درخواست نامھ از شورای حقوقی سازمان ملل تقاضا داریم تا این قتل ھا را بھ مثام
 شناختھ و محکوم نماید. "علیھ بشریتجنایت "
 

 گنجھ و کشتار حزب در خارج و داخلھمین اکنون عده ای زیاد از مسولین حزب دموکراتیک و مامورین ش
حکومت فعلی داخل کشور و  در قسمن در د. از امتیازات پناھنده سیاسی برخوردار ان ورند کشور زنده گی دا

 میباشند. دارای مقام ھای باال
عاده او  کمھ کشانیدن مسببین این جنایت برای شناسایی و بھ محا یتا حال ھیچ کدام موثر وحدت ملیحکومت 

 ام نداده است. جانحیثیت قربانیان و بازماندگان شھدا 
ی کرزی تایید شده بود آقایوناما پیشنھاد و از طرف دولت برنامھ " عدالت انتقالی " کھ از طرف دفتر 

 است. افعانستان تا امروز عملی نشدهمت برخالف تعھد حکو
 

بانیان این جنایت از شورای حقوقی سازمان ملل رخانواده ھای قما امضا کننده گان این مکتوب ھمراه با 
ریت رسمن بپذیرد و از شیک خلق را بھ عنوان جنایت علیھ بب دموکراتحزکھ قتل ھای سیاسی  یمتقاضا  دار

حاکمھ بکشد. عده ی عده از مسببین این جنایت را کھ در داخل اند بھ معبدهللا بخواھد تا ان  –حکومت غنی 
زمان مسولیت ھای امنیتی  داشتند و در شکنجھ و اعدام ھموطنان ما یا مستقیمن  آنیکھ در ددیگری از افرا

 شرکت کرده اند و یا مسولیت وظیفوی داشتند و فعال در کشور ھای اروپایی اند  محاکمھ گردند.
 
 
 

 ھزار ۵۰۰۰لیست شھدای ضمیمھ: 
 ھ" اللھ زار شھدا" ک یقسمت اول مجموعھ 
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 قسمتن شھدای کھ اسم شان در لیست دیده نمیشود. و امل لیستشحاوی ھویت بخشی از قربانیان 
 
 

 دیپلوم انجینر راشد رستمی
 شھدای افغانستان رئیس  انجمن خانواده

 
 
 

 کاپی بھ
 سازمان عفو بین المللی .1
 یومان رایت واج .2
 سفارت افغانستان در جرمنی .3
 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .4
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 اللھ زار شھدا
 
 
 

در زمان حاکمیت حزب  کھ از ھموطنان ماعده و زنده گی نامھ  ھویت  ،مشخصات 
عھ مراجبر اساس  توسط انجمن خانواده شھدا بھ شھادت رسیده اند ودموکراتیک خلق 

 ترتیب و تنظیم گردیده وت آمده  مستقیم بھ ورثھ بدس
 
 

 قسمت اول
 



Sheikh Mohammad Amin Afshar آیت هللا شیخ محمد امین افشار شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1552 1552شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357حوت  29  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 در لیست اگساتاریخ شهادت درج    
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شده افشا لیست مبنای برآیت هللا شیخ محمد امین افشار  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

106صفحه  4721 فارسی هالند لیست در شماره   1 

166صفحه  4728 التین هالند لیست در شماره   2 

298/ تایپی  153صفحه  4735قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

آیت هللا شیخ محمد امین افشار دشهی خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید آیت هللا شیخ محمد امین افشار

پدرنام  مرحوم حاج محمد نبی  2 

هجری شمسی 1289  3 تاریخ تولد 

ساله 69 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت حوضه ای در کابل و مزار شریف و نجف اشرف نزد عالمان برجسته آن 
به ایشان اجازۀ اجتهاد ، روایت و وکالت داده بودند. علمای نجف  زمان فراگرفتند و  

تحصیالت درجه  5 

 6 شغل عالم و مبلغ دین

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزند؛ 7فرزند، همسر سوم  7فرزند، همسر دوم:  1همسر اول:ز ا  

دختر 8پسر و  7جمعا   
فرزندان تعداد   8 

 9 سکونت فرزندان 1-1

 10 همسر فوت یافته اند

 11 ولی الدم                        فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس قلعه فتح هللا  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  آیت هللا شیخ محمد امین افشار شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمدامین

 2 نام پدر محمدنبی

 3 شغل مبلغ

 4 اتهام 

 5 آدرس قلعه فتح هللا

 

 



Sheikh Mohammad Amin Afshar آیت هللا شیخ محمد امین افشار شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1552 1552شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357حوت  29  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 در لیست اگساتاریخ شهادت درج    

 

Sheikh Mohammad Amin Afshar                                                  آیت هللا شیخ محمد امین افشار Page 2 of 6 
ید حسین واعظ زادهسبا همکاری : جناب                                                            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4728 Page 166 

2 Date of execution 07.09.1358 approx.(27.11.1979) 

3 Name Mohammad Amin 

4 Father’s Name Mohammad Nabi 

5 Education / qualification Religious Speeker 

6 Address Qala-E-Fathullah 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Amin 

2 Father‘s Name Mohammad Nabi 

3 Date of birth 1910 

4 Date of arrest 29.12.1357 approx.(20.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 69 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 15 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

همکاری سید حسین واعظ زادهبا  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

شیخ محمد تقی افشار   تلفن 0093700059600 
0093744496196 شار پسر شان داکتر نور آقا اف   

 3 شماره تلفن گوشی

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/saidhussain.waezzadah?fref=ts بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 07.02.2015  7 

 

 



Sheikh Mohammad Amin Afshar آیت هللا شیخ محمد امین افشار شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1552 1552شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357حوت  29  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 در لیست اگساتاریخ شهادت درج    

 

Sheikh Mohammad Amin Afshar                                                  آیت هللا شیخ محمد امین افشار Page 3 of 6 
ید حسین واعظ زادهسبا همکاری : جناب                                                            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 

 

 

 

 



Sheikh Mohammad Amin Afshar آیت هللا شیخ محمد امین افشار شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1552 1552شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357حوت  29  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 در لیست اگساتاریخ شهادت درج    
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ید حسین واعظ زادهسبا همکاری : جناب                                                            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 

 

 

 

 



Sheikh Mohammad Amin Afshar آیت هللا شیخ محمد امین افشار شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1552 1552شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357حوت  29  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 در لیست اگساتاریخ شهادت درج    

 

Sheikh Mohammad Amin Afshar                                                  آیت هللا شیخ محمد امین افشار Page 5 of 6 
ید حسین واعظ زادهسبا همکاری : جناب                                                            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sheikh Mohammad Amin Afshar آیت هللا شیخ محمد امین افشار شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1552 1552شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357حوت  29  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 در لیست اگساتاریخ شهادت درج    

 

Sheikh Mohammad Amin Afshar                                                  آیت هللا شیخ محمد امین افشار Page 6 of 6 
ید حسین واعظ زادهسبا همکاری : جناب                                                            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 



Anwar Hussain انور حسین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1572 1572 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  16  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Anwar Hussain                                                                                           شهید انور حسین Page 1 of 5 
دریافت از روزنامه  با همکاری :رفیع رستمی                     جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

شده افشا لیست مبنای برانور حسین  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

84صفحه  3737 فارسی هالند لیست در شماره   1 

132صفحه  3733 التین هالند لیست در شماره   2 

اگسا لیست در شماره  951/ تایپی  117صفحه  3754قلمی   3 

کابل / افغانستان 1358اسد  16 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

انور حسین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

انورحسینشهید   1 نام  

پدرنام  شیرحسین  2 

 3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن    4 

التحصیل فاکولته ادبیات کابلفارغ  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل مالک دواخانه

مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر انور حسین  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  انورحسین

 2 نام پدر شیرحسین

 3 شغل مالک دوا خانه

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس 

 

 

 



Anwar Hussain انور حسین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1572 1572 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  16  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Anwar Hussain                                                                                           شهید انور حسین Page 2 of 5 
دریافت از روزنامه  با همکاری :رفیع رستمی                     جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 3733 Page 132 

2 Date of execution 16.05.1358 - (07.08.1979) 

3 Name Anwar Hussain 

4 Father’s Name Sher Hussain 

5 Education / qualification Owner Of Pharmac 

6 Address  

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Anwar Hussain 

2 Father‘s Name Sher Hussain 

3 Date of birth  

4 Date of arrest 1358 - 1979 

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 05.07.2015  7 

 

 

 



Anwar Hussain انور حسین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1572 1572 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  16  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Anwar Hussain                                                                                           شهید انور حسین Page 3 of 5 
دریافت از روزنامه  با همکاری :رفیع رستمی                     جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 

 

 



Anwar Hussain انور حسین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1572 1572 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  16  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Anwar Hussain                                                                                           شهید انور حسین Page 4 of 5 
دریافت از روزنامه  با همکاری :رفیع رستمی                     جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 

 



Anwar Hussain انور حسین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1572 1572 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  16  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Anwar Hussain                                                                                           شهید انور حسین Page 5 of 5 
دریافت از روزنامه  با همکاری :رفیع رستمی                     جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 



Ing. Imamuddin انجنیر امام الدین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:1589  1589 شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Ing. Imamuddin                                                                                        انجنیر امام الدین Page 1 of 5 
شهید خانوادهبا همکاری :                 با معرفی : انجنیر راشد رستمی                           تهیه و تنظیم : شراره بلخی       

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

 

شده افشا لیست مبنای بر انجنیر امام الدین شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

53صفحۀ  2333 فارسی هالند لیست در شماره   1 

85صفحۀ  2337 التین هالند لیست در شماره   2 

777تایپی /  75صفحۀ  2354قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

انجنیر امام الدین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

الدین امامشهید   1 نام  

حمدعبداال پدرنام    2 

هجری شمسی 1332  3 تاریخ تولد 

ساله 26 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل پلتخنیک کابل  5 

 6 شغل انجنیر در ریاست جیالوژی بخش سروی آب و خاک

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس شش درک کابل  12 

شد اسیر محل کدام از از دفتر کارشان ریاست جیالوژی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 او از شهید. بود دوكاندار سفیدش ریش پدر. میآمد متوسط فامیل یك شهید امام الدین از
 درجه به را خود تحصیالت كه بود فامیل فرزند یگانه برادرانش و خواهران جمله

 بقیه   و سفید ریش پدر آرزوهاى تمام الدین امام شهید دستگیرى با. رساند پایان به لسانس
 پدرش كه بود نگذشته دیرى و. گرفتند او از پرچم و خلق جالدان را فامیلش اعضاى
 از بعد و مبتال سرطان بمریضى میكشید، پسرش مفقودى بخاطر كه جانكاهى درد بخاطر
گفت. حیات بدرود را جهان این كوتاهى مدت  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  انجنیر امام الدین شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  امان الدین ) که امان الدین اشتباه تایپ شده در اصل امام الدین هست(

 2 نام پدر عبدالمحمد ) که عبدالمحمد اشتباه تایپ شده در اصل  عبداالحمد هست(

 3 شغل انجنیر سروی جیولوژی

 4 اتهام ماویست
 5 آدرس مسکونه کابل

 



Ing. Imamuddin انجنیر امام الدین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:1589  1589 شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Ing. Imamuddin                                                                                        انجنیر امام الدین Page 2 of 5 
شهید خانوادهبا همکاری :                 با معرفی : انجنیر راشد رستمی                           تهیه و تنظیم : شراره بلخی       

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2337 page 85 

2 Date of execution 03.04.1358 – 24.05.1979 

3 Name Amanudin (wrong) Imamuddin (right) 

4 Father’s Name Abdul Mohammad 

5 Education / qualification Engineer Geology Dpt 

6 Address Kabul 

7 Accusation Maoist 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Imamuddin 

2 Father‘s Name Abdul Mohammad 

3 Date of birth 1953 

4 Date of arrest  

5 Age at the time of arrest 26 

6 Education / qualification Engineer Geology Dpt 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی فامیل  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/sharif.sarwari.3 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 14.05.2016  7 

 

 

 

 



Ing. Imamuddin انجنیر امام الدین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:1589  1589 شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Ing. Imamuddin                                                                                        انجنیر امام الدین Page 3 of 5 
شهید خانوادهبا همکاری :                 با معرفی : انجنیر راشد رستمی                           تهیه و تنظیم : شراره بلخی       

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

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Imamuddin انجنیر امام الدین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:1589  1589 شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Ing. Imamuddin                                                                                        انجنیر امام الدین Page 4 of 5 
شهید خانوادهبا همکاری :                 با معرفی : انجنیر راشد رستمی                           تهیه و تنظیم : شراره بلخی       

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

 

 

 

 

 



Ing. Imamuddin انجنیر امام الدین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:1589  1589 شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Ing. Imamuddin                                                                                        انجنیر امام الدین Page 5 of 5 
شهید خانوادهبا همکاری :                 با معرفی : انجنیر راشد رستمی                           تهیه و تنظیم : شراره بلخی       

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

 

 

 



Ahmad Shah دګرمن احمد شاه شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6007  :۶۰۰۷شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan   :۱۳۵۷تاریخ اسارت  

 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 

 

                            افشاشده لیست برمبنایدګرمن احمد شاه  شھید مشخصات 
  

 

 

دکر من احمد شاه شھید خانوادگی مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  دګرمن احمد شاه

 2 نام پدر حاجی غالم محیالدین
 3 تاریخ تولد 
اسارتھنگام درسن    4 
تحصیالت درجھ   5 

پکتیا 3ګردیز قول اردو نمر 12آمر کشف فرقھ   6 شغل 
مدنیوضعیت    7 
فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 

واسوالی محمد آغھ، والیت لوګر قصبھ نشان خیل ،قریھ سنګر خیل اسارتدرھنگام  منزل آدرس   12 
اسیرشد محل ازکدام شاید از منزل شان  13 

 14 مزار احتمالی شھید دریکیازگورھایدستھجمعیپولیگونپلچرخی
مسکونھ قصبھ نشان خیل ، قریھ سنگرخیل  -مسلک پیاده  -محي الدین ډ گرمن احمد شاه فرزند حاجي غالم 

 ۸موصوف  -پکتیا  ۳گردیز ، قول اردوي نمر  ۱۲آمر کشف فرقھ  -، ولسوالي محمد آ غھ ، والیت لوگر 
شام بھ ارتباط و اتھام دست داشتن در  ۱۰و ۹بین ساعت  -میالدي  ۱۹۷۸ -ھجري شمسي  ۱۳٥۷سرطان 

روز زندان در تاسیسات د ا فع ھواي  ۳٥ظیم خان دستگیر و پس از سپري کردن کود تاي ډ گروال ع
زرھدار پل  ۱٥گردیز بھ کابل منتقل شد و پس از چندي از زندان پل چرخي کشیده شد و درپولیگون قواي 

 . چرخي بھ شھادت رسید
 

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر دګرمن احمدشاه  شھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  
 2 نام پدر 
 3 شغل 

 شماره آدرس لیست توضیحات
فارسی ھالند درلیست شماره   1 
ھالندالتین درلیست شماره   2 
اگسا درلیست شماره   3 
اگسا درلیست درج شھادت تاریخ   4 

                          شھید دگرمن احمد شاه
        رستمی مسعوده :  تھیھ کننده

                                                     انجمن خانواده شھدای افغانستان
Page1 of 2 
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Ahmad Shah دګرمن احمد شاه شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6007  :۶۰۰۷شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan   :۱۳۵۷تاریخ اسارت  

 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 

 
 4 اتھام 
 5 آدرس 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List  
2 Date of execution  
3 Name  
4 Father’s Name  
5 Education / qualification  
6 Address  
7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Ahmad Shah 
2 Father‘s Name Gholamm Mahyoodin 
3 Date of birth  
4 Date of arrest 29/06/1978 (1357/04/08) 
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification  
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
شفق جانان  (Janan Shataq) 1 ولیدم 

Sawab888(@)Facebook.com 2 شمارھتلفن منزل 
 3 شماره تلفن گوشی 
 4 محلسکونت 

Zabi_mesbah@hotmail.com 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختھیھکارتھویت 07.02.2015
 

 

                          شھید دگرمن احمد شاه
        رستمی مسعوده :  تھیھ کننده

                                                     انجمن خانواده شھدای افغانستان
Page2 of 2 
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Sayed Amin Shah سید امین شاهشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5011  5011شماره مسلسل  
مزار شریف / افغانستان 1358میزان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شده افشا لیست مبنای برسید امین شاه  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید امین شاه شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید امین شاه

کربالییسید حسین علی آخوند  پدرنام    2 

هجری شمسی 1317سال   3 تاریخ تولد 

ساله 41 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه متوسطه  5 

و قریه دار زمیندار  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 7 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-2

شده اندفوت   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس ولسوالی چهار کنت مزار شریف  12 

راهبین  شد اسیر محل کدام از   13 

 14 مزار احتمالی شهید 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 

را دادند اند. مردم محل که از قوم ازبک هستند به منطقه ما خبر دستگیری ایشان . 
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید امین شاه  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

نیست موجود  5 آدرس 

 

 

 



Sayed Amin Shah سید امین شاهشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5011  5011شماره مسلسل  
مزار شریف / افغانستان 1358میزان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Amin Shah 

2 Father‘s Name Akhund Sayed Hossain Ali Karbalay 

3 Date of birth 1938 

4 Date of arrest ??.07.1358 - ??09.1979 

5 Age at the time of arrest 41 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place - 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی سید عارف امینی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

مزار شریف  سکونت محل  1-2  4 

arifsadatamini@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/sayedarif.amini بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.02.2015  7 

 

mailto:arifsadatamini@gmail.com


Mohammad  Amin  نامیمحمد شھرت مکملھ  
Number of registration card: 6011 : ۶۰۱۱ شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

محمد امین بر مبنا لیست افشاه شده مشخصاتشھید  
 

 
 

ید محمد امینشھ خانوادگی مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
محمد امین  م نا   1 

 2 نام پدر محمد عمر
 3 تاریخ تولد 
اسارتھنگام درسن    4 
تحصیالت درجھ   5 

قوماندانقوای ھواھی مستقر در جالل آباد پیلوت  6 شغل 
مدنیوضعیت    7 
فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 

اسارتھنگام در منزل آدرس رید آباد ولسووالی محمد آغھ والیت لوګر  12 
اسیرشد محل ازکدام والیت ننګرھار  13 

15 وایق پلچرخی پولیگون جمعی دستھ ازگورھای دریکی  14 مزار احتمالی شھید 
 

پیلوت طیارات  -جگرن محمد امین فرزند محمد عمر مسکونھ زید آباد ولسوالی محمد آغھ والیت لوگر 
سرطان  ۸موصوف  -ل آ باد والیت ننگرھار قوماندان قوای ھوای مستقر در جال - ۲۱جنگی میک 

میالدی بھ اتھام دست داشتن درکودتای دگروال عظیم خان دستگیر وبھ کابل ۱۹۷۸ -ھجری شمسی ۱۳۵۷
زرھدارپل ۱۵اززندان پل چرخی کشیدھشده و درپولیگون قوای  ۱۳۵۷سنبلھ  ۲۸منتقل شد وبھ تاریخ 

 . چرخی بھ شھادت رسید
 

 15 توضیحات

 

درلیست اکسا محمد امین یدشھمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  
 2 نام پدر 
 3 شغل 
 4 اتھام 
 5 آدرس 

 شماره آدرس لیست توضیحات
 1 شماره در لیست فارسی ھالند 
ھالندالتین درلیست شماره   2 
اگسا درلیست شماره   3 
اگسا درلیست درج شھادت تاریخ   4 
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Mohammad  Amin  نامیمحمد شھرت مکملھ  
Number of registration card: 6011 : ۶۰۱۱ شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List  
2 Date of execution  
3 Name  
4 Father’s Name  
5 Education / qualification  
6 Address  
7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Mohammad Amin 
2 Father‘s Name Mohammad Omar 
3 Date of birth  
4 Date of arrest 06/28/1978 (07/0401357) 
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification Army 
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
 1 ولیدم 

Janan Shafq 2 شمارھتلفن منزل 
Sawab888(@)Facebook.com 3 شماره تلفن گوشی 

 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 

یختھیھکارتھویتتار 07.02.2015  7 
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Mohammad Yousuf Binesh شهرت مکمله شهید استاد محمد یوسف بینش 
Number of registration card: 1529  1529مسلسل : شماره  

1357دلو  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Yussuf Binesh                                                                  شهید محمد یوسف بینش Page 1 of 6 

شهیدبا همکاری : ورثه                                                                        و تنظیم : شراره بلخی       تهیه  
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شده افشا لیست مبنای بر استاد محمد یوسف بینش شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

102صفحه  4524 فارسی هالند لیست در شماره   1 

161صفحه  4530 التین هالند لیست در شماره   2 

99/ تایپی  147صفحه  4537قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

استاد محمد یوسف بینش شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

استاد محمد یوسف بینششهید   1 نام  

 2 نام پدر مرحوم محمد اسحاق

هجری شمسی 1299  3 تاریخ تولد 

ساله 59  4 سن درهنگام اسارت 

 معلم مرحوم نزد ”نحو و صرف“ عربی ادبیات ، فراگیری صنایع مکتب از دیپلوماخذ 
 را بیان و معانی، منطق،: چون مقدماتی علوم بعد. نهضت استاد پدر  حسن غالم حاجی
آموخت عبدالواحد شیخ مرحوم خدمت  

 5 درجه تحصیالت

ملی شورای در چنداول مردم طرف از وکیل و نجات لیسه در استاد  6 شغل 

 7 وضعیت مدنی متأهل

پسر 3 فرزندان تعداد    8 

1ـ 1  9 سکونت فرزندان 

 10 همسر فوت یافتند

 11 ولی الدم فرزند

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت قلعه موسی

شد اسیر محل کدام از پس از ختم مجلس تکیه خانه مرحوم میراکبر آقا در راه برگشت به منزل اسیر شدند.  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

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 

ـ محمد نبی بینش دارند. 5007ـ محمد علی بینش و  5006  
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  استاد محمد یوسف بینش شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

بینش یوسف محمد  1 نام  

اسحاق محمد  2 نام پدر 

 3 شغل 

 4 اتهام 

 5 آدرس قالی موسی

 



Mohammad Yousuf Binesh شهرت مکمله شهید استاد محمد یوسف بینش 
Number of registration card: 1529  1529مسلسل : شماره  

1357دلو  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4530 page 161 

2 Date of execution 07.09. 1358 

3 Name Mohammad Yousuf Binesh 

4 Father’s Name Mohammad Ishaq 

5 Education / qualification Unemployed 

6 Address Qala-E-Musa 

7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Yousuf Binesh 

2 Father‘s Name Mohammad Ishaq 

3 Date of birth 1920 

4 Date of arrest 02.11.1357 approx.(22.01.1979) 

5 Age at the time of arrest 59 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 3 children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی منیژه بینش و فرشته بینش  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Norwegen (10-1) سکونت محل  4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/manijeh.binesh 
https://www.facebook.com/w.binesh 

https://www.facebook.com/zakieh.binesh 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 23.11.2014  7 

 

 



Mohammad Yousuf Binesh شهرت مکمله شهید استاد محمد یوسف بینش 
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1357دلو  2  تاریخ اسارت 
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Number of registration card: 1529  1529مسلسل : شماره  

1357دلو  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Mohammad Nabi Binesh بینشد نبی شهرت مکمله شهید محم  
Number of registration card: 5007 : 5007شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357دلو  12  تاریخ اسارت 

نیست موجود  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برمحمد نبی بینش  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

نیست موجود فارسی هالند لیست در شماره   1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

بینش نبی محمد شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد نبی بینش

بینش یوسف محمد استاد شهید پدرنام    2 

هجری شمسی 1334  3 تاریخ تولد 

ساله 24 اسارتهنگام درسن    4 

دینی علوم طلبه تحصیالت درجه   5 

 6 شغل روحانی

مدنیوضعیت   مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم برادران

موسی قلعه اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از منزل شان  13 

پولیگون پلچرخی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

محمد نبی بینش پدر و برادر شان نیز به دست حزب منفور خلق وپرچم به شهادت  شهید
ـ  1529رسیده اند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت با شماره مسلسل 

ـ محمد علی بینش )برادر( دارند. 5006استاد محمد یوسف بینش )پدر( و   
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  بینش نبی محمدشهید مشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

نیست موجود  5 آدرس 

 

 

 



Mohammad Nabi Binesh بینشد نبی شهرت مکمله شهید محم  
Number of registration card: 5007 : 5007شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357دلو  12  تاریخ اسارت 

نیست موجود  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Nabi Binesh 

2 Father‘s Name Mohammad Yousuf Binesh 

3 Date of birth 1955 

4 Date of arrest 12.11.1358 approx.(02.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 24 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی داکتر وحید بینش ، منیژه بینش و فرشته بینش  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Norwegen (10-1) سکونت محل  4 

manijeh-binesh@hotmail.no ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/manijeh.binesh 

https://www.facebook.com/zakieh.binesh 
بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 25.11.2014  7 
 

 

 

 



Mohammad Ali Binesh شهرت مکمله شهید محمدعلی بینش 

Number of registration card: 5006  : 5006شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357حوت  6  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شده افشا لیست مبنای برمحمد علی بینش  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

نیست موجود فارسی هالند لیست در شماره   1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

بینش علی محمد شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد علی بینش

پدرنام  شهید استاد محمد یوسف بینش  2 

هجری شمسی 1332  3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن  26  4 

 حوزوی و دینی علوم آموختن و فارسی ادبیات رشته در آخر ترم و آخر سال یدانشجو
فاکولته کنار در  

تحصیالت درجه  5 

روحانی و دانشجو  6 شغل 

مدنیوضعیت   متأهل  7 

دختر 2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (10-1)

 10 همسر فوت یافتند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس قلعه موسی  12 

نو شهر در منزل شان های نزدیکی از شد اسیر محل کدام از   13 

پولیگون پلچرخی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شهید محمد علی بینش پدر و برادر شان نیز به دست حزب منفور خلق وپرچم به شهادت 
ـ  1529شماره مسلسل رسیده اند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت با 

ـ محمد نبی بینش )برادر( دارند. 5007استاد محمد یوسف بینش )پدر( و   
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  بینش علی محمد شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

نیست موجود  5 آدرس 

 

 

 



Mohammad Ali Binesh شهرت مکمله شهید محمدعلی بینش 

Number of registration card: 5006  : 5006شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357حوت  6  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Ali Binesh 

2 Father‘s Name Mohammad Yousuf Binesh 

3 Date of birth 1953 

4 Date of arrest 06.12.1357 approx.(26.02.1979) 

5 Age at the time of arrest 26 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

منیژه بینش و فرشته بینشداکتر وحید بینش ،  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Norwegen (10-1) سکونت محل  4 

manijeh-binesh@hotmail.no ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/manijeh.binesh 

https://www.facebook.com/zakieh.binesh 
بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 23.11.2014  7 

 

 

 



Sayed Ali Agha Balkhi  سید علی آقا بلخیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5000 : 5000شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزای 22  تاریخ اسارت 

نیست موجود  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برسید علی آقا بلخی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

استاد سید علی آقا بلخی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید استاد سید علی آقا بلخی

پدرنام  شهید عالمه سید اسماعیل بلخی  2 

/ هجری شمسی 1318 میالدی 1939   3 تاریخ تولد 

ساله 40 اسارتهنگام درسن     4 

و فوق لیسانس از کشور آلمان فارغ التحصیل فاکولته اقتصاد کابل تحصیالت درجه   5 

 6 شغل استاد در فاکولته اقتصاد کابل

مدنیوضعیت   متأهل  7 

که یک پسر پس از گرفتاری ماهه ، 6، پسران دوگانگی  7،  9،  11) دختر 3پسر و  2

وفات یافت( سید علی آقا بلخی  شهید  
فرزندان تعداد   8 

 9 سکونت فرزندان 5-1 / 2-1

 10 همسر قید حیات

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کابل ـ کارته پروان  12 

اسیر شد محلاز کدام  فاکولته اقتصاد کابل  13 

 14 مزار احتمالی شهید در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

حین تدریس از فاکولته  1358جوزای  22به تاریخ استاد سید علی آقا بلخی شهید 

.نامعلوم به شهادت رسید  تاریخبه و  اسارتاقتصاد کابل به   
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر استاد سید علی آقا بلخی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

نیست موجود  5 آدرس 

 

 

 



Sayed Ali Agha Balkhi  سید علی آقا بلخیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5000 : 5000شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزای 22  تاریخ اسارت 

نیست موجود  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father‘s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Ali Agha Balkhi 

2 Father’s Name Sayed Ismail Balkhi 

3 Date of birth 1939 

4 Date of arrest 22.03.1358 approx.(09.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 40  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی شراره بلخی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491775510137
سکونت محل کابل / افغانستان  4 

Scharare_ajubi@yahoo.de ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/sbalkhi.ajubi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 20.10.2014  7 

 

 

 

 



Sayed Ali Agha Balkhi  سید علی آقا بلخیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5000 : 5000شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزای 22  تاریخ اسارت 

نیست موجود  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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 سید علی آقا بلخی استاد گمنام

سال هاست که افغانستان در تب و تاب جنگ های خانمانسوز و ناآرامی می سوزد مهاجرت 

از سوی دیگر کشته و مفقود شدن هزاران استاد  دانشمند از یک سو و وصدها ادیب و 

دانشگاه، داکتر، انجینیر و روحانی همگی ضایعات جبران ناپذیری را بر این کشور تحمیل 

 کرده است.

 

از جمله انسان های فرهیخته و بلخی شهید استاد سید علی رضا بلخی معروف به سید علی آقا 

 اسیر دام دژخیمان وطن شد. 1358سال جوزای  22صاحب نامی بود که به ناحق در 

 

در دامان پدر و مادری دانا و مبارز در شهر باستانی هرات دیده  1318استاد بلخی در سال 

از درۀ به جهان گشود. پدر وی عالمه شهید سید اسماعیل بلخی)ره( شیرمردی مبارز و فهیم 

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. 

 

لی آقا بلخی نیز از دختران عفیف و معتقد هرات بود که مال و ثروت خود مادر استاد سید ع

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 

رزمانش در بیرون از زندان شد تا مسیر مبارزه همسرش سید علی آقا رابط عالمه بلخی و هم

 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 

 اش راهی شمال افغانستان می گردند.مزارشریف تبعید می شود و اعضای خانواده 

 

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 

بلخی  سیاسی عالمه بلخی می شود چنانکه هنگام شکل گیری تشکل حزب ارشاد که عالمه

 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 



Sayed Ali Agha Balkhi  سید علی آقا بلخیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5000 : 5000شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزای 22  تاریخ اسارت 

نیست موجود  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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می شود اکنون دامنۀ مبارزۀ عالمه بلخی گسترش یافته و دولت وقت برای سرکوب  پدر آشنا

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.

 

ه علیه ظلم و بی عدالتی جامعه قد برافراشته عاملی است که دولت اجازۀ داشتن پدری مبارز ک

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 

کنار تحصیل علوم کالسیک، علوم قرآنی و احکام  مادر که مسلط به علوم دینی است در

 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 

نجات می  اجازۀ تحصیل در مکتب را می یابد با دادن امتحان سویه وارد صنف چهارم لیسه

شود و طی سال های تحصیل همیشه شاگرد اول صنف خود بوده و با رتبه ای باال در سال 

 در دانشگاه اقتصاد کابل قبول می گردد. 1341

 

کودکی شهید سید علی آقا بلخی، همیشه با محنت و سختی همراه بوده است یازده ساله است که 

سید علی آقا تنها بازوی مادر در ادارۀ  پدرش برای پانزده سال در زندان محبوس می شود و

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 

بر سر خواهران سایه می دقت، ناظر رفتار و کردار آنها نیز است و همواره چون سایبانی 

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 

با یاران و مریدانش می شود چنانکه پیام های مبارزاتی عالمه بلخی و اشعار انقالبی رابط او 

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 

آقا بلخی به حدی بارز و روشن است که هرگز طعنه و کنایۀ افراد  محکم و استقامت سید علی

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.

 

دانشگاه کابل در دوران تحصیل است او عالوه  شهید سید علی آقا بلخی از دانشجویان برتر 

بر آنکه از درایت و خردمندی خاصی برخوردار بوده از لحاظ اخالق و سرشت نیک زبانزد 
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عام و خاص است رفتار و منش واالی او عاملی است که تمام همصنفیان و استادان دانشگاه 

 احترام ویژه ای برایش قائل هستند. 

یارانش از زندان رها می شوند و سید علی آقا بعد از سال ها رنج عالمه بلخی و  1343سال 

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 

م مستضعف و پریشان حال و خواهان عدالت می است و سید علی آقا در کنار پدر حامی مرد

 باشد. 

زمان خوش یمنی برای خانوادۀ بلخی است زیرا تنها پسر عالمه بلخی با گذراندن  1345سال 

سالهایی پرمشقت فارغ التحصیل می شود سید علی آقا بلخی با رتبۀ عالی دانشگاه اقتصاد را 

وان کدر علمی و استاد در دانشگاه کابل سپری کرده و به خاطر نبوغ و لیاقت باالیش به عن

 پذیرفته می شود.

 

استاد علی آقای بلخی با خانم سیمین ابراهیمی ازدواج می کند انتخاب همسری  1346در سال 

با سواد و با تحصیالت باال نشان دهنده توجه خاص استاد سید علی آقا بلخی به علم و فرهنگ 

جامعۀ افغانستان و مبارزه با فقر فرهنگی  نسل های بعد از خودش و توجه به پیشرفت

 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 

و سید اسماعیل می باشد متاسفانه یک سال بعد از مفقود شدن  پسر به نام های سید ابراهیم

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.

 

پدر شجاع و اندیشمندش  1347دوران خوش سید علی آقا بلخی زیاد دوام نمی کند و در سال 

مه بلخی به شهادت می رسد و سید علی آقا بلخی عالوه بر داشتن مسئولیت خانواده، عهده عال

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 

وجود سخنان و اشعار عالمه بلخی زحمت های بی حساب استاد سید چنانکه یکی از عوامل 

 علی آقای بلخی است.

 

روزگار سخت زندگی از سید علی آقا مردی آزموده و دانا می سازد و او با تالش و کوشش و 

با گرفتن بورس تحصیلی از بوخم آلمان جهت دوره  1355در اثر لیاقت باالیش در سال 

ه راهی آنجا شده به تحصیل و تدریس در دانشگاه بوخم همت می ماستری همراه با خانواد

 گمارد.
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باکوله باری از علم به کابل برمی گردد و بر اثر تقاضای دانشگاه کابل مجددا  1356در سال 

به عنوان کدر علمی پذیرفته می شود و این بار با دانشی بیشتر و تهیه لکچرهای مثمر ثمر و 

در راه پیشرفت اقتصاد پسماند کشور نهایت تالش می کند و در  برگزاری کنفرانس های مفید

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. 

 

 

 اقتصاد در اسالمعالیت های علمی و اجتماعی کتاب استاد سید علی آقای بلخی در کنار همۀ ف

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  

 ی خواهد ماند و دانشگاه اقتصاد کابل هیچگاه این ضایعه را جبران نمی توان کرد.اذهان باق

 

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. 

 

ه نیز شخصیت استوار و سجایای استاد بلخی به حدی است که پیر و جوان او را در جامع

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 

و را می ستایند و در مقابلش ذوب می شوند اما استاد یبد علی آقا عاملی است که پیر و جوان ا

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  

مواد غذایی و سایر مایحتاج ضروری را به افراد  نقدی به مستمندان با دستان خود لباس و

 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 

ر خانواده را نمی پذیرد و چون مدیری کاردان نظام خانوادۀ خود هرگز بی نظمی و اغتشاش د
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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.

 

شخصیت های کاردان و کارساز جامعه است از آنجایی که دشمن همیشه به دنبال از بین بردن 

جوزا از سر کالس درس در دانشگاه کابل  22روز  1358استاد سید علی آقا بلخی در سال 

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.

 

المه بلخی بار دیگر با غم از دست دادن پدر و برادری بزرگوار روبرو می خانوادۀ داغدیدۀ ع

شوند و فرزندان و همسر داغدارش سالها به انتظار بازگشت ایشان می نشینند تا اینکه در سال 

سال خبر شهادت این عزیز سفر کرده داغ دل همه را تازه می کند و  35بعد از حدود  1392

که برای فرزندش شهید استاد سید علی آقا بلخی سروده است در  این شعر زیبای عالمه بلخی

 گوش همه نجوا می شود:

 

 مای بلخیــــش سیـوایا فرزند خ            یــای بلخـــی آقــزم، ای علـــزیـــع
 یــای بلخـــنــدۀ بیــاء دیـــیـــض             مـــانـــگـار رفتــدگــای  ی ایـــویــت

 یــو فردای بلخـرد زتــر گیــمــث            ید استـــروزم امــه امــال رستـــنه
 یـچه در دنیا، چه در عقبای بلخ             مــاتــالحــات الصــیــی باقــباش ــوت

 یــم های بلخــبه زندان ظلمت غ            ت روشنــح روی توســاد صبــبه ی
 ب های بلخیـه بسی شـسحر گشت            انــلی هایت، ای جــبه پای مهد طف

 فزون شد زان سبب سودای بلخی            د شباب استـــون اّول عهــتو را چ
 معنای بلخینه صورت باش، شو             د پدر راـــو پنـــوش جان شنـــبه گ

 یـوالنای بلخــو مــفرها کن چــس          اش ــو ادب ب لم ـــوزش عـــآم ی ــپ
 یــای بلخـم در پــزاران خار غـه          قدم سنجیده نه در ره که خورده است

 یــهمین است از تو استدعای بلخ           و مرضای خالقــاری بجــر کــبه ه
 یــای بلخــقــروه الوثــه عــانــیگ            ت توّسلــــزن دســن بــل دیــبه حب

 یــای بلخــوغــرویج او غـی تــپ            دــه باشـکم ــرآن ز کف دایــه قـــمن
 یـــای بلخــۀ دانــبــوی تا نخـــش            زـــریـــال بگـــالن و از ُجهّ ــهز ناا

 یـــای بلخــهبــد از صــمی توحی            ز و می نوشیـات حق پرهـــز منهتّ 
 یــز آقای بلخــزیــد او عــکه باش           ان مادرـــرمـــه باش بر فـــشــمیـــه

 یـزای بلخــم اوست روح افــشمی            ن رحمت اوستـــــات من رهیـــحی
 ر، ای پور بلخی! جای بلخیــبگی           به خواهر ها رؤرف و مهربان باش

 یــبلخن بابای ـــکــد مســکه باش           ش رو مگردانـــاب و ز اهلـــز بلخ
 یــروای بلخـس دگر پــد پــاشـنب            دارت به هر دمــــهــد نگـــــخدا باش

 یــای بلخــه ها مینــگ فتنــز سن           دارـــم، یارب نگهــــت می کنـــدعای
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شده افشا لیست مبنای بربره کی  شیرین دل شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

شیرین دل بره کی شهید خانوادگی مشخصات  
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید شیرین دل بره کی

پدرنام  محمد ایوب بره کی  2 

هجری شمسی 1329  3 تاریخ تولد 

ساله 29 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه تورن جنرال  5 

 6 شغل صاحب منسب هوایی محل کار میدان هوایی شیندن بگرام

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزند 2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 6-1

 10 همسر قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه

شد اسیر محل کدام از محل کار میدان هوایی شیندن بگرام  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

از این شهید شهیدان دیگر نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که 
 از قرار ذیل می باشند:

(1557ـ کاکا حاجی یعقوب، شماره مسلسل)1  

(1559شینوار،شماره مسلسل)ــ پسر کاکا، محمد 2  

(1560ـ پسر کاکا ، گل ال خان شماره مسلسل )3  

(1561ـ پسر کاکا ، محمد عارف شماره مسلسل) 4  

(1562ــ کاکا؛جنریل، شماره مسلسل) 5  

(5016ــ نواسه کاکا،شانگل،شماره مسلسل) 6  

(1558ــپسر کاکا ، شیر آغا؛شماره مسلسل ) 7  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  شیرین دل بره کی شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

نیست موجود  5 آدرس 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Shirin Del Baraki 

2 Father‘s Name Mohammad Ayub 

3 Date of birth 1950 

4 Date of arrest 23.03.1358 approx.(13.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 29 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی هاجر  1 

منزلتلفن  شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل کابل / افغانستان و هالند  4 

Tanwiryaqub@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/na.ta.1441 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.03.2015  7 

 

 

 

 



Shirin Del Baraki شیرین دل بره کیمکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 5017  5017شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

نیست موجود  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Shirin Del Baraki                                                                                شهید شیرین دل بره کی Page 3 of 3 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

 

 

 



Shangol Baraki شانگل بره کیمکمله شهید  شهرت  

Number of registration card: 5016 5016سل شماره مسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

نیست موجود  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Shangol Baraki                                                                                      شهید شانگل بره کی Page 1 of 3 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

شده افشا لیست مبنای برشانگل بره کی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

شانگل بره کی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید شانگل بره کی

پدرنام  جان گل بره کی  2 

هجری شمسی 1332  3 تاریخ تولد 

ساله 26 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل دارالمعلمین  5 

 6 شغل معلم

مدنیوضعیت  متأهل  7 

نداشتند تازه داماد بودندفرزندی هنوز  فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر در قید حیات و منتظر شهید

 11 ولی الدم همسر

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه

شد اسیر محل کدام از از محل کار شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شهیدان دیگر نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند  شانگل از شهید
 که از قرار ذیل می باشند:

(1557ـ پدرکالن حاجی یعقوب، شماره مسلسل)1  

(1559ــ ماما، محمد شینوار،شماره مسلسل)2  

(1560گل ال خان شماره مسلسل ) ـ ماما،3  

(1561ـ ماما، محمد عارف شماره مسلسل) 4  

(1562؛جنریل، شماره مسلسل)ی مادرــ کاکا 5  

(1558،شیر آغا،شماره مسلسل)ماماــ  6  

(5017، شیرین دل ؛شماره مسلسل ) ی مادرــپسر کاکا 7  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  شانگل بره کی شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

نیست موجود  5 آدرس 



Shangol Baraki شانگل بره کیمکمله شهید  شهرت  

Number of registration card: 5016 5016سل شماره مسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

نیست موجود  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Shangol Baraki 

2 Father‘s Name Jan Gol 

3 Date of birth 1953 

4 Date of arrest 23.03.1358 approx.(13.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 26 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children  

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی هاجر  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل کابل / افغانستان و هالند  4 

Tanwiryaqub@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/na.ta.1441 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.03.2015  7 

 

 

 



Shangol Baraki شانگل بره کیمکمله شهید  شهرت  

Number of registration card: 5016 5016سل شماره مسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

نیست موجود  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Haji Mohammad Yahqub Baraki بره کی حاجی محمد یعقوب شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1557    1557شماره مسلسل  

کابل / افغانستانشب  2ساعت  1358جوزای  30  تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای بر بره کی حاجی محمد یعقوب شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

32صفحه  1436 فارسی هالند لیست در شماره   1 

51صفحه  1426 التین هالند لیست در شماره   2 

1509/ تایپی  46صفحه  1439قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان )اشتباه( 1358جوزای  2 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

بره کی حاجی محمد یعقوب شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید حاجی محمد یعقوب 

پدرنام  نجم الدین  2 

هجری شمسی 1293 تولدتاریخ    3 

ساله 65  4 سن درهنگام اسارت 

 5 درجه تحصیالت ابتدایی

 6 شغل حاجی صاحب محمد یقعوب ریس بس ترانسپورت حاجی یقعوب

 7 وضعیت مدنی متأهل

دختر 14پسر و  7  8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 6-1/1-1

همسر داشتند که یکی فوت شده اند و یکی در قید حیات اند 2  10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  
 

 14 مزار احتمالی شهید

به منزل  به نامهای افضل و علی شاه یک هفته قبل از گرفتاری شان افراد حزب خلق
برادر شان را اسیر و به  1پسر و  4حولی  2شب هجوم آورده و از  2ایشان ساعت 

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 

برادر و  1پسر و  4 م نمایند ، آنهااگر خود شان را به خاد تسلیاند که  شان خبر رسانیده

 30به تاریخ  شهید حاجی یعقوب  نواسه شان را آزاد خواهند نمود. 1برادرزاده و  1

جوان را نجات بخشند.  7خود را به خاد تسلیم می کنند تا اینکه جان  1358زای جو

و با برخورد بد و اینکه همه تان اشرار اسد هللا سروری مستنطق را صدا زده لیکن 
را یک نفر شان  1فورا روانه جوخه های دار می نمایند. فقط  را نفر 8نفر  9از هستید 

حاجی  از شهید  ماه دیگر در پل چرخی نگه داشتند و سپس آزاد نمودند. 3ماه خاد و 

شهیدان دیگر نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که از  یعقوب 
 قرار ذیل می باشند:

(1559،شماره مسلسل)ــ پسر، شینوار2( ، 1558ره مسلسل)ـ پسر، شیر آغا، شما1  

(1561ـ پسر،محمد عارف شماره مسلسل) 4(1560ــ پسر، گل ال خان شماره مسلسل)3  

(5016ــ نواسه،شانگل،شماره مسلسل) 6( 1562مسلسل) ــ برادر؛جنریل، شماره 5  

(5017ــ برادرزاده ، شیرین دل ؛شماره مسلسل ) 7  

 15 توضیحات

 



Haji Mohammad Yahqub Baraki بره کی حاجی محمد یعقوب شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1557    1557شماره مسلسل  

کابل / افغانستانشب  2ساعت  1358جوزای  30  تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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اگسا لیستدر بره کی حاجی محمد یعقوب  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  حاجی یعقوب

 2 نام پدر نجم الدین

 3 شغل مالک حاجی یعقوب ترانسپورت

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس خورد کابل بگرامی

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1426 Page 51 

2 Date of execution 02.03.1358 approx.(23.05.1979) 

3 Name Haji Yahqub 

4 Father’s Name Najmudin 

5 Education / qualification Owner Of "Haji Yaqub Transport" 

6 Address Khord Kabul 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Haji Yahqub 

2 Father‘s Name Najmudin 

3 Date of birth 1914 

4 Date of arrest 30.03.1358 approx.(20.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 65 

6 Education / qualification Preliminary 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 21 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی هاجر  1 

تلفن منزل شماره   2 

تلفن گوشیشماره    3 

و هالند کابل / افغانستان سکونت محل   4 

Tanwiryaqub@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/na.ta.1441 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.03.2015  7 



Haji Mohammad Yahqub Baraki بره کی حاجی محمد یعقوب شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1557    1557شماره مسلسل  

کابل / افغانستانشب  2ساعت  1358جوزای  30  تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستانشب  2ساعت  1358جوزای  30  تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستانشب  2ساعت  1358جوزای  30  تاریخ اسارت 
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Haji Mohammad Yahqub Baraki بره کی حاجی محمد یعقوب شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1557    1557شماره مسلسل  

کابل / افغانستانشب  2ساعت  1358جوزای  30  تاریخ اسارت 
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Sher Aqa Yahqubi Baraki  بره کی شیر آغا یعقوبیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1558 1558ل شماره مسلس  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای بر بره کی شیر آغا یعقوبی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

33صفحه  1438 فارسی هالند لیست در شماره   1 

51صفحه  1428 التین هالند لیست در شماره   2 

1511/ تایپی  46صفحه  1441قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان )اشتباه( 1358جوزای  2 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

بره کی شیر آغا یعقوبی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید شیر آغا

بره کی شهید حاجی یعقوب پدرنام    2 

 3 تاریخ تولد 1328

ساله 30 اسارتهنگام درسن    4 

گلیسیفارغ التحصیل رشته ادبیات ان تحصیالت درجه   5 

 6 شغل تجارت در شرکت پدرشان شهید حاجی یعقوب

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 4پسر و  3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 6-1

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

مسجد عید گاه باغ علیمردان پشت  12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

به منزل ایشان هجوم  به نامهای افضل و علی شاه نصف شب افراد حزب خلق 2ساعت 

 پدرشان را اسیر و به خاد منتقل نموده اند وشان کاکای 1و  برادر 3 حولی 2آورده و از 

همان افضل و علی  شهید حاجی محمد یعقوب توانسته بودند فرار نمایند. یک هفته بعد
اگر  به منزل ایشان رفته وپیشنهاد نموده اند ، شاه که از افراد استخبارات اگسا بودند

 1برادرزاده و  1ادر و بر 1پسر و  4، آنها  حاجی یعقوب خودش را به خاد تسلیم نماید
خود  1358جوزای  30نواسه شان را آزاد خواهند نمود. شهید حاجی یعقوب به تاریخ 

جوان را نجات بخشند. لیکن اسد هللا سروری  8خاد تسلیم می کنند تا اینکه جان را به 

نفر را فورا  8مستنطق را صدا زده و با برخورد بد و اینکه همه تان اشرار هستید همه 

ماه دیگر در پل  3را یک ماه خاد و یک نفر انها روانه جوخه های دار می نمایند. فقط 

گر نیز در انجمن چرخی نگه داشتند و سپس آزاد نمودند.  از این شهید شهیدان دی
 خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که از قرار ذیل می باشند:

(1557، شماره مسلسل)پدر حاجی یعقوبـ 1  

(1559،شماره مسلسل)محمد شینوار، برادرــ 2  

(1560) خان شماره مسلسل ، گل البرادر ـ3  

(1561محمد عارف شماره مسلسل) ،برادر ـ 4  

(1562ره مسلسل)؛جنریل، شماکاکاــ  5  

(5016،شانگل،شماره مسلسل)خواهرزادهــ  6  

5017، شیرین دل ؛شماره مسلسل ) پسر کاکاــ 7  

 15 توضیحات

 



Sher Aqa Yahqubi Baraki  بره کی شیر آغا یعقوبیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1558 1558ل شماره مسلس  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sher Aqa Yahqubi Baraki                                                             بره کی  شهید شیر آغا یعقوبی Page 2 of 5 
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https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

اگسا لیستدر  بره کی شیر آغا یعقوبی شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شیر آقا

 2 نام پدر حاجی یعقوب

 3 شغل رییس ترانسپورت 

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس خورد کابل بگرامی

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1428 Page 51 

2 Date of execution 02.03.1358 approx.(23.05.1979) 

3 Name Sher Agha 

4 Father’s Name Haji Yahqub 

5 Education / qualification Director Of "Haji Yaqub Transp" 

6 Address Khord Kabul 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sher Agha 

2 Father‘s Name Haji Yahqub 

3 Date of birth 1949 

4 Date of arrest 23.03.1358 approx.(13.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 30 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی هاجر  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

/ افغانستان و هالندکابل  سکونت محل   4 

Tanwiryaqub@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/na.ta.1441 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.03.2015  7 



Sher Aqa Yahqubi Baraki  بره کی شیر آغا یعقوبیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1558 1558ل شماره مسلس  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای بر بره کی یعقوبی محمد شینوار شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

33صفحه  1439 فارسی هالند لیست در شماره   1 

51صفحه  1429 التین هالند لیست در شماره   2 

1512/ تایپی  46صفحه  1442قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان )اشتباه( 1358جوزای  2 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

بره کی یعقوبی محمد شینوار شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

محمد شینوارشهید   1 نام  

بره کی شهید حاجی یعقوب  2 نام پدر 

هجری شمسی 1331  3 تاریخ تولد 

ساله 27  4 سن درهنگام اسارت 

لیسه غازی کابل  12فارغ التحصیل صنف   5 درجه تحصیالت 

 6 شغل تجارت در شرکت پدرشان شهید حاجی یعقوب

 7 وضعیت مدنی متأهل

پسر یک و نیم ساله 1  8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 6-1

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزند 

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

نصف شب افراد حزب خلق به نامهای افضل و علی شاه به منزل ایشان هجوم  2ساعت 

کاکایشان را اسیر و به خاد منتقل نموده اند و پدرشان  1برادر و  3حولی  2آورده و از 

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 

 1برادرزاده و  1برادر و  1پسر و  4به خاد تسلیم نماید ، آنها  حاجی یعقوب خودش را
خود  1358جوزای  30نواسه شان را آزاد خواهند نمود. شهید حاجی یعقوب به تاریخ 

جوان را نجات بخشند. لیکن اسد هللا سروری  8را به خاد تسلیم می کنند تا اینکه جان 

نفر را فورا  8مه تان اشرار هستید همه مستنطق را صدا زده و با برخورد بد و اینکه ه

ماه دیگر در پل  3روانه جوخه های دار می نمایند. فقط یک نفر انها را یک ماه خاد و 

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:

(1557پدر حاجی یعقوب، شماره مسلسل)ـ 1  

(1558ــ برادر، شیر آغا،شماره مسلسل)2  

(1560ـ برادر، گل ال خان شماره مسلسل )3  

(1561ـ برادر، محمد عارف شماره مسلسل) 4  

(1562ــ کاکا؛جنریل، شماره مسلسل) 5  

(5016ــ خواهرزاده،شانگل،شماره مسلسل) 6  

5017مسلسل )ــپسر کاکا ، شیرین دل ؛شماره  7  

 15 توضیحات

 



Mohammad Shinwar Yahgubi Baraki بره کی یعقوبی محمد شینوارمکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 1559  1559شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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اگسا لیستدر  بره کی یعقوبی محمد شینوار شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شینواری

 2 نام پدر حاجی یعقوب

 3 شغل معاون حاجی یعقوب ترانسپورت

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس خورد کابل بگرامی

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1429 Page 51 

2 Date of execution 02.03.1358 approx.(23.05.1979) 

3 Name Shinwar 

4 Father’s Name Haji Yahqub 

5 Education / qualification Deputy "Haji Yahqub Transport" 

6 Address Khord Kabul 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Shinwar 

2 Father‘s Name Haji Yahqub 

3 Date of birth 1952 

4 Date of arrest 23.03.1358 approx.(13.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 27 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 Child 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی هاجر  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل کابل / افغانستان و هالند  4 

Tanwiryaqub@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/na.ta.1441 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.03.2015  7 

 



Mohammad Shinwar Yahgubi Baraki بره کی یعقوبی محمد شینوارمکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 1559  1559شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای بر بره کی گل ال خان یعقوبی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

34صفحه  1495 فارسی هالند لیست در شماره   1 

54صفحه  1485 التین هالند لیست در شماره   2 

1568/ تایپی  48صفحه  1498قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان )اشتباه( 1358جوزای  2 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

بره کی گل ال خان یعقوبی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید گل ال خان

بره کی شهید حاجی یعقوب  2 نام پدر 

هجری شمسی 1333  3 تاریخ تولد 

ساله 25  4 سن درهنگام اسارت 

لیسه خاکی جبار 12فارغ التحصیل صنف   5 درجه تحصیالت 

 6 شغل تجارت در شرکت پدرشان شهید حاجی یعقوب

 7 وضعیت مدنی متأهل / نامزد بودند

نداشتندفرزندی   8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 

منتظرنامزد شان هستنددر قید حیات هستند و هنوز   10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه

شد اسیر محل کدام از از منزل کاکایشان )قالی زمان خان معروف به دیخدای داد پشت مکرویان کهنه(  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در احتمالی شهیدمزار    14 

از این شهید شهیدان دیگر نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که 
 از قرار ذیل می باشند:

(1557ـ پدر حاجی یعقوب، شماره مسلسل)1  

(1559،شماره مسلسل) ــ برادر، محمد شینوار2  

(1558ـ برادر، شیر آغا شماره مسلسل )3  

(1561شماره مسلسل)ـ برادر، محمد عارف  4  

(1562ــ کاکا؛جنریل، شماره مسلسل) 5  

(5016ــ خواهرزاده،شانگل،شماره مسلسل) 6  

5017ــپسر کاکا ، شیرین دل ؛شماره مسلسل ) 7  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر بره کی گل ال خان یعقوبی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  گل ال خان

پدرنام  حاجی یعقوب  2 

 3 شغل دریور

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس خورد کابل



Gola Khan Yahgubi Baraki بره کی ال خان یعقوبیگل مکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 1560 1560 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1485 Page 54 

2 Date of execution 06.03.1358 approx.(27.05.1979) 

3 Name Gola Khan 

4 Father’s Name Haji Mohammad Yahqub 

5 Education / qualification Driver 

6 Address Khord Kabul 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Gola Khan 

2 Father‘s Name Haji Mohammad Yahqub 

3 Date of birth 1954 

4 Date of arrest 23.03.1358 approx.(13.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 25 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children  

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی هاجر  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 
سکونت محل کابل / افغانستان و هالند  4 

Tanwiryaqub@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/na.ta.1441 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.03.2015  7 

 

 

 



Gola Khan Yahgubi Baraki بره کی ال خان یعقوبیگل مکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 1560 1560 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای بربره کی محمد عارف یعقوبی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

33صفحه  1441 فارسی هالند لیست در شماره   1 

51صفحه  1431 التین هالند لیست در شماره   2 

1514/ تایپی  46صفحه  1444قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان )اشتباه( 1358جوزای  2 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

بره کی محمد عارف یعقوبی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد عارف

بره کی شهید حاجی یعقوب  2 نام پدر 

 3 تاریخ تولد 1341

ساله 17  4 سن درهنگام اسارت 

9یا  8متعلم صنف   5 درجه تحصیالت 

 6 شغل متعلم 

 7 وضعیت مدنی مجرد

 8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت باغ علیمردان پشت مسجد عید گاه

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

نصف شب افراد حزب خلق به نامهای افضل و علی شاه به منزل ایشان هجوم  2ساعت 

کاکایشان را اسیر و به خاد منتقل نموده اند و پدرشان  1برادر و  3حولی  2آورده و از 

فرار نمایند. یک هفته بعد همان افضل و علی  شهید حاجی محمد یعقوب توانسته بودند
شاه که از افراد استخبارات اگسا بودند به منزل ایشان رفته وپیشنهاد نموده اند ، اگر 

 1برادرزاده و  1برادر و  1پسر و  4حاجی یعقوب خودش را به خاد تسلیم نماید ، آنها 
خود  1358جوزای  30خ نواسه شان را آزاد خواهند نمود. شهید حاجی یعقوب به تاری

جوان را نجات بخشند. لیکن اسد هللا سروری  8را به خاد تسلیم می کنند تا اینکه جان 

نفر را فورا  8مستنطق را صدا زده و با برخورد بد و اینکه همه تان اشرار هستید همه 

 ماه دیگر در پل 3روانه جوخه های دار می نمایند. فقط یک نفر انها را یک ماه خاد و 

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:

(1557ـ پدر حاجی یعقوب، شماره مسلسل)1  

(1559،شماره مسلسل) ــ برادر، محمد شینوار2  

(1560ـ برادر، گل ال خان شماره مسلسل )3  

(1558شماره مسلسل)شیر آغا ـ برادر،  4  

(1562ــ کاکا؛جنریل، شماره مسلسل) 5  

(5016ــ خواهرزاده،شانگل،شماره مسلسل) 6  

5017ــپسر کاکا ، شیرین دل ؛شماره مسلسل ) 7  

 15 توضیحات

 



Mohammad Aref Yahgubi Baraki  بره کی محمد عارف یعقوبیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1561  1561شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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اگسا لیستدر  بره کی محمد عارف یعقوبی شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد عارف

 2 نام پدر حاجی یعقوب

 3 شغل نماینده ترانسپورت حاجی یعقوب

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس خورد کابل بگرامی

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1431 Page 51 

2 Date of execution 02.03.1358 approx.(23.05.1979) 

3 Name Mohammad Aref 

4 Father’s Name Haji Yahqub 

5 Education / qualification Empt. At "Haji Yaqub Transp" 

6 Address Khord Kabul 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Aref 

2 Father‘s Name Haji Yahqub 

3 Date of birth 1962 

4 Date of arrest 23.03.1358 approx.(13.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 17 

6 Education / qualification Gymnasial 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی هاجر  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل کابل / افغانستان و هالند  4 

Tanwiryaqub@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/na.ta.1441 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.03.2015  7 

 



Mohammad Aref Yahgubi Baraki  بره کی محمد عارف یعقوبیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1561  1561شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Gholam Reza Jakubi شهرت مکمله شهید غالم رضا یعقوبی 
Number of registration card: 1509  : 1509شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1358حمل  29  تاریخ اسارت 

کابل افغانستان 1358حمل  29  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Gholam Reza Jakubi                                                                            شهید غالم رضا یعقوبی Page 5 of 5 

 تهیه و تنظیم : شراره بلخی                                                                         با همکاری : ورثه گرامی
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Jarnail Yahgubi Baraki بره کی یعقوبی جرنیلمکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 1562  1562شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای بر بره کی یعقوبی جرنیل شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

33صفحه  1440 فارسی هالند لیست در شماره   1 

51صفحه  1430 التین هالند لیست در شماره   2 

1513تایپی  / 46صفحه  1443قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان )اشتباه( 1358جوزای  2 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

بره کی یعقوبی جرنیل شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

جرنیلشهید   1 نام  

 2 نام پدر نجم الدین

هجری شمسی 1308  3 تاریخ تولد 

ساله 50 درهنگام اسارتسن    4 

 5 درجه تحصیالت ابتدایی

 6 شغل تجارت

 7 وضعیت مدنی متأهل

 8 تعداد فرزندان  فرزند نداشتند

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم خانواده

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت قالی زمان خان معروف به دیخدای داد پشت مکرویان کهنه

منزل مسکونیاز  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

از این شهید شهیدان دیگر نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند که 
 از قرار ذیل می باشند:

(1557ـ برادر حاجی یعقوب، شماره مسلسل)1  

(1559،شماره مسلسل) شینوارــ برادرزاده، محمد 2  

(1560ـ برادرزاده، گل ال خان شماره مسلسل )3  

(1561ـ برادرزاده، محمد عارف شماره مسلسل) 4  

(1558ــ برادرزاده ؛شیر آغا، شماره مسلسل) 5  

(5016ــ نواسه برادر،شانگل،شماره مسلسل) 6  

5017)ــبرادرزاده، شیرین دل ؛شماره مسلسل  7  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر بره کی یعقوبی  جرنیل شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  جرنیل

 2 نام پدر نجم الدین

 3 شغل تجار

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس خورد کابل



Jarnail Yahgubi Baraki بره کی یعقوبی جرنیلمکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 1562  1562شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  23احتماال   تاریخ اسارت 

)احتماال اشتباه است( کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1430 Page 51 

2 Date of execution 02.03.1358 approx.(23.05.1979) 

3 Name Jarnail 

4 Father’s Name Najmudin 

5 Education / qualification Grape Merchant 

6 Address Khord Kabul 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Jarnail 

2 Father‘s Name Najmudin 

3 Date of birth 1929 

4 Date of arrest 23.03.1358 approx.(13.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 50 

6 Education / qualification Preliminary 

7 Marital Status Married 

8 Number of children No Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی هاجر  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 
سکونت محل کابل / افغانستان و هالند  4 

Tanwiryaqub@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/na.ta.1441 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.03.2015  7 
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شده افشا لیست مبنای برنادر بحر العلوم محمد سید  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

نادر بحر العلوممحمد سید  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نادر بحرالعلوم محمد سید  1 نام  

پدرنام  سید برات علی واعظ  2 

هجری قمری( 1359هجری شمسی ) 1316  3 تاریخ تولد 

ساله 41 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل از حوزه علمیه نجف اشرف  در عراق   5 

مبلغ دین و عالم برجسته روزگار ، استاد فلسفه ، فقه و دروس خارج حوزه ، محقق و 
 نویسنده و مولف

 6 شغل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-2

 10 همسر 

الدمولی  فرزندان  11 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس مزارشریف  12 

محرم پس از ختم مجلس حسینیه قزل آباد پس از برگشت به منزل شان  ساعت  14شب 

شب دستگیر و روانه زندان شدند. 2  
شد اسیر محل کدام از  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

بحرالعلوم ذیل این جدولها درج گردیده است.زندگیننامه شهید   15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر نادر بحر العلوم محمد سید  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Nader Bahrul Ullum 

2 Father‘s Name Barat Ali Waes 

3 Date of birth 1937 

4 Date of arrest 23.09.1357 (14.12.1978) 

5 Age at the time of arrest 41 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 16.07.2015  7 

 

 

 



Sayed Mohammad Nader Bahrul Ullum  نادر بحر العلوم محمد سیدشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5048  5048شماره مسلسل  

افغانستانکابل /  1357 محرم( 13قوس ) 23  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Nader Bahrul Ullum                                                                 نادر بحرالعلوم محمد سید Page 3 of 5 
ورثه محترمبا همکاری : علی صادقی                   سید محمد جناب با معرفی :            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 والدت

هنگام کوچ « بغاوی» شمسی(در۱۳۱۶)حدود هجرى قمرى  ۱۳۵۹سید نادربحرفرزند سید برات على واعظ درسال

 افغانستان متولد شد،« سرپل»به« سنگچارک» نمودن پدرش از

 تحصیالت

اقامت گزید وی « مزارشریف»پس ازسپری شدن دوران کودکى خواندن ونوشتن راآموخت،بعد که پدرش درشهر

جامى را نزد یک مولوى شروع به تحصیل نمودوصرف،مقدمات وسیوطى را نزد روحانى محل خواند، بعدشرح 

ازبرادران اهل تسنن که درادبیات بسیارمسلط بوده خواند که مولوى وقتی استعداد وزکاوت آقاى بحررامى 

نزد جناب آقاى شیخ سلطان ترکستانى « چهار محله » نگرد،کوشش مى کند که وى باید درس بخواند وبعد در مدرسه 

که موفق مى شود تاسطح را درآنجا فرا بگیرد. وسپس جهت تکمیل میاید ومدت پنچ سال آنجا مشغول تحصیل بوده 

 هجرى قمرى رهسپار حوزه نجف اشرف مى گردد. ۱۳۸۰دروس وپیمودن مراحل باالى علمى درسال 

 درنجف اشرف

مرحوم آقای بحر درحوزه نجف،سطوح عالى را نزد اساتید مشهور ومنحصر به فرد حوزه خواند،بعد به فلسفه رو آورد 

رتالش وکوشش درکنار استعداد عالى موفق شد با فلسفه وعرفان آشناشود،وبعد به درس خارج فقه واصول شرکت وبراث

سال درحوزه نجف ماند،مدام مشغول تحصیل تدریس ونوشتن بود،اوکه درجلسه درس  ۱۶-۱۵جست وى نزدیک به 

ى نمود، آن را یاد داشت وپاکنویس خارج مى رفت به گوش دادن اکتفا نمى کرد،خوب زحمت مى کشید،تتبع وتحقیق م

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 

 را چندین دوره خصوصى وعمومى درس بدهد….. وازسیوطى تاشرح لمعه وقوانین 

 بازگشت از نجف

اقامت گزید،وچون پس از ارزیابى « مزارشریف » شمسى به وطن بازگشت ودرشهر ۱۳۵۴جناب آقای بحر درسال

وضع فرهنگى مردم به این نتیجه رسید که : اوال: دولت نمى خواهد ملت باسواد وبیدارشوند. ثانیا : هرچه تحول فکرى 

امعه پدیدآمده وهراندازه مردم ازفرهنگ اسالم واحکام دینى خویش مى دانند، بیشتر براثر سعى وتالش روحانیت درج

بوده است. بنابراین جامعه نیاز به روحانى متعهد وباسواد دارد. لذا بیش ازهرچیز همت خویش رادر تربیت طالب 

رمنزل ودرحسینه که پدرش ساخته بود) تکیه آقاسید متدین وروشن به کارانداخت وشروع به تدریس نمود . مدتی راد

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، 

ود،وهدفش این بود که روحانیون باسواد، با تقوا تحویل اجتماع دهد ونمى خواست به بهانه داشتن کوشش وتحقیق مى نم

 …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 

وحتى یک ودودرس را ندارند، لذا پس از یک عمر زحمت وخون جگرخوردن آخر االمر فرد بى گفتن چند درس 

خاصیت از کاردرمیایند. ازویژگی وخصوصیت جناب آقاى بحر این بود که بسیار پشت کار داشت وعالقه مند به 

که میزان سواد شان تدریس بود که هرچه درس مى گفت اظهار خستگى نمى کرد. عالوه برآن،برخالف بسیارى علماء 

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 

چه طور من کتاب سیوطى یا شرح جامی وحاشیه درس بگویم. وبه عبارت  مى کردند آن را درس مى داد ونمى گفت

 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 

نماید، ولى مسؤلیت روحانیت به خاطر آگاهى وآشنائی شان بادستورات شرع بیش بازدارد وبه عمل خیر سفارش 

ازدیگران است که مردم را باتبلیغ شان ازگمراهى وضاللت به راه راست وصراط مستقیم هدایت نمایند. عالوه براین 

درک کند وبفهمد که وظیفه، رسالت دیگرى را که یک مبلغ متعهد به دوش دارد این است که باید موقعیت وزمان را 

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 

بر « سبیل رفیق ها » ها به خود اجازه نمى دادند سخنى که به  فریب شعارهاى فریبنده آنها را نخورند، ولى خیلى

بخورد ،بزنند درچنین شرایط،ازمعدود روحانیونى که داغ وصریح برضد کمونیست ها سخن مى گفت درسخنرانی 

ش وقبل از آن،چنان بر رد مارکسیسم صحبت  ۱۳۵۷برمردم اتمام حجت نمود،جناب آقاى بحربود. وى درماه محرم 

وازانگیزه وهدف قیام سید الشهداء )ع( مطالب حیاتى بیان مى داشت که گوئى در کشور افغانستان نیست مى کرد 

آزادى مردم را سلب کرده اند برسرقدرت نیستند. بدین کیفیت آقاى « حکومت پرولتاریا» ویامارکسیست ها که با شعار 

س این گونه انجام دا د. خوشا به حالش ، بسا بحررسالت خویش را درزمینه تبلیغ همیشه وبه خصوص درآن برهه حسا

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 

وتأسف خوردند که چرا مانند آنهائى که صریح بر ضد دولت موضع گرفتندوبى پرده سخن هاى الزم را گفتند آنها شدند 

وهمین طور است کسانى که امروز براى اسالم وانقالب کارنمى نمایند ودرفکر زندگى خود …. نیز چنین نکردند و

راى اسالم وانقالب اسالمى ننمودیم که آن وقت هستند فردا نادم خواهند گردید که حیف عمر ما سپری شد وکارى ب

 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 

که «فون االفغانیون المعاصرونالمؤل» خاطرناامید بودن ازچاپ آنها،همانگونه خطى گذاشته است. آنچه در کتاب 

هجرى قمرى ( نوشته شده درباره تألیفات ایشان نوشته اند که تقریرات درس خارج فقه  ۱۳۸۹سال قبل )سال  ۱۸در

جزء تنظیم کرده اند که چهار جزءآن تقریرات درس اصول را بنام مناهج  ۹العظمی خوئى را در… واصو ل آیه ا

را به نام مبانى الفقه نام گذارى نموده است. بعد از آن تاریخ هم ایشان نوشته  االصول وپنج جلد تقریرات درس فقه

هایى به عنوان شرح یاحاشیه برکتاب هاى درسى ودرابعاد معارف اسالمى داشته اند که دراین اواخر یکى ازبستگانش 

 بحر نزدیک بیست جلد کتاب خطى به جاى مانده است… مى گفت از مرحوم آیه ا

 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 

دیگر چون که ازملت مى ترسیدند وهمیشه  رااجازه دهد که این گونه برضدآنها صحبت نماید، ازطرف« بحر» مانند 

نمی خواست کارى ازخود شان سرزند که ملت را به خود بدبین ودشمن نمایند. «مامسلمان زاده ایم»تکرارمى کردند

وامثال اورا درجاهای دیگر تحمل « مزار» وامثال او چه تصمیم بگیرند،که وجوداورا در«بحر» متحیربودند درباره

ش دستگیر نمودند وبه زندان  ۱۳۵۷محرم  ۱۳تگیریش را صادر نمودند،که جناب آقاى بحر را درنتوانستند ودستوردس

 انداختند.

 



  Boz Mohammad  باز دمحم احمدزیشهرت مکمله شهید   

Number of registration card: 6004   ۶۰۰۴:شماره مسلسل  

1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:تاریخ اسارت  

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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schahied@yahoo.de    انجمن خانواده شهدای افغانستانتهیه کننده مسعوده رستمی با معرفی جانان شفق در فیسبوک 
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افشاشده لیست برمبنای(احمدزی) باز دمحم شهید مشخصات  

 

 
 

(احمدزی)باز دمحم شهید خانوادگی مشخصات  

 
 شماره شهرت مکمله توضیحات

(احمد زی)دګرمن باز دمحم   1 نام  

 2 نام پدر جان دمحم

 3 تاریخ تولد 

 4 سن درهنگام اسارت 

 5 درجه تحصیالت 

 6 شغل افسر وزارت داخله

 7 وضعیت مدنی متاهل

 8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت کابل ادرس دقیق معلوم نیست

اسیرشد محل ازکدام از کابل  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته ازگورهای دریکی  14 مزار احتمالی شهید 
مسکونه قصبه زړه کال ، - افسروزارت داخله - گرمن بازدمحم ﴿ احمدزي ﴾ فرزند جان دمحم نواسه رحمت اله 

 توسط رژیم کمونیستي خلق و پرچم ١٣٥٧درماه حوت - قریه سرخ آب ، ولسوالي دمحم آغه ، والیت لوگر
زرهدارپل چرخي به شهادت ١٥دستگیروپس ازچندي اززندان پل چرخي کشیده شده ودرپولیگون قواي 

 رسید

 

 15 توضیحات

 

اگسا در لیست (احمد زی) باز دمحم مشخصات شهید  

 شماره شهرت مکمله توضیحات

 1 نام  

 2 نام پدر 

 3 شغل 

 4 اتهام 

 5 آدرس 

 

 شماره آدرس لیست توضیحات

هالندفارسی درلیست شماره موجود نیست  1 

هالندالتین درلیست شماره موجود نیست  2 

درلیستاگسا شماره موجود نیست  3 

اگسا درلیست درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 



  Boz Mohammad  باز دمحم احمدزیشهرت مکمله شهید   

Number of registration card: 6004   ۶۰۰۴:شماره مسلسل  

1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:تاریخ اسارت  

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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schahied@yahoo.de    انجمن خانواده شهدای افغانستانتهیه کننده مسعوده رستمی با معرفی جانان شفق در فیسبوک 

https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357 

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 
4 Father’s Name - 
5 Education / qualification - 
6 Address  

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Dgarman boz Mohammad 

2 Father‘s Name John Mohammad 

3 Date of birth  

4 Date of arrest ??/02/1978 (??/12/1357) 

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification  

7 Marital Status Mar 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

 1 ولیدم جانان شفق

Janan Shafaq 2 شمارهتلفن منزل 

Sawab888(@)Facebook,com 3 شماره تلفن گوشی 
 4 محلسکونت آدرس فیسبوک

 5 آدرسایمیل 

 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختهیهکارتهویت 

 

 



Dagrman Habibul Rahman Oqhajahi دګرمن حبیب الرحمان آغاجایییدشھرت مکملھ شھ  
Number of registration card:6017  ۶۰۱۷ : ه مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

افشاشده لیست برمبنای الرحمان دګرمن حبیب شھید مشخصات  
 

 
 

انمدګرمن حبیب الرح دشھی خانوادگی مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
دګرمن حبیبالر حمان (آغاجانی)    1 نام  

 2 نام پدر میرزا آغاجان
 3 تاریخ تولد 
اسارتھنگام درسن    4 

تحصیالت درجھ تحصیل کرده امریکا و ھند  5 
 6 شغل  21پیلوت طیارات جنګی میګ 

مدنیوضعیت    7 
فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 
اسارتدرھنگام  منزل آدرس   12 

اسیرشد محل ازکدام از منزل مسکونی شان  13 
پلچرخی پولیگون جمعی دستھ ازگورھای دریکی  14 مزار احتمالی شھید 

پیلوت طیارات جیت جنگي  -ډگرمن حبیب الرحمان ( آغاجاني ) فرزند میرزا آغا جان نواسھ نجم الدین 
قصبھ رستم خیل ، قریھ شاه مزار ، ولسوالي برکي  -مسکونھ  -تحصیل کرده امریکا و ھند  - ۲۱میک 

قومانده دھنده قواي  -وظیفھ در آمریت تعلیم و تربیھ قواي ھوایي  -ستانکزي  -قوم  -برک ، والیت لوگر 
ول بمبارد گارد یا خانھ خلق و قطعات رژیم  ھوایي و مدافع ھوایي در کودتاي ډگروال عظیم خان ومسٴ

شام بھ ارتباط  ۱۰و  ۹بین ساعت  ۱۳٥۷سرطان  ۸شام پنج شنبھ  -کمونیستي در صورت تمرد یا مقاومت 
حمل زجر و شکنجھ پس از چندي از دست داشتن در کودتاي ډگروال عظیم خان دستگیر زنداني و با ت

زرھدار پل چرخي بھ شھادت رسید  ۱٥زنداني پل چرخي کشیده شده و در پولیگون قواي   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  دګرمن حبیب الرحمان شھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  موجود نیست
 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل 
 4 اتھام 
 5 آدرس 

 

 

 شماره آدرس لیست توضیحات
فارسی ھالند درلیست شماره موجود نیست  1 

ھالندالتین درلیست شماره موجود نیست   2 
اگسا درلیست شماره موجود نیست  3 
اگسا درلیست درج شھادت تاریخ موجود نیست  4 
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انجمن خانواده شھدای افغانستان                           با معریفی جانان شفق             مسعوده رستمی :   تھیھ کننده   

schahied@yahoo.de                                     https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357 
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Dagrman Habibul Rahman Oqhajahi دګرمن حبیب الرحمان آغاجایییدشھرت مکملھ شھ  
Number of registration card:6017  ۶۰۱۷ : ه مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List - 
2 Date of execution - 
3 Name - 
4 Father’s Name - 
5 Education / qualification - 
6 Address  
7 Accusation  
 

 

 

 

 

 

Nr. Family profile  
1 Name Dagrman Habibul Rahman Oqhajahi 
2 Father‘s Name Mirza Oqha 
3 Date of birth  
4 Date of arrest 28/06/1978 (08/04/1357) 
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification Academic 
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
Janan Shafaq 1 ولیدم 

Sawab888(@)Facebook.com 2 شمارھتلفن منزل 
 3 شماره تلفن گوشی جانان شفق

 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختھیھکارتھویت 07.02.2015
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Sayed Ali Pishtaz سید علی پیشتاز شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1511  : 1511شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  15  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برسید علی پیشتاز  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

با غلط امالیی ولد 86صفحه  3804 فارسی هالند لیست در شماره   1 

135صفحه  3802 التین هالند لیست در شماره   2 

119صفحه  1020/ تایپی  3823قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358اسد  21 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید علی پیشتاز شهید خانوادگی مشخصات  
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

پیشتاز سید علیشهید   1 نام  

پدرنام  سید محمد رضا  2 

 3 تاریخ تولد 1329

اسارتهنگام درسن  29  4 

كابل پهنتون از سیاسى حقوق لسانس تحصیالت درجه   5 

 6 شغل فعال سیاسی

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 1پسر و  2  8 تعداد فرزندان 

 9 سکونت فرزندان  10-1

 10 همسر قید حیات

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس شاه شهید کابل  12 

شد اسیر محل کدام از منزل مسکونی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

بار زندانی شدند که آخرین بار  3 1358و  1357در طی سالهای شهید سید علی پیشتاز 

برادر دیگرشان به اسارت گرفته  3از منزل مسکونی شان همراه با  1358اسد سال  15

کابل منتقل گردیده اند. که یکی از برادران شان در عفو عمومی شده به زندان پلجرخی 
شهیدان دیگر نیز از خانواده این شهید در بین شهدای دوران حکومت خلق  آزاد شده اند.

و پرچم هستند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان برایشان نیز کارت هویت به 
ــ سید عبدالهادی ناصر  2و   1535ـ عالمه سید عبدالحمید ناصر  1شماره های : 

و   5038ــ سید محمد فیروز بهاری  4و  1536ــ سید محمد حسن کریمی  3و  1534

صادر گردیده است.  1549ـ عبدالهادی کریمی  6و  5004ــ محمد ابراهیم شفق   5  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  سید علی پیشتاز شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

علیسید   1 نام  

 2 نام پدر سید محمد رضا

 3 شغل فارغ التحصیل پوهنتون

 4 اتهام خمینی
 5 آدرس مسکونه کابل

 



Sayed Ali Pishtaz سید علی پیشتاز شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1511  : 1511شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  15  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 3802 Page 135 

2 Date of execution 21.05.1358 approx.(12.07.1979) 

3 Name Sayed Ali 

4 Father‘s Name Sayed Mohammad Reza 

5 Education / qualification Academic 

6 Address Kabul 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Ali 

2 Father’s Name Sayed Mohammad Reza 

3 Date of birth 1950 

4 Date of arrest 15.05.1358 approx.(06.08.1979) 

5 Age at the time of arrest 29  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 3 children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

 1  سید یما پیشتاز

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Norwegen – Trondhein (10-1) سکونت محل  4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/pishtaz بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 02.11.2014  7 
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Sayed Ali Pishtaz سید علی پیشتاز شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1511  : 1511شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  15  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sayed Ali Pishtaz                                                                                   شهید سید علی پیشتاز Page 6 of 6 

ه شهیدبا همکاری : ورث                    سید نوید محسنی با معرفی :           شراره بلخی              تهیه و تنظیم :   
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 

 



 Mohammad Ali  Jamali شهرت مکمله شهید محمد علی جمالی 
Number of registration card: 1510  1510: شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358آخر میزان   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 
 

Mohammad Ali Jamali                                                                                محمد علی جمالی Page 1 of 5 

 تهیه و تنظیم : شراره بلخی                                                                         با همکاری : ورثه گرامی
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شده افشا لیست مبنای برمحمد علی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

ولئ غالم حسین اشتباه  103صقحه  4598

 است . بلکه ولد غالم حسن درست است.
فارسی هالند لیست در شماره  1 

163صفحه  4605 التین هالند لیست در شماره   2 

174/ تایپی  150صفحه  4611قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358 قوس 7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد علی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد علی جمالی

پدرنام  مرحوم مدیر غالم حسن خان  2 

 3 تاریخ تولد 1329

اسارتهنگام درسن  29  4 

تحصیالت درجه  قندهار عالی دارلمعلمین نمره اول التحصیل فارغ  5 

پغمان بآی چندل لیسه معلم  6 شغل 

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

(3ـ  2) برادر  11  ولی الدم 

غزنی باغ قره ولسوالی قولیاقول قریه مسکونه اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شب 9:30ساعت  کابل والیت قابل ده قلعه مهتاب گوالی شدند اسیر خانه از شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 بود مکاتب رخصتی میشد پخش رادیو طریق از ذهنی های سوال پروگرام که شنبه شب
  کابل والیت قابل ده قلعه مهتاب گوالی سکونت محل بود برف از پر زمستان

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر محمد علی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد علی

 2 نام پدر غالم حسن

 3 شغل 

 4 اتهام 
غزنی باغ قره مسکونه  5 آدرس 

  

 

 



 Mohammad Ali  Jamali شهرت مکمله شهید محمد علی جمالی 
Number of registration card: 1510  1510: شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358آخر میزان   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 
 

Mohammad Ali Jamali                                                                                محمد علی جمالی Page 2 of 5 

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4605 Page 163 

2 Date of execution 07.09.1358 approx.(27.11.1979) 

3 Name Mohammad Ali 

4 Father’s Name Gholam Hassan 

5 Education / qualification Teacher 

6 Address Karabagh-Ghazni 

7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Ali 

2 Father‘s Name Gholam Hassan 

3 Date of birth 1950 

4 Date of arrest 30.07.1358 approx.(21.10.1979) 

5 Age at the time of arrest 29  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی حسین جمالی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Australia, Melbourne (3 – 2) سکونت محل  4 

h_jamalie@y7mail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/hossain.jamalie بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 02.11.2014  7 

 

 

 

 



 Mohammad Ali  Jamali شهرت مکمله شهید محمد علی جمالی 
Number of registration card: 1510  1510: شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358آخر میزان   تاریخ اسارت 

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

کابل / افغانستان 1358آخر میزان   تاریخ اسارت 
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 Mohammad Ali  Jamali شهرت مکمله شهید محمد علی جمالی 
Number of registration card: 1510  1510: شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358آخر میزان   تاریخ اسارت 
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Mir Mohammad Ishaq Jawadi شهرت مکمله شهید میر محمد اسحاق جوادی 
Number of registration card: 1518  1518شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357حوت  22  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mir Mohammad Ishaq Jawadi                                                     شهید میر محمد اسحاق جوادی Page 1 of 6 

شهیدبا همکاری : ورثه                 تهیه و تنظیم : شراره بلخی                                                            
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برمیر محمد اسحاق جوادی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

105صفحه  4695 فارسی هالند لیست در شماره   1 

165صفحه  4702 التین هالند لیست در شماره   2 

272/ تایپی  152صفحه  4708قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

میر محمد اسحاق جوادی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید میر محمد اسحاق جوادی

 2 نام پدر مرحوم میر محمد ابراهیم

هجری شمسی 1304 حدود   3 تاریخ تولد 

ساله 54حدودا   4 سن درهنگام اسارت 

ی علوم متداوله دینی را در سطوح باال نزد بزرگان بودند و  12فارغ التحصیل صنف 

چون مولوی قدیر، نجف علی خان نجاتی، آغا میر آغا پدر بزرگوار شهید میر علی 
خته بودند.آن زمان نیز آمو اصغر شعاع و دیگر علمای   

تحصیالتدرجه   5 

 6 شغل نایب قنسول افغانستان در شهر مشهد کشور ایران ، تجارت

 7 وضعیت مدنی متأهل

دختر 1پسر و  7  8 تعداد فرزندان  

1ـ7/  3ـ2/  2ـ2/  1ـ1  9 سکونت فرزندان 

 10 همسر فوت یافته اند

 11 ولی الدم فرزندان

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت منطقه چنداول کابل

نصف شب 12:30منزل مسکونی ساعت از  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر میر محمد اسحاق جوادی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  میر محمد اسحاق

 2 نام پدر محمد ابراهیم

شرکت جوادی کارگر  3 شغل 

 4 اتهام 

 5 آدرس مسکونه چنداول

 

 

 



Mir Mohammad Ishaq Jawadi شهرت مکمله شهید میر محمد اسحاق جوادی 
Number of registration card: 1518  1518شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357حوت  22  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4702 Page 165 

2 Date of execution 07.09.1358 approx.(27.11.1979) 

3 Name Mir Mohammad Ishaq 

4 Father’s Name Mir Mohammad Ibrahim 

5 Education / qualification Empl. Jawadi Company 

6 Address Chindaul 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mir Mohammad Ishaq 

2 Father‘s Name Mir Mohammad Ibrahim 

3 Date of birth approx. 1925 

4 Date of arrest 22.12.1357 approx.(02.03.1979) 

5 Age at the time of arrest approx. 54 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 8 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

درخواستیاطالعات  توضیحات  شماره 

دم ولی میر علی احمد فلسفی جوادی  ، فاضل جوادی ، نور آغا جوادی ، ابوذرجوادی ،   1 
تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 004917622023123

Germany-Münster  سکونت محل  4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/miraliahmad.djawadi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.02.2015  7 

 

 

 



Mir Mohammad Ishaq Jawadi شهرت مکمله شهید میر محمد اسحاق جوادی 
Number of registration card: 1518  1518شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357حوت  22  تاریخ اسارت 
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 Manochehr Arwand  منوچهر اروندشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5012  5012شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  14  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Manochehr Arwand                                                                               شهید منوچهر اروند Page 1 of 2 
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شده افشا لیست مبنای بر منوچهر اروند  دشهی مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

منوچهر اروند شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

با لقب : علی آقا منوچهر اروند شهید  1 نام  

علی احمدمرحوم  پدرنام    2 

1330عقرب  30  3 تاریخ تولد 

ساله 26 اسارتهنگام درسن    4 

میخانیکفارغ التحصیل رشته  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل کارمند وزارت آب و برق در بخش پالن و انجنیری و کارمند پارک های صنایع

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 1پسر و  1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-6

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

بینی حصار چی قلعه اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از در راه بازگشت از وظیفه سمت منزل  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

ثور و در روز واقعه باالحصار از بین  7شهید سید علی منوچهر اروند پس از واقعه 

چنداول  6که برای انجام وظیفه و امضا اسناد به ناحیه  راه باال حصار و چنداول کابل

ماه رمضان بوده است. 1358ماه اسد  14 به اسارت برده شد. رفته بوده اند  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  منوچهر اروند شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



 Manochehr Arwand  منوچهر اروندشهرت مکمله شهید  
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Manochehr Arwand (Ali Aqa) 

2 Father‘s Name Ali Ahmad 

3 Date of birth 1952 

4 Date of arrest 14.05.1358 approx.(05.08.1979) 

5 Age at the time of arrest 26 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

پرویز اروند برادر شهید ساکن آلمانهمسر شان زرغونه هاشمی  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

تلفن همسر و فرزندان شهید اروند  تلفن گوشیشماره  0306022250  3 

Zarguna Hashemi, Martin-Wagner-ring 23, 12359 Berlin سکونت محل  4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/parwez.arwand بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 08.02.2015  7 

 



Habib Rahman Jadir حبیب الرحمن جدیر استاد شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5024  5024شماره مسلسل  

کابل / افغانستان   1363حمل   26   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Habib Rahman Jadir                                                                          حبیب الرحمن جدیر استاد Page 1 of 4 
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شده افشا لیست مبنای برحبیب الرحمن جدیر استاد  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

الرحمن جدیرحبیب استاد  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  حبیب الرحمن جدیر

پدرنام  عزیز الرحمن  2 

هجری شمسی 1312   3 تاریخ تولد 

ساله 51 اسارتهنگام درسن    4 

دیپلوم ماستری ژورنالیزم دانشگاه ،  فاکولته شرعیات فارغ التحصیل ۱۳۳۶

، االزهر مصر  
تحصیالت درجه  5 

مدیرمسوول روزنامه ،  ،مترجم و روزنامه نگار هنویسند ، کارمند وزارت عدلیه

وزارت اطال عات های ستوری ،پروان ،بیدار ،اخبار دخلکو هیله،مدیر اطال عات 

روزنامه اصالح ،رییس روزنامه  می نشرات مرکز ،رییسو کلتور ،مدیرعمو

نبشته ها و . اتفاق اسالم ،آمرنشرات سره میاشت و مدیر مسوول مجله سره میاشت

ترجمه هایش در روزنامه های اصالح ،انیس ،بیدار ،پروان ،مجله های ژوندون 

.تخصص در شناساندن هدف انتشار یافته اند ،کهول ،لمر ،پیام حق و جریده

به اسمای مستعار ذیل در مطبوعات داشتند .ایشان سید جمال الدین افغان  شخصیت

- ،حبی  جاودان ،  جیحون ،عمر عبدهللا-کشور مطالبش را به نشر میرساند: ح

جدیر -شیپور ،ح -آمو،حبی  پدرام ،  -روستازاده ،شریعتی ،حبی  کوهساری ،  

راستین ،زهره -ان ،   شیپور ،جاوددنیانگر ،حبی  الهی ،عبدهللا-پدرام ،  -،  

کوهی -قربانی ،  وطنخوا ه،  اعتدالی ،حبی  الرحمن شریعتی ، -حبی  ،  

کابل بودند.  نطاق عربی رادیو .،جهانگرد  

 6 شغل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 5پسر و  2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان  7-1 / 2-1 / 1-1

هستنددر قید حیات همسر که هر دو همسر  2  10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کارته پروان / کابل  12 

شان از بین راه وظیفه شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات بیوگرافی شهید جدیر در ادامه این کارت هویت درج گردیده است.
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اگسا لیستدر حبیب الرحمن جدیر استاد  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

Nr. Family profile  

1 Name Habib Rahman Jadir 

2 Father‘s Name Aziz Rahman 

3 Date of birth 1933 

4 Date of arrest 26.01.1363 – (15.04.1984) 

5 Age at the time of arrest 51 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی  ، زهره ، هیله جدیر مریم جدیر  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

افغانستان ناروی / لندن / جرمنی / سکونت محل   4 

hjadir@hotmail.com - mariamjadir@yahoo.com - 
Zohrajadir@icloud.com  

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/bfarhad2  بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 18.06.2015  7 
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 بیوگرافی شهید استاد حبیب الرحمن جدیر

دانشمند ، از نویسندگان ،مترجمان و روزنامه نگاران نام آور و با فضیلت زمان  یفرهیخته مردحبیب الرحمن جدیر 
 خود بود .

خورشیدی در روستای آستانه پنجشیر زاده شد . مکتب ابتدایی و مبادی علوم اسالمی را در  ۱۳۱۲جدیر در سال 
خورشیدی گواهینامه  ۱۳۳۶زادگاه خویش به پایان رساند،با شور دانشجویانه مدرسه ابو حنیفه را تمام کرد . در سال 

 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 
 د . حسین ،توفیق الحکیم و استاد عقاد را ترجمه میکر -منفلکوطی ،ط 

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 

طال عات وزارت اطال عات و کلتور ،مدیرعمو می نشرات های ستوری ،پروان ،بیدار ،اخبار دخلکو هیله،مدیر ا
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 

ه هدف انتشار یافته اند . استاد جدیر از شناسندگان با خبرت سید جمال الدین افغان بود و در عرصه معرفی جرید
 کارنامه ها و مجاهدات او کار های شایان انجام داده است . 

جیحون ،عمر عبداله ،حبیب -شهید جدیر به اسمای مستعار ذیل در مطبوعات کشور مطالبش را به نشر میرساند: ح
دنیانگر -پدرام ،ج -جدیر ،ج -شیپور ،ح -آمو،حبیب پدرام ،ج -روستازاده ،شریعتی ،حبیب کوهساری ،ج -ان ،ج جاود

قربانی ،ج وطنخوا ه،ج اعتدالی ،حبیب الرحمن -راستین ،زهره حبیب ،ج -،حبیب الهی ،عبداله شیپور ،جاودان ،ج 
 سالها نطاق عربی رادیو بود .....ن عربی داشت کوهی ،جهانگرد .جدیر بنابر تسلط کاملی که بر زبا-شریعتی ،ج

 نجیب هللا اختطاف-سازمان جاسوسی کمونستی ببرک کارمل توسط  ۱۳۶۳حمل سال  ۲۶بالخره حبیب جدیر در 
اما نام حبیب جدیربه حیث یک شخصیت ملی ،آزادیخواه و وطندوست ،همیشه جاودان گردیده ،دگر به خانه بر نگشت . 

 .خواهد ماند
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شده افشا لیست مبنای بر داکتر سید عابد شاه جسور شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

داکتر سید عابد شاه جسور شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  داکتر سید عابد شاه جسور

پدرنام  سید صاحب شاه خان  2 

در قریه سرخرود والیت ننگرهار هجری شمسی 1333  3 تاریخ تولد 

ساله 25 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل فاکولته طب ننگرهار  5 

 6 شغل آمــر مـرکـز صحی کجکی هـلمند

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت ننگرهار  12 

ننگرهاراز اتاق محصلی شان در  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در والیت ننګرهار دستګیر و بزندان افګنده شد و بعد از ماه  1357در ماه قوسشهید 
از او احوال داشت  1358خانواده اش تا ماه ثور  .مفقوداالثر ګردید 1358ســرطان 

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

فارغ التحصیل سال این شهید با دیگر هم اتاقی هایش به نامهای داکتر عبداالبرار صخره 
فارغ التحصیل ســال و داکتر ثناء الحق ثنایی  ساله  28پوهنځی طب ننګرهار 1357
 29شفاخانه ای صحت طفل کابل و داکتر مؤظف در  پوهنځی طب ننګرهار 1355

 هم زمان ساله 31 و شـــهـیـد مـعـلم شـــیر افــضــل معلم لیلیه ای پولیتخنیک کـابـلساله 
ر فرقه غنی خیل از طرف رژیم حزب خلق دستگیر گردیده و ابتدا ددر شهر جالل آباد 

.به اسارت برده شده اند  زندانی شد و بعدا" به زندان جالل آباد انتقال یافت  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  داکتر سید عابد شاه جسور شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
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 5 آدرس موجود نیست

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Dr. Sayed Abed Shah Jasur 

2 Father‘s Name Sayed Saheb Shah Khan 

3 Date of birth 1954 

4 Date of arrest ??.09.1357 approx.(??.11.1978) 

5 Age at the time of arrest 25 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 24.06.2015  7 
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جسور ، سید عابد شاهداکتر از طرف دوستان شهید ارسالی   

بهار از زندګی ګذشتاند و بشیوه ای درد ناک واسفبار از زندګی بی  ۲۷بــرادر ګــرانمایه ای مان ، جوانی که فقط 

نصیب ساخته شد، پدر ومادر و ما برادران وخواهرانش را درد جانګداز وحرمان بی پایان بجا ګذاشتند. ازهمه درناک 

ه با درد بی درمان تر اینکه پدر رنجدیده ما بعد از سپری نمودن ښښ ماه زندان پلچرخی در امید بازګشت برادرم باالخر

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

ـمـزمان با برادر شــهید م دوکتور ســـید عــابـد شــاه ســـه تن از هـم اطاقی های زندانش شــهید دوکتور عبداالبرار ه

فارغ التحصیل « ثنایی»ساله، شـــهید دوکتور ثناءالحق ۲۸پوهنځی طب ننګرهار ۱۳۵۷فارغ التحصیل سال « صخره»

ساله وشـــهـیـد مـعـلم شـــیر  ۲۹شفاخانه ای صحت طفل کابل پوهنځی طب ننګرهار، دوکتور مؤظف در  ۱۳۵۵ســال 

ساله مفقوداالثر شدند ۳۱افــضــل معلم لیلیه ای پولیتخنیک کـابـل  

 

 

 

شمسی در قریه سرخرود والیت ننگرهار چشم بدنیا گشود.  1333سید عا بد شاه فرزند سید صاحب شاه خان در سال 

ن خانواده معارف دوست و سر پرستی پدر بزرگوارش سید صاحب شاه خان که سید عابد شاه از آوان کودکی در داما

 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 

یه به لیسه ننگرهار رفت. دوران لیسه را در والیت ننگرهار به پایان رسانید و بعد از ختم لیسه صنف دهم لیسه حبیب

 شامل فاکولته طب ننگرهار گردید. با فارغ شدن از فاکولته طب منحیث داکتر در بند کجکی والیت هلمند مقرر گردید.

از کجکی به کابل آمد. بعدا" با استفاده از  جهت دیدار خانواده و دوستانش 1357دکتور سید عابد شاه در ماه قوس 

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.

از او احوال داشت ولی بعدا ز ماه سرطان همان سا ل جواب مقامات زندان جالل آ با د این  1358خانواده اش تا ماه ثور 

بود که آنها را به کابل انتقال داده اند. پدر درانتظار همچو فرزند برومند و آماده خدمت به مردم ووطن ، در 

پوشید و مادر سیاه پوش و چشم به راه او به امید روشنی درقعر این انتظاروحسرت دیدارش با دل پر سوز چشم از جهان 

 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 

کمیته والیتی ننگرهار، فکور استاد فاکولته طب ننگرهار و گلدادتنی  دارند، از جمله حمزه مدیر بانک ومنشی حزبی

 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 

نج و دوری همچو یک شخصیت جوانمرد و دلسوز سوخته خویش روشن نمایند. خانواده و دوستانش با تحمل سالها ر

 وساخته اند ودر جستجوی هر گونه معلوماتی اند که نشان از او داشته باشد
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 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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schahied@yahoo.de    انجمن خانواده شهدای افغانستانتهیه کننده مسعوده رستمی با معرفی جانان شفك در فیسبوک 

https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357  

افشاشده لیست  برمبناید جګلن دمحم امین ستانکزیشهیمشخصات   

  
 

  شهید جګلن دمحم انور ستانکزیخانوادگی مشخصات

 
 شماره شهرت مکمله توضیحات

(ستانکزی )جګلن دمحم امین  1 نام  

 2 نام پدر عبدالعزیز

 3 تاریخ تولد 

 4 سن درهنگام اسارت 

 5 درجه تحصیالت 

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

 بګرام
 6 شغل

 7 وضعیت مدنی متاهل

 8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت لریه غزنی خیل، ولسوایی دمحم آغه والیت لوګر

اسیرشد محل ازکدام از بګرام  13 

 14 مزار احتمالی شهید مزار ندارد شهید سوختانده شد در لوای هوای بګرام
ریس ارکان  - ٢١پیلوت طیارات جیت جنگي سو و میگ - جگړن دمحم امین ﴿ ستانکزي ﴾ فرزند عبدالعزیز 

 ١٤- مسکونه لریه غزني خیل ، ولسوالي دمحم آغه ، والیت لوگر- عند طیارات سو ، لواي هواي بگرام 
 هجري شمسي به ارتباط و اتهام دست داشتن در کود تاي ډگروال عظیم خان دستگیر و ١٣٥٧سرطان 

مرمي هاي راکت لید ساخته شد  زنداني شد و پس از یک ماه در لواي هواي بگرام در صندوق خالي چوبي
صاحب منصبان آن . و آن صندوق را با آتش کشیدند و جگړن دمحم امین را زنده سوختانده و شهید ساختند 

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

 15 توضیحات

 

اگسا  در لیست دګروال دمحم امین ستانکزیمشخصات شهید  

 شماره شهرت مکمله توضیحات

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام 
 5 آدرس 

 

 

 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند درلیست شماره موجودنیست  1 

هالندالتین شمارهدرلیست موجود نیست  2 

اگسا شمارهدرلیست موجود نیست  3 

اگسا درلیست درج شهادت تاریخ موجودنیست  4 



Mohammad Amin د جګلن دمحم امین ستانکزیشهرت مکمله شهی  

Number of registration card :6005   ۶۰۰۵:شماره مسلسل  

1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵7:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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schahied@yahoo.de    انجمن خانواده شهدای افغانستانتهیه کننده مسعوده رستمی با معرفی جانان شفك در فیسبوک 

https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357  

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List Not there 

2 Date of execution “ 

3 Name “ 

4 Father’s Name “ 

5 Education / qualification “ 

6 Address  

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad  Amin 

2 Father‘s Name Abdul Aziz 

3 Date of birth  

4 Date of arrest 04/07/1978 (14/04/1357) 

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification Army Academic 

7 Marital Status Mar 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place No place he burned a live 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

 1 ولیدم جانان شفك

Janan Shafaq 2 شمارهتلفن منزل 

Sawab888(@)Facebook.com 3 شماره تلفن گوشی 
 4 محلسکونت ادرس فیسبوک

 5 آدرسایمیل 

 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختهیهکارتهویت 07.02.2015

 

 

 



Gholam Ali شهرت مکمله شهید وکیل غالم علی 
Number of registration card: 1523  : 1523شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حمل  30  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358حمل  30  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

 Gholam Ali                                                                                           شهید وکیل غالم علی Page 1 of 5 

شهیدبا همکاری : ورثه                 با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی        و تنظیم : شراره بلخی          تهیه  

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

شده افشا لیست مبنای برعلی  غالموکیل  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

7صفحه  272 فارسی هالند لیست در شماره   1 

11صفحه  271 التین هالند لیست در شماره   2 

282/ تایپی  9صفحه  273قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358حمل  30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

علی غالموکیل  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید وکیل غالمعلی

پدرنام  مرحوم شیر علی  2 

 3 تاریخ تولد 1283

اسارتهنگام درسن  85  4 

تحصیالت درجه تحصیالت خانگی  5 

 6 شغل وکیل نانوایان

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 2پسر و  9 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان از طرف انجمن خانواده شهدا فقط کد داده می شود

وفات یافته اند   10 همسر 

 11 ولی الدم (2-4) فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کارته سخی ، جمال مینه  12 

منزل شان از شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

فرزند رشیدش نیز توسط باند حزب خلق و پرچم به شهادت رسیده اند  4شهید غالمعلی 

 و در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند با شماره های مسلسل :
ـ محمد نبی  1527ـ محمد حسین 1526ـ خادم حسین 1525ـ حسین بخش  1524  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  علی غالموکیل  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  غالم علی

 2 نام پدر شیر علی

 3 شغل وکیل نانوایان

 4 اتهام خمینی

 5 آدرس مسکونه جمال مینه

 

 



Gholam Ali شهرت مکمله شهید وکیل غالم علی 
Number of registration card: 1523  : 1523شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حمل  30  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358حمل  30  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 271 Page 11 

2 Date of execution 30.01.1358 approx.(21.04.1979) 

3 Name Gholam Ali 

4 Father’s Name Sher Ali 

5 Education / qualification Repres. Of Baker Union 

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Gholam Ali 

2 Father‘s Name Sher Ali 

3 Date of birth 1904 

4 Date of arrest 01.02.1358 approx.(21.04.1979) 

5 Age at the time of arrest 85  

6 Education / qualification preliminary 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 11 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

، سرور هزاره حاجی حسین داد دم ولی   1 

تلفن منزل شماره 001-613-574-0667  2 

 3 شماره تلفن گوشی 0016476205130

Kanada-Ottawa (4-2)  سکونت محل  4 

sarwarhazara@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 12.11.2014  7 
 

 



Gholam Ali شهرت مکمله شهید وکیل غالم علی 
Number of registration card: 1523  : 1523شماره مسلسل  
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Gholam Ali شهرت مکمله شهید وکیل غالم علی 
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Gholam Ali شهرت مکمله شهید وکیل غالم علی 
Number of registration card: 1523  : 1523شماره مسلسل  
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Hussain Bakhsh شهرت مکمله شهید حسین بخش 
Number of registration card: 1524  :1524شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل /  1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برحسین بخش  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

57صفحه  2523 فارسی هالند لیست در شماره   1 

91صفحه  2527 التین هالند لیست در شماره   2 

966/ تایپی  81صفحه  2543قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  5 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

حسین بخش شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید حسین بخش

پدرنام  شهید وکیل غالم علی  2 

 3 تاریخ تولد 1324

اسارتهنگام درسن  34  4 

تحصیالت درجه ابتدایی  5 

 6 شغل کاسب

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 2پسر  2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان  8/ 10/ 12

 10 همسر فوت یافتند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کارته سخی ، جمال مینه  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

برادرش نیز توسط باند حزب خلق و پرچم به شهادت  3شهید حسین بخش ، پدر و 

رسیده اند و در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند با شماره های 
 مسلسل :

ـ محمد نبی 1527ـ محمد حسین 1526ـ خادم حسین 1525ـ غالمعلی )پدر(  1523  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر حسین بخش  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  حسین بخش

 2 نام پدر غالم علی

 3 شغل 

 4 اتهام اشرار
 5 آدرس مسکونه جمال مینه

 

 

 



Hussain Bakhsh شهرت مکمله شهید حسین بخش 
Number of registration card: 1524  :1524شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل /  1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2527 Page 91 

2 Date of execution 05.04.1358 approx.(25.06.1979) 

3 Name Hussain Bakhsh 

4 Father’s Name Gholam Ali 

5 Education / qualification  

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation Ashrar 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Hussain Bakhsh 

2 Father‘s Name Gholam Ali 

3 Date of birth 1945 

4 Date of arrest 02 or 03.04.1358 approx.(22 or 23.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 34  

6 Education / qualification preliminary 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 4 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

، سرور هزارهحاجی حسین داد ، محمد حیدر دم ولی   1 

تلفن منزل شماره 001-613-574-0667  2 

 3 شماره تلفن گوشی 0016476205130

Kanada-Ottawa (4-2)  سکونت محل  4 

sarwarhazara@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 12.11.2014  7 

 

 

 

 



Hussain Bakhsh شهرت مکمله شهید حسین بخش 
Number of registration card: 1524  :1524شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 
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Khadem Hussain  خادم حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1525 : 1525شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل /  1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برخادم حسین  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

56صفحه  2498 فارسی هالند لیست در شماره   1 

91صفحه  2502 التین هالند لیست در شماره   2 

941/ تایپی  80صفحه  2518قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  5 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

خادم حسین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید خادم حسین

پدرنام  شهید وکیل غالم علی  2 

 3 تاریخ تولد 1328

اسارتهنگام درسن  30  4 

دوازدهمفارغ التحصیل صنف  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل مأمور وزارت معارف

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم  (2-4) برادران و خواهران

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کارته سخی ، جمال مینه  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

برادرش نیز توسط باند حزب خلق و پرچم به شهادت رسیده  3شهیدخادم حسین ، پدر و 

 اند و در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند با شماره های مسلسل :
محمد نبی ـ 1527ـ محمد حسین 1526ـ حسین بخش 1524ـ غالمعلی )پدر(  1523  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر خادم حسین  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  خادم حسین

 2 نام پدر غالم علی

 3 شغل 

 4 اتهام اشرار

 5 آدرس مسکونه جمال مینه

 

 

 



Khadem Hussain  خادم حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1525 : 1525شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل /  1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2502 Page 91 

2 Date of execution 05.04.1358 approx.(25.06.1979) 

3 Name Khadem Hussain 

4 Father’s Name Gholam Ali 

5 Education / qualification  

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation Ashrar 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Khadem Hussain 

2 Father‘s Name Gholam Ali 

3 Date of birth 1949 

4 Date of arrest 02 or 03.04.1358 approx.(22 or 23.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 30  

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

هزاره سرور حیدر، محمد ، داد حسین حاجی دم ولی   1 

تلفن منزل شماره 001-613-574-0667  2 

 3 شماره تلفن گوشی 0016476205130

Kanada-Ottawa (4-2)  سکونت محل  4 

sarwarhazara@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 12.11.2014  7 
 

 

 



Khadem Hussain  خادم حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1525 : 1525شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل /  1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Khadem Hussain  خادم حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1525 : 1525شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل /  1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Khadem Hussain                                                                                              خادم حسین Page 4 of 5 

شهیدبا همکاری : ورثه                 با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی        و تنظیم : شراره بلخی          تهیه  

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

 

 

 

 



Khadem Hussain  خادم حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1525 : 1525شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل /  1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Mohammad Hussain  محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1526  : 1526شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  5 شهادت درج در لیست اگساتاریخ    
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شده افشا لیست مبنای بر محمد حسین شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

56صفحه  2496 فارسی هالند لیست در شماره   1 

91صفحه  2500 التین هالند لیست در شماره   2 

939/ تایپی  80صفحه  2516قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  5 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد حسین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد حسین

پدرنام  شهید وکیل غالم علی  2 

 3 تاریخ تولد 1330

اسارتهنگام درسن  28  4 

تحصیالت درجه ابتدایی  5 

 6 شغل کاسب

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم (2-4)خواهران و برادران

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کارته سخی ، جمال مینه  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

برادرش نیز توسط باند حزب خلق و پرچم به شهادت رسیده  3شهیدمحمد حسین ، پدر و 

 اند و در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند با شماره های مسلسل :
ـ محمد نبی 1527ـ خادم حسین 1525ـ حسین بخش 1524ـ غالمعلی )پدر(  1523  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر محمد حسین  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد حسین

 2 نام پدر غالم علی

 3 شغل 

 4 اتهام اشرار
 5 آدرس مسکونه جمال مینه

 

 

 



Mohammad Hussain  محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1526  : 1526شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  5 شهادت درج در لیست اگساتاریخ    
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2500 Page 91 

2 Date of execution 05.04.1358 approx.(25.06.1979) 

3 Name Mohammad Hussain 

4 Father’s Name Gholam Ali 

5 Education / qualification  

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation Ashrar 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Hussain 

2 Father‘s Name Gholam Ali 

3 Date of birth 1951 

4 Date of arrest 02 or 03.04.1358 approx.(22 or 23.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 28  

6 Education / qualification preliminary 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

هزاره سرور حیدر، محمد ، داد حسین حاجی دم ولی   1 

تلفن منزل شماره 001-613-574-0667  2 

 3 شماره تلفن گوشی 0016476205130

Kanada-Ottawa (4-2)  سکونت محل  4 

sarwarhazara@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 12.11.2014  7 

 

 

 

 



Mohammad Hussain  محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1526  : 1526شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 
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Mohammad Hussain  محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1526  : 1526شماره مسلسل  
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Mohammad Hussain  محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1526  : 1526شماره مسلسل  
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Mohammad Hussain  محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1526  : 1526شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  3یا  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  5 شهادت درج در لیست اگساتاریخ    
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شده افشا لیست مبنای بر محمد حسین شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

56صفحه  2496 فارسی هالند لیست در شماره   1 

91صفحه  2500 التین هالند لیست در شماره   2 

939/ تایپی  80صفحه  2516قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  5 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد حسین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد حسین

پدرنام  شهید وکیل غالم علی  2 

 3 تاریخ تولد 1330

اسارتهنگام درسن  28  4 

تحصیالت درجه ابتدایی  5 

 6 شغل کاسب

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم (2-4)خواهران و برادران

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کارته سخی ، جمال مینه  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

برادرش نیز توسط باند حزب خلق و پرچم به شهادت رسیده  3شهیدمحمد حسین ، پدر و 

 اند و در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند با شماره های مسلسل :
ـ محمد نبی 1527ـ خادم حسین 1525ـ حسین بخش 1524ـ غالمعلی )پدر(  1523  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر محمد حسین  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد حسین

 2 نام پدر غالم علی

 3 شغل 

 4 اتهام اشرار
 5 آدرس مسکونه جمال مینه

 

 

 



Mohammad Hussain  محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1526  : 1526شماره مسلسل  
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2500 Page 91 

2 Date of execution 05.04.1358 approx.(25.06.1979) 

3 Name Mohammad Hussain 

4 Father’s Name Gholam Ali 

5 Education / qualification  

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation Ashrar 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Hussain 

2 Father‘s Name Gholam Ali 

3 Date of birth 1951 

4 Date of arrest 02 or 03.04.1358 approx.(22 or 23.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 28  

6 Education / qualification preliminary 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

هزاره سرور حیدر، محمد ، داد حسین حاجی دم ولی   1 

تلفن منزل شماره 001-613-574-0667  2 

 3 شماره تلفن گوشی 0016476205130

Kanada-Ottawa (4-2)  سکونت محل  4 

sarwarhazara@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 12.11.2014  7 
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Major Mohammad Naim شهرت مکمله شهید جگرن محمد نعیم 
Number of registration card: 1539  : 1539شماره مسلسل  

افغانستانوالیت پروان /  1358ماه ثور  22  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برنعیم  محمد جگرن شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

30صفحه  1344 فارسی هالند لیست در شماره   1 

48صفحه  1334 التین هالند لیست در شماره   2 

1417تایپی /  43صفحه  1347قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

نعیم محمد جگرن شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید جگرن محمد نعیم

پدرنام  محمد سرور  2 

 3 تاریخ تولد 1300

اسارتهنگام درسن  58  4 

تحصیالت درجه جگرن  5 

 6 شغل جگرن ، عسکری

مدنیوضعیت   متأهل  7 

دختر 2پسر و  4 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (3-1)

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت پروان  12 

شب 2از منزل مسکونی شان ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پولیگون پلچرخی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

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:

ــ شهید حیات هللا 5005ـ شهید  صفی هللا و  1540   

:شهیدان ذیل نیز در انجمن خانواده شهدا راجستر شده اند محمد نعیماز فامیلهای شهید   
 1586ــ  سید عبیدهللا 1544دل آقا  ــ  1543ــ  عبدالجمیل 1542ــ  نور الرحمان 1541

 سلطان محمد

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر نعیم  محمد جگرن شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد نعیم

 2 نام پدر محمد سرور

 3 شغل سابق قوماندان فعال متقاعد

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس 

 

 



Major Mohammad Naim شهرت مکمله شهید جگرن محمد نعیم 
Number of registration card: 1539  : 1539شماره مسلسل  

افغانستانوالیت پروان /  1358ماه ثور  22  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Major Mohammad Naim شهید جگرن محمد نعیم                                                                      Page 2 of 5 

با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1334 page 48 

2 Date of execution 03.03.1358 approx.(23.05.1979) 

3 Name Mohammad Nahim 

4 Father’s Name Mohammad Sarwar 

5 Education / qualification Officer Retired Commander 

6 Address  

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Nahim 

2 Father’s Name Mohammad Sarwar 

3 Date of birth 1921 

4 Date of arrest 22.02.1358 approx.(13.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 58 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 6 children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

حلیم عبدهللا جناب دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Australia- Sydney (3-1) سکونت محل  4 

Istiqlal21@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/abdullah.halim.3 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 22.11.2014  7 

 

 

 



Major Mohammad Naim شهرت مکمله شهید جگرن محمد نعیم 
Number of registration card: 1539  : 1539شماره مسلسل  

افغانستانوالیت پروان /  1358ماه ثور  22  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 



Major Mohammad Naim شهرت مکمله شهید جگرن محمد نعیم 
Number of registration card: 1539  : 1539شماره مسلسل  

افغانستانوالیت پروان /  1358ماه ثور  22  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
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Major Mohammad Naim شهرت مکمله شهید جگرن محمد نعیم 
Number of registration card: 1539  : 1539شماره مسلسل  

افغانستانوالیت پروان /  1358ماه ثور  22  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 



 
Safiullah شهرت مکمله شهید صفی هللا 

Number of registration card: 1540  : 1540شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Safiullah                                                                                                      هللا شهید صفی Page 1 of 5 

با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برصفی هللا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

98صفحه  4338 فارسی هالند لیست در شماره   1 

156صفحه  4342 التین هالند لیست در شماره   2 

3/ تایپی  138صفحه  4351قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 
 

صفی هللا شهید خانوادگی مشخصات  
 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید صفی هللا

پدرنام  محمد سرور  2 

 3 تاریخ تولد 1337

ساله 21 اسارتهنگام درسن    4 

12فارغ التحصیل صنف  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل کارمند دافغانستان بانک شعبه شاری باغ باال

مدنیوضعیت   مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم برادران

اسارتدرهنگام  منزل آدرس چهل ستون کابل  12 

تخنیكم سرك واقع كابل ستون چهل منطقه از شد اسیر محل کدام از   13 

پولیگون پلچرخی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 طرف از تخنیكم سرك واقع كابل ستون چهل منطقه از هللا صفيشهید و هللا حیاتشهید 
 پرداخت مقابله به ندارد نجات راه اورا میدانست كه هللا حیات شهید شدند محاصره شب

 این شهید  درضمن بود مجروح سخت دستگیري هنگام یعني بود برداشته زخم سپس
 با همراه برادر دو مجموعا پادراورد از نیز بودند امده دستگیري براي كسانیكه از نفر٣

دشدن اسیر دولت بدست ولد محمد طاهر الرحمن نور شان همشیره شوهر . 
توسط حزب منفور خلق به شهادت رسیده اند که با شماره های صفی هللا دو برادر شهید 

ذیل در انجمن خانواده شهدای افغانستان ثبت شده اند:مسلسل   
ــ شهید حیات هللا 5005و جگرن محمد نعیم ـ شهید   1539   

:از فامیلهای شهید عبدالجمیل شهیدان ذیل نیز در انجمن خانواده شهدا راجستر شده اند  
 1586ــ  سید عبیدهللا 1544دل آقا  ــ  1543ــ  نور الرحمان 1541 ــعبدالجمیل  1542

 سلطان محمد

 15 توضیحات

اگسا لیستدر صفی هللا  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  صفی هللا

 2 نام پدر محمد سرور

 3 شغل مامور دافغانستان بانک

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس مسکونه بگرام

 



 
Safiullah شهرت مکمله شهید صفی هللا 

Number of registration card: 1540  : 1540شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Safiullah                                                                                                      هللا شهید صفی Page 2 of 5 

با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4342 page 156 

2 Date of execution 21.08.1358 approx.(12.11.1979) 

3 Name Safiullah 

4 Father’s Name Mohammad Sarwar 

5 Education / qualification Empl. Afghan Bank 

6 Address Bagram 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Safiullah 

2 Father’s Name Mohammad Sarwar 

3 Date of birth 1958 

4 Date of arrest 11.07.1358 approx.(02.10.1979) 

5 Age at the time of arrest 21 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brothers 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

حلیم عبدهللا جناب دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Australia- Sydney (3-1) سکونت محل  4 

Istiqlal21@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/abdullah.halim.3 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 22.11.2014  7 
 

 

 

 



 
Safiullah شهرت مکمله شهید صفی هللا 

Number of registration card: 1540  : 1540شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 



 
Safiullah شهرت مکمله شهید صفی هللا 

Number of registration card: 1540  : 1540شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 



 
Safiullah شهرت مکمله شهید صفی هللا 

Number of registration card: 1540  : 1540شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Safiullah                                                                                                      هللا شهید صفی Page 5 of 5 

با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 



Nurulrahman نور الرحمان شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1541  1541شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Nurulrahman                                                                                            شهید نور الرحمن Page 1 of 5 
با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  

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

 

شده افشا لیست مبنای برنور الرحمن  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

98صفحه  4367 فارسی هالند لیست در شماره   1 

156صفحه  4371 التین هالند لیست در شماره   2 

18تایپی /  139صفحه   4380قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 
 

نور الرحمن شهید خانوادگی مشخصات  

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید نور الرحمن

پدرنام  محمد طاهر  2 

هجری شمسی 1334  3 تاریخ تولد 

ساله 24 اسارتهنگام درسن    4 

لیسه  12فارغ التحصیل صنف  تحصیالت درجه   5 

در چندین مسابقه بوكسري شركت كرده بود ودروزن آزاد همراه با پدرش و سپورت که 
  خودش چندین موفقعیت نیز بدست اورده بود

 6 شغل

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

کابل چهلستون  12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

تخنیكم سرك واقع كابل ستون چهل منطقه از شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 از)برادران( و شهید نور الرحمان )داماد خانواده(   هللا صفيشهید و هللا حیاتشهید 
 هللا حیات شهید شدند محاصره شب طرف از تخنیكم سرك واقع كابل ستون چهل منطقه

 هنگام یعني بود برداشته زخم سپس پرداخت مقابله به ندارد نجات راه اورا میدانست كه
 امده دستگیري براي كسانیكه از نفر٣ این شهید  درضمن بود مجروح سخت دستگیري

خلقی ها دستگیر شدند.پادراورد. و متعاقبا هر سه بدست  از نیز بودند  
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:

)خسربره(   ، ــ شهید صفی هللا  1540ـ شهید  جگرن محمد نعیم )خسربره( و  1539 

شهید عبدالجمیل )فامیل( 1542حیات هللا )خسربره(  ــ   5005  

سلطان محمد 1586ــ  سید عبیدهللا )فامیل( 1544دل آقا )فامیل( ــ  1543  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر نور الرحمن  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  نور الرحمان

 2 نام پدر محمد طاهر

 3 شغل دهقان

 4 اتهام 
 5 آدرس مسکونه جنگلک



Nurulrahman نور الرحمان شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1541  1541شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Nurulrahman                                                                                            شهید نور الرحمن Page 2 of 5 
با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4371 Page 156 

2 Date of execution 21.08.1358 – (12.11.1979) 

3 Name Nurulrahman 

4 Father’s Name Mohammad Taher 

5 Education / qualification Farmer 

6 Address Jangalak 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Nurulrahman 

2 Father‘s Name Mohammad Taher 

3 Date of birth 1955 

4 Date of arrest 11.07.1358 (03.10.1979) 

5 Age at the time of arrest 24 

6 Education / qualification Gymnasial 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

حلیم عبدهللا جناب دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Australia- Sydney (3-1) سکونت محل  4 

Istiqlal21@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/abdullah.halim.3 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.07.2015  7 

 

 

 

 



Nurulrahman نور الرحمان شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1541  1541شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  

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

 

 

 



Nurulrahman نور الرحمان شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1541  1541شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  

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

 

 

 

 

 



Nurulrahman نور الرحمان شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1541  1541شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358عقرب  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Nurulrahman                                                                                            شهید نور الرحمن Page 5 of 5 
با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  

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

 



Abdul Jamil د عبدالجمیلشهرت مکمله شهی  
Number of registration card: 1542  1542شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزا  1  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Jamil                                                                                                       عبدالجمیل Page 1 of 5 
با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  

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

شده افشا لیست مبنای برعبدالجمیل  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

31صفحه  1358 فارسی هالند لیست در شماره   1 

48صفحه  1348 التین هالند لیست در شماره   2 

1431/ تایپی  44صفحه  1361قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358جوزا  3 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عبدالجمیل شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالجمیل

 2 نام پدر محمد رفیق

هجری شمسی 1320  3 تاریخ تولد 

ساله 38 اسارتهنگام درسن    4 

دارالمعلمینفارغ التحصیل  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل معلم وتفتیش بخش وزارت معارف

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر ) صرف یک پسر شان در قید حیات اند( 2پسر و  3 فرزندان تعداد    8 

1/1  9 سکونت فرزندان 

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت پروان  12 

داخل صنف درسي از لیسه عالي بگرام والیت پرواناز  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

:از فامیلهای شهید عبدالجمیل شهیدان ذیل نیز در انجمن خانواده شهدا راجستر شده اند  
ــ   نور الرحمان 1541 ــشهید صفی هللا   1540ــ  شهید  جگرن محمد نعیم   1539

  سلطان محمد 1586ــ  سید عبیدهللا 1544دل آقا  ــ  1543ــ حیات هللا  5005
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  عبدالجمیل شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالجمیل

 2 نام پدر محمد رفیق

 3 شغل معلم

 4 اتهام ماویست
 5 آدرس مسکونه چیگل

 

 



Abdul Jamil د عبدالجمیلشهرت مکمله شهی  
Number of registration card: 1542  1542شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزا  1  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Jamil                                                                                                       عبدالجمیل Page 2 of 5 
با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1348 page 48 

2 Date of execution 03.03.1358 - (24.05.1979) 

3 Name Abdul Jamil 

4 Father’s Name Mohammad Rafiq 

5 Education / qualification Teacher 

6 Address Chigal 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Jamil 

2 Father‘s Name Mohammad Rafiq 

3 Date of birth 1941 

4 Date of arrest 01.03.1358 – 22.05.1979 

5 Age at the time of arrest 38 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

حلیم عبدهللا جناب دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Australia- Sydney (3-1) سکونت محل  4 

Istiqlal21@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/abdullah.halim.3 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 16.11.2014  7 

 

 

 

 



Abdul Jamil د عبدالجمیلشهرت مکمله شهی  
Number of registration card: 1542  1542شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزا  1  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Jamil                                                                                                       عبدالجمیل Page 3 of 5 
با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abdul Jamil د عبدالجمیلشهرت مکمله شهی  
Number of registration card: 1542  1542شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزا  1  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Jamil                                                                                                       عبدالجمیل Page 4 of 5 
با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  

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

 

 

 

 

 



Abdul Jamil د عبدالجمیلشهرت مکمله شهی  
Number of registration card: 1542  1542شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزا  1  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Jamil                                                                                                       عبدالجمیل Page 5 of 5 
با همکاری : جناب عبدهللا حلیم           با معرفی : انجنیر راشد رستمی                         تنظیم : شراره بلخی        تهیه و  

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

 

 

 

 

 

 

 



Sayed Obeidullah  سید عبیدهللاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1544 1544 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357اواخر سال   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Obeidullah                                                                                       شهید سید عبیدهللا Page 1 of 3 

تنظیم : شراره بلخی              با معرفی : انجنیر راشد رستمی                   با همکاری : جناب عبدهللا حلیم تهیه و  

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

شده افشا لیست مبنای برسید عبیدهللا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 5  زندانیان نقل و انتقاالت مکاتیب شماره در لیست  593

 6 شماره مکتوب 57 / 197

 7 تاریخ صادره مکتوب 18.01.1358
 

سید عبیدهللا شهید خانوادگی مشخصات  
 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سید عبیدهللا

پدرنام  سید عبدهللا  2 

هجری شمسی 1333  3 تاریخ تولد 

ساله 25 اسارتهنگام درسن    4 

12فارغ التحصیل صنف  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل كارمند دفتر احصایه مركزي دركابل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-1

 10 همسر در قید حیات هست

 11 ولی الدم فرزند

اسارتدرهنگام  منزل آدرس قریه بابه قشقار ولسوالي میر بچه كوت  12 

شد اسیر محل کدام از کابل  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

که  تذکر : پولیس هالند عالوه بر لیست شهدا ، تعداد از مکاتیب رسمی را نیز افشا کرد
 در این مکاتیب زندانیانی را محابس اگسا و محابس مبادله شده بودبین شعبات مختلف 

و به اند برای تحقیق و یا اعدام خواسته اند و یا دوباره بعد از تحقیق به زندان انتقال داده 
که اسم شهید عبیدهللا در لیست توحید که جمع  .ف گردیده اندومکاتیب نقل و انتقاالت معر

ها هست پیدا شد. آوری شده از مکانیب اعدامی  
 از فامیلهای شهید سید عبیدهللا  شهیدان ذیل نیز در انجمن خانواده شهدا راجستر شده اند:

نور الرحمان  ــ  1541شهید صفی هللا  ــ  1540شهید  جگرن محمد نعیم  ــ   1539

سلطان محمد 1586ــ  حیات هللا 5005دل آقا  ــ  1543شهید عبدالجمیل ــ  1542  

 15 توضیحات

اگسا لیستدر سید عبیدهللا  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست
 5 آدرس موجود نیست

 



Sayed Obeidullah  سید عبیدهللاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1544 1544 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357اواخر سال   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Obeidullah                                                                                       شهید سید عبیدهللا Page 2 of 3 

تنظیم : شراره بلخی              با معرفی : انجنیر راشد رستمی                   با همکاری : جناب عبدهللا حلیم تهیه و  

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

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name Sayed Obeidullah 

4 Father’s Name Sayed Abdullah 

5 Education / qualification - 

6 Address Mir Batcha Kot- 

7 Accusation - 

8 List of transfer letter 593 

9 Date of  issue 197 /57 

10 Reference number 18.01.1358 – (07.04.1979) 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Obeidullah 

2 Father‘s Name Sayed Abdullah 

3 Date of birth 1954 

4 Date of arrest ??.12. 1357 - ?? .03.1979 

5 Age at the time of arrest 25 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

حلیم عبدهللا جناب دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Australia- Sydney (3-1) سکونت محل  4 

Istiqlal21@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/abdullah.halim.3 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 20.07.2015  7 

 

 

 

 



Sayed Obeidullah  سید عبیدهللاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1544 1544 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357اواخر سال   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Obeidullah                                                                                       شهید سید عبیدهللا Page 3 of 3 

تنظیم : شراره بلخی              با معرفی : انجنیر راشد رستمی                   با همکاری : جناب عبدهللا حلیم تهیه و  

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

 



Del Aqa دل آغا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1543  1543شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Del Aqa                                                                                                          شهید دل آغا Page 1 of 5 
ورثه محترمبا همکاری :                            جناب عبدهللا حلیمبا معرفی :            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

شده افشا لیست مبنای بردل آغا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

31صفحه  1361 فارسی هالند لیست در شماره   1 

48صفحه  1351 التین هالند لیست در شماره   2 

1434/ تایپی  44صفحه  1364قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

دل آغا شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  دل آغا

غالمعلی ملک پدرنام    2 

 3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه   5 

 6 شغل متعلم

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شهدا راجستر شده اند:از فامیلهای شهید عبدالجمیل شهیدان ذیل نیز در انجمن خانواده   
نور الرحمان  ــ  1541شهید صفی هللا  ــ  1540شهید  جگرن محمد نعیم  ــ   1539

سلطان محمد 1586سید عبیدهللا ــ  1544عبدالجمیل ــ  1542حیات هللا ــ  5005  
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر دل آغا  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  دل آغا

غالمعلی ملک  2 نام پدر 

 3 شغل متعلم

 4 اتهام ماویست ضد انقالب

 5 آدرس مسکونه چیگل

 

 

 



Del Aqa دل آغا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1543  1543شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Del Aqa                                                                                                          شهید دل آغا Page 2 of 5 
ورثه محترمبا همکاری :                            جناب عبدهللا حلیمبا معرفی :            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1351 Page 48 

2 Date of execution 03.03.1358 – 24.05.1979 

3 Name Del Aqa 

4 Father’s Name Mula Gholam Ali 

5 Education / qualification Pupil 

6 Address Chigal 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Del Aqa 

2 Father‘s Name Mula Gholam Ali 

3 Date of birth 1921 

4 Date of arrest 28.02.1358 approx.(19.05.1979) 

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification Pupil 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

حلیم عبدهللا جناب دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Australia- Sydney (3-1) سکونت محل  4 

Istiqlal21@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/abdullah.halim.3 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 20.07.2015  7 

 

 

 

 



Del Aqa دل آغا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1543  1543شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Del Aqa                                                                                                          شهید دل آغا Page 3 of 5 
ورثه محترمبا همکاری :                            جناب عبدهللا حلیمبا معرفی :            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 

 

 

 

 



Del Aqa دل آغا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1543  1543شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Del Aqa                                                                                                          شهید دل آغا Page 4 of 5 
ورثه محترمبا همکاری :                            جناب عبدهللا حلیمبا معرفی :            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 

 

 

 

 



Del Aqa دل آغا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1543  1543شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Del Aqa                                                                                                          شهید دل آغا Page 5 of 5 
ورثه محترمبا همکاری :                            جناب عبدهللا حلیمبا معرفی :            تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 



Haji Yaqin Ali  حاجی یقین علیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1570  1570شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  31 لیست اگساتاریخ شهادت درج در    

 

Haji Yaqin Ali                                                                                             حاجی یقین علی Page 1 of 5 
  دریافت از روزنامه با همکاری :       رفیع رستمی            جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی         
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شده افشا لیست مبنای برحاجی یقین علی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

28صفحه  1222 فارسی هالند لیست در شماره   1 

43صفحه  1212 التین هالند لیست در شماره   2 

1295 / تایپی 40صفحه  1225قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358ثور  31 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

حاجی یقین علی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  حاجی یقین علی

پدرنام  حیدر علی  2 

هجری شمسی 1295  3 تاریخ تولد 

ساله 63 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه   5 

 6 شغل دوا ساز و مالک دواخانه آریانا

تأهلم مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس وزیر آباد کابل  12 

شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در انجمن  1569پسر شهید حاجی یقین علی به نام شهید محمد شفیع با شماره مسلسل 

 خانواده شهدای افغانستان راجستر شده است.
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر حاجی یقین علی  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  یقین علی

 2 نام پدر حیدر علی

 3 شغل سابق دوا ساز فعال بیکار

 4 اتهام ماویست
 5 آدرس مسکونه وزیر آباد

 

 

 



Haji Yaqin Ali  حاجی یقین علیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1570  1570شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  31 لیست اگساتاریخ شهادت درج در    
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1212 Page 43 

2 Date of execution 31.02.1358 – (21.05.1979) 

3 Name Haji Yaqin Ali 

4 Father’s Name Haidar Ali 

5 Education / qualification Pharmacist Retired 

6 Address Wasir Abad 

7 Accusation Maoist 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Haji Yaqin Ali 

2 Father‘s Name Haidar Ali 

3 Date of birth 1916 

4 Date of arrest 1358 - 1979 

5 Age at the time of arrest 63  

6 Education / qualification Pharmacologist 

7 Marital Status Maried 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 02.07.2015  7 

 

 

 



Haji Yaqin Ali  حاجی یقین علیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1570  1570شماره مسلسل  
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Haji Yaqin Ali  حاجی یقین علیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1570  1570شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358  تاریخ اسارت 
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Ing. Ali Akbar اکبرعلی انجنیر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1571  1571شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358از حادثه چنداول بعد   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  20  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برعلی اکبر انجنیر  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

45صفحه  2012 فارسی هالند لیست در شماره   1 

73صفحه  2013 التین هالند لیست در شماره   2 

253تایپی /  65صفحه  2028قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358جوزا  20 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

علی اکبرانجنیر  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

علی اکبرانجنیر شهید   1 نام  

پدرنام  حیدر علی  2 

هجری شمسی 1332  3 تاریخ تولد 

ساله 26 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل فاکولته انجنیری کابل  5 

 6 شغل انجنیر در وزارت معادن و صنایع

مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس وزیر آباد کابل  12 

دفتر کارشان زا شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر علی اکبر انجنیر  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  علی اکبر

 2 نام پدر حیدر علی

 3 شغل انجنیر

 4 اتهام خمینی

 5 آدرس مسکونه وزیر آباد

 

 

 



Ing. Ali Akbar اکبرعلی انجنیر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1571  1571شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358از حادثه چنداول بعد   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  20  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2013 Page 73 

2 Date of execution 20.03.1358.- 10.06.1979 

3 Name Ali Akbar 

4 Father’s Name Haidar Ali 

5 Education / qualification Engineer 

6 Address Wasir Abad 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Ing. Ali Akbar 

2 Father‘s Name Haidar Ali 

3 Date of birth 1953 

4 Date of arrest 1358 - 1979 

5 Age at the time of arrest 26 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 02.07.2015  7 

 

 

 



Ing. Ali Akbar اکبرعلی انجنیر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1571  1571شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358از حادثه چنداول بعد   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  20  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Ing. Ali Akbar اکبرعلی انجنیر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1571  1571شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358از حادثه چنداول بعد   تاریخ اسارت 
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Ing. Ali Akbar اکبرعلی انجنیر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1571  1571شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358از حادثه چنداول بعد   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  20  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Ali Ahmad Salahshoor علی احمد سلحشورشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1568  1568شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357جدی  28روز پنجشنبه   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 درج در لیست اگسا تاریخ شهادت   
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Ali Ahmad Salahshoor علی احمد سلحشورشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1568  1568شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357جدی  28روز پنجشنبه   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 درج در لیست اگسا تاریخ شهادت   
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Hayatullah شهرت مکمله شهید حیات هللا 
Number of registration card: 5005  : 5005شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Hayatullah                                                                                                   شهید حیات هللا Page 1 of 2 
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شده افشا لیست مبنای برحیات هللا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

هللا حیات شهید خانوادگی مشخصات  
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید حیات هللا

پدرنام  محمد سرور  2 

 3 تاریخ تولد 1335

ساله 23 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه  12فارغ التحصیل صنف   5 

 6 شغل تجارت

مدنیوضعیت   مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11  ولی الدم برادران

اسارتدرهنگام  منزل آدرس چهلستون کابل  12 

تخنیكم سرك واقع كابل ستون چهل منطقه از شد اسیر محل کدام از   13 

پولیگون پلچرخی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 از)برادران( و شهید نور الرحمان )داماد خانواده(   هللا صفيشهید و هللا حیاتشهید 
 هللا حیات شهید شدند محاصره شب طرف از تخنیكم سرك واقع كابل ستون چهل منطقه

 هنگام یعني بود برداشته زخم سپس پرداخت مقابله به ندارد نجات راه اورا میدانست كه
 امده دستگیري براي كسانیكه از نفر٣ این شهید  درضمن بود مجروح سخت دستگیري

پادراورد. و متعاقبا هر سه بدست خلقی ها دستگیر شدند. از نیز بودند  
توسط حزب منفور و یک داماد و چند جوان دیگر از فامیل  این خانواده  برادر جمعا سه

دای خلق به شهادت رسیده اند که با شماره های مسلسل ذیل در انجمن خانواده شه
 افغانستان ثبت شده اند:

)برادر(   ،  ــ شهید صفی هللا 1540و )برادر( ـ شهید  جگرن محمد نعیم  1539 

شهید عبدالجمیل )فامیل( 1542نور الرحمان )شوهر خواهر( ــ  1541  

سلطان محمد 1586ــ  سید عبیدهللا )فامیل( 1544دل آقا )فامیل( ــ  1543  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  هللا حیات شهیدمشخصات   
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
نیست موجود  5 آدرس 

 



Hayatullah شهرت مکمله شهید حیات هللا 
Number of registration card: 5005  : 5005شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358میزان  11  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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با همکاری : جناب عبدهللا حلیم                  با معرفی : انجنیر راشد رستمی                  تهیه و تنظیم : شراره بلخی         
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Hayatullah 

2 Father’s Name Mohammad Sarwar 

3 Date of birth 1956 

4 Date of arrest 11.07.1358 (03.10.1979) 

5 Age at the time of arrest 23 

6 Education / qualification Gymnasial 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

حلیم عبدهللا جناب دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

گوشیشماره تلفن    3 

Australia- Sydney (3-1) سکونت محل  4 

Istiqlal21@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/abdullah.halim.3 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 22.11.2014  7 

 

 

 

 



Hesamudin  حسام الدینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5051 5051 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شده افشا لیست مبنای برحسام الدین  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

حسام الدین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید حسام الدین

پدرنام  بدین  2 

هجری شمسی 1337  3 تاریخ تولد 

ساله 21 اسارتهنگام درسن    4 

هارمصنف چابتدایی تا  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل دهقان

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت لوگر قریه زرغون  12 

شد اسیر محل کدام از از محل سکونت شان  13 

 14 مزار احتمالی شهید نامعلوم

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  حسام الدین شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Hesamudin  حسام الدینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5051 5051 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Hesamudin                                                                                                شهید حسام الدین Page 2 of 2 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Hesamudin 

2 Father‘s Name Bedin 

3 Date of birth 1958 

4 Date of arrest ??.??.1358 approx. (??.0?.1978) 

5 Age at the time of arrest 21 

6 Education / qualification preliminary 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی واسطه حضرت هللا افغان ) آشنای خانم مسعوده رستمی(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093796358282

سکونت محل کابل افغانستان  4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007289149118&fref=ts بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.07.2015  7 

 



Mohammad Qassem  شهرت مکمله شهید محمد قاسم 
Number of registration card: 1515  : 1515شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ثور  25  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  30  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Qassem                                                                         شهید محمد قاسم خلمی  Page 1 of 5 

شهیدبا همکاری : ورثه               با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی                  ه بلخی : شرار تهیه و تنظیم  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای بر محمد قاسم شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

24صفحه  1055 فارسی هالند لیست در شماره   1 

39صفحه  1046 التین هالند لیست در شماره   2 

1128/ تایپی  35صفحه  1058قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358ثور  30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد قاسم شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد قاسم

پدرنام  مرحوم قاضی محمد اسحاق  2 

هجری شمسی  31/6/1331  3 تاریخ تولد 

ساله 27 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل فاکولته حقوق   5 

استره محکمه وکیل مدافع  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

روزه بوده است( 40پسر ) زمان اسارت و شهادت پسر شهید  1  8 تعداد فرزندان 

 9 سکونت فرزندان 11

 10 همسر قید حیات

 11 ولی الدم فرزند

اسارتدرهنگام  منزل آدرس جمال مینه  12 

شد اسیر محل کدام از از سر راه چهار راه حاجی یعقوب کابل  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  محمد قاسم شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد قاسم

 2 نام پدر محمد اسحاق

 3 شغل عریضه نویس

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس مسکونه جمال مینه

 

 

 

 



Mohammad Qassem  شهرت مکمله شهید محمد قاسم 
Number of registration card: 1515  : 1515شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ثور  25  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  30  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Qassem                                                                         شهید محمد قاسم خلمی  Page 2 of 5 

شهیدبا همکاری : ورثه               با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی                  ه بلخی : شرار تهیه و تنظیم  
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1046 Page 39 

2 Date of execution 30.02.1358 approx.(21.05.1979) 

3 Name Mohammad Qassem 

4 Father’s Name Mohammad Ishaq 

5 Education / qualification Typist 

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Qassem 

2 Father‘s Name Mohammad Ishaq 

3 Date of birth 1952 

4 Date of arrest 25.02.1358 approx.(16.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 27  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 child 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Son 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی طارق خلمی  1 

منزلتلفن  شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Belgien ,Sofia (11-1) سکونت محل بلغاریه ، سوفیا  4 

tariq.khulmi@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/tariq.khulmi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 03.11.2014  7 

 

 



Mohammad Qassem  شهرت مکمله شهید محمد قاسم 
Number of registration card: 1515  : 1515شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ثور  25  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  30  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Mohammad Qassem  شهرت مکمله شهید محمد قاسم 
Number of registration card: 1515  : 1515شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ثور  25  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  30  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Mohammad Qassem  شهرت مکمله شهید محمد قاسم 
Number of registration card: 1515  : 1515شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ثور  25  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  30  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Mohammad Yousuf Khaksari محمد یوسف خاکساری شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1556  1556شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان    تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  8  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Yousuf Khaksari                                                               محمد یوسف خاکساری Page 1 of 2 

ورثه محترمبا همکاری :                   با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  

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

شده افشا لیست مبنای برمحمد یوسف خاکساری  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

64صفحه  2843 فارسی هالند لیست در شماره   1 

102صفحه  2850 التین هالند لیست در شماره   2 

69تایپی /  91صفحه  2867قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  8 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد یوسف خاکساری شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد یوسف خاکساری

پدرنام  مال خاکسار  2 

والیت بدخشان ، ولسوالی جرم ، قریه دهسنگان هجری شمسی 1304  3 تاریخ تولد 

ساله 54 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه دارالمعلمین کابل  5 

رییس تفتیش شاروالی کابلمعلم ، مدیریت مکاتب ، ولسوال ، والی و در اخیر   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از محل وظیفه شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر محمد یوسف خاکساری  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

یوسف خاکساریمحمد   1 نام  

 2 نام پدر مال خاکسار

 3 شغل عضو سارنوالی

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس مسکونه بدخشان

 

 

 



Mohammad Yousuf Khaksari محمد یوسف خاکساری شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1556  1556شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان    تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  8  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Yousuf Khaksari                                                               محمد یوسف خاکساری Page 2 of 2 

ورثه محترمبا همکاری :                   با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  

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

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2850 Page 102 

2 Date of execution 08.04.1358 – (29.06.1979) 

3 Name Mohammad Yousuf Khaksari 

4 Father’s Name Mullah Khaksar 

5 Education / qualification Empl.Public Prosecutor 

6 Address Badakhshan 

7 Accusation Ikhwani 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Yousuf Khaksari 

2 Father‘s Name Mullah Khaksar 

3 Date of birth 1925 

4 Date of arrest ??.04.1358 approx. (??.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 54 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

فرزند سفی هللا خاکساری دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/safiullah.khaksari بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 17.07.2015  7 

 

 خانواده یك در بدخشان والیت جرم ولسوالي دهسنگان قریه در ١٣٠٤ سال در كه بزرگوارم پدر"  خاكساري" یوسف محمد شهید

 جرم ولسوالي در را متوسطه و ابتدائي نمود،تعلیمات سپري زادگاهش را اش كودكي آوان كه گشود بجهان دیده روحاني و متنفذ

 دوره ختم از بعد كه گردیدند كابل دارالمعلمین شامل رسانید،متعاقبا   بپایان كابل سیناي ابن مكتب در را لیسه دوره و فراگرفتند

 نیك شهرت كه گردیدند سرزمین آن اوالد تربیه و تدریس،تعلیم مفُتَخربه مختلف مكاتب در كه گردید بدخشان عازم دوباره تحصیل

میباشد بدخشان ملت خاص و عام زد زبان ملتش و مردم به شان صداقت و تقوا ،آوازه . 

 مدیر چون هاي پست در زمان بمرور بودند برخوردار كه شایستگي و لیاقت از" خاكساري" یوسف محمد شهید

 كارشان دفتر از ١٣٥٨ سال در متاسفانه نمودند وظیفة ایفاي كابل شاروالي تفتیش رئیس بصفت اخیر در و مكتب،ولسوال،والي

.) گردیدند شهید دین بي جانیان این توسط شكنجه دوره یك بعد و دستگیر بودن مسلمان بجرم( اگسا)وقت استخبارات اداره توسط

راجعون الیه انا و هلل انا ) 



Qorban Ali قربان علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1567 1567 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  15  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Qorban Ali                                                                                                  شهید قربان علی Page 1 of 5 
  دریافت از روزنامه با همکاری :        رفیع رستمی            جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی         

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

شده افشا لیست مبنای برقربان علی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

42صفحه  1886 فارسی هالند لیست در شماره   1 

69صفحه  1881 التین هالند لیست در شماره   2 

320/ تایپی  69صفحه  1895قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358جوزا  15 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

قربان علی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید قربان علی

علی رمضان پدرنام    2 

هجری شمسی 1301  3 تاریخ تولد 

ساله 57 اسارتهنگام درسن    4 

سازیرشته دوا  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل مالک دوا خانه وحیدی وزیر آباد کابل

مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات بعد از قیام چنداول کابل اسیر و به شهادت رسیده اند.

 

اگسا لیستدر قربان علی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  قربان علی

علی  مضانر  2 نام پدر 

 3 شغل مالک دواخانه وحیدی 

 4 اتهام خمینیست

 5 آدرس 

 

 

 

 



Qorban Ali قربان علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1567 1567 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  15  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Qorban Ali                                                                                                  شهید قربان علی Page 2 of 5 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1881 Page 69 

2 Date of execution 15.03.1358 - (05.06.1979) 

3 Name Qorban Ali 

4 Father’s Name Ramazan Ali 

5 Education / qualification Owner Of Wahidi Pharmacy 

6 Address  

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Qorban Ali 

2 Father‘s Name Ramazan Ali 

3 Date of birth 1922 

4 Date of arrest 1357-1978 

5 Age at the time of arrest 57 

6 Education / qualification Pharmacologist 

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 09.07.2015  7 

 

 

 

 



Qorban Ali قربان علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1567 1567 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  15  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Qorban Ali قربان علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1567 1567 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  15  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 



Qorban Ali قربان علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1567 1567 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  15  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Qorban Ali                                                                                                  شهید قربان علی Page 5 of 5 
  دریافت از روزنامه با همکاری :        رفیع رستمی            جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی         

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

 

 

 

 

 



Haji Gholam Haidar Khazanadar  حاجی غالم حیدر خزانه دارشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5052  5052شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Haji Gholam Haidar Khazanadar                                                     حاجی غالم حیدر خزانه دار Page 1 of 2 
اصغریعلی یما گوهر و ذبیح با همکاری :                     سمانه ایوبیبا معرفی :                تنظیم : شراره بلخی   تهیه و  

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

شده افشا لیست مبنای برحاجی غالم حیدر خزانه دار  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

حاجی غالم حیدر خزانه دار شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید غالم حیدر

پدرنام  محمد عظیم  2 

هجری شمسی 1288  3 تاریخ تولد 

ساله 70 اسارتهنگام درسن    4 

خانگیتحصیالت  تحصیالت درجه   5 

دار خزانه  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 6پسر و  3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-1/ 1-1

 10 همسر فوت شده اند

 11 ولی الدم فرزندان

995، جمال مینه ، کارته سخی پالک کابل  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

نصف شب از منزل مسکونی 3اعت س شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 2نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند که  10غیر از این شهید از این خانواده به 
این شهید هم در بین آنها هستند.پسر خیاشنه  2برادر داماد و  4داماد و  2و پسر   

غالم محمد  5056رجبعلی ــ  قربانعلی 5055علی محمد ــ  5054غالم محمد ــ  5053

عبدالعلی ــ  قربانعلی 5060غالمعلی ــ  5059آغا محمد ــ  5058نور محمد ــ  5057ــ 

غالم فاروق 5062غالم محی الدین ــ  5061  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر حاجی غالم حیدر خزانه دار  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 



Haji Gholam Haidar Khazanadar  حاجی غالم حیدر خزانه دارشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5052  5052شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Haji Gholam Haidar Khazanadar                                                     حاجی غالم حیدر خزانه دار Page 2 of 2 
اصغریعلی یما گوهر و ذبیح با همکاری :                     سمانه ایوبیبا معرفی :                تنظیم : شراره بلخی   تهیه و  

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

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Haji Gholam Haidar Khazanadar 

2 Father‘s Name Mohammad Azim 

3 Date of birth 1909 

4 Date of arrest 03.12.1358 – 22.02.1358 

5 Age at the time of arrest 70 

6 Education / qualification preliminary 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 9 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491784418608

سکونت محل کابل / المان  4 

zabi.azghari@yahoo.com 
rahima.ghaur@gmx.de 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/zabi.azghari 
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 



Gholam Mohammad Khazanadar خزانه دار محمد  غالم شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5053  5053شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Gholam Mohammad Khazanadar                                                     خزانه دار محمد  غالمشهید Page 1 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

شده افشا لیست مبنای برخزانه دار محمد  غالم شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

خزانه دارمحمد  غالم شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

خزانه دار محمد غالمشهید   1 نام  

خزانه دار شهید غالم حیدر  2 نام پدر 

هجری شمسی 1332  3 تاریخ تولد 

ساله 26 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه متوسطه  5 

 6 شغل تجارت

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

995کابل ، جمال مینه ، کارته سخی پالک   12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

نصف شب از منزل مسکونی 3ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

.نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند 10از این خانواده به غیر از این شهید   

قربانعلی رجبعلی ــ  5055ــ علی محمد  5054حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5052

 5060غالمعلی ــ  5059آغا محمد ــ  5058نور محمد ــ  5057غالم محمد ــ  5056

غالم فاروق 5062غالم محی الدین ــ  5061قربانعلی عبدالعلی ــ   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر خزانه دار محمد  غالم شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Gholam Mohammad Khazanadar خزانه دار محمد  غالم شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5053  5053شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Gholam Mohammad Khazanadar                                                     خزانه دار محمد  غالمشهید Page 2 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Gholam Mohammad 

2 Father‘s Name Haji Gholam Haidar Khazanadar 

3 Date of birth 1953 

4 Date of arrest 03.12.1358 – 22.02.1358 

5 Age at the time of arrest 26 

6 Education / qualification High School 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491784418608

سکونت محل کابل / المان  4 

zabi.azghari@yahoo.com 
rahima.ghaur@gmx.de 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/zabi.azghari 
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 

 



Ali Mohammad Khazanadar خزانه دار علی محمد  شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5054  5054شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Ali Mohammad Khazanadar                                                             خزانه دار شهید علی محمد Page 1 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

شده افشا لیست مبنای برخزانه دار علی محمد  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

خزانه دارعلی محمد  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

خزانه دار شهید علی محمد  1 نام   

خزانه دار شهید غالم حیدر  2 نام پدر 

هجری شمسی 1308  3 تاریخ تولد 

ساله 50 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه متوسطه  5 

شرکت گرزندویدریور   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزندان تعداد  نداشتند  8 

 9 سکونت فرزندان 

حیات اندقید   10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

995کابل ، جمال مینه ، کارته سخی پالک  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

نصف شب از منزل مسکونی 3ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

.نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند 10از این خانواده به غیر از این شهید   

قربانعلی رجبعلی ــ  5055ــ حاجی غالم حیدر خزانه دار 5052غالم محمد ــ  5053

 5060غالمعلی ــ  5059آغا محمد ــ  5058نور محمد ــ  5057غالم محمد ــ  5056

غالم فاروق 5062غالم محی الدین ــ  5061قربانعلی عبدالعلی ــ   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر خزانه دار علی محمد  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 



Ali Mohammad Khazanadar خزانه دار علی محمد  شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5054  5054شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Ali Mohammad Khazanadar                                                             خزانه دار شهید علی محمد Page 2 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Ali Mohammad 

2 Father‘s Name Haji Gholam Haidar Khazanadar 

3 Date of birth 1929 

4 Date of arrest 03.12.1358 – 22.02.1358 

5 Age at the time of arrest 50 

6 Education / qualification High School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children  

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها  1 

منزلتلفن  شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491784418608
سکونت محل کابل / المان  4 

zabi.azghari@yahoo.com 
rahima.ghaur@gmx.de 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/zabi.azghari 
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 



Gholam Mohiudin غالم محی الدین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5062  5062شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Gholam Mohiudin                                                                              غالم محی الدین شهید Page 1 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

شده افشا لیست مبنای بر غالم محی الدین شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

غالم محی الدین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

غالم محی الدین شهید  1 نام  

پدرنام  سخی داد  2 

هجری شمسی 1323  3 تاریخ تولد 

ساله 35 اسارتهنگام درسن    4 

لیسه استقالل 10نف ص تحصیالت درجه   5 

 6 شغل مستری

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-1/ 1-1

کرده اندفوت   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

995کابل ، جمال مینه ، کارته سخی پالک  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

نصف شب از منزل مسکونی 3ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

اسیر و به شهادت رسیده اند .  نفر دیگر هم 10از این خانواده به غیر از این شهید 

جستر شده اند.همگی این شهدا در انجمن خانواده شهدای افغانستان را  
 علی محمد 5054ــ  خزانه دار غالم محمد ــ 5053حیدر خزانه دار غالم  5052 

نور محمد  5057ــ  رجبعلی غالم محمد 5056قربانعلی رجبعلی ــ  5055ــ  خزانه دار

قربانعلی  5060ــ  رجبعلی غالمعلی 5059ــ رجبعلی آغا محمد  5058ــ رجبعلی 

ولد محمد عمر غالم فاروق 5062ــ عبدالعلی   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  غالم محی الدین شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 



Gholam Mohiudin غالم محی الدین شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5062  5062شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Gholam Mohiudin                                                                              غالم محی الدین شهید Page 2 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Gholam Mohiudin 

2 Father‘s Name Abdul Ali 

3 Date of birth 1944 

4 Date of arrest 03.12.1358 – 22.02.1358 

5 Age at the time of arrest 35 

6 Education / qualification High School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 3 

9 Is the wife alive? NO 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491784418608

سکونت محل کابل / المان  4 

zabi.azghari@yahoo.com 
rahima.ghaur@gmx.de 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/zabi.azghari 
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 



Qorban Ali یقربانعل شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5060  5060شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

شهادت درج در لیست اگساتاریخ  موجود نیست  

 

Qorban Ali                                                                                                  قربانعلی شهید Page 1 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

شده افشا لیست مبنای بر قربانعلی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

قربانعلی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

قربانعلی شهید  1 نام  

علیلاعبد پدرنام    2 

هجری شمسی 1308  3 تاریخ تولد 

ساله 50 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه متوسطه  5 

 6 شغل خباز

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 3پسر  3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-1/ 1-1

 10 همسر فوت شده اند

 11 ولی الدم فرزندان

995کابل ، جمال مینه ، کارته سخی پالک   12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

نصف شب از منزل مسکونی 3ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند. 10از این خانواده به غیر از این شهید   

علی محمد ــ  5054غالم محمد خزانه دارــ  5053حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5052

آغا  5058نور محمد ــ  5057ــ غالم محمد رجبعلی  5056ــ قربانعلی رجبعلی  5055

غالم فاروق 5062غالم محی الدین ــ  5061ــ  رجبعلی غالمعلی 5059محمد ــ   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  قربانعلی شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 



Qorban Ali یقربانعل شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5060  5060شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

شهادت درج در لیست اگساتاریخ  موجود نیست  

 

Qorban Ali                                                                                                  قربانعلی شهید Page 2 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Qorban Ali 

2 Father‘s Name Abdul Ali 

3 Date of birth 1929 

4 Date of arrest 03.12.1358 – 22.02.1358 

5 Age at the time of arrest 50 

6 Education / qualification High School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 6 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

گوهر و ذبیح اصغری نواسه هاعلی یما  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491784418608
سکونت محل کابل / المان  4 

zabi.azghari@yahoo.com 
rahima.ghaur@gmx.de 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/zabi.azghari 
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 

 



Gholam Ali یغالمعل شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5059  5059شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

درج در لیست اگسا تاریخ شهادت موجود نیست  

 

Gholam Ali                                                                                                  غالمعلی شهید Page 1 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

شده افشا لیست مبنای بر غالمعلی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

غالمعلی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

غالمعلی شهید  1 نام  

پدرنام  رجب علی  2 

هجری شمسی 1328  3 تاریخ تولد 

ساله 30 اسارتهنگام درسن    4 

 5 درجه تحصیالت متوسطه

 6 شغل بیکار

)نو داماد بودند( متأهل مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

995کابل ، جمال مینه ، کارته سخی پالک   12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

نصف شب از منزل مسکونی 3ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در شهیدمزار احتمالی    14 

نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند. 10از این خانواده به غیر از این شهید   

علی محمد ــ  5054غالم محمد خزانه دارــ  5053حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5052

505نور محمد ــ  5057غالم محمد ــ  5056آقا محمد رجبعلی ــ  505 8 غالمعلی ــ  

.غالم فاروق 5062غالم محی الدین ــ  5061قربانعلی عبدالعلی ــ  5060  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  غالمعلی شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 



Gholam Ali یغالمعل شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5059  5059شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

درج در لیست اگسا تاریخ شهادت موجود نیست  

 

Gholam Ali                                                                                                  غالمعلی شهید Page 2 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Gholam Ali 

2 Father‘s Name Rajab Ali 

3 Date of birth 1949 

4 Date of arrest 03.12.1358 – 22.02.1358 

5 Age at the time of arrest 30 

6 Education / qualification High School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491784418608
سکونت محل کابل / المان  4 

zabi.azghari@yahoo.com 
rahima.ghaur@gmx.de 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/zabi.azghari 
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 

 



Agha Mohammad محمد آقا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5058  5058شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

شهادت درج در لیست اگساتاریخ  موجود نیست  

 

Agha Mohammad                                                                                       محمد آقاشهید Page 1 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

 

شده افشا لیست مبنای بر محمد آقا شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد آقا شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

محمد آقاشهید   1 نام  

پدرنام  رجب علی  2 

هجری شمسی 1323  3 تاریخ تولد 

ساله 35 اسارتهنگام درسن    4 

 5 درجه تحصیالت متوسطه

 6 شغل خیاط

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

995کابل ، جمال مینه ، کارته سخی پالک   12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

نصف شب از منزل مسکونی 3ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند. 10خانواده به غیر از این شهید  از این  

علی محمد ــ  5054غالم محمد خزانه دارــ  5053حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5052

غالمعلی ــ  5059نور محمد ــ  5057غالم محمد ــ  5056قربانعلی رجبعلی ــ  5055

.غالم فاروق 5062محی الدین ــ  غالم 5061قربانعلی عبدالعلی ــ  5060  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  محمد آقا شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 



Agha Mohammad محمد آقا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5058  5058شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

شهادت درج در لیست اگساتاریخ  موجود نیست  

 

Agha Mohammad                                                                                       محمد آقاشهید Page 2 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Agha Mohammad 

2 Father‘s Name Rajab Ali 

3 Date of birth 1944 

4 Date of arrest 03.12.1358 – 22.02.1358 

5 Age at the time of arrest 35 

6 Education / qualification High School 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491784418608

سکونت محل کابل / المان  4 

zabi.azghari@yahoo.com 
rahima.ghaur@gmx.de 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/zabi.azghari 
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 

 



Noor Mohammad محمد نور شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5057  5057شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

شهادت درج در لیست اگساتاریخ  موجود نیست  

 

Noor Mohammad                                                                                        محمد نورشهید Page 1 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

شده افشا لیست مبنای بر محمد نور شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد نور شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

محمد نورشهید   1 نام  

پدرنام  رجب علی  2 

هجری شمسی 1318  3 تاریخ تولد 

ساله 40 اسارتهنگام درسن    4 

 5 درجه تحصیالت متوسطه

 6 شغل اجیر در وزارت عدلیه

 7 وضعیت مدنی متأهل

 8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 

قید حیات هستند رد  10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

995کابل ، جمال مینه ، کارته سخی پالک   12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

نصف شب از منزل مسکونی 3ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در شهیدمزار احتمالی    14 

نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند. 10از این خانواده به غیر از این شهید   

علی محمد ــ  5054غالم محمد خزانه دارــ  5053حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5052

غالمعلی ــ  5059آغا محمد ــ  5058غالم محمد ــ  5056قربانعلی رجبعلی ــ  5055

غالم فاروق 5062غالم محی الدین ــ  5061عبدالعلی ــ قربانعلی  5060  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  غالم محمد شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 



Noor Mohammad محمد نور شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5057  5057شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

شهادت درج در لیست اگساتاریخ  موجود نیست  

 

Noor Mohammad                                                                                        محمد نورشهید Page 2 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Noor Mohammad 

2 Father‘s Name Rajab Ali 

3 Date of birth 1939 

4 Date of arrest 03.12.1358 – 22.02.1358 

5 Age at the time of arrest 40 

6 Education / qualification High School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children  

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491784418608
سکونت محل کابل / المان  4 

zabi.azghari@yahoo.com 
rahima.ghaur@gmx.de 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/zabi.azghari 
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 

 



Gholam Mohammad غالم محمد شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5056  5056شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
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شده افشا لیست مبنای بر غالم محمد شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

غالم محمد شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید غالم محمد

پدرنام  رجب علی  2 

هجری شمسی 1321  3 تاریخ تولد 

ساله 37 اسارتهنگام درسن    4 

 5 درجه تحصیالت متوسطه

 6 شغل خیاط

) نامزاد بودند( متأهل مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

995کابل ، جمال مینه ، کارته سخی پالک   12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

نصف شب از منزل مسکونی 3ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند. 10از این خانواده به غیر از این شهید   

علی محمد ــ  5054غالم محمد خزانه دارــ  5053حاجی غالم حیدر خزانه دارــ  5052

غالمعلی ــ  5059آغا محمد ــ  5058نور محمد ــ  5057ــ  قربانعلی رجبعلی 5055

.غالم فاروق 5062غالم محی الدین ــ  5061قربانعلی عبدالعلی ــ  5060  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  غالم محمد شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 



Gholam Mohammad غالم محمد شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5056  5056شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Gholam Mohammad                                                                                  شهید غالم محمد Page 2 of 2 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Gholam Mohammad 

2 Father‘s Name Rajab Ali 

3 Date of birth 1942 

4 Date of arrest 03.12.1358 – 22.02.1358 

5 Age at the time of arrest 37 

6 Education / qualification High School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491784418608

سکونت محل کابل / المان  4 

zabi.azghari@yahoo.com 
rahima.ghaur@gmx.de 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/zabi.azghari 
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 

 



Qorban Ali ,Rajab Ali  رجبعلی قربانعلیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5055  5055شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Qorban Ali Rajab Ali  Page 1 of 2 رجبعلی  قربانعلی                                                                                 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

شده افشا لیست مبنای بر رجبعلی قربانعلی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

رجبعلی قربانعلی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید قربانعلی

پدرنام  رجب علی  2 

هجری شمسی 1298  3 تاریخ تولد 

ساله 60 اسارتهنگام درسن    4 

12فارغ التحصیل صنف  تحصیالت درجه   5 

آرشیو در صحت عامهمدیر   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

ماهه در بطن مادر بوده است 4دختر که یکی از دختران  6پسر و  2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-1/ 1-1

 10 همسر قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

995کابل ، جمال مینه ، کارته سخی پالک   12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

نصف شب از منزل مسکونی 3ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

نفر دیگر هم اسیر و به شهادت رسیده اند. 10از این خانواده به غیر از این شهید   

علی محمد  5054 غالم محمد خزانه دارــ 5053 ــحاجی غالم حیدر خزانه دار 5052

 آغا محمد 5058ــ  رجبعلی نور محمد 5057ــ  رجبعلی غالم محمد 5056 خزانه دارــ

غالم محی  5061قربانعلی عبدالعلی ــ  5060ــ  رجبعلی غالمعلی 5059ــ  رجبعلی

.غالم فاروق 5062الدین ــ   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر رجبعلی  قربانعلی شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 



Qorban Ali ,Rajab Ali  رجبعلی قربانعلیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5055  5055شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Qorban Ali Rajab Ali  Page 2 of 2 رجبعلی  قربانعلی                                                                                 
علی یما گوهر و ذبیح اصغریبا همکاری :   با معرفی : سمانه ایوبی                   تنظیم : شراره بلخی                 تهیه و  

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

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Qorban Ali 

2 Father‘s Name Rajab Ali 

3 Date of birth 1919 

4 Date of arrest 03.12.1358 – 22.02.1358 

5 Age at the time of arrest 60 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 8 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی علی یما گوهر و ذبیح اصغری نواسه ها  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491784418608

سکونت محل کابل / المان  4 

zabi.azghari@yahoo.com 
rahima.ghaur@gmx.de 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/zabi.azghari 
https://www.facebook.com/aliyama.gauhar?fref=ts 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 



Dr. Gholam Sakhi Rostami رستمی شهرت مکمله شهید داکتر غالم سخی  

Number of registration card: 1500  : 1500شماره مسلسل  
افغانستان /کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   

افغانستان /کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Dr. Gholam Sakhi Rostami                                                                 داکتر غالم سخی رستمی Page 1 of 5 
، برادر با همکاری : انجنیر راشد رستمی                                             تهیه و تنظیم : شراره بلخی              

schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
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شده افشا لیست مبنای بر داکتر غالم سخی رستمی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره   1176 صفحه 27  1 

التین هالند لیست در شماره 1166 صفحۀ 42  2 

/ 1249 تایپی 38 صفحه 1179 قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

رستمی سخی غالم داکتر شهید خانوادگی مشخصات  
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

سخی رستمی غالمشهید داکتر  1 نام  

پدرنام  محمد علم  2 

هجری شمسی 1300  3 تاریخ تولد 

ساله 58 اسارتهنگام درسن     4 

تحصیالت درجه  کولوژییمتخصص رشته کیمیا در تکس  5 

و  ماالریا علیه مجادله ریاستو  د خان مدیر عمومی وزارت صحت عامهتا کودتای داو
در لیسه داکتر و یکسال بعد از کودتای داود خان معلم  درانستیتوت تربیت معاون استاد

سوریشیر شاه   
 6 شغل

مدنیوضعیت   متأهل  7 

دختر 4پسر و  6 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-2 / 1-1

 10 همسر فوت شدند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کابل ـ قلعه فتوح  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در شهیدمزار احتمالی    14 

به و  اسارتپسر شان  4همراه با  1358ثور  28غالم سخی رستمی تاریخ داکترشهید 

 پسرانشان دارای کارتهای هویت ذیل می باشند: به شهادت رسید. 1358ثور  30تاریخ 

ـ احمد زبیر1504ـ احمد فرید ، 1503ـ احمد جواد ، 1502ـ احمد ضیا، 1501  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  غالم سخی رستمی داکتر شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

سخی غالم  1 نام  

 2 نام پدر محمد علم

 3 شغل معلم لیسه شیر شاه سوری

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس 

 

 

 



Dr. Gholam Sakhi Rostami رستمی شهرت مکمله شهید داکتر غالم سخی  

Number of registration card: 1500  : 1500شماره مسلسل  
افغانستان /کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   

افغانستان /کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Dr. Gholam Sakhi Rostami                                                                 داکتر غالم سخی رستمی Page 2 of 5 
، برادر با همکاری : انجنیر راشد رستمی                                             تهیه و تنظیم : شراره بلخی              
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1166 Page 42 

2 Date of execution 30.02.1358 approx.(21.05.1979) 

3 Name Gholam Sakhi 

4 Father’s Name Mohammad Alam 

5 Education / qualification Teacher At Sher Shah Suri School 

6 Address  

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Dr. Gholam Sakhi Rostami 

2 Father‘s Name Mohammad Alam 

3 Date of birth 1921 

4 Date of arrest 28.02.1358 approx.(19.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 58  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 10 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی انجنیر راشد رستمی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 004917661299695

سکونت محل Germany- Kaiserslautern   (2-2)  آلمان ـ کایزرس الوترن  4 

rasched_rostami@yahoo.de  ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/rasched.rasched بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 20.10.2014  7 

 



Dr. Gholam Sakhi Rostami رستمی شهرت مکمله شهید داکتر غالم سخی  

Number of registration card: 1500  : 1500شماره مسلسل  
افغانستان /کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   

افغانستان /کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Dr. Gholam Sakhi Rostami                                                                 داکتر غالم سخی رستمی Page 3 of 5 
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Dr. Gholam Sakhi Rostami رستمی شهرت مکمله شهید داکتر غالم سخی  

Number of registration card: 1500  : 1500شماره مسلسل  
افغانستان /کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   

افغانستان /کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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Dr. Gholam Sakhi Rostami رستمی شهرت مکمله شهید داکتر غالم سخی  

Number of registration card: 1500  : 1500شماره مسلسل  
افغانستان /کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   

افغانستان /کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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رستمى سخى غالم شهید از یادى  

 در" دموكراتیك جنایتكاران" حاكمیت زمان در كه بود كابل پوهنتون در محصلین اتحادیه اولین فعالین از رستمى سخى غالم شهید

 ، هالند پولیس طرف از شده افشا لیست مطابق و گرفتار كابل چهاردهى فتوح قلعه در واقع منزلش از شبانه ١٣٥٨ ثور ٢٨

رسید شهادت به پسرش چهار با همراه ى گرفتار از بعد چند ساعات . 

 محبوبیت از و دادند انجام محلش مردم براى ى شایسته خدمات كه بودند مردمدار و فداكار ، صادق شخصیت یك رستمى شهید

 سطح در مهم هاى تصمیمگرى و مشكالت حل براى مردم مرجع اولین ایشان منزل جاییكه تا. بود برخوردار منطقه در خاصى

 صادقانه خدمات و مردم به وى عشق. بود مردم صادق رهنماى و مشاور همواره مردم رایگان معموال تداوى بر عالوه. بود محل

 اش

 ریاست در هم وقت آن صحیه وزارت در خان داود كودتاى از قبل تا وى. بود كرده تبدیل محبوب و مردمى شخصیت یك به را او

 وى. گردید خدمت مدال دریافت به موفق و نمود صادقانه خدمت دراز سالیان مالریا علیه مجادله ریاست در هم و تكسیوكولوژى

 میكرد تدریس نیز استاد حیث به بود فعال وقت ى صحیه وزارت چارچوب در كه داكتر معاون ى تربیه انیستیوت در آن بر عالوه

 دموكراتیك حزب حد از بیش نفوذ علت به خان داود كودتاى از بعد.  بود نموده چاپ و تهیه مؤسسه این براى نیز درسى كتب و

 عنوان به رستمى شهید. میكرد تدریس غازى لیسه در معلم حیث به و داده استعفا سمتش از شان هاى انحصارگرى و وزارت در

 در معموال. میكرد مجذوب را شنونده استداللش و سخن گیرایى كه بود ى ورزیده و ماهر سخنران مردمدار و آگاه روشنفكر یك

میكرد. سخنرانى فتوح قلعه ى خانه تكیه در محرم هاى ماه  



 
Ing. Ahmad Zia Rostami  رستمی ضیا احمد شهید انجنیرشهرت مکمله  

Number of registration card: 1501 1501:  مسلسل شماره  
افغانستان کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   
افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Ing. Ahmad Zia Rostami                                                              شهید انجنیر احمد ضیا رستمی Page 1 of 5 

  برادر،  با همکاری : انجنیر راشد رستمی                                            تهیه و تنظیم : شراره بلخی             
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شده افشا لیست مبنای بر احمد ضیا رستمی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

27صفحه  1178 فارسی هالند لیست در شماره   1 

42صفحه  1168 التین هالند لیست در شماره   2 

38صفحه  1251/ تایپی  1181قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

رستمیاحمد ضیا  انجنیر شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید انجنیر احمد ضیا

سخی غالمداکترشهید  پدرنام    2 

هجری شمسی 1323  3 تاریخ تولد 

ساله 35 اسارتهنگام درسن     4 

زراعت انجنیری فاکولته التحصیل فارغ تحصیالت درجه   5 

زراعت وزارت فنی مدیر  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 1پسر و  1 فرزندان تعداد    8 

1ـ1  9 سکونت فرزندان 

 10 همسر در قید حیات

شهید برادر  11 ولی الدم پسرو  

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کابل ـ قلعه فتوح  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 شان برادر 3همراه با پدر و  1358ثور  28به تاریخ  رستمیاحمد ضیا  انجنیر شهید

این شهیدان دارای کارتهای هویت ذیل  به شهادت رسید. 1358ثور  30تاریخ به و  اسیر

ـ احمد 1503ـ احمد جواد ، 1502ـ داکتر غالمسخی رستمی )پدر(  1500 می باشند

ـ احمد زبیر1504فرید ،   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  رستمیاحمد ضیا  انجنیر شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  احمد ضیا

سخی غالم  2 نام پدر 

ترویج ریاست فنی عضو  3 شغل 

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس 

 

 



 
Ing. Ahmad Zia Rostami  رستمی ضیا احمد شهید انجنیرشهرت مکمله  

Number of registration card: 1501 1501:  مسلسل شماره  
افغانستان کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   
افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1168 Page 42 

2 Date of execution 30.02.1358 approx.(21.05.1979) 

3 Name Ahmad Zia 

4 Father’s Name Gholam Sakhi 

5 Education / qualification Techincal Employee 

6 Address  

7 Accusation Ikhwani 
 

 

Nr. Family profile  

1 Name Ahmad Zia 

2 Father‘s Name Gholam Sakhi 

3 Date of birth 1944 

4 Date of arrest 28.02.1358 approx.(19.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 35 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 children 

9 Is the wife alive? yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

درخواستی اطالعات توضیحات  شماره 
دم ولی احمد رامین رستمی  1 

منزل تلفن شماره   2 

گوشی تلفن شماره   3 

1ــ1کابل / افغانستان  سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/ahmad.ramin2 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 20.10.2014  7 
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 Ahmad Jawad Rostami مکملھ شھید احمد جواد رستمی شھرت  
Number of registration card: 1502 1502:  مسلسل شماره  

افغانستان کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   
افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شھادت تاریخ   

 
شده افشا لیست مبنای بر شھید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

27صفحھ  1177 فارسی ھالند لیست در شماره   1 
42صفحھ  1167 التین ھالند لیست در شماره   2 
38صفحھ  1250/ تایپی  1180قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شھادت تاریخ   4 
 

رستمیاحمد جواد  شھید خانوادگی مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
احمد جواد رستمی شھید  1 نام  

سخی غالمداکترشھید  پدرنام    2 
ھجری شمسی 1325  3 تاریخ تولد 

سالھ 33 اسارتھنگام درسن     4 
فارمسی  فاکولتھ التحصیل فارغ تحصیالت درجھ   5 
 6 شغل  در شفاخانھ پل خمری ساز دوا

مدنیوضعیت  متأھل  7 
دختر 1پسر و  2  8 تعداد فرزندان 
 9 سکونت فرزندان 5

 10 ھمسر در قید حیات
رستمی راشد احمد انجنیر ـ برادر  11 ولی الدم 

اسارتدرھنگام  منزل آدرس کابل ـ قلعھ فتوح  12 
 13 از کدام محل اسیر شد از منزل مسکونی شان

 14 مزار احتمالی شھید در یکی از گورھای دستھ جمعی پولیگون پلچرخی
برادر شان اسیر و بھ   3ھمراه پدر و  1358ثور  28شھید احمد جواد رستمی بھ تاریخ 

ـ 1501ـ داکتر غالمسخی رستمی (پدر)  1500 بھ شھادت رسید. 1358ثور  30تاریخ 
ـ احمد زبیر1504ـ احمد فرید ، 1503احمد ضیا ،   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  رستمی احمد جوادشھید مشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام   جواد احمد
سخی غالم  2 نام پدر 
عامھ صحت تفتیش ریاست ساز دوا  3 شغل 

 4 اتھام اخوانی
 5 آدرس 
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 Ahmad Jawad Rostami مکملھ شھید احمد جواد رستمی شھرت  
Number of registration card: 1502 1502:  مسلسل شماره  

افغانستان کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   
افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شھادت تاریخ   

 
 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List 1167 Page 42 
2 Date of execution 30.02.1358 approx.(21.05.1979) 
3 Name Ahmad Jawad Rostami 
4 Father’s Name Gholam Sakhi 
5 Education / qualification Pharmacist At Health Office 
6 Address  
7 Accusation Ikhwani 
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Ahmad Jawad Rostami 
2 Father‘s Name Dr. Gholam Sakhi Rostami 
3 Date of birth 1946 
4 Date of arrest 28.02.1358 approx.(19.05.1979) 
5 Age at the time of arrest 33 
6 Education / qualification Academic 
7 Marital Status Married 
8 Number of children 3 children 
9 Is the wife alive? Yes 
10 Plaintiff Brother 
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

درخواستی اطالعات توضیحات  شماره 
رستمی راشد انجنیر دم ولی   1 

منزل تلفن شماره   2 
گوشی تلفن شماره 004917661299695  3 

2-2(  الوترن کایزرس ـ آلمان )   Germany- Kaiserslautern سکونت محل  4 
rasched_rostami@yahoo.de  ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/rasched.rasched بوک فیس آدرس  6 
ھویت کارت تھیھ تاریخ 20.10.2014  7 
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 Ahmad Jawad Rostami مکملھ شھید احمد جواد رستمی شھرت  
Number of registration card: 1502 1502:  مسلسل شماره  

افغانستان کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   
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Ahmad Farid Rostami رستمی فرید احمد شهید شهرت مکمله  

Number of registration card: 1503 1503:  مسلسل شماره  
افغانستان کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   

افغانستان کابل 1358 ثور 31 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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شده افشا لیست مبنای بر شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

28 صفحه  فارسی هالند لیست در شماره  1220   1 

43صفحه  1210 التین هالند لیست در شماره   2 

1293/ تایپی  40صفحه  1223قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

افغانستان کابل 1358 ثور 31  اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

رستمی احمد فرید شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

احمد فرید رستمیشهید   1 نام  

سخی غالم داکتر شهید پدرنام    2 

هجری شمسی 1328  3 تاریخ تولد 

ساله 30 اسارتهنگام درسن     4 

ساینس فاکولته التحصیل فارغ تحصیالت درجه   5 

 6 شغل استاد کیمیا و ساینس و ریاضی در لیسه غازی

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

رستمی راشد احمد انجنیر ـ برادر  11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کابل ـ قلعه فتوح  12 

مسکونی شانمنزل  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 به و اسیرشان  برادر 3 پدر و همراه با 1358ثور  28رستمی به تاریخ احمد فرید شهید 

ـ  1501ـ داکتر غالمسخی رستمی )پدر(  1500 به شهادت رسید. 1358ثور  31تاریخ 

ـ احمد زبیر1504ـ احمد جواد ، 1502احمد ضیا    

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  رستمیاحمد فرید شهید مشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام   فرید احمد

سخی غالم  2 نام پدر 

غازی لیسه معلم  3 شغل 

 4 اتهام اخوانی

دهی هارچ فتوح قلعه  5 آدرس 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1210 Page 43 

2 Date of execution 31.02.1358 approx.(22.05.1979) 

3 Name Ahmad Farid 

4 Father’s Name Gholam Sakhi 

5 Education / qualification Teacher At Ghazi School 

6 Address Kala-E-Fatu Chardehi 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Ahmad Farid  

2 Father‘s Name Dr. Gholam Sakhi Rostami 

3 Date of birth 1949 

4 Date of arrest 28.02.1358 approx.(19.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 30 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 

درخواستی اطالعات توضیحات  شماره 
رستمی راشد انجنیر دم ولی   1 

منزل تلفن شماره   2 

گوشی تلفن شماره 004917661299695  3 

2-2)  الوترن کایزرس ـ آلمان )   Germany- Kaiserslautern سکونت محل  4 

rasched_rostami@yahoo.de  ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/rasched.rasched بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 20.10.2014  7 
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Seite 1 

 

  

 ��م رب ا���دا

  

  ز�ده �� ���� ���ھد �����ز ���د �����ذار ا
�د 	ر�د ر����

��ن ��ود ١٣٢٨ا��د�ر�د �رز�د �م �
� ر�	�� در ��ل � �� دروه ا�	دا��� رادر  �داول . در  �داول !��ل  �م ��
�زى ��رغ �د $���ن ر��ده ، �او از ھ��ن . ���ل �!	ب �زى �رد�د و �� +�وان ���رد ��	�ز از *�ف دوازھم '��

0� . آوان ط�01 ھوش و ذ!�وت 
�*� از 
ود ���ن داد��ا�ن دوران . ���ردان ��	�ز �ود دردوران �!	ب ھ���� از 
 �در ا�ن دوران �روه . ���� �رد�د" � دھ� د�و!را�" �*�دف �ود �� ده ��ل ا
�ر �0ط�ت ظ�ھر ��ه !� �4د ھ� �

�ر � طرح :��ون ا�زاب ھ� �9ھ� از طرف ��ه 	و��8 ��د . ھ�ى ����� �	4دد در ا����7	�ن �روع �� ��4'�ت ��ود�د
�� آن ھم �ر!ت ھ�ى �����  � در �ط8 ��ر !��ل و  � در و>��ت ا���د �ده ، �روه ھ�ى ����� �� ��4'�ت ��7ول 

   . �ود�د

   

��	ر�د در �
  �ر��ن ���ش �

���ش ��*�0 در �ط8 ��ر !��ل آ�ز �رد�د ��زى �ود ! �وى ا�ن ���ش را �� +�:� و  . �ر�د در *�ف دھم '��

را�� �� ��د�ت 	4=�ب ��!رد و �4دھ� 
ود �!� از ��4'�ن ���ش ��*�0 در �ط8 !��ل �وده در 	ظ�ھرات ��*�0 �

�4د از . و> در 	!���ى ��ر !��ل در �ر��ن ��ه ��رم �
�را�� ��!رد�ود و ��4 او �
�ران ورز�ده اى . ��$ردا
ت 
�زى ���ل ��!و'	� ����س دا���9ه !��ل �رد�د و در آ��� ��4'�ت ھ�ى ����� �ر�د ��	رش ���ت �در . ��رت از '��

����0ن +�وه  در ���ن ��رو ھ�ى. و در �ط8 دا���9ه !��ل ��4ل �ود�د آن ز��ن �ر��ن ھ�ى ����� �	4دد در !�ور 
�4روف �ده �ود�د و �4دھ� �� ��م ��?ت �وا��ن ����0ن ��د �رد�د�د، رو��1!ران ����0ن  " ا
وان" �ر �ر����!� ���م 

�ر�د در �0=� ى ا�ن �وا��ن ��4ل �وده و  . �دا�	�د !� �� ا�د��� ھ�ى ا
وان ا'����0ن ھ�@ھ��9  د�9رى ��ز ��4ل �ود�د 
� ادا�� ى ا�ن ���0ت در �ط8 ��ر !��ل و !�� . � در �ط8 $وھ�	ون داAر ��!رد ���� -���0ت ��ظم �رھ��9 �

 -ھ�	� ھ�ى ����� �ر�د و ��را�ش در �4?� از و>��ت  ون 0$
�رى، �زار، 'و�ر  ١٣٥٠$���	ر �4د از ��ل ھ�ى 
ث ھ�ى د��� و �ط�'4� �ر ��  در ا�ن ���0ت +�وه . �رھ��9 را �و�ود آورد�د !� �طور ��ظم ���0ت ھ1	� وار دا�	�د

راه ھ�ى ���ر!ت �����  و 	�ز�� و	��0ل ����ل روز و �رر�� او?�ع ����� !�ور و  !	�ب ، ��ث ھ�ى ����� 
   .�ردم در �ر�و�ت ��ن ��ز *ورت ��9ر�ت

 �او !� ��!و'	� ى . ھ�ى �و���ده ��ن ا���� �
*و*�ً دا!	ر +�0 �ر�4	� آ��� �د �ر�د از آوان �وا�� �� ا�د��
درس . �1�0� را �زد ���0وف ���ر ��ر !��ل ���ب آ:�ى ���د +�'م �را �را�ر�ت ����س ��رغ �ده �ود ، در !��ر آن 

( ) و �ظر��ت ��1�0 ا�ن ���� �0
�  ھ�ى أ*ول �1�0� و روش ر��'��م ط��ط����، �1�0� أ��1ر �� *دراى ��رازى 
�� �آ�����   �� �ظرات ��1�0 رب . ����	�9 
�*� ر��ده �ود را �زد ا�ن +�'م �زر�وار �را �ر�ت و در ا�ن ز���

 ��!	ب ھ�ى ����� رب .. �ظر��ت !��ت، ھ9ل، ��ر!س ، ��!س و�ر ، رو�و ، ��ر	ر و در �ورد  د:�ق دا�	
. �ود" ��ده �ر ا�ده" در آن ز��ن �!� از ! J���I ھ�ى ��روھ�ى 
0ق و $ر م ��ث 	=دم . �04و��ت و��H دا�ت

� ��ث   �� ر�	� 	�ر�ر در آورده و در �0=� ھ�ى �رھ��9 $وھ�	ون   �ر�د در �ط8 $وھ�	ون  !�  �?�ون ��1�0 �
	=دم أ�ده �ر " �زؤه ى  در ا�ن �و�	� +�وه �ر �=د �ظر��ت ��ر!���ت ھ� ، . �ذا�ت از !��1ت ��>ى �ر
وردار �ود

ر�� ��	=دا�� �ر�	� و !�ذب �ودن  ��ن ��ث ھ� !� در ��ن �وا��ن ����0ن $وھ�	ون $
ش �ده �ود ��ز �� �ر  را  " ��ده 

ت�� L� �ر��زؤه  . را ����م �!�	��ر ��  �پ  �4د ھ� در $�!�	�ن �� !�� 	��7ر و إ?���ت " 	=دم ��ده �ر أ�ده" 

� ھر �� در ز��ن داود 
�ن  ���ب ا'ر��ن  دا!	ر +�ر و ��ف ا'د�ن و ���د ھم  ر��د !� وا:H !�ر ��	رك �ود از !
��دت ر��د�د أ��ر� �   .�ده �4دا �

!��ل و و>��ت از  �ر�د �
�ران ورز�ده ى �ود !� در ��ه ھ�ى ��رم ا'�رام در �را�م +زادارى ا��م ���ن در 	!���ى 
 �� �4روف ���
 ��!	 �0��
�را�� ��!رد " ��د ��ر آ:�" � �
� �� در وا:H $���9ه ى �ود �راى . در !�ر	��
 �ا�ن 	!�

� ��روم ��د ��ر آ:� �ود !� �4د از و��ت ا���ن �رز�دا�ش ��ن . درك و درد�0ب �وا��ن �� ��
 ������9ذار ا�ن 	!�

ود �!� از دو�	�ن و ��ران �ر�د �ود  �ز�ده ��د دا!	ر ��د . اداره ���د  �
*و*�ً ���ھد ���د ��د �و�� +�0 $ور !

  .ا�ت "��د ��ر آ:� "+�!ر �و�وى �رز�د د�9ر ��روم 



  ز�ده �� ���� ���ھد �����ز ���د �����ذار ا
�د 	ر�د ر����

 

 

  
Seite 2 

 

  

  

  داران ا�$#ب ا�#�� ا	"�����ن���" �روه 

�وان ����0ن !�ور �راه  ����� ��ن ��ل  -�� �4د در �ط8 ��ر !��ل ھ�ى �ر!ت ھ�ى �رھ��9  ��١٣٤٧ل ھ�ى 
���ل ���� و  ����� در  �داول، :40� ��ده، وز�رآ��د،  -در !��ل �0=�ت �رھ��9 . ا�	�ده �ود �
� �. �و�ود آ�د.. !�ر	

!	�ب ھ�ى !� در ا�ن �0=�ت �ورد �ط�'4� و ��ث �ود . �ش ����� در آن دوره ھ�وز $���ن �ودا'�	� �ط8 ��ث ھ� و دا
� . ���	ر از �و�	� ھ�ى ��*ر �!�رم ��زراى ، ���دس ��دى ��رز��ن ، �و�	� ھ�ى ��د :طب وأ��Iل ��ن �ود=0�

� ا�	�د �ر�د در ھ��ن �0=� �ود ��4ل 	ر و ا����م ���	� 	ر +�ل ��!! �
� ����0ت ��ظم �رھ��9 و . رد !�ر	
�4د ھ� !	�ب ھ�ى دا!	ر +�0 �ر�4	�، آ�ت .!	��
وا�� و ��ث ھ�ى ����� در *در �ر���� !�ر ا�ن �0=� و�ود دا�ت
و د�د و ��زد�د  در 	داوم ا�ن ���0ت . دا�ت  R ط�'=��� ، در $�0وى د�9ر !	ب ا���� ��ذ�� ى 
�*� �راى �وا��ن 

��ل   و ��را�ش د ر أوا�ط  �ر�د  از ��ن ھ��ن �0=� و 	و�ط " $��داران ا�=�ب ا����" روه � ھ� ، !	�ب 
وا�� ھ� ، 
1ورى !� در �ر��ن �=�و�ت ��0 در . �و�ود آ�د ١٣٤٨ �ا�راد �ر���س ا�ن �روه ��د �و�� +�0 $ور ���ور �

��د ��د ا���+�ل '�9رزاد   �د  �4د ھ� �� ��م ��	�4ر !ر��� ���ور  �را�ر روس ھ� ���د �د، ���د +�د R وإ�دى �،
در ��ر  �� ��م ��	�4ر ����� ���ور �ود و	�*��	ش را در ر�� �را��ك د�زا�ن   !� در دوران �=�و�ت ?د روس 

� ى �ر +�0� ��ز��ن ���ھد�ن ��	?�14ن در ��0وى !��ل در )  رب (�ر'�ن آ'��ن Aوط	ود، ھر دو در �م !رده ��	
���د ���ن ر?��� !� 	و�ط �زب د�و!را	�ك ز�دا�� و ���د �د، �ر�وم :��م ا
9ر، ���د �د�د، ���د  ��١٩٩٣ل 

  .�ود�د و  �د �1ر د�9ر  ��د +�!ر �و�وى  ز�ده ��د دا!	ر 

  "���ھد�ن ���" ا����م 	'���ت ھ�ى ����� و ا���د �روه 

�ى ����� ��4ل 	ر و �روه ھ. 	��7ر داد �را�ط ����� را در ا����7	�ن 	� �دودى  �١٣٥٢رط�ن  ٢٦!ود	�ى 
$�ت ھ�ى ��م دو'	� و �ظ��� را  . �زب ��ر!���	� طر�دار روس از ا�ن !ود	� $��	����� ��ود. �����	ر�د�د

����ت  . د�ت ا�ن �زب از آ�	�ن �!و�ت داود �راى �ر!و�� ر:��ى ����� �در آ�د. ا+?�ى ا�ن �زب ا��7ل !رد�د
��ى 
ود را�� وا�� ����د ھ��م ��و�دوال *در ا+ظم  در او'�ن أ:دام . 	�9 �� روس ��داد��طر�� !�ور آھ�	� آھ�	

  ���ق


�ن ���د 
�ن �ر�	��ل !�	� �د�د  �0��� ا	��م واھ� !ود	� �ر�	�ر و ھ�راه �� ���4 ا�راد اردو و �0!� از �.  

 9و��9 ��وه ��ث ھ�ى +�ده ى ا�ن �ر�0� . 	و�ط �ر�د و ��را�ش �و�ود آ�د" ���ھد�ن ��0" در ا�ن دوران �روه
ا
	��ق ����� !� !م !م �د�د �ده �� . و راه ھ�ى ا���د ���ش ��	=ل ��0 �ر ����ى 
ود !���1 و ا�	=�ل �ود ���رزه 
 -از ا�ن ز��ن �� �4د 	�ورى ا���د ��ز��ن ����� . راه ھ�ى ���رزه ���'�ت آ��ز را از �ردم �0ب ��!رد  ر�ت و 

+ �� �. �وان �ك ا'	ر���ف در ��ن �0=�ت �
	0ف رو��1!ران �ورد ��ث و �1	9و �ود�ظ��� و $���9رى ���رزه �����0
��د 
0ق" در 	داوم ا�ن ��ث ھ� �زؤه �در ا�ن �و�	� �ر�د �� ?رورت . 	و�ط �ر�د �و�	� �د١٣٥٦در أوا
ر ��ل " 

  .�ظ��� $ردا
ت -���رزه �����0� ى ��	=ل ��0 و ا���د ��ز��ن ����� 

�ر�د �� !����!� در آن ز��ن �� . �ر�د روى 
ود !���1 و +دم وا��	�9 ���ش ��	=ل ��0 �ود+�وه �ر آن 	U!�د +�ده 
 �ھم در  ا�ن �ط0ب  $�!�	�ن ر�	� و در 	�ش �ود�د 	� از 
�رج ���رزه ى را �ر +�0� دو'ت �� راه ا�داز�د �وا�ق ��ود �

��د 
0ق ا��ره دارد و ھم در ��ث ھ�ى د�9ر در ���ن ھ�	� ھ� �� �ظر �ر�د و ��را�ش ���رزه   . ��دا�ت 	U!�د �زؤه �
  .ى ��	=ل ��0 ���د از دا
ل !�ور و �� ا	!�ى ��رو ھ�ى 
ودى ��ز���دھ� ���د

  �-��س ��ز��ن ���ھد�ن ���+'*�ن و (ود��ى )ور

و $�ره ى  " ���ھد�ن ��0 " از !ود	� ى ھ1	م Iور �ود !� �4د از ��ث ھ�ى طو>�� ��ن  ، ا�د!� :�ل ١٣٥٦در ز��	�ن  
 ���ھد�ن ��0 " از �0=�ت �زد�ك �� " W� �	 ��و�ود  ��١٣٥٦زدھم +=رب ��ل  ، �ر�د و �د 	ن از ��را�ش ��ز��ن را �

�را�ط ����� و ا���	�  I١٣٥٧ور  ٧!ود	�ى   . ���� �رد�د"���ھد�ن ��	?�14ن ا����7	�ن"آورد�د !� �4د ھ� ���م 
آ
ر�ن ا��دوارى ھ� را �راى ���رزه " ����	!�ران د�و!را	�ك " و ��9ر و ���د ا
	��ق .!�ور را �طور ����دى 	��7ر داد 

� ى �و!ران روس ���� ������ ���'�ت آ��ز �=ش �ر آب !رد، 	��م ��رو ھ�ى ����� 
ود را در �را�ر ھ�وم ھ�
. ور ��!م �رد�د�زب د�و!را	�ك 	�د�ل �� �!و�ت �د و +�� ���	م 	!�ز�� �� ا'9و �ردارى از روس در !�. ���	�د

� �H1 �زب و �=�ى ��!��ت �ز�� و�ر ?د � ��زب 	��م ��روھ�ى اردو ، ا���ت ��0 و $و'�س را �� �رو ��ن �ر�	
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�� �ق ���ت ����� �راى د�را�د���ن :�Aل ��ود  . ����H ��0 !�ور �!�ر ا�دا
ت�	 �� �!ل $�ن �ده و  �زب �� �!0�
�د�ن . از �ردا $�روزى !ود	� ��ر و ً!ر�ت �
�'�1ن �!رى آ�ز �د. د �ود���	��	�ك در$� ��و �ز�!� ��ن ��ز �رآ�

�� ���د 	��0م �زب �ط0ق �راى ���دى !� ����H : ���	ر و�ود �دا�ت 	ر	�ب در �را�ر �ردم و ��روھ�ى ����� دو راه 
راه . 	� �� �=�و�ت ��!ردى����9� را �ر ����H ��0 	ر��H داده �ود �د�ن ��ن ��X ا�دى 
���ت ��0 را �ر ���ن ��$ذ�ر�

�ر�د از �
�'�1ن �ر �
ت ���	م . �زب   �� ���د �� �زب ���ودى و �� د��ن . د�9ر را �زب د�و!را	�ك :�ول �دا�ت 
در �و�	� ھ��ش !� در �زؤه ھ�ى آ�وز�� ��ز��ن 	�0ور ����ت، . 	!�ز�� و ا��*�ر :درت در د�ت �ك �روه �ود

  .����� دا�ت 	U!�د �� !Iر	9را�� و $0ورا'��م 

 �" و 
دا �و�� �دن او   رھ��� ا���ن " ا+	=�د +��ق دا�ت و آن را ��	ر ����ب �راى  " آزادى ، آ��ھ� و �را�رى " �
آزادى و آ��ھ� ��دا��ت ، ا���ن و آزادى ا���ن در  ا��م را د�ن   �ود !�  او از ا��م طورى  :راAت  . ��دا��ت 

ھ�وز .
ود ��دا��	ت  +�رى از ا�	��Iر را ��4ر ا�	را	�ژ�ك  ���د روا�ط ا�	��+� و ا ��ور ا�د��� �ر�د :رار دا�ت 
�ر�د و ��را�ش ���د ��د +�دR وإ�دى ، ��د ا���+�ل '�9رزاد، ��د �و�� +�0 $ور و ���د ���د ���ن ر?��� و 

��ز��ن  ��دى ھ�ى ����� و�رز  
طوط ا�	را	�ژ�ك  	دو�ن  ، 	دو�ن ا�د'وژى ،  د�9ران ��7ول !�ر ھ�ى 	�!��	� 
ھ�وز در درون ھ�	� ھ�ى ��ز��ن و ���ن  " ��رده د�د��ه ھ�" �زؤه    �ود�د و ��ث ھ�ى درون ��ز���� ادا�� دا�ت 

� رو��� :درت ����� را ط� �ك  �زب وا��	� . Iور رخ داد ٧!�در ھ� �� ��ث �ذا�	� �ود !� !ود	�ى �����ون �

�	�ن روزھ�ى !ود	� �� طور ��ز��ن ���	� و از :�ل $�ن �ده �� �ر�	�رى و !ود	�ى 
و��ن �د�ت �ر�ت و در �

ا�ن �زب !� در دوران ���رزات ��*�0 و دھ� د�و!را�� 	��م �ر��ن . !�	�ر د�ر ا�د���ن و �
�'�1ن ����� !رد
 �1
� �� �ر!وب ��روھ�ى ����� �
�'ف $رد را �����
ت،  ھ�ى ����� +��0 و ���� �ا
	��ق . ا
ت�طور $���9را�

����� ، !�	�ر ھ�ى ��ر����� و �ر ا����� ، ا�	=���9رى ھ�ى !� ا�ن �ر��ن �د�دا وا��	� ى ا�	�'���	� �و�ود 
4� ا����7 ��� �ذا�ت  �����ھ���رى ھ�ى �� دھ� ا
�ر !� !�ور را . آورد، اIرات ���1 ����ر +��ق �ر روح و روان 

� !رد +�د	�ً ���� از�   .و �ر ��ط=� ھ��ن �زب �ود +�0!ردھ� ھ�ى ?د �رد��  �� ��ران +��ق �وا

�� و�ود ا
	��ق �د�د و د�	�9رى ھ�ى $��$� �ر�د در دا
ل !�ور ��:� ���د و 	=�?� ھ�ى �!رر دو�	��ش را ���� �ر 

�رج ��� رود ، �و�ت. 
روج از !�ور رد !رد � ���رزه ى ��	=ل ��0 ���د از درون و: " او در �واب ا��!�  را �

��د" وى او'�ن ��ر�� " . از دا
ل ا����7	�ن و �د�ت ��رو ھ�ى 
ود ��ز��ن دھ� �ود�ار��ن ��را	� �ر!ز " 
� از ��	وى ��>ى �ر 
وردار �ود و ��  �پ د�	و  . ��ز��ن را در !��ل در او'�ن ��ه ھ�ى !ود	� ��ر !رد ! �ا�ن ��ر�

   .	� ز��ن د�	�9رى �� ��رات 
ود ادا�� داد  �پ ���د 

40� �	وح  ��ردھ� !��ل ھ�راه �� $در و �� �رادرش 	و�ط ���د  I١٣٥٨ور  �٢٨ر�د در ���� �ب : H:در ��زل ��ن وا
در ��'�!� ��ش از *د �1ر از 
0=� ھ�ى ����	!�ر أطراف . أ��ر �د" ����	!�ران د�و!را	�ك" �زب " ��9ر و �!ش" 
�1رى ��دا 	و�ط $و'�س ھ�'�د ، ��
ره �04وم  �٥٠٠٠ى '��ت �� ا��. ��زل ��ن و !و � ھ� را ���*ره ��وده �ود�د  

� ھ�ى �ر . �د !� $در و �رادرا�ش را �0و  ����ش در ھ��ن �ب �ر�	�رى ���د !رده �ود�د��ر�د را �4د از �!�
 Wر��	 ���دت ر����د�د و +�وه �ر آن ا	��م  I١٣٥٨ور  ٣٠ا����� �� �� " ا
وا��" ���4 دو روز �4د از ا��رت ��

�ر��ن ا
وان  �وى ، $در و �رادرا�ش ��ز ��	�د در ��'�!� �ر�د �� از �ظر �!رى و �� ھم از �ظر 	�!��	� ار	��ط� �

*0ت +�=�ن وا��	� و ا�	�'����	� اش د��ن آزادى 
واھ�ن و آزاد  . ا'����0ن �دا�ت ��زب ����	!�ر 
0ق ��� �

4� را از و�ود آزاد ا�د���ن 
�'� ����د ا�د��� �وده �� د�	ور ��ران رو�� اش 	*��م دا�ت��� . ���ل ازا��!
ھ���طور�!� ھ�\ ا�ر ���ه �0وه در
�ش آ�	�ب را �راى ھ��ش �ر�	� ��� 	وا�د، ا�د��� آزاد]
واه ا�� �ر�د �4د از وى 

   .در �ط8 !�ور در
��د و راه اش ادا�� ���ت

  	ر�د ���ره در/��ن و�� د����� دار ��ر�. ����� (�ور

  اوم راه 	ر�د�د

�ود !� در آ���ن ����� " �	�ره ھ�ى �� د���'�"��روم :��م ا
9ر در و*ف �ر�د �1	� �ود !� وى �!� از ھ��ن 
� در �ورد �ر�د !��� *�دق ���ت. !�ور در
��د	1�  .ا�ن و*ف �� 	��م ا
�ص !� درآن �

و   !رد !� ا!Iر �وا��ن �� 
وا�دن !	�ب ����� آ�ز  - �� �4د در �را�ط� �� !�ر �رھ�!�  �١٣٤٧ر�د از ��'��ى  
 ��!و�ت  ��ن ا
	��ق ����� را ا���د !رده �ود !� دا�	ن ����ن 	�ر�ر �رم ���وب . ����9� �ود�د �رھ�X �ط�'4

  ���د
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4� ا����7	�ن ����9ه  �����ز��ن را !� �ر�د ����ن �ذا�ت �!� از $��	�ز 	ر�ن ��ز��ن ھ�ى ����� !�ور �ود !� در 
  د و ��'��ن ز��دى �� ���رزات آزاد�
واھ��� اش ادا�� داد
�*� دار

    .!رده �ود +�� وارد ���رزه �����0� �د و ���دت �ر�د ��ز���� را !� او ����ن �ذارى  �� ا��رت 

�ر � ا�ن :��م �� . در او'�ن ا:دام ���ش ��>�*�ر را ��روھ�ى ��ز��ن �� ھ�راھ� د�9ر ���رز�ن راه ا�دازى !رد�د 
روس ھ� از و�ود ��ز��ن و . +دم ھ�@ھ��9 د:�ق درھم �!�ت ، و'� وا��	� ��ن روس را �� �دت 	!�ن داد +0ت 

��ز��ن در !��ل ، $��7ن ،  ا+?� و ھودا ان . :درت +�0ش آ��ھ� ���	�د و در *دد �ر�	�رى ��روھ�ى ��ز��ن �د�د
�ردم از  ��9ل ا�	�داد ���ه ا�	�'����	� و  ، �����ن و د�9ر ��ر ھ� �� ���رزات ��ن �راى رھ��� وطن و ���ود 

� �ك ��ز��ن . آ�ز !رد�د ا
	��ق 	!�ز�� ��I� ���ز��ن ���ھد�ن ��	?�4ن ��ش از �� ��ل �4د از �ر�د �
��ران و ھ�رز��ن �ر�د راه او را  . رو��1!رى $��	�ز و �4	=د �� ���رزه ��	=ل ��0 و 
ود !�1 �� ���رزا	ش ادا�� داد

راه او و �� ��م او ���رزه را ادا�� داد�د �واه ا�ن �د+� ا�ت  ده ھ� ���د !� در . او �	�ره �� د���'� ى ��ود . دادا�� داد�
��د ��د �و�� +�0 $ور ، ���د ��د +�دR وإ�دى ���ور : �� دارد از ا�ن ��دا ى وإ> �=�م در ا�ن �� ��د �ردد . �

��د  �ن +�0 ا�وذر ، ���د ھ���� ، ���د ا��دى �� !ر��� ، ���د ��د ا���+�ل '�9رزاد ���و� ، ����� �،  ر �
و ده ھ� ���د  ، ���د ظر�ف ، ���د :��م ، ���د *�'8  ���د ��*ر ، ���د و�Iق ، ���د ��4ود ، ���د ��	?4ف 

��دت ر��د�د د�9ر !� در راه $ر ا�	
�ر �ر�د !� ھ���� راه آزادى و رھ��� ا���ن از ا��رت � ��وه �ر ا�ن ده +. �ود �
، ��ل ھ�ى ز��دى ��ر  ھ� 	ن از ا+?� و ھواداران در ز�دان ھ�ى :رون و�ط��� �زب ا�	�'����	� و آزادى !ش 

��د" +�وه �ر ��ر�� . �رد�د� " �ار���ش ��را	� ��ز��ن   " $��م ���رز" !� 	� �ر�	�رى �ر�د در !��ل ��ر ���د ��ر�
ا���ن . "و ھ�راھ�ن �ر�د در 
�رج !�ور ��ز راه $ر ا�	
�ر او را ادا�� داد�د  ���ردان. ��ل ھ�ى �	��دي ا�	��ر ���ت

ار��ن " *ف" 	و�ط ��ران او ����د �ذا�	� �د و ��ر�� ى  ١٣٥٦دراو
ر ��ل " ا���� ��*�ن ا��7ن در ارو$�
4� دو��ره �� �?���ن آن ا�روز �را�  . �رھ��9 
و�ش ادا�� داد - ��را	� ا�ن ا���ن ��'��ن �	��دي �� ��4'�ت ����� 

��ر�� ھ� و �رر�� ��	=دا�� از ���Aل ��م �=�و�ت ، �و?H ��رى ھ�ى رو�ن و 	U!�د �� !��1ت و 
ود!���1 و +دم 
��ت . �و?و+�ت �ود�د !� �4د ھ� ��!�ت و $�@�د ھ�ى ��ود ��ن را در ���ش ��  �م �ر ���ھده !رد�م   وا��	�9 ��

 ����� �����  " ��	?�14ن" �ظ��� ��ز��ن ، �
*و*� ����ظ��� �� !��1ت  -در �ش $ل �����ن ، ��و�� ى از �ك 

واھ�ن ا���د �ك ���ش ��	=ل ��0 و  ����ر ��> 
ود !���1  �و $��	�ز ��'��ن دراز ى ا'9وى �ود �راى 	��م ���رز�ن !

� از �ظر �ردا�ت ھ�ى ا�د'وژ�ك . 
ود!�1 �ود�د���و �ظم و د�$�0ن و  �ظ���  -��� ����� و �ظر !��1ت !�ر �� - ا�ن 
" روس  	��م �ر�� ھ� �� �وى روس و �زب وا��	� " ��ز��ن ھ�واره ��4رش . ا�	!�ر در �ط8 ا����7	�ن ��	�ز �ود

��ز��ن ھ�واره �=ش ������ را در در��رى ھ�ى ��ن �روه ھ�ى . �وده �� �دت از در��رى ھ�ى دا
�0 	�1ر دا�ت 
   .از !��1ت $���ن ا�ن �روه در ر�J و +ذاب �ود �=�و�ت ��زى ��!رد و ھ�واره

���0� را $���ن ���	� ا+�ن !رد�د و �� X���4د از �=وط ���ب ا!Iر�ت !�در ھ� ، ا+?� و ھودا ان ��ز��ن ، دوران 
 ��ر ��80 �ود�د و ��ر ھ� از �روه ھ� 
وا�	�ر �ل ���Aل دا
�0 از راه �ذا!ره �����ى ھ�ى ��ن را �� ز��ن �ذا�	 

   .�وادث �4دى *�ت �طر�� ا���ن را �I�ت ��
ت . و 	�1ھم �ود�د

   

  ؛����� ، 	رھ���ن و در �ط�و�1ت ����� (�ور 	ر�د در /�طره 	'���ن 
  

�ر�د �� +�وان �ك �
*�ت ����� *د�ق و ا��Iر�ر ��	!ر و 
�ق در 	�ر�W ����� !�ور از  ��د و 
�طره ���د 
0� ھ�ى �	4دد �!� در ا�ن اوا
ر �� ��ر ر��ده از ��4'�ت ھ�ى وى در !	ب و ر��. ھ��ن ا!�ون درج ا�تA  دآورى��

   .رد�ده
از ھ�راھ�ن �ر�د �ود ، ا�	رام 
�ص ���ت �� �ر�د دا�ت و ھ�واره از  ١٣٥٤ا'�  ��١٣٤٧روم ا
9ر !� در ��'��ى 

� ى .. ���ودى ، ��4ع واو �ر�د را در رد�ف �
*�ت ����� د�9ر !�ور  ون ��ر، . وى �� ��!و ��د ��!رد��I� ��
  .�	�ره ى در آ���ن ����� !�ور 	0=� ��!رد

  
�ن از ا��!� در !��ر �ر�د راه ��ر�	م ھ�واره در 
ود ا���س رور " ز�ده ��د ��د +�!ر �و�وى ��رى �1	� �ود 

  "��!ردم
  

�دون ا��!� در �=�م :?�وت و در �ط�و+�ت !�ور در را�ط� �� ��4'�ت ھ�ى �ر�د ��ز �ط�'�� ز��د درج �رد�ده ، 
0� از �
�� !و ك از أ��� ���ده �� �و�م��  :�رر�� د�ده ��ه ھ�ى �و���ده ��ن ����م �4� *رف �� ذ!ر  �د 
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  *��د ���د ����` 	��ر��9�
`      - " د>�ل روي !�ر آ�دن و �=وط ���ھد�ن در ا����7	�ن "
   :?�ن �4ر�� �ر��ن ھ�ى �����  ��ن ���و��د  

"....  
  
  $��داران ا�=��` ا����7	�ن. 7

� *ورت ���� 1349در ��ل � `0` ��4a�	  ن�	ذھب ا����7� �� �	�aل از دا���و��ن ���رز ��4b س �د��U	 `1
�
  ....�ود�د
���د �واب *1وی و ��و�� ، `��I دای اول و�و�ود ... ھ�ی ز��دی از $���aو	��L  ون ��رزای �زرگ ��رازی ، �
�	�ن ، :�ل از ا�ن �ر����ت، :�����ی ��4` ز��دی *ورت �ر�	� ����د :��م ���د +��� ��د ا���+�ل در ا���7. دارد

  ... .ا*7ر ��4ع و �0
` و :��م ���د ��د +0`
��د �ر�د �=داد )bر��`($ور، ���د ��د +�دR وا�دی  ا�د از ���د ��د �و�` +0`  $�����9ن $��داران ا�=��` +��رت� ،

�، �� )ر�	�`(	a� Rر ط�'ب +�'م د ا�د	bظم  دان، د�b ر، ���د�a�$ ر�م(زاده ، ��د �0ط�نb 0�0` ، ھ�دی ) ���د

�4��  )....$ور bو e +0`(، :��م ا
9ر، دb	ر ��د +�!ر �و�وی  
�ن ��0	��` وا*ل ، :د�`، ���دس ���ن، 

  
  

  ):ر�4ر�� ا���'� 	4دادى از  �رھ��ى ���د��(���ھ�ر ��دات ��4*ر ا����7	�ن
  

  :�ؤ'ف در را�ط� �� �4ر�� ���د ��دي �و�� +�0 $ور  ��ن ���و��د
  
"�9fم ھ���� ...... د و او �lfز �را آ. `ـ�hي د�ـھع از ارزش ��در د���j` و �iھ9h` رزات ��gو ���` د ا�� �

�=� mgh�� وn�lj$ �0� oو���ل ��7ا. i� ان ......ifاه ھ�ـ� �ـ pj�ن $lqarj	�. از� ـfn ( .b`ـ�ر. (. ادpـp �=ـ�i� pـ�fا
g� .ـ���7در ا���` رزات ا��nq ن�ـl ،ـ�دg� s4rرا از ��` ـ�رزات ا�ـj'ـ �qزي در �ـ��bـs .lt� رت `h0+"...  
   

  �� ��م /داو�د ��ن و/رد

  /�طره ی از ���د ا���د 	ر�د ر���3

��دق �6ظ�3   

�زد�>��ی . در ��زل ���د �1د: وا
دی �#�9ت 6ردم 1355او��ن و آ/ر�ن ��ر ���د 	ر�د ر���3 را ������ن 
@��ت �ود �6 	ر�د وارد ��زل �د، ��9ت ���د �وھ�ی 6و��ه ا�#ح �ده ، ر�ش �را��ده، در��3 ��ک و���ز �� �= 

و ���م �و�� اھل ��زل را �/ود ��ب  ا    . وازه ر	��دھ�� از�� ���د �د�د و �� ا��$��ل او ��دم در. �>س د��3 ���ه
6رد، ورودش  �)ل ورود �= 	ر���ده �ظ��3 �
و�ل �ر	�� �د؛ ھ�� /ودرا ��A و�ور 6رد�د، ��د �واد و��د ���د 

/��� . وا
دی �6 ���� �� ا
�را�ش ���د �د�د د�ر �� ���س �ر����د ھردو ��"ول ���� @�ی و �رو�س آن �د�د
��ر �وان �رش ��د ز36 وا
دی د��ورداد �6  �رای /ر�د ��زار �رود و�� 1رو�ش +���ل 	ر��ن داد �6 ام  �� 

@�زی �رای @��ت ���� �6د و وا
دی ھم �و�� �وظف �ود �6 در ��6ر ����ن 1ز�ز ��زه وارد ����د واز او ا��$��ل 
�ران �وان ��6ر �وا�3 �وھ��ش را 6و��ه آ�ز��ن �وا��ن ا6)را �وھ�ی ���د دا���د ��ز /ورد +��ط ھ� و ا	. �6د


ب �����ن ارد و ���د �6 �ر/�3 آ�ده. ��>رد��ھر6س . ��پ ظ�ھری 	ر�د در ذھ�م �دا31 ��>رد �6 ���د �>3 از 
ا�� 	ر�د �)ل 3�6 �6 �� /��� /ودش وارد �ده . در�= �
ظ�  �)ل �ر��زان ��Eی وظ�*� �'��ن �ده ی /ود ر	��د

��/ود . ����د 6ر�3 اش را ��6د و �� 6ود ��د آو�زان 6رد، �ذا�ت 3�6 د�ر ا�ن �6ر را �6د���د، �9ل ازا��>� �
�ن �6 �'د از ����� از�*ر �ر���� . ��و�م ���د از/و���و�د �����د �6 �ن ��3 ����م و �ر�3 @را 6ر��ش را �داد

��و�� �دم �6 �/ص ��زه وارد �= 	رد  �ودم و ��زه ��زل /��� ام ر	�� �ودم ھ�� @�ز را �� د9ت �ظ�ّره ��>ردم،
�1دی ���ت ذھ�م را آ��ده ��ش ��دادم �6 ��>ن  �'د از�'ر	3 �وا3�E از�ن در��ره 1راق �6د �6 ��زه ازآن �ر���� 

��ز�� /ود . 	ر�د �6 ���ت از �>�= د��3 اش  �$داری �رچ ��زه ��6د H �� �6ذای @��ت آ�را ���ول ��6م .ام
  .��ل ���ت �6 @��ن /ود���3 �ر/ورد ��>�د و�ر�3 1�9د�� ���د �= ��6ت ��وه ���ورد��و�م 
��� 1+و 	�
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از . وا
دی ���د  �9ل از ا��>� 	ر�د را �'ر	3 �6د ، �را �'ر	3 6رد و ا+�	� ��ود �6 ��زه از �*ر/�رج  آ�ده ام
و+'�ت ا����31 1راق  از. 1راق �ر��د �*�م 
زب �'ث 
�6م ا�ت 
�ن ا��>ر ر�Kس ���ور و �دام 
��ن �'�ون

در ز�ر دل .  �'د از�6ر و��رم �ر��د، �*�م ��>�رم.  دور د�ت �ر�ن 9ر�� ھ��ش �رق دارد. �وال 6رد �*�م /وب ا�ت
در
���>� در��1م �� آ����3 . ا�1راض دا��م �6 اورا �� �ن �'ر	3 �>رد�د، �دون ا��>� 	��*� ا�ن �6ر را �*��م


�ت ��>ردم �
�ت و�دون 1#�9 ��دی  �رو�م ��3 �د �6 از وا
دی ��ر�م ا���ن ��6ت؟ ا��ّ، 	ر�د دو����� در 
او��ن ���� ی را �6 از 	ر�د ���دم ا�ن �ود . ھ�وز ھ��ن @�ره و ھ��ن ��9ت در ��ش @��م ��ّ�م ���ود. را ��ز6رد

�د�3 ��داد ��>�د، 6و�ش 	$ر و 1$ب ��« : �'د ادا�� داد. »ا	"�����ن �� ��� �وا��ن �د�دا ���ز دارد« �6        
3�6 ا
��س �/��ت 6ردم �6 �ن ھم 3�6 ھ��م �6 ا	'�����ن �� �ن »  ...��6د �6 و9ت ���را ���وده ��ف �>��د و


�ت ��>رد. ���ز دارد�*ت. �/���ش دو����� �ود �)ل ا���ن درد ر��ده ی �6 ذھن 3�6 را �� 9+�وت ��رد �� :
����ر ز��ن و ���رزه در �6ر ا�ت �� ا�ن ������ت ���6 و 	ر�وده ��د�ل ��  ������ت در ا	"�����ن 	�و دا���ت« 

او ��زه از�>3 از�*رھ��ش از ��ت ���ل �6ور �ر���� �ود از���ھدات و ���د�����ش �)ل » ������ت ا����3 �ود

�ت ��>رد�
ت و ���ط ��و �'د �ورد دا���ن دھ$��3 �6 �زش �*�ل ار��ب را /ورده �ود . �= �/�ران ��ھر ��	

��1ب ار��ب 9رار �ر	�� �ود و �'د دھ$�ن �*�� �ود @>�ر�6م �= ��ت �*�ل /ورده آ���ن �6 �� ز��ن �/ورده و �'د 
. ار���ش @��ن �� /�م آ�ده �وده �6 دھ$�ن را �� د�ب ا�پ ���� و آ�$در اورا 6ش 6رده �وده �6 �*�ش �رآ�ده �وده

O ��داد و و�دا��� را طوری �� 9+�وت ��>���د �6 �و�� �رادرش را �� 	ر�د �� ���ن ��وا�ش 
�د)� را طوری ��ر�
�ن �6 آ��وA9 �وان �ودم و در ���� ی ا�ط�ف �در و��در ز�ده �3 6رده �ودم، ھ�وز از . @��ن و+ A	��A ���6 ���د

ار��ب و آن �وع ������ت ���'� ی ا	"��3 @�زی ���دا���م و �� @��ن 
�د)� ی Hم ا��زرا ���ده �ودم ���ت �� آن 
����ت �/ت ���6 ��دا 6ردم و ���ظر�ودم از 	ر�د ���وم �6 @طور ��و @��ن �����ت را ���وان �ر	ت؟ در 
�ن 


���� Hذا 
�+ر �د�د�م ��/وا�ت زود �ر .  Hذای @��ت را �� �ر@��ی ��زه ی �6 	ر�د آورده �ود �رف 6رد�م. 
ا�� او روح �� آرام �ود، . �/ن ����د و9�� ھ�ی وط�م را ��را�د Hذا را ���م ��6م �� ���د 	ر�د ��ر د�ر �ب ��

  	ر�ت ز��د �دا�ت و �دا���م �6 �� 6دام �و �رواز6رد؟ 

	ر�د �� و ا
دی ��رون ر	ت از /��� ام �3 �ر�م ا�ن آ�9 36 �ود؟ �زء /��واده ��ا�ت؟  /��� ام @�دان 1#�9 �دارد 
�در��ن ا�ن @�زھ�را از�ن ��رس ���ش 	ر�د ا�ت ، �'د ھ� « :�ن ��و�د �6 �� �وا�م ���. �دھد ���طف ��درا�� ��

و�ن ��و�� ����م �6 /��� ی 6و@= /��� ام �6 ����� �9ل �وھرش را از د�ت داده و . »/ودت اورا �3 ����3
�زرگ @��ر 	رز�دش را �� �����3 �زر���ن 6رده و �� �>�ب 	ر���ده ا��=، ��د�ل �� ����ه ���دل ا�د��� ھ�ی 

/��� ی 6و@= �6 درآن از @��ر �رادر �= �ن آ��ن . و��ز��ن آر�����ی واEی �= �روه ����3 ا	"�����ن �ده ا�ت
�ر�وط �= ��ز��ن ا�ت و�� �*ر د�ر �� ا��>� 1+و �روه �����د �'د از �ذ�را�3 ر	$�ی �رادر �زرگ و �روع 

  .ا�ن /��� 
�6م ا�ت���� /��� را �رک ��>��د و �و31 د�و6را�3 ا1#ن ��ده در

  روش �6ر ی 	ر�د و �ر/ورد ��ّد�ن ھ� ی آ�روز

�$� ھ�ی �6 ���د وا
دی ��Kو��ت آ�وزش آ�را دارد وارد ���وم 
���ت ���6/وا�3 �6 . �� �رور ز��ن در�>3 از �
�د 	ر. درواA9 �وع آ�وزش ����3 �ود طوری ��ظ�م �ده �ود �6 �رای 
>و�ت و9ت ��>وک و �وال �را��ز ����د

��ل روی او+�ع ����3 
و وا
دی �
ت ��م ����ت ���6/وا�3 در واA9 در دو �/ش �6ر ��>رد�د؛ �>3 ���ره و �
�6ور ود�ر، ��ز �ری آ��ت 9ران و روا��ت د��3 و�$���� ی آن �� �
وه ی �*���ری �6 از���ب 
���6ن و9ت  

از ���ش ھ�ی آزاد��/ش در���ن ��ز �/ش  �رور �� ��ر�/@� ی �'ض. ورھ�ران د��3 �� /ورد �ردم داده ���د
��Kو��ن د�ر@ون ���د ر+��3  . د�ر از �6رھ� ی �ود �6 در
د د�ت ���3 �� �����6 درا�ن �ورد ا���م ���د

. و���د 1�3 �ور ��ز ����ت ����� دا���د �6 �� 
ق ار���ط �� آ��ن و 
ق آ����3 �� ا1+�ی ����ت ���را �دا���م
�$� ��دی را �/�طرا���ت �رادران �ر6ت ��6ده ��ظ�م 6رده ا�دوا
دی ا��دEل ��>ر
	ر�د و وا
دی در . د �6 ا�ن �وع 

آن ز��ن �� د��ل �/�را����ی داغ ��ن در �>�� /��� ھ� ز��ن زد رو��*>ران �Hر �����ن و 1���ی د��3 �ده �ود�د 
*��د؛ در و+'��3 �����د �6 در �ر�وط�ن �. و ھر6دام 
دا9ل در�= �>�� /��� از �/�را�A�� 3 �ده �ود�د�� ���<

را ا��/�ب ��>رد�د ! �ورت �روز /�م دو�ت ��وا��د از �/�را��ن و �و�ود�ت �>�� /��� ھ� د	�ع ��6د �ذا راه آ����ر
�� ا�ن د��ل ھردو، ا
���ط Eزم را �>�ر . و ا�ن دو �*ر را ��3 �ذا���د �6 در ����س ��'� /وا�3 �/�را�3 �����د
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�$� ھ�را درھر��زل طوری �دو�ر . �� دو���ن و ھ�رز�����ن ��ن ���/�� ��و�د ��ر	��د

وظ �روی ا�ن �
  .��>رد�د �6 �9# د��ل �و��3  �رای ر	ت و آ�د ا1+�ء در آن ��زل و�ود دا��� ���د و�= �را��ز ����د

آزادی را در�/��� ام �3  �/ن �*�ن از 	ر�د �رای �ن �6 در �ر�و راھ������K ی او و ��Kو��ن د�ر ر��دن ��
	ر�د �� ا��س ���ن ���3 اش و ��Kو������ش �رای �رد�3 �6 درآ�ش 	$ر ���و/��د، . �رورا�دم  ��>ل ا�ت

او�� ھ��ن ا�دازه �6 از �
رو��ت �= �*ر 6را@3 وان ھزاره ی ��'� ر�T �3 �رد از�
رو��ت �= . ���و/ت
	ردی �6 �� د�ب ا�پ ���� �ده و���6 �ده �ود . ��>��دھ�وطن از�=، ���ون و ����= ��3ّ �ذھب ��ز 1ذاب 

�= ��'� ی ��ود �= �*ر ازھ�وط��ن  �3�ّ �ذھب از�= �ود �6 	ر�د از او �)ل �= �رادر داد/واھ3 ��>رد و اذھ�ن 
درد 	ر�د درد /��� ی �� �زر�3 ا	"�����ن �ود و . او ھ�� ی ھ�وط���ش را دو�ت دا�ت. �ردم را �� 9+�وت ��>��د

��و��� ھ�وطن �
رو�شر��� Tھ�ی 1دا��/واھ3 از �1ق ا��/وا�ش ز���� ��>��د . �ش ر� ��ازا�ن ��ت �'
ا	"�����ن را �� د�ر « : ��*ت . و/واب ر	��ن ا��)��ر �ده و ا
����ت 6ر/ت �ده را از/واب ��دار��>رد
��3 �1طل و��طل ���ده ا�د و ��د�ل ��  �6ورھ� �$���� ��6د، �� ا�ران و1راق �$���� ��6د، @را ����و��� ��روی ا��


ب �وی �= 
>و�ت ���Eق ر�وت /ور�ده ا�د�� 3�؟ ��Kو��ت 1ظ�م اش ازاو �روا�� ی ��/�� �ود �6 »�
  . ��1$��� �� دور �رد�ش دو�د و�را���م در آ�ش آن �1ق �و/ت

  �ر/ورد ���ح ��ر���6ت ������ت و ���ح �ذھ�3 �� 	ر�د

��ل رو�ن ا
ز ا�#م دا�ت ، در�*�� ھ��ش �6 ا6)را در�زوه ھ�ی ا�وز�3 ��ز��ن ا�'>�س ��>رد، 	ر�د درک و �
/ط رو�ن ��ن /را	��3 �6 �� ��م ا�#م �� /ورد �ردم داده �ده �ود ��>��د و �� ا��دEل �� ��وه ا����ء و 
>م 

او ��/وا�ت �رای �ردم . �ناو د�ن را �رای �ردم ��/وا�ت �� �ردم را �رای د. 1$ل و ��طق، /را	�ت را ��6ر ��زد
 �*��ر��د�ده و 	$ر زده �و�د �6 د�ن �رای �/د �رآ��� ���ت او 1# وه �را��>� �وھ��ون را ���م 6رده �ود درس 	
 �6 A��� ق و�$
را ��ز �زد 1#�� ی ���د ��ر1�3 ا
�د ��1م /وا�د ه �ود، �'�و��ت و دا���3 ھ��ش �� ا��س �

. ی از ا�#م دا�ت �6 ���ت �� 9راKت 	$�ھ�3 	رق دا�ت» 9راKت �د�د«�وار �ود �ذا درا�#م ����3 6رده �ود ا�
اورا �6 در واA9 �����ر آزادی �ود ��ورت /�ر@�م  56و  1355دا��ن @��ن ا�1$�د و د�د ��ه در�����ی 

در�ورد ���ح @پ )�وت ا�ن اد�1ّ  . ��ر���6ت ھ�ی ر�9ب �وع ا	"��3 و ��������ی ��ظ�ھر و 1وام 	ر�ب ��د�ل 6رد
�� 	ر�د و �ر��ن �ر�وط  ��57ر���6ت آ�روز، ر	��ر ظ������ ی 
���6ن 
زب د�و6را��= /�ق �'د از6ود�� ی ��ل 

��1ّل 
زب �� ���� 	ر�د را �6 �
�وب ا�$�وب  /��واده و ھ�� . او�ود �6 ازدوران ���رزات دا���و�3 �3 ���/��ش
	���ل ���ول �درش را �� ��ر
���� �ر�ن �>ل �>��� وا1دام 6رد�د و ی ���+'*�ن �ود ��>� @��ر �*ر از ا1+�ی 

�ه و ز�دا���ی طو3�E �دت 	ر���د�د�و��س /وا���د �9ل 	ر�د و . �'دادی از ھواداران ��ز���ش را ��ز �� �9
*ن ا	"�����ن ھزاران ���د د�ر را ����ن ��6د ا�� �و�� �$د�ر @��ن ��ود و ا�6ون درھر�� �6 �� ��د ��دای ��>ون 6

��'3 رو�ن ���ود 1>س 	ر�د ��ز در آ��� ����د ���ره ی �����ن ا�ت و��� ی از ا�د��� ھ�ی ���د او �6 ھ���� 
�و
�د در�1ل، ���رزه 1��� ��'�ض �ژادی، �
و ا���داد و�ر9راری 1دا�ت در���'� �ود، ھ�@ون ��'3 در/��� ھ� ی 

/��واده اش را �9ل �1م 6رد�د ، ���ت د�ر �'د از ا1دا�ش ��ز �� �� ا��>� 	ر�د و ا1+�ی .  ھ�وط���ش رو�ن ا�ت
در
���>� 	ر�د ا/وا�3 ��ود وا�د��� ی او �� ا/وان ا������ن ����ر .  او ا+�	� 6رد�د؛ �ر�ش را ا/وا�3 �و���د

�� دا�ت�� ��روی از /وا�دن ھر ا)ر ا�زا�. او ا)�ر 
�ن ا����ّء را /وا�ده �ود و ھم آ)�ر ��ر6س و ���ن را. 	�
���د	ر�د، ھم ا/وا�3 ھ� و ھم ��ر���6ت ھ� ی آ�روز را ر�9ب �'��ر ��>رد �� دو�ت و �� . �و���ده ی ا)ر ���ت

  .د��ن

ا��ّ آ�@� ���ح �ذھ�3  ��'3 @� در @�ره ی ا	راد و @� در ���س 
زب و ��ز��ن ���ت �� 	ر�د و �ر��ن �ر�وط �� 
���ت، �>*�ر، /��رزدن از ��ت در���س . و6را��= �� 	ر�د و ��را�ش ��وداو روا دا���د، ��6ر از �ر/ورد 
زب د�

  . دو�ت، �9���ی د��� ��'3 ��را�ش و 
�3 �>��ت �� ار����ن ��رون �رزی �6 ��ر�. آ�را )�ت 6رده ا�ت

  ا	>�ر 	ر�د وظر	�ت ���'�  

ا�ن ��>ل �ر�ن �6ر��ت . ��و���مآ�9ی را�د ر���3، �رادر ���د 	ر�د از�ن /وا��� ا�ت �6 /�طرا�م را از 	ر�د 

� �و�ت. �6 ���د ا���م �دھم*�
� و دو *�. /�طرات 	ر�د /�طرات �= 	رد �1دی ���ت �6 ��وان آ�را در�= 
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�ر���3 �6 �/�طر د	�ع از�6ور و . /�طرات �= �ر��ن ا�ت �6 او�� آ��ھ�ن ���د�ده ی @ون /ودش �����ذاری 6رد
وز �رای �'ض از�ر����� ی ����3  ��رو�3 و ذی �*وذ در��ن 1وام ا���س و1وا��3 /�طرات 	ر�د �� ھ�. �ردم 	دا �د


ب ا�د��� ی �ود �6 ھم . دا/�3 وا����  �� آن در
>م ��6وس ا�ت واز آن �� �ّدت درھراس ا�د��	ر�د ��*>ر و 
رزا�3 و �ر���ری �� ھر�ورت �ذ��� از�$د ������6ی ���. /ود وھم �زد�= �ر�ن ��را�ش �� /�طرآن 9ر���3 �د�د

ا����ھ�ت �6 ���ر �� د���ری 	ر�د و �'دھ� ��#�3 �دن ��ز���ش �د �>3 از 1وا�ل، 1دم ظر	�ت ���'� و 
ا�ر @�د�ن 1وا�ل �رای ازھم ���3 �ر��ن 	ر�د و�ود دا��� ���د . ا	>�ر �1و�3 از �ذ�رش ا�د��� 	ر�د ا�ت

�و�� �� ھ�وزھم . �د ا�ت ���ت �� ���'� ی 1$ب ���ده اش��ورت �زم �>3 از آن 1وا�ل �����ز �ودن ا�د��� ی 	ر
واز���ب د�ر/�طرات 	ر�د، ر�T 	ر�د و ���دت 	ر�د ����وا�د . ���'� ی �� ظر	�ت �ذ�رش ا�د��� ھ�ی اورا �دارد


��� در��6ر �ردم 1��� �وروی . ��ّزا از��ز���ش �طرح �ود���ز���3 �6  
دود ��م 9رن �6ر 6رد، ���زده ��ل ��
���ق �$�و�ت 6رد، 
���� آ	ر�د، ��وه ھ�ی 
���ت از �ردم را در�را�ر����ران ھ�ی 
>و�ت و9ت و در�$��ل آزار 

راه ور�م /ود6*��3 �� ا1+�ء و . واذ�ت  �ردم �و�ط �روپ ھ�ی ���O و راھزن در���طق آزاد �ده �� �6ر�ر	ت
�6ر ��ن از ���ب �ردم . �����ن 6م �ظ�ر�ود�د�ردم آ�و/ت، ا�وھ� و�6درھ�ی ورز�ده ی را 9ر���3 داد �6 درا	"

/�طرات 	ر�د، /�طرات  ��ز�����ت �6 در . ��وده ���د ا�� �روھ��ی ��'3 �وا	$���� 1��� آ��ن ا�+�ء ��>رد�د
وا�*��ی ����3 و ���وس �روری درا	"�����ن �� دا��ن ��روی د	�31 آھ��ن در دو���� 1��� �����>�ران �$�و�ت 

	ر�د از ���� �>3 از . روزی ظر	�ت ���'� �� �رای �ذ�رش اا�د��� ھ�ی ���د او ��E /واھد ر	ت �$�ن دارم. 6رد
 3����ره ��ن درآ���ن �Hزده ی �6ور �ود �6 ���ره ھ�ی د�ری @ون، �1د: وا
دی، ا����1ل 
���3، �و�1 3

�ری 1��دو�ت و دھ�� �ن  �ور، @�ن 1�3 ا�وذر،1�3 ��ه داوری، ��د@�ن ا
�دی، �ردار���د ھ���3، و)�ق،��
���ره ھ�ی در/��ن �6 ھر6دام �رای ���� ���رک 1ّزت آ	ر�د�د ��ا�ن 
�ل ر����9 ���ی . ����د /ودرا �� د���ل دا�ت

وا��= ���ذ�ت ز��ن . �= ز��ن  �ود �6 �ردن ��م ��ن را �رم �3 ��رد�د.  ر��9ت �� آ��ن د���3 6رد�د
و ا�ن ���ن ��دھد . ھ�ی آ��ن را ازدھ�ن ھزاران ھ�وطن ور���� ھ� �3 ��و�مو�"��را
وال، ��، 3���9 از /وا��� 

�6 	ر�د و ��را�ش �رای ھ���� درد��� ��دارد و ��ورت ا�وھ�ی ��ک و ��و�دان در��ر�. ا	"�����ن ���د��رھ���د 
  . وراه ورو ش ��ن ���. ���ز ز���� ��

��Eر�ن ��� �رای �
و ا���داد داده ا�د ؛ ورز�ده �ر�ن �6درھ� /��واده ی ���د 	ر�د ر���3 و �ر��ن �ر�وط �� او � 
ی �ر6زی ��ز��ن را �/�طر �ردم و وطن و �/�طر ا��$#ل و �*3 �رد�3 �رای وط�داران  و �ر9راری 1دا�ت  

�و�ت �ردم ��آ��ه ���3 از ����"�ت زھر آ��ن د��ن  آ��ه، �� ا�د��� ھ�ی 	ر�د . ا����31 از د�ت داده ا�د/
�و�� ا�ن �= ا�ل ا�ت �6 ��روھ�ی �����ز و����ده در�= ���'� . ���ری از�وارد 9ر������ی ��ران �� �ذ�ر �ر	تدر�

ا�ن �و��� ھ� �رای ����6>� از 	ر�د ���/ت �دار�د و . 1$ب ���ده �زر��ر�ن ���را �رای ا�راز د�د��ھ��ی /ود ��ردازد
��>ل ا�ت ��ور ��6د �6 @��ن ��'3 . �= اد�1ّ �� �ظر ��ر�د   �� �� روش �6ری �ر��ن �ر�وط �� او آ����3 �دار�د،

��A آوری /�طرات 	ر�د . در ��ر�. �$�و�ت ا	"�����ن و @��ن ا�وھ�ی ��ک و و�دا���ی ��دار و�ود دا��� ا�د
ود و��ر�/@� ��ز��ن، ا���د، �دارک ، �6ر6ردھ� و ا��>�رات �6 �و�ط ��ران او /�ق �د دا�رة ا��'�رف 9طوری ���

و�ن 	$ط �� �1وان ادای �>3 از ��Kو��ت ھ�ی . A�� �6 آوری و �دو�ن آن از�وان �= 	رد و دو	رد /�رج ا�ت
	ردی، ا��ر�3 �� آن ���وا�م وا��د�6 روزی �� �دارک ا�>���ت و��A �رو�� دو���ن د�ر از����6>� از 

  .�د ��و���مز�ر��طور9�����ی ��ر3����6 و �ذھ�3 ��ن ���م �در�رده ا�د در��ره 	ر

  ���ن ���3 	ر�د 

	ر�د دارا ی ���ن ���3 و��A �و
�دی �ود، او�� ��روی از �و��Eی �زرگ  ��. در����وی  ا���ن �م �ده �ود�� 
او . ھ�@ون اودر6وره داغ ا���ن ��ز �و
�دی 
رارت ����د وآ��ه �� او در ا���ل ��  ������ن و
دت ھ�راه �ود

او در�وا�3 در�
)��ی ھ�ی داغ ���ش . ��د�د �6 ���د دو��ره �� آن ر�'ت �6دی » ��ر�ده از�����ن« /ودرا 

��ره اش . دا���و�3 آب د�ده �ده �ود و ���� ی 
ز�ن �3 �ر�ده از �����ن از آن ز��ن در��ر و�ودش ا)ر 6رده �ود

��3 و ا���ل �� آ�را �ر�ده از �����ن �1ق �ود �6 از	راق  �3 ����د و درظ#م ھر �ب، درط��'� ی ھر ط�وع �
  .	ر��د ��>رد
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�3  ��ز��ن ��ز �� �������3 	ر�د ز�د�3 �3  �����ذاری 6رد ��و���ی ا�	ر�د در��ل ؟ ��ز���3 را �� ��م ���ھد�ن �
او �ردم ���ن را �را��س . �ود) ���'� 	�9د ط�$�ت( ��>رد�د �'�ر ا��را��ژ�= ا�ن ���و�1 ���'� �9ط �و
�دی 

����ش از���ن �� دور ا�ن �و+وع �3 ��@�د �6 )رو���ی ط��'3 ���ن �6 �ر�وط �� �ذھب �$��م ��دی ���
��>رد؛ �
��ر�ر	�� �ده ا�د و ا�ن ا�ر ��1ث �ده ا�ت �6 �ردم 
���م ��ر�ت ا�ت درھر�6وری �و�ط 1ده ی �'دودی د ر ا�

�ود ��'دا��3 در���ن،  	ر�د �'�$د �� و. �� دو د��� ی 	$�ر و3�H �$��م ��د ی �و�د و ط�$�ت در �وا�A �و�ود ����د
او �ردم ا	"�����ن را ��ز �� ��'� و��3، ���ون و . �ود �6 ���ن �� �وی  �>��ل و�ردم ��وی و
دت در
ر6ت ا�د

او ھ�� ا������را �� �1وان /��*� ی /داو�د در ز��ن ��دا���ت �6 �وظف ا�د . ���=، ھزاره و از�= �$��م ���>رد
او�'�$د �ود ھر6س ����وا�د درا�ن ���ر ��م �ردارد از �9	�� ی �>��ل و��ر ا�3 : . 6ت ��6د�� �وی ��6ل �ط�ق 
ر

درآن ز��ن ھر���رزی �6 درھر �و�� ی ا	"�����ن �رای . ��ز �����د و�را���م در��ن زار ������م Hرق ���ود
���دا ���د ��>رد از �� 3�	ر�د �� . ی �رادران 	ر�د �
�وب �ود �ر9راری 1دا�ت ���رزه ��>رد و 1��� ا���داد دا/
او �� ���� �� ��روان �ذاھب �و�وده . ��W �ظری، �را�ش ھ�ی 9و�3، 	ر�9 ی و���3 ���رزه ی �3 ا��ن دا�ت

���روع . درا	"�����ن ��>ل �دا�ت ��>� �� ا	راد �ر�����ی @پ ��Kو3���K  و ��ر3����6 ��ز در��ری �دا�ت
1��� �ردم ���م 6رد و 
زب  �1357ل �$�و�ت  1��� 6ود�� �ران در � W�� ل��
	ر�د 
>و�ت و9ت را �� �

و�>��� و  �1358'د ازد�ت ��ری 	ر�د ر���3 و �
�ن ر+��3 در��ل .  د�و6را��= /�ق را ��9ل  �ردم /وا�د

��� ا1#ن 6رد و » 
زب د�و�6ر��= /�ق«ا1دام �و�ط �>��� �ران ���ز��ن ���ھد�ن ���+'*�ن ��ز ���رزه ��

�$� ھ� ی ��6ل آ�وزش د�ده �ود�د �� �وی ���� ھ� �وق داد
��ز��ن . ا6)ر�ت ا1+��ش را ���ول ز���ی �6 در
از�= طرف  د���ری و ���6ر �����ذاران ���/�� �ده ��ز��ن �و�ط  . در��ر �= ��W زودرس دردو���� �د

�ط �ردم ا���د �ده �ود�د و�� 
>و�ت و9ت و ازطرف د�ر �
�ل �3 �ظ�3 ���� ھ�ی �$�و�ت /ود �وش �6 �و
. 6دام �'��ر ارز���د و روش ا�و�3 �6 ��6ر�ن ���ھت �� راه و روش 	ر�د  و��ران اودا��� ���د اداره ����د �د

�$�  ھ�ی ��ز��ن، در���ن ���ش ھ�ی آزاد��/ش ��ز��ن آزاد��/ش 	��ط�ن �� رھ�ری ���ر1ر	�ت ��ورت 
در
ی �6 �را	راد و��/� ھ�ی �ط��3 /ود ���ط ��6ل دا�ت و �*�W ��ن ��  ����. �= ا�وی ��9ل �9ول �طرح �ود

ا �6 آرزوی ��>�ل @��ن ���� را دا���د ��ورود . م . ا1+�ی م. ا�ر��ز��ن و �ط��ق ا�1$�دات ��ن 	�ر���د
در���� ھ�ی ����ظم �رد�3 و �� ��>�ل ���� ی �6 �ط��ق اھداف �����ذاران ���د و ��ز��ن 
ر6ت �6د راه 

�6 ����ی دا/�3 ��ظ�م ھ� �)ل �رض ��ری ���م ���� ھ�را  ��1360ز��ن در��ل . طو3�E و د�واری را ���ود
	را�ر	ت، ��روھ�ی �ظ��3 اش را از ���� ھ� ی ��دان و Hز�3 درو�Eت �����ن 	را/وا�د و دژ ���
>م و ��/�ر �� 


� در /د�ت ���� ی  ��ظم و ��و�� �رای ��. �ذ�ر را در�ش �ل �����ن ��/ت�ز�����ی د�ر، ���� ی �6 درآن ا�
  . ا�د��� و 
���ت از �ردم �ود و @��و�ران از آن ھراس د ا���د

  ر���ت 	ر�د و �و	$�ت ھ�

��ل 6رده ر�د 
او ھد�� ی ا��3 �رای �9ر �وان و �ردم �ود �6 در/��واده ی ر���3 در���� ی �و�� �در و��در �
. و ��م ���م دا�ت 9وی اEراده و ���د ا�د�ش �ود ھ�ت 3��1 و1زم آھ��ن  دا�تاو ھ���طور�>� ���� ی 9وی . 6رد

��#�ش را  در��6ل �� ����ن ر���د و ��س در�>3 از �'��ت وزرات زرا1ت �� 
�ث �6ر��د ا�*�ی وظ�$� 6رد
. او �
��ل 6رده ی @ون اورا ���
	���ده ����د . زاردظ�ھرا ���ن ���ر	ت 	$ر وو+'�ت 	#6ت ��ر ا�9��دی �ردم �وان �

از����ی ظ�ھر�ش درک ����د �6 ر���ت �زرگ . �6 �/��� ی 	ر�د @� روء�� ھ�را و آروزھ�را در/ود �3 �رورا�د
ا����3 ا	>�ر و ا�د��� ی 	ر�د �وان را ��/�ر 6رده ���د 3�6 �� آ���3 ���دا��ت �6 او د�ر از /��واده و 

��ل 6رده ی . رگ ا�����ت ����ن ���� ا�ت/����ه �ذھ�3 اش �ر�ده و �� /��واده ی �ز
	ر�د �� �1وان �= �
�$� ھ�ی �ر6ب ازدرس 
��'�د درد���'� را ��/�ص 6رد و ا9دا���3 را در د�ت ا�راء �ر	ت؛  او��ن ا9دام ��>�ل 

��ل 6رده ھ� �ود
�$� ھ� �'�وE �>3 از �
ث ھ� ا�#م و ا���ن، ا�#م و ز��1ت ، ا�#م و . /وا�ده و �
در
ا�ن �وع روش �6ری ���ر�ن �وع  �6ر	رھ�3 ��>ن �ود �6 �وا��ن را �� �
ث ھ�ی . ردا����ی ��*�وت �ود�

�و+�
3 ��>���د و��1ث ���د �� 	>ر و �"ز/ودرا �� �6ر ا�داز�د و در���� �
$�$�ت  ��وا��د �� �= �*��ر �ورد 
�3 از �وا��ن 	>ر ��>رد�د .  ان ����ر 6مان ز��ن �
�ط ����ر ��ر�= �ود و���6/و. ا�*�ق ازد�ن ���رک �ر��د�/

�وا��ن �9#1 . �
ض ورود �� �= ���د و�>�� /��� ��Kو�����را �رطرف �3 ��زد و د�ر د�ن و د��� آ��د ���ود
��در����ت 	ر�د و وا
دی ��Kو�����ی . ��6د و �� ر��>3 را �� �ردن ��ر�د! �دا���د �6 �� �6ر د�ن و ����ت �دا/
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و �'د ��Kو��ت ا���ن آ��ه در��9ل �ردم . ��ن ��Kو��ت �= /��*� /دا در ز��ن �ورد �
ث 9رار ��ر	ت�= ا���ن �
ا��راک در�
ث ھ�ی �رو�3 در اطراف . و 	$ر ��@�ره �3 �ردم �� ا����د �� آ��ت 9رآن و ��T ا��#�Hَ ��ر�O ���د

/د�ت �� ا���ن 1ر+� �ده ا�ت، ا	>�ر �وا��ن ا���ن وا�#م و 6را�ت ا����3 در9رآن و  ا��>� ھ�� ی اد��ن �رای 
�وا	ق �ر . از�= طرف �� آ��ن �/��ت ��داد و از طرف د�ر ��6ب. را ��و�� ��Kو��ت ھ�ی �زرگ ��>رد

ارز���ی �� د�ت آ�ده از �
ث ھ� ھم رو
�� ی ھ�>�ری را �و�ود ���ورد و ھم 	ر�9 �را�3  ھ�ی ا�$�ء �ده از 
�ردا���� از�'���م ا�#م درا	"�����ن ����ر . ��3 را در اذھ�ن ����د ����/ت�'ض �
�	ل د��3 و �ط�و�1ت ر

درا�ن �6ورھ� �را6زی ����د اEزھر و��
وزه . ��*رق �ر از 	�م ا�#م در��ر، ا�ران، 1راق، �ور�� و ����ن ا�ت
ا�� دروطن �� در�=  .ھ�ی 1�وم د��3 �)ل 
وزه ��ف و9م ���دھ� ��ل �1ر روی ���دی و ����3 ا�#م �6ر6رده ا�د

��ر �#ی ھ��ن 9ر�� ا�ت
ا/#ق ور	��ر او@� �وا	ق 9ران و@� �/��ف آن، @� . 9ر�� ی ��3ّ ���ن ا�#م در ا�
��ر �#ی ��'� ا�ت . ���د�ده و�����د�ده ی �ردم،  ازا�#م �����د�3 ��>�د
و در�= 9ر�� ��'� ���ن ا�#م در ا�

ا�#م درواA9 �ر3��6 از �ردا����ی . م ا�#م در/ورد 9ر�� داده �ده ا�ت�ردا����ی ��9ص و���� ��9ص او �� ��
��� و�� ا�#م ر��ر�W . ا�ن �>3 از@���T ھ�ی 	'�3 ا	"�����ن ا�ت. �/�3 و ر�م ور�وم ھر��ط$� و ��9�� ا�ت

�ی 1ر�3 @��ن در
���>� در ��رو ا�ران و �6ورھ. �وره 6ن در�'ض ��ھ� ا�ر��6#ه �*�د ���ز �/وا�3 ��زھم �6	ری
  .�/ت ��ر��� و�و �دارد

����� ��ش 	ر�د و��را�ش ��و�� ا	راط �را�3 �ود�د و�� ا�ن ا��س روی 	رھ�W ا�#�3 وو�ول �� �$ط� ���رک  
روش �6 در1�ر 
�+ر �� آن ���ز��د�م و ��ھد�م �6 ا	"�����ن از�ّر . ��ن �ذاھب �6ر ��>رد�د و �و	ق ھم �ود�د

ا�ر از . �د�دا ر�T �3 �6د و�ردم ����ه �� ھ��ن ����� ط'�� ی ا��
�ر وا�*��ر ���و�د	ر�9 �را���� ی ا	راط3 
�� �ردا���� از ا�#م �6ر  �����56ی K�� "�����ن روی	ل ��'��3  �ر6ب از دا����دان ��'� و ��3 در ا�
� ��

��و3�9 �6 �'�� ھ�ی . �3 �و/ت ��>رد �د ��
�ل ر��� ھ�ی ����ری از	ر�9 �را���� و�دا��� درا	"�����ن و �����6ن

� /��وش 6رد�����را�ن �'$�ب /ط ��3 	ر�د و ��را�ش ھ�وز ���وا�د . ��W درا	>�ر رو�ن ���د ��>ل ا�ت �� ا�
  .6م ��رف �ر�ن ���. �� @�����ی �و�ود درا	"�����ن ���د

ن و آ�Kن /�ص ��زم �6د او �ر/#ف ��ور �'+3 از ��ده دEن �ذھ�3 	ر�د 9�د �دا�ت �ردم  را �� ��روی از د�
�3 او . ��دا��ت �6 �ردم ا	"�����ن ھ�� ��د�ن ��*رق ھ���د �� �د �$ط� ی و�ل را ��دا 6رد�����را�ن ر���ت ا

د1وت �� �'�د و ����دی �� ارز���ی ���رک د��3، 	رھ�3 وا����3 و�>�ر ��ری آن در ز�د�3 /�رج از ذھن و 
��	�� �ود و�= �/ش آن ��Hر زدا�3 از �ردا����ی د��3 و	رھ�3 �ود A��� �6 او در��ن درد ���'� را . ���'� �ود

ر����3 را �6 	ر�د �/�طر آن ز�ده �ود درواA9 ھ�� ن ر����3 �ود �6 �ر
وم H#م .  �ذ�رش ا�>��	�ت �د�د ���د
@و�� ی دار را �3 �
�د ��Hر و ���د1#�� ��د ا����1ل ��/3 آ�را �� دوش ��>��د�د و�/�طر آن ��'�د، ز�دان و 

�� ا�ن �*�وت �6 	ر�د �'�وان ��ل �'د از آ��ن و �� ا��*�ده از���رب آ��ن ��/وا�ت �� آرا�ش 9وی �ر و . �ذ�ر	��د
�طور ��و�� . در��A �زر��ر و��ز��ن ��	�� �ر 
ر6ت �6د �� در�ورت 
ذف 	�ز�>3 �= �ردار 
ر6ت ��و9ف ��ود

� 3/��= �'داد ����ر 6م . � @�د ��ل از ا�'�ر وطرز �*>ر ش /�ری ��ود�'د از���دت 1#�� ��د ا����1ل �
��ز/��واده ھ�ی �/�����ی �6 ھ�دوره ی ���د ��/3 در ز�دان . ��دا����د �6  @را ��/3 ز�دان �د و @را ���د�د

د و �'+3 �ن و�رادرم ا���3 	$ط از �درم �6 ھ�دوره ز�دان ���د ��/3 �و. �ود�د د�ران 6م 6م 	را�وش 6رده �ود�د
  �57'د ھ� در��ل . ازا�'�ر و ���� ھ��ش در ز�دان ���د�� �د �ود اط#ع دا���م ا�� �� �
�ث �= ��*>ر ا�#ح ط�ب

» �ب د��ور« �6 د�6ر ��د �1>ر �و�وی او��ن ��ر در���ن ��� �ر�ن در ا�ران ��دواره ���د ��/3 را �و�ت و�'د
	ر�د در��A ���رز�ن ��3 . �� �ز��Kت اھداف ���د ��/3 آ����د�م  را @�پ 6رد و ازطرف ��6ون ����ر ا����ر ��	ت

در���رش ر����ش از ���� ی �و	ق �ر�ن ھ��ت او در��دا6ردن �/�ط��ن اش /وب 9دم �ردا�ت �ذب ��روی �وان 
��ل 6رده ا��/�ب 3��1 �ود
  .�وا��ن �� ا�رژی ��زه وارد �6ر و زار �د�د. و �

رز�ن ��3، ا�ن ا�ت �6 او �وا��ت اھدا ف ر����ش را، 1��رHم ا/���ق دا/�3 �و	$�ت د�ر 	ر�د ���ت �� ���
��رات ���د /�ق دردا/ل و ���م ���رز درا�ران و ��ر�� �ف �� ھ�>�ری رھروان . در/�رج �رزھ� ��ز ا��$�ل �دھد

�3 در���ق �= 
�6م �� از��ن �ردن �= �/��ف رژ�م و�� . راه 	ر�د درآ���ن ھ�� د��ل ا�ن �ّد��1ت� O��� =�
���د . ���وا��ت ����� ������ش را ��و���د و�و��� ھ��ش را ���وع ا1#ن �6د ا�� در�ورد 	ر�د ���د @��ن ��ود

�ل 6رد �
ا����ر ��د  ا����1ل 
���3 و ��ران د�رش �� زودی از ز�دان �/وف ��@ر/3 از ���دت 	ر�د اط#ع 
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1>س وز�د�3 ���� اش در��ران ا9دام 6رد�د و ار�>�ب @��ن  �د، ا9دا���3 را روی د�ت �ر	��د از���� �� �/ش
  .����ت را  �� ر���� ھ� ��رد�د

   

  	ر�د وارز���

ا�� آ�ز��ن درک آن �رای �ردم . ارز���ی �6 	ر�د آ�را ���داری ��>رد دروا��� A9	A �ردم و�#ح وطن  �� �ود
ر، ا/���ق �$���� �� آزادی ���ن، 
ق اظ��ر ��>ل �ود و �وا�A ��@�ده ی از طرف 
>و���� و�ود دا�ت؛ ����و

آزادی ���ن و ���رزه �� ��'دا��3، ر�وت و . �ظردر�ر�و�ت، در ا�ور د��3 و دو��3 	وق ا�'�ده 
>و�ت ��>رد
وا�ط� ��زی، ر	A ��'�ض �ژادی، اط�1ت از��9ون ا�روز �� ��ن �$�و����ی 	ر�د و ا�)��ش و�را���ن �$�و�ت �ردم 

�ر���� ��/�ن @��ن ارز��� �زء /وا����ی 	ر�د �ود �6 . /وا�ت ھ���3 ��د�ل �ده ا�تا	"�����ن ��ورت 
	ر�د �/�طر .  ر���9ش �
�ل ���ن آ�را �دا���د  واو
�+ر�ده  �ود �� �ر
د ا�)�ر �ر آن /وا��� ھ�ی �ر
ق ا�رار�6د

	>�ر �وا��ن �� ارز���ی ��ا�*'ل ����ن د�د��ھ��ی ����3، د��3، ا����31 و ا�9��د�ش و �� �
ث ��6دن و �و���  ا
��ز���3 �6 در . و ��ا�$وه ی �6 +��ن ا
�رام �� 
$وق ا���ن و 6را����ی ا����3 �ود، ��ز���3 را �����ذاری 6رد

آن آزادی ���ن، راھ��ی �����ت آ��ز ���رزه 1��� ��'دا��3، ا���داد و��*�� 	رھ�3 راھ��ی �$���� �� زور �و�3 

ط�� Wرھ�	 Y�
ب �وی �دا�ت ��ر�ن ���د و���� 3�وا���� �زء /وا��� ھ�ی ��روع . �6  د�ت آوردی  �ز �

��ز��ن �و��3 �ود �رای ا���د ز���� ی ���دل . ھر���3 در���ن �ود �6 در ا	"�����ن آ�روز از��. ���وع �ده �ود
ر آ�ز��ن 
ر	3 از ���رزه د. ا	>�رو طرح ر6ود 	رھ�3 و ا�9��دی �6ور و 
��ت �K�� 3و���3 ز���داران آ�روز

1��� دو�ت زده ����د وا�ن /�و�ت ھ�ی ��ش از 
د 
زب د�و6را��= /�ق �ود �6 �'دھ� ��ز��ن را ��  ���
���
�ر�د� �
�  . �وی 6وھ�� �وق داد و ���ور��/ت �� �رای 
*ظ �$�ء و ا���ت ��ن و���وس ا�

�$� ھ� روی دو �
ور ا���3 ��@ر/�د؛ اول
�*�� ��ورھ�ی د��3 : ھ���طور�>� �9# ��د آوری �د، ا��دای �
	$را�9��دی و 1دم �و�� : دوم. از/را	�ت �� ا����د و ا�����ج از روا��ت �ذھ�3 ود��3 ��9�د  �ر��� و �ز��6 ا	راد

از�= طرف ، /ر�د �����6 ��>ل �ود و از . دا���ددرھردو �ورد ا	راد ���ز �� ��6ب . دو�ت �� ا��9ر �3 �+�1ت
�$� ھ� از���ب دو�ت ���وع �ود ودر �ورت . ���ب د�ر6م ��ب �ودن �����6
	روش ����ری از�6ب �ورد ���ز 

	ر�د �/�طر /�ق ارز���ی @ون 	رھ�W . از/��� ی 3�6 �>��� وز�دان در ا��ظ�رش �ود! ��دا�دن �����6ی ���و�1
	ر�د �
���� 6رده �ود �6 . 6ردن /وراک 	>ری �وا��ن ر��= �'$�ب و ز�دان را �9ول 6رده �ود ���6/وا�3 و ����

�$� ھ�ی او �= �*ر �3 ��>� �= /��واده ا���د
�� ��ردن ��6ب در�= ھ*�� �رای �= 1+و /��واده، . ھر�*ر در
3 �ور ھر6دام در ھ*�� �� �= ا�ر 	رض ��6م �6 	ر�د، �
�ن، وا
دی و 1�. ���م /��واده از آن ���*�د �3 �د�د

�$� ��T �*ری 
�+ر ���د�د، درھ*�� 
�*ر �دون در�ظر �ر	�ن /��واده ھ� �
ت �و�ش ���6/وا�3 9رار ��ر	��د  20
درآن ز��ن �6 ��ز��ن آ�$در �ود�� �دا�ت �6 ا�ن ھ�� ��6ب ���� �6د؟ . �*ر ���*�د �3 �د�د 600در�=  ��ه 

ب ھ� داده �ود�د ا�ن �ود ھر�*ر ازروا�ط �/�3 �����6را ا���ت ��رد و�����6 طر
3 را �6 �رای د��ر�3 �� ��6
	رز�دان �زرگ ا���ن . 1#�� ��ر1�3 ا
�د ��1م �>3 از ����A د��ر�3 �� ��6ب �ود. �و�ط ا1+�ء د���و�س �و�د

و ازطر	3 ھم ا���ن .�د���د�3 ازھوادران ��ز��ن �ود�د و ���وا����د در ا��*�ده از �6ب ا���ن د�ت ��ز دا��� ���
�ورد ا���1د ���6*رو�3 ��و�د �ود �6 آ�ز��ن از��ن ���6*رو���� ھ��ن ���6*رو�3 �'ض �����6ی ���و�1 را وارد 

�ن �و	ق �دم �= ��د ��6ب . +��ن �'��ر�� ���د 1#�� ��1م �ود. ��>رد و�3 �دون �'ر	3ّ و +���ت ��3 	رو/ت
3 ��#1 ���ر، آ�ت : ��د �1دا�'ظ�م �����6ی �درم . م�ر
وم �ر�'�3 را �� +���ت ا���ن �/ر����6/��� ھ�ی �/


3، ا���د 
>��3، ا���د �*ق، ا�ت : ��د�'*ر��1م 1#�� ا����1ل ���Y و �'ض رو��*>ران ��و 
�ت ا�E#م 	
ر @$در��6ب ��/ر�د�د و���دا�م �6 	ر�د و1�3 �و. د�ر �طور �Hر���$�م و �� ھدا�ت ��Kو��ن در ا/���ر ا1+�ء �ود�د

�ول ا��زه از /ودش . و در6دام ���6/��� ی �1و�3 �� �/�3 �*وذ دا���د
�$� ھ� �6 ��� 1دم 
�>3 از ا1+�ی 
! ع ��و���م در ��9ت ��دا 6ردن �����6ی /�ک �ر	�� از 9*�� ھ�ی د�ران ��/�ص. ��ر@�رم ا/���ر ���ش را ح

�� �� �و/3 اورا . 3 �'�رف و ا��ظ�ر 	ورا ��Eی ط�ق ������6ش ��ر	تدر/��� ی �6 وارد ���د �'د از �6. �ده �ود
. �ود 56و 155#وه �رد�واری ��دا6ردن ��6ب ��>ل د�ر ��دا6ردن ���6/وان در��6ل �����ی . ��/�ص ��*��م

�ل و �� �واد ��6ب �دھ�م و �'د �ظرش را �/واھ�م و 
�'د �� �� �وظف �ود�م �� ا
���ط و �����ی ��6ل �� �= �
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����"� �/واھد �ود ا�ر �و�م ��6ل  �� �
وی �د�ون 	رھ�W ���6/وا�3 	ر�د و . رده  ھ�ی ���Eر از/ود �زارش �دھ�م
���م �����6 از�رس ز�ر/�ک ����ن �د�د و ���6/وا��� ��  57)ور  ��7 ���ف �6 �'د از 6ود��ی . ��ران او�ت

�$� ھ�ی ���6/وا�3 از��ر ��6ل ر	��د ز. �'$��ش
و ��6ل �'د از آ�>� ز/�3 �د،Hر�9 . ور�و�3 �����ن آ��ن �د
�O دھ�� ا����ه راد�و، ��و�ز�ون و � 3��
�/ون �د، ��ر د�ر ��9ت �را	را�ت و �ذ �رای �د ھ� �ر��ز /�ر�3  
روز���� �د، �6 �)ل �ذ��� ����/ت �د��ت و 	رھ�W �6ن ا�ن �رز و�وم �ود، و�3 ھ�وز @�م �راه ا�ت �6 رھروان 

  .راه 	ر�د �� ھزاران �وان د�ر 	رھ�W ���6/وا�3 را درا�ن ��ر �ر�ردا��د

  رو��*>ران �ذھ�3 و 	ر�د

ا/ر �>3 از . �ر
وم ��9م ا/ر�>3 از ���� ی رو��*>ران 9د�م، 	ر�د را �3 ���/ت واز ھ�د وره ھ�ی او�ود
��ت  ھ�ی �زد�= �� ��ز��ن ���+'*�ن ���ق در دردوره �$�و�ت  ��ز �ود؛/�  A+و��ن و د�د��ھ�� و �وK�� ��

	ر�د ���ره ی « ا���ن �� آ�9ی را�د ر���3 �رادر ���د 	ر�د ر���3 �*�� �ود. ��ر���ی ��ز��ن ��6# آ����3 دا�ت
ا�ن ��1رت ��ده ی  .�ن �� ا
�رام ��1$3 �6 �� �ر
وم ا/ر دا��م و ا
�را�3 �6 �� را�د دارم» �3 د����� ا�ت 

ظ�ھرا �$�ول را ���3 از روان ����3 ا	"��3 در ��ره �ذ��� ھ� و�� 
�ث �= �و��ف �� ��و�ری ������ ی 	ر�د 
�ن �� ا/ر �ر
وم ����� . »ا	"���� �رده اش �د �داره و ز�ده اش /وب« �$ر��� +رب ا��)ل �ده ا�ت �6 . ���دا�م

�6 در 6و��� 
دود �= ��ه ا	�/�ر �ذ�را�3 ا���ن  �1985/�و�� در ��ل . آ����3 دا��م و�� د�د��ھ���ش ھ��و�3
را دا��م و �وان د�ری �6  ازھ�راھ�ن ا/ر �ود �� ��م ���'�ر �/3 �� �ن �'ر	3 �ده �ود و�'دا ا�ر�>� ر	ت ��ز 

 �/ش از�= . ز�د�3 ���رک �= ��ھ� �را �� د�د��ھ��ی ا/ر و ���و�1 اش ��6# آ�����/ت. ھ�رای ��ن �ود
()'�& ھ ا�$	ا در��رد �#�"!��  ا
  ��د �� آن . رو����	ان ���� ا
	ان � ��ا��� ط	��ار ���� ا
	ان ��د��

ھ,ی م-

� ا��� ھ#� و�0 دو�� ا
	ان ، .ا   را ()6& �����6 و ��اه و���اه 4'3 . م . 12,�، 12,� رو����	ان و �
) 
ن و ��وت . ��8 ��	وھی و� دار �� ا
	ان 62: ���9د�#�"!��   
(��8 رو�, و 7�) �	�7م ا�-	 ��> �
��روز4ر ��ی ��د �� ا
	ان ر��� ���9 و �� .9ور 4ه ()'�& (�1
& �� راز . ا��ک و د�#�زی ���9	 ھ�6  �=	 را دا

ن ��6	و
� . دل ���9��4ھ,ی ��9	ک A	ا ��
ی و د����B ی آ� 9ن �0 .	���م �
6 �� درا
	ان 2 و0�C ازا�و
��د؟ 7	�0 (زه   �6") 	�,� 6�6 و ا�$ل �ر 4	���� ��	 ������6 �� در12,� ز��04 Eا� ��
��ار
�، 0�7 در��

����م 06�F�!� ھ �� ����1Gا���Bم .�م از �ز�ن (���7ی ا�)�
� �� �#�"!��  .���� و �,�� . 2>ھ6ن ()'�& �
� ���) H'�'() �(I �� 	-ا� ����  �� �� �Cع وKاو �� �دو �#1	رزان . �,�� ر67� هللا ا���ری از�1 �� �!�

N7 �=	 �� روز4ری در�ز�ن �M	ھ3 7>�0 ا�-	 ��د و �!� �� مIب ��ان و�� 3
�C.م . �� P�A و از �ا .���

�B  .��ا�	د H'�'() �� 	-د ا��� �	�7م ا�� ��,�ن  ��9ن ھ3 در�
 ا�-	 �� در �	ا�. اCان �$& آ	-
	 ��اFت د

�#2�0 و	Q ی#�G R� م... ی 
A H	ا �4ھ,�
ا �ر �����6، �,�ای . م. C	ار��-	�� �� � و�2د �>د
�0 د
4ھH ()'�& ���	د و4ھ0 ��,3 ���	د �� آ�ن در �8  �

H را دور(	 از د�#�"!��  را �>د
S ���د وز��ه ھ

�����6� ��	7 H
�,�ا .
6م دار و��ارش �� �  ���6ا�3 �	) ز�ن �� S
� �EAر ��ره ی �0 د�1�� ��د؟ �-	 
 &�Gر �	د و آ��Bر ارزش �'U �	د؟ �-	 ا�6$
ّ�0 از ����-Vارش آ��Bر ا) �� 0�Xن  ا�د�1ل �	
� �	��؟ ��ام �ز�

I	ی، ��� �1Gا���Bم .�م، ��� ،U�Y0، و�
�G ،06'�� و�� 702 ا�ن ظ	�7# ، ��� ر��� 7#��0 وا�7ی ھ
ه، �E'�ب، ��� �1Gا�#Rم، 7��، ��� �1Gهللا و� 0'G لRازآن ... و� ��0 �ره ھی �� د�1ل �	
� ��1د��؟ �-	 �#��

د0C، طرق، �	
3، دا��	��& و�ه I ،0BY0، وا(�I ،ت��I یCه ا��؛ �$& ا���0، آ��دف ز��ه �M) N#7	� :62
�06، ا�7ی �	�7 �	گ و �!'���� ... ، �6Iی و���6 دا��	��& و�ه ھ) �
��اری از ا��
�9 ی �	. N�B!) ��

 0��3 و رو7Gر�C   
���؟ و ا�	����؟ �� �ط	 ا�7ی ا��
�9 ی ��ام �1رز �'0 ا
  �Cر ()�M& �	ده 2ن ��ا�	ده �
���؟ و ا
  �Cرزن و ط�& �0 �	.	���ه � �
  �؟�� 2	م ط	��اری از 
ران �	
� ()�B	 و (_	

 �(�I  �6ن درھ�#�Xای ا��,�
� ر��06 را � درود �	وان �	 روح .�H و ارواح ط��1 ی (6م 	� ��,�
د واره ی 
و�� و (�Y	 آن در�B'7 ھی �	ون �	زی و B� H1�2 	� Hرا�
رم از (�Y	ات ا��
�9 ھی او وA(�6 ���ھ3 و ��


� 4>اری �B7 H1�2ق �9ز�ن �'&  و.� �2 �) N'2 ه�,G �� ا	ن آ�
�0 از دو�� 

#3 و��� 	-
	 در�	I� د
��	�-�.  
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شده افشا لیست مبنای بر احمد زبیر رستمی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

27صفحه   فارسی هالند لیست در شماره 1179  1 

42صفحه  1169 التین هالند لیست در شماره   2 

38صفحه  1252/ تایپی  1182قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

رستمیاحمد زبیر  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید احمد زبیر

سخی غالمداکترشهید  پدرنام    2 

هجری شمسی 1340  3 تاریخ تولد 

ساله 18 اسارتهنگام درسن     4 

تحصیالت درجه سمستر اول در انستیتوت تربیت معاون داکتر  5 

 6 شغل محصل

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

رستمی راشد احمد انجنیر ـ برادر  11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کابل ـ قلعه فتوح  12 

کدام محل اسیر شداز  از منزل مسکونی شان  13 

 14 مزار احتمالی شهید در یکی از گورهای دسته جمعی پولیگون پلچرخی

برادر شان اسیر و به   3همراه پدر و  1358ثور  28شهید احمد زبیر رستمی به تاریخ 

ـ 1501ـ داکتر غالمسخی رستمی )پدر(   1500. به شهادت رسید 1358ثور  30تاریخ 

ـ احمد فرید1503جواد ، ـ احمد 1502احمد ضیا،   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  رستمیاحمد زبیر شهید مشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  زبیر

سخی غالم  2 نام پدر 

روغتیاپال اول صنف متعلم  3 شغل 

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس 

 

 

 



Ahmad Zobair Rostami رستمی زبیر احمد شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1504 1504:  مسلسل شماره  
افغانستان کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   

افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Ahmad Zobair Rostami                                                                        زبیر رستمیشهید احمد Page 2 of 5 

، برادربا همکاری : انجنیر راشد رستمی                                            تهیه و تنظیم : شراره بلخی               
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1169 Page 42 

2 Date of execution 30.02.1358 approx.(21.05.1979) 

3 Name Zobeir 

4 Father’s Name Gholam Sakhi 

5 Education / qualification Pupil For Med. Tec. Assistant 

6 Address  

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Ahmad Zobeir Rostami 

2 Father‘s Name Dr. Gholam Sakhi Rostami 

3 Date of birth 1961 

4 Date of arrest 28.02.1358 approx.(19.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 18 

6 Education / qualification student at the Kabul-University 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

درخواستی اطالعات توضیحات  شماره 
رستمی راشد انجنیر دم ولی   1 

منزل تلفن شماره   2 

گوشی تلفن شماره 004917661299695  3 

2-2)  الوترن کایزرس ـ آلمان )   Germany- Kaiserslautern سکونت محل  4 

rasched_rostami@yahoo.de  ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/rasched.rasched بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 20.10.2014  7 

 



Ahmad Zobair Rostami رستمی زبیر احمد شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1504 1504:  مسلسل شماره  
افغانستان کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   

افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Ahmad Zobair Rostami                                                                        زبیر رستمیشهید احمد Page 3 of 5 

، برادربا همکاری : انجنیر راشد رستمی                                            تهیه و تنظیم : شراره بلخی               
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 



Ahmad Zobair Rostami رستمی زبیر احمد شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1504 1504:  مسلسل شماره  
افغانستان کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   

افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Ahmad Zobair Rostami                                                                        زبیر رستمیشهید احمد Page 4 of 5 

، برادربا همکاری : انجنیر راشد رستمی                                            تهیه و تنظیم : شراره بلخی               
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



Ahmad Zobair Rostami رستمی زبیر احمد شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1504 1504:  مسلسل شماره  
افغانستان کابل 23:45 ساعت 1358 ثور 28 اسارت تاریخ   

افغانستان کابل 1358 ثور 30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Ahmad Zobair Rostami                                                                        زبیر رستمیشهید احمد Page 5 of 5 

، برادربا همکاری : انجنیر راشد رستمی                                            تهیه و تنظیم : شراره بلخی               
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 



Mohammad Asef Refaiy  محمد آصف رفاییشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5028  5028شماره مسلسل  

کابل / افغانستان1360دلو  26  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Mohammad Asef Refaiy                                                                     شهید محمد آصف رفایی Page 1 of 2 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

شده افشا لیست مبنای برمحمد آصف رفایی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد آصف رفایی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

اییمحمد آصف رفشهید   1 نام  

پدرنام  ابوالقاسم  2 

هجری شمسی 1332جدی  2  3 تاریخ تولد 

ساله 26 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل پلتخنیک کابل  5 

 6 شغل معاون شرکت برق هرات

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 1پسر و  1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-1

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس هرات بازار خوش کوچهء سرطبیب  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی شان  13 

 14 مزار احتمالی شهید نا معلوم

 5029سید ضیا  نیز با شماره مسلسل شهید برادر خانم شهید محمد آصف رفایی  به نام 

در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.   
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر محمد آصف رفایی  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Mohammad Asef Refaiy  محمد آصف رفاییشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5028  5028شماره مسلسل  

کابل / افغانستان1360دلو  26  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Mohammad Asef Refaiy                                                                     شهید محمد آصف رفایی Page 2 of 2 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Asef Refaiy 

2 Father‘s Name Abul Qasem 

3 Date of birth 1953 

4 Date of arrest 26.11.1360 – (15.02.1982) 

5 Age at the time of arrest 26 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place - 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

و واسطه جناب هادی )وحید جان و آرزو جان ( همسر )آصفه حسینیان( و فرزندان شان 
 امیری از موسسه خیریه سید الشهدا ع

دم ولی  1 

تلفن منزل شماره 06155825332  2 

 3 شماره تلفن گوشی 015782374234

Euler Weg 1 64347 Griesheim /Germany سکونت محل  4 

Arazoo842@yahoo.de ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/hadi.amirzada بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 31.07.2015  7 

 



 Sayed Baqir Shah سید باقر شاه روحانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1517  1517شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1358حمل  9  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  6  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sayed Baqir Shah                                                                                  سید باقر شاه روحانی Page 1 of 5 

با همکاری :        سید محمد علی صادقی    با معرفی : جناب          بلختهیه و تنظیم : شراره   
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برسید باقر شاه روحانی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

10صفحه  399 فارسی هالند لیست در شماره   1 

16صفحه  396 التین هالند لیست در شماره   2 

409تایپی /  13صفحه  401قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358ثور  6 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید باقر شاه روحانی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سید باقر شاه روحانی

 2 نام پدر مرحوم سید طاهر شاه

 3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه   5 

 6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از   13 

 14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر سید باقر شاه روحانی  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید باقر شاه

 2 نام پدر سید طاهر شاه

 3 شغل 

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس مسکونه جوزجان

 

 

 



 Sayed Baqir Shah سید باقر شاه روحانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1517  1517شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1358حمل  9  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  6  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sayed Baqir Shah                                                                                  سید باقر شاه روحانی Page 2 of 5 

با همکاری :        سید محمد علی صادقی    با معرفی : جناب          بلختهیه و تنظیم : شراره   
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 396 Page 16 

2 Date of execution 06.02.1358 – (26.04.1979) 

3 Name Sayed Baqir Shah 

4 Father’s Name Sayed Taher Shah 

5 Education / qualification  

6 Address Jausjan 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Baqir Shah 

2 Father‘s Name Sayed Taher Shah 

3 Date of birth  

4 Date of arrest  

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children Children 

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

سید محمد علی صادقی )خواهرزاده( آقای دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 
سکونت محل مزارشریف  4 

smalisadeqi@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/smalisadeqi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 17.07.2015  7 

 

 

 



 Sayed Baqir Shah سید باقر شاه روحانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1517  1517شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1358حمل  9  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  6  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sayed Baqir Shah                                                                                  سید باقر شاه روحانی Page 3 of 5 

با همکاری :        سید محمد علی صادقی    با معرفی : جناب          بلختهیه و تنظیم : شراره   
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 



 Sayed Baqir Shah سید باقر شاه روحانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1517  1517شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1358حمل  9  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  6  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sayed Baqir Shah                                                                                  سید باقر شاه روحانی Page 4 of 5 

با همکاری :        سید محمد علی صادقی    با معرفی : جناب          بلختهیه و تنظیم : شراره   
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 



 Sayed Baqir Shah سید باقر شاه روحانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1517  1517شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1358حمل  9  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358ثور  6  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sayed Baqir Shah                                                                                  سید باقر شاه روحانی Page 5 of 5 

با همکاری :        سید محمد علی صادقی    با معرفی : جناب          بلختهیه و تنظیم : شراره   
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 



Safiullah  صفی هللاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5018  5018شماره مسلسل  

افغانستان/ غزنی  1357میزان  9  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Safiullah                                                                                                      شهید صفی هللا Page 1 of 2 
با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                            با همکاری : ورثه شهید             تهیه و تنظیم : شراره بلخی        

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

شده افشا لیست مبنای برصفی هللا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

صفی هللا شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  صفی هللا

پدرنام  عبدهللا  2 

هجری شمسی 1325  3 تاریخ تولد 

ساله 33 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه تحصیالت عالی در کابل  5 

غزنیسرکاتب در ولسوالی زنخان   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-7

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس مسجد شاه ابوالفتح غزنی  12 

از محل وظیفه به اسارت برده شده است ولسوالی زنخان غزنی شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در انجمن خانواده  5020برادر شهید صفی هللا به نام شهید عبدالقادر با شماره مسلسل 

نواده شهید ظهورالحق شهیدان دیگر نیز این خاز اشهدای افغانستان راجستر گردیده اند. 
عبدالقادر با شماره مسلسل ــ  2و  5018صفی هللا با شماره مسلسل  ــ  1 به نامهای

 5022حمید هللا با شماره مسلسل ــ  4و  5021حفیظ هللا با شماره مسلسل ــ  3و  5020

در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر  5019ــ ظهورالحق با شماره مسلسل  5و 

.شده اند  

 15 توضیحات

 

صفی هللا شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
نیست موجود  5 آدرس 

 



Safiullah  صفی هللاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5018  5018شماره مسلسل  

افغانستان/ غزنی  1357میزان  9  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Safiullah                                                                                                      شهید صفی هللا Page 2 of 2 
با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                            با همکاری : ورثه شهید             تهیه و تنظیم : شراره بلخی        

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

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Safiullah 

2 Father‘s Name Abdullah 

3 Date of birth 1946 

4 Date of arrest 09.07.1357 - (01.10.1978) 

5 Age at the time of arrest 33 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

)شهید صفی هللا کاکای مادر بالل جان می شود(بالل واجد رحیم یار دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

است 7/ غزنی با کد  محل سکونت دو دختر شهید افغانستان سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 30.05.2015  7 

 



Hamidullah حمید هللا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5022  5022شماره مسلسل  

/ افغانستانغزنی  1357.میزان 9  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Hamidullah                                                                                                   شهید حمید هللا Page 1 of 2 
 تهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                          با همکاری : ورثه شهید
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برحمید هللا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

حمید هللا شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید حمید هللا

پدرنام  حبیب هللا  2 

هجری شمسی 1331  3 تاریخ تولد 

ساله 26  4 سن درهنگام اسارت 

 5 درجه تحصیالت تحصیالت عالی در کابل

جهان ملکه غزنیمعلم در مکتب   6 شغل 

 7 وضعیت مدنی متأهل

 8 تعداد فرزندان  نداشته است )نو داماد(

هستند 1ـ7و  1ـ1خانواده شان ساکن   9 سکونت فرزندان 

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم خانواده شان

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت مسجد شاه ابوالفتح غزنی

از محل وظیفه به اسارت برده شده است ولسوالی زنخان غزنی شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در انجمن خانواده  5021برادر شهید حمید هللا به نام شهید حفیظ هللا با شماره مسلسل 

انواده شهید ظهورالحق شهیدان دیگر نیز خ از این شهدای افغانستان راجستر گردیده اند. 
عبدالقادر با شماره مسلسل ــ  2و  5018صفی هللا با شماره مسلسل  ــ  1 به نامهای

 5022حمید هللا با شماره مسلسل ــ  4و  5021حفیظ هللا با شماره مسلسل ــ  3و  5020

در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر  5019ــ ظهورالحق با شماره مسلسل  5و 

.شده اند  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر حمید هللا  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 



Hamidullah حمید هللا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5022  5022شماره مسلسل  

/ افغانستانغزنی  1357.میزان 9  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Hamidullah                                                                                                   شهید حمید هللا Page 2 of 2 
 تهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                          با همکاری : ورثه شهید
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Hamidullah 

2 Father‘s Name Habibullah 

3 Date of birth 1952 

4 Date of arrest 09.07.1357  /(01.10.1978) 

5 Age at the time of arrest 26 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status single 

8 Number of children 0 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بالل واجد رحیم یار)شهید حمید هللا پسر کاکای مادر بالل جان می شود(  1 

تلفن منزل شماره   2 

تلفن گوشیشماره  0093799001215  3 

هستند. 7و باقی خانواده شهید ساکن غزنی با کد  بالل جان ساکن کابل هستند سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 30.05.2015  7 

 



Hafizullah حفیظ هللامکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 5021  5021شماره مسلسل  

/ افغانستانغزنی  1357میزان  9  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Hafizullah                                                                                                    شهید حفیظ هللا Page 1 of 2 
تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                          با همکاری : ورثه شهیدتهیه و   

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

شده افشا لیست مبنای برحفیظ هللا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

حفیظ هللا شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  حفیظ هللا

پدرنام  حبیب هللا  2 

هجری شمسی 1327  3 تاریخ تولد 

ساله 30 اسارتهنگام درسن    4 

 5 درجه تحصیالت تحصیالت عالی در کابل

والیت غزنیمعلم در لیسه سنایی   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 3پسر و  1  فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-7

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس مسجد شاه ابوالفتح غزنی  12 

از محل وظیفه به اسارت برده شده است ولسوالی زنخان غزنی شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در انجمن خانواده  5022برادر شهید حفیظ هللا به نام شهید حمیدهللا با شماره مسلسل 

انواده شهید ظهورالحق شهیدان دیگر نیز خ از این شهدای افغانستان راجستر گردیده اند. 
عبدالقادر با شماره مسلسل ــ  2و  5018صفی هللا با شماره مسلسل  ــ  1 به نامهای

 5022حمید هللا با شماره مسلسل ــ  4و  5021حفیظ هللا با شماره مسلسل ــ  3و  5020

در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر  5019ــ ظهورالحق با شماره مسلسل  5و 

.شده اند  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر حفیظ هللا  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 



Hafizullah حفیظ هللامکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 5021  5021شماره مسلسل  

/ افغانستانغزنی  1357میزان  9  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Hafizullah                                                                                                    شهید حفیظ هللا Page 2 of 2 
تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                          با همکاری : ورثه شهیدتهیه و   

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Hafizullah 

2 Father‘s Name Habibullah 

3 Date of birth 1948 

4 Date of arrest 09.07.1357 - (01.10.1978) 

5 Age at the time of arrest 30 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 4 Children 

9 Is the wife alive? yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بالل واجد رحیم یار)شهید حفیظ هللا پسر کاکای مادر بالل جان می شود(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

.است 7/ غزنی با کد  شهید افغانستانفرزندان محل سکونت  سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 30.05.2015  7 

 



Abdul Qader  عبدالقادرشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5020  5020شماره مسلسل  

/ افغانستانغزنی  1357میزان  9  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Abdul Qader                                                                                                 شهید عبدالقادر Page 1 of 2 
دتهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                            با همکاری : ورثه شهی  
schahied@yahoo.de تانانجمن خانواده شهدای افغانس                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برعبدالقادر  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عبدالقادر شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید عبدالقادر

پدرنام  عبدهللا  2 

هجری شمسی 1321  3 تاریخ تولد 

ساله 36 اسارتهنگام درسن    4 

 5 درجه تحصیالت تحصیالت عالی در کابل

دو شهر غزنیمعلم در مکتب نمبر   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 4دختر و  1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-7

 10 همسر فوت شده اند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس مسجد شاه ابوالفتح غزنی  12 

از محل وظیفه به اسارت برده شده است ولسوالی زنخان غزنی شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در انجمن خانواده  5018برادر شهید عبدالقادر به نام شهید صفی هللا با شماره مسلسل 

انواده شهید ظهورالحق شهیدان دیگر نیز خ از این شهدای افغانستان راجستر گردیده اند.
عبدالقادر با شماره مسلسل ــ  2و  5018صفی هللا با شماره مسلسل  ــ  1 به نامهای

 5022حمید هللا با شماره مسلسل ــ  4و  5021حفیظ هللا با شماره مسلسل ــ  3و  5020

در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر  5019ــ ظهورالحق با شماره مسلسل  5و 

.شده اند  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  عبدالقادر شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 



Abdul Qader  عبدالقادرشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5020  5020شماره مسلسل  

/ افغانستانغزنی  1357میزان  9  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Abdul Qader                                                                                                 شهید عبدالقادر Page 2 of 2 
دتهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                            با همکاری : ورثه شهی  
schahied@yahoo.de تانانجمن خانواده شهدای افغانس                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Qader 

2 Father‘s Name Abdullah 

3 Date of birth 1942 

4 Date of arrest 09.07.1357 - (01.10.1978) 

5 Age at the time of arrest 36 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بالل واجد رحیم یار)شهید عبدالقادر کاکای مادر بالل جان می شود(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

است. 7افغانستان / غزنی با کد محل سکونت فرزندان شهید در  سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 30.05.2015  7 

 



Zohurul Haq ظهورالحق شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5019  5019شماره مسلسل  

/ افغانستانغزنی  1357میزان  21  تاریخ اسارت 

در لیست اگساتاریخ شهادت درج  موجود نیست  

 

Zohurul Haq                                                                                               شهید ظهورالحق Page 1 of 2 
با همکاری : ورثه شهید                  تهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار            

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

شده افشا لیست مبنای بر ظهورالحق شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

ظهورالحق شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  ظهورالحق

پدرنام  نورالحق  2 

 3 تاریخ تولد 1322

ساله 35 اسارتهنگام درسن    4 

 5 درجه تحصیالت تحصیالت عالی در کابل

مکتب قریه نوغی غزنیمعلم در   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-7

 10 همسر در قید حیات

 11 ولی الدم فرزند

اسارتدرهنگام  منزل آدرس قریه امیرمحمد خان غزنی  12 

مکتب قریه نوغی غزنیاز محل وظیفه  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

صفی هللا با شماره مسلسل  ــ  1 در خانواده شهید ظهورالحق شهیدان دیگر نیز به نامهای

 5021حفیظ هللا با شماره مسلسل ــ  3و  5020عبدالقادر با شماره مسلسل ــ  2و  5018

در  5019ــ ظهورالحق با شماره مسلسل  5و  5022حمید هللا با شماره مسلسل ــ  4و 

 انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر ظهورالحق  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 

 



Zohurul Haq ظهورالحق شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5019  5019شماره مسلسل  

/ افغانستانغزنی  1357میزان  21  تاریخ اسارت 

در لیست اگساتاریخ شهادت درج  موجود نیست  

 

Zohurul Haq                                                                                               شهید ظهورالحق Page 2 of 2 
با همکاری : ورثه شهید                  تهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار            

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

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Zohurul Haq 

2 Father‘s Name Nurul Haq 

3 Date of birth 1943 

4 Date of arrest 21.07.1357-(13.10.1978) 

5 Age at the time of arrest 35 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 Children 

9 Is the wife alive? yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بالل واجد رحیم یار)شهید صفی هللا پسر مامای مادر بالل جان می شود(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

است 7/ غزنی با کد  شهید افغانستانفرزند محل سکونت  سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 30.05.2015  7 
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 افشا لیست مبنای بر شیخ غالم محمد روحانی حجت االسالم شهید مشخصات

 شده

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

شیخ غالم محمد روحانی شهید حجت االسالم خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شیخ غالم محمد روحانی

پدرنام  حاجی رجبعلی  2 

 3 تاریخ تولد 1330

ساله 28 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه سطوح عالیه حوزه علمیه  5 

 6 شغل مبلغ دین مبین اسالم

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 2پسر  5 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 8-1

قید حیات هستنددر   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت هرات / محله غور دروازه هرات  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

روز در شب هفت  27دستگیر و زنداني و بعد از  1358شهید روحاني در یازدهم حمل 

ط نیروهاي ، در اولین سالگرد کودتاي ننگین هفت ثور در نیمه شب توس1358ثور سال 

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 

رهرو باد کشور قرار گرفتند. روحشان شاد و یادشان گرامي و راهشان پر  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر شیخ غالم محمد روحانی  حجت االسالم شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sheikh Gholam Mohammad Rohai 

2 Father‘s Name Haji Rajab Ali 

3 Date of birth 1951 

4 Date of arrest 24.12.1357 – 14.03.1979 

5 Age at the time of arrest 28 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Herat 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی فرهاد روحانی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00989151008674
سکونت محل مشهد مقدس  4 

Farhadr82@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 18.02.2016  7 
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  تولد

 1330یکي از علماي معاصر افغانستان شهید حجة االسالم والمسلمین حاج شیخ غالم محمد روحاني مي باشند که ایشان در سال 

ه هـ . ش در یک خانواده روحاني و مذهبي در شهر هرات چشم به جهان گشود. پدر بزرگوارش مرحوم آخوند رجب علي از جمل

.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 

وي پرداخت و در محضر استادان بزرگواري چون مرحوم پدر تلمذ نمود و بعد از فراگیري دروس ابتدائي، به تحصیل علوم حوز

حاج شیخ محمد طاهر قندهاري و مرحوم حاج شیخ غالم حسین طالب دروس ادبیات عرب، مطول، حاشیه و جلدین لمعه را فرا 

. گرفت   

امان هللا بصیر  قوانین، رسائل، مکاسب و کفایه را از محضر اساتیدي چون حجة االسالم شیخ اسحاق اخالقي، حجة االسالم سید

استفاده نمود و در مدت بسیار کوتاه سطوح عالیه را با موفقیت به اتمام رسانید. شهید حجة االسالم روحاني از اولین طالب 

رفت و با تالش و پشتکار جدي که به درس و تحصیل داشت و در عین حال از نبوغ و  برجسته مدرسه علمیه صادقیه به شمار مي

مند بود، در کمترین زمان از جمله مدرسین فعال و موفق مدرسه علمیه صادقیه قرار گرفت و روزانه چندین  رهاستعداد باالئي به

.کرد درس را براي طالب تدریس مي  

  فعالیت های اجتماعی 

شهید روحاني ضمن تدریس در مدرسه صادقیه در مسایل اجتماعي، فرهنگي نیز توانمندي خاص داشت. ایشان رابطه بسیار خوب 

هاي جذاب وي شدیداً مورد عالقه عامه  و قوي با اقشار جامعه به خصوص نسل جوان و دانشجویان و محصلین داشت. سخنراني

اش در بین جامعه  گرفت و این خود باعث گردید موقف اجتماعي، فرهنگي و علمي مردم از جمله جوانان و دانشجویان قرار مي

در راستاي تبلیغ و ارشاد مردم بسیار کلیدي و نفوذ کالمشان در بین آحاد جامعه به نسبت به سایرین متمایز باشد. نقش ایشان 

خصوص جوانان از اهمیت زیادي برخوردار بود. عالقه مندي آقاي روحاني به ادبیات فوق العاده محسوس بود و این سبب شد که 

هایش از شعر شعراي بزرگ بسیار اسفتاده  ذوق شعري ایشان در خطابه و سخنراني هایش نمود پیدا کند ایشان در خطابه

.حافظ و سعدي به منبرهایشان زیبائي خاصي مي بخشید کردند. اشعار موالنا،  مي   

ایشان بسیار خوش خلق و خوش مشرب بود و محبوبیتي عجیب بین مردم داشت. شهید روحاني در قرائت و تجوید قرآن نیز 

سرود و هم  ها، ماندگار است. ایشان هم شعر مي قرائت قرآن و اشعار در خاطرهمهارتي کامل داشت و صداي زیبا و دلنشینش در 

خواند. ایشان از شعراي متعهد بود و اشعارش بسیار جهت دار و دردمندانه بود. اشعاري که سروده است بیانگر  زیبا شعر مي

ه حکومت دست نشانده آن زمان خلقي ها تعهدش به اسالم عزیز و ملت رنجدیده و مظلوم افغانستان است. موضع گیریش نسبت ب

.کنیم بسیار مشهود است که به صورت نمونه چند بیت از اشعار ایشان را ذکر مي  

اي در جمع بند و مکنتش از آخرت بیگانه         اي دنیا ندارد ارزشي، کز عشرتش دیوانه   

اي فکري به حال خویش کن، گر عاقل و فرزانه    مغرور آسایش مشو، از مرگ خود غافل نشو   

اي پس بهر چه در ظلم و کین چون زاده مرجانه      این منصب دنیا بود در نزد هر کس عاریت   

اي روزي شود کاین قصرها گردد همه ویرانه         ماند به کس این قصرهاي باشکوه باقي نمي  

اي اخالق گرداري یقین موجود در هر خانه         روحانیا در زندگي یک مرد با اخالق باش  
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هاي مردم داشت. این رابطه صمیمانه با عامه مردم، بویژه جوانان   روحاني رابطه بسیار مناسب با تودهشهید بزرگوار حاج آقاي 

گفت. در وعظ شجاع، توانمند، دلسوز و پرتحرک  باعث و عشق و محبت عمیق مردم به ایشان گردید. بسیار دردمندانه سخن مي

شد که وعظش دلنشین گردد.  بود و همین باعث مي  

تن جامعه محروم برخاسته بود همواره مدافع حقوق فقراء و ضعفا و مستمندان بود و براي دفاع از حقوق مظلومان و وي که از م

کي را  گیري اصولي داشت و دولت فاسد تره کي، موضع محرومان علیه مستکبرین، به خصوص حکومت ظالم و دست نشانده تره

ها از حضور فعالیتش  غي و اجتماعي ایشان سبب گردید که حکومت خلقيداد. موقعیت علمي، تبلی مورد انتقاد شدید قرار مي

هـ . ش ایشان با تعداد دیگري از روحانیون سرشناس  1357احساس خطر نماید و سرانجام در اوایل محرم مطابق نیمه دوم سال 

اه صفر همان سال همراه با هرات دستگیر و روانه محبس هرات شدند. این دوران بیست و پنج روز بیشتر طول نکشید و در م

ها از محبس رها گردید و مورد استقبال  استاد مرحوم شیخ غالم حسین طالب و مرحوم حاج شیخ عبدهللا وثیقي و دیگر شخصیت

 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 

کي به اوج خود رسیده بود، قیام  ز آنجایي که ظلم و استبداد حکومت ترهها مطلع کرد. ا ها و کمونیست مردم را از ماهیت خلقي

در شهر هرات صورت گرفت. ایشان هم از مبارزان پیشگام آن عرصه بود. ارشادات معنوي ایشان در  1357حوت  24مردم در 

صت پس از سرکوب قیام و تسلط بر ها تحمل حضور ایشان را نداشته باشند. و لذا در اولین فر ابعاد مختلف باعث گردید که خلقي

 .اوضاع شهر با ترفندي خاص معظم له را براي بار دوم دستگیر و به محبس هرات منتقل کردند

 شهادت

، در اولین سالگرد 1358روز در شب هفت ثور سال  27دستگیر و زنداني و بعد از  1358شهید روحاني در یازدهم حمل 

ط نیروهاي مزدور خلق، جمع کثیري از هم وطنان زنداني را از محبس هرات به بیرون کودتاي ننگین هفت ثور در نیمه شب توس

به مکاني نامعلوم منتقل و سپس آنها را به شهادت رساندند. این شهدا جزو شهداي مفقود االثر کشور قرار گرفتند. روحشان شاد و 

رهرو باد یادشان گرامي و راهشان پر  

روحانی غالم محمدحجت االسالم شیخ  شهید فرزند   : فرهاد روحانینوشته   
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شده افشا لیست مبنای بر سید اسماعیل سرپلی شهید صاتمشخ  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

9صفحه  388 فارسی هالند لیست در شماره   1 

16صفحه  385 التین هالند لیست در شماره   2 

398/ تایپی  13صفحه 390قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358ثور  6 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید اسماعیل سرپلی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  الحاج سید اسماعیل سرپلی

محمد سرپلی معروف به آقای خالکن الحاج سیدمرحوم   2 نام پدر 

تولدتاریخ  1298  3 

 4 سن درهنگام اسارت 60

 5 درجه تحصیالت حوضه ای

 6 شغل مبلغ دین و مسؤل حسینیه عمومی چیالنگم

 7 وضعیت مدنی متأهل

فرزند 8  8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان (9)-(1/1-1/2-1/4)

 10 همسر فوت شده اند

 11 ولی الدم فرزندان

قریه چیالنگم سرپلوالیت  درهنگام اسارتآدرس منزل    12 

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

و  5013شهید سید اسماعیل سر پلی به نام شهید سید محمود سرپلی با شماره  برادر

در  5014با شماره مسلسل  حسن ولد سیداحمد میر سیدبرادر زاده این شهید به نام 

چون در لیست اسم   داری کارت هویت هستند .انجمن خانواده شهدای افغانستان 

است، احتماال به کابل منتقل شده شاید در  شهید سید اسماعیل سرپلی مبارک

.شهید شده باشند همانجا پلجرخی زندانی و  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید اسماعیل سرپلی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید اسماعیل

 2 نام پدر سید محمد

 3 شغل 

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس مسکونه جوزجان
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 385 Page 16 

2 Date of execution 06.02.1358 approx.(26.04.1979) 

3 Name Sayed Ismahil 

4 Father’s Name Sayed Mohammad 

5 Education / qualification  

6 Address Jausjan 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Ismahil 

2 Father‘s Name Sayed Mohammad 

3 Date of birth 1919 

4 Date of arrest ??.01.1358 approx.(??.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 60 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 8 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

درخواستیاطالعات  توضیحات  شماره 

دم ولی آقای سید محمد علی صادقی )خواهرزاده(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 
سکونت محل کابل ، مزارشریف ، سرپل ، دانمارک  4 

smalisadeqi@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/smalisadeqi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 25.02.2015  7 
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شده افشا لیست مبنای بر نسیم سیارمحمد  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

104صفحه  4617 فارسی هالند لیست در شماره   1 

163صفحه  4624 التین هالند لیست در شماره   2 

193/ تایپی  150صفحه   اگسا لیست در شماره قلمی4630  3 

1358قوس  7  اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سیار نسیممحمد  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

سیار نسیمشهید   1 نام  

عظیم محمدمرحوم  پدرنام    2 

هجری شمسی 1324  3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن  34  4 

رشته هواشناسیفارغ التحصیل  تحصیالت درجه   5 

فورکاست مدیریت،  ملکی هوایی، مأمورکابل شناسی هوا ریاست  6 شغل 

مدنیوضعیت   متأهل  7 

فرزند 5 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (7-1) (1-1) 

 10 همسر در قید حیات

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس شاه شهید  12 

از منزل مسکونی شاننیمه شب  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  سیار نسیم محمد شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد نسیم

 2 نام پدر محمد عظیم

 3 شغل مامور هوایی کابل

 4 اتهام 

 5 آدرس مسکونه شاه شهید
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4624 Page 163 

2 Date of execution 07.09.1358 approx.(27.11.1979) 

3 Name Mohammad Nahim (Nasim) 

4 Father’s Name Mohammad Azim 

5 Education / qualification Empl. Civil Aviation 

6 Address Shah Shahid 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Nahim (Nasim) 

2 Father‘s Name Mohammad Azim 

3 Date of birth 1945 

4 Date of arrest ??.12.1357 approx .(??.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 34 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی  سیار احمد سیر  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

England London سکونت محل  4 

jansimi88@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/ahmad.sayar.7 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 15.11.2014  7 
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 زندگینامه شهید محمد نسیم سیار

 

ک بعضی ها سازگار نباشد ؛ اما چه میتوانم زدم. شاید این کار با مزاج نازعنوان نامه ام را با خون رق  

میان گنهکار آنهایی اند که هزاران خانوادهکرد؟ د ل در خون نشسته با خنده و شادی بیگانه است! در این   

 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

کودتای رسوایی را انقالب نامیدند و با تکرا ر دروغین کلماتکرسی فرمانروایی این مملکت تکیه زدند.   

 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

ود. کودتا چیان که مست از بادۀ پیروزی بودند ، بی محابا در صدد تصفیۀانسان های بیگناه ریختانده ش  

 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

ا کاری کند ، در تاریکی نابودش می کنیم." خود سری تا جایی پیش رفت که "خلقی" های ضدبرضد م  

 خلق سیاه کردن یک صفحه کاغذ را به بهانۀ پرس و جو از متهم عبث قلمداد کردند. اتاق های شکنجه از

در سوگ فغان و فریا د بیگناهان خون می گریست و پولیگون پلچرخی اللۀ سرخ به تن کرد. خانواده ها  

 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

1357هواشناسی بود ، در یکی از شب های ماه حوت سال  ه تا امروز برشمسی از خانه ما ربودند ک   

 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

ملتش را جستجو کند. پدرمدر خانه داشت ، چند جلد کتاب بود که به کمک آن میتوانست راه خوشبختی   

 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

افغانستان عقب مانده و اسیر به کشوری آزاد ، پیشرفتهآرمان واال ، شب و روز در تالش و تکاپو بود تا   

 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

زندان ها و کشتار گاه ها فرستاد. به قول معروف گل های سر سبد جامعه را از میانوطندوست را به   

 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

نیز گرفتار شدند. گمان نکنم که از جملۀ اعضای دستگیر شدۀ " سرخا" کسی زنده (سرخا) افغانستان  

 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

ه امید دریافت آدرس وهمیشگی ما شده بود. روز ها سپری می شد و ما چشم به راه برگشت پدر بودیم. ب  

 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

ۀ ما سنگینی می کرد. برای ما شب وحرکت می کرد. گاهی اوقات ، بار غم و غصه بر شانه های خست  

 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

کرده است. خلقی ها و پرچمی ها و حزباز پدرم خبری نشد. از آنزمان تا حاال بسیار چیز ها تغیر   

 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

مه دگرگونی ها ، از زخم های ماد ر میهن خون جاریست. در متنبادا ر جدید سرگردان اند. با وجود این ه  

 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

د آدم زنده جدا صبر ندارد. ایکاش خدا برای من صبر بیشتر ارزانی می کرد!می گوین  

 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

قربانیان دورۀ ننگین حکمروایی خلق و پرچم را از نظر گذشتاندم. شمارش شهیدا ن بی نام های نازنین  

رسیده بود که چشمانم به نامی افتاد که من و اعضای خانواده ام سی و 4629گور و بی کفن تا شمارۀ   

 پنج سال را به امید آمدنش در انتظار نشسته بودیم.

ند و در بدلش با بی حیایی تمام ، نام و کارنامه هایآری هموطن! قاتالن سیه روی ، پدرم را کشت  

 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.

میشود زخم های دل ریش خود را مرهم بگذارم؟ شاید مرهمی برای دل های ریش هزاران نمیدانم چگونه  

 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

آرمان او تقویت می یابد و گرویدۀ اخالق و صفات نیک او میپدرم یاد می کنند ، عالقمندی ام به راه و   

معلومات بیشتر حاصل کنم. از رفقای سازمانی و (سرخا) شوم. آرزو دارم راجع به پدرم و سازمانش  

 کسانی که با پدرم همکاری و آشنایی داشته اند تقاضا دارم با من از سر لطف و شفقت تماس بگیرند.

دانم. از گذشته های سیاسی پدرم ، از فعالیت هایش ، از افکارش ، از زندانیبسیار چیز هاست که باید ب  

 شدنش . . .

 من میدانم که شهیدان دیگر زنده نمی شوند. اما نباید عدالت را به قربانگاه بفرستیم . نباید هزاران بشکه

مبارزاتی شان را خون پا ک شهیدا ن وطن بی حساب و بی کتاب بماند. از همه مهمتر این که راه و رسم  

 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

انجام یافته خیلی اندک و نا کافیست. رفقا و همرزمان شهداء مسئولیت دارنداست. کار هایی که در زمینه   

 تا دست به قلم ببرند و چهره های با عظمت این فدائیان راه نجات مردم را به معرفی بگیرند. من میدانم

دهکه یاران و همکاران شهداء کنجینه هایی از اطالعات مهم و بدرد بخور را در سینه های شان پنهان کر  

 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   

 



Sayed Qiamudin الدینسید قیام  استاد شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1554 1554 شماره مسلسل  

غزنی / افغانستان 1358ثور  12  تاریخ اسارت 

/ افغانستان غزنی 1358جوزا  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای بر سید قیام الدین استاد شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

33صفحه  1469 فارسی هالند لیست در شماره   1 

52صفحه  1459 التین هالند لیست در شماره   2 

اگسا لیست در شماره  1542/ تایپی  47صفحه  1472قلمی   3 

غزنی / افغانستان 1358جوزا  5 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید قیام الدیناستاد  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سید قیام الدین

پدرنام  سید عبدالحکیم  2 

هجری شمسی 1302  3 تاریخ تولد 

ساله 56 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه دارالمعلمین عالی سید جمال الدین افغان کابل  5 

 6 شغل معلم

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-7

 10 همسر در قید حیات است

 11 ولی الدم دختر شهید

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت غزنی قریه پیرزاده  12 

از منزل مسکونی شان والیت غزنی قریه پیرزاده شد اسیر محل کدام از    13 

عقب محبس غزنی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 1575برادر شهید سید قیام الدین، به نام شهید مولوی سید سراج الدین با شماره مسلسل 

 نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر گردیده است
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید قیام الدین استاد  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  قیام الدین

 2 نام پدر سید حکیم

 3 شغل معلم لیسه خیال محمد

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس مسکونه مرکز غزنی

 

 

 



Sayed Qiamudin الدینسید قیام  استاد شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1554 1554 شماره مسلسل  

غزنی / افغانستان 1358ثور  12  تاریخ اسارت 

/ افغانستان غزنی 1358جوزا  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1459 Page 52 

2 Date of execution 05.03.1358 – (26.05.1979) 

3 Name Qiamudin 

4 Father’s Name Sayed Hakim 

5 Education / qualification Teacher 

6 Address Ghazni 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Qiamudin 

2 Father‘s Name Sayed Hakim 

3 Date of birth 1923 

4 Date of arrest 12.02.1358 – (02.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 56 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Gazni / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بالل واجد رحیم یار)نماینده انجمن زون غزنی(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

است 7افغانستان / غزنی با کد محل سکونت فرزند شهید  سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 17.07.2015  7 

 

 

 

 



Sayed Qiamudin الدینسید قیام  استاد شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1554 1554 شماره مسلسل  

غزنی / افغانستان 1358ثور  12  تاریخ اسارت 
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Sayed Qiamudin الدینسید قیام  استاد شهرت مکمله شهید  
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Sayed Mohammad Hussain  سید محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1576  1576شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 حمل 22  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358حمل  26 لیست اگساتاریخ شهادت درج در    
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شده افشا لیست مبنای برسید محمد حسین  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

4صفحه  139 فارسی هالند لیست در شماره   1 

6صفحه  138 التین هالند لیست در شماره   2 

149/ تایپی  5صفحه  139قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358حمل  26 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید محمد حسین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سید محمد حسین

پدرنام  سید محمد حسن  2 

هجری شمسی 1307  3 تاریخ تولد 

ساله 51 اسارتهنگام درسن    4 

صنف هشتم در لیسه سنایی غزنی تا تحصیالت درجه   5 

 6 شغل خزانه دار در وزارت صحت عامه

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 3پسر و  4 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-7

 10 همسر در قید حیات هست

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت غزنی ، قریه پیرزاده  12 

شد اسیر محل کدام از کارته سه گوالیی پل سرخ کابل  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر سید محمد حسین  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید محمد حسین

 2 نام پدر سید محمد حسن

وزارت صحت عامهخزانه دار   3 شغل 

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس 

 

 

 



Sayed Mohammad Hussain  سید محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1576  1576شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 حمل 22  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358حمل  26 لیست اگساتاریخ شهادت درج در    
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 138 Page 6 

2 Date of execution 26.01.1358 – (15.04.1979) 

3 Name Sayed Mohammad Hussain 

4 Father’s Name Sayed Mohammad Hussain 

5 Education / qualification Treasurer Public Health Off. 

6 Address  

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mohammad Hussain 

2 Father‘s Name Sayed Mohammad Hussain 

3 Date of birth 1928 

4 Date of arrest 22.01.1358 – 11.04.1979 

5 Age at the time of arrest 51 

6 Education / qualification 8 Klasse 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 6 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

واجد رحیم یار)نماینده انجمن زون غزنی(بالل  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

است 7محل سکونت فرزند شهید افغانستان / غزنی با کد  سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 31.07.2015  7 

 

 

 

 



Sayed Mohammad Hussain  سید محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1576  1576شماره مسلسل  
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کابل / افغانستان 1358حمل  26 لیست اگساتاریخ شهادت درج در    
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Sayed Mohammad Hussain  سید محمد حسینشهرت مکمله شهید  
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Sayed Mohammad Hussain  سید محمد حسینشهرت مکمله شهید  
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Maolawi Sayed Sarajudin مولوی سید سراج الدینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1575  1575شماره مسلسل  

/ افغانستان غزنی 1358ثور  12  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358. ثور 22  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برمولوی سید سراج الدین  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

17صفحه  720 فارسی هالند لیست در شماره   1 

28صفحه  715 التین هالند لیست در شماره   2 

730تایپی /  24صفحه  722قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358ثور  22 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

مولوی سید سراج الدین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

سید سراج الدینمولوی شهید   1 نام  

عبدالحکیمسید  پدرنام    2 

هجری شمسی 1324  3 تاریخ تولد 

ساله 28 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل نورالمدارس غزنی  5 

 6 شغل مالی امام مسجد سفلی قریه پیرزاده

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-7

 10 همسر در قید حیات هست

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت غزنی ، قریه پیرزاده  12 

از بین مسیر راه قریه پیرزاده شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 1554برادر شهید مولوی سید سراج الدین ، به نام شهید سید قیام الدین با شماره مسلسل 

راجستر گردیده است.نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان   
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر مولوی سید سراج الدین  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سراج الدین

 2 نام پدر عبدالحکیم

 3 شغل زمیندار

 4 اتهام اشرار
 5 آدرس غزنی

 

 

 



Maolawi Sayed Sarajudin مولوی سید سراج الدینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1575  1575شماره مسلسل  

/ افغانستان غزنی 1358ثور  12  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358. ثور 22  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 715 Page 28 

2 Date of execution 22.02.1358 – (12.05.1979) 

3 Name Sarajudin 

4 Father’s Name Abdul Hakim 

5 Education / qualification Land Owner 

6 Address Ghazni 

7 Accusation Rebel 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sarajudin 

2 Father‘s Name Abdul Hakim 

3 Date of birth 1945 

4 Date of arrest 12.02.1358 – (02.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 28 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بالل واجد رحیم یار)نماینده انجمن زون غزنی(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

است 7محل سکونت فرزند شهید افغانستان / غزنی با کد  سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 31.07.2015  7 

 

 

 

 



Maolawi Sayed Sarajudin مولوی سید سراج الدینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1575  1575شماره مسلسل  

/ افغانستان غزنی 1358ثور  12  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358. ثور 22  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Maolawi Sayed Sarajudin                                                                    مولوی سید سراج الدین Page 4 of 5 
دتهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                            با همکاری : ورثه شهی  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 



Maolawi Sayed Sarajudin مولوی سید سراج الدینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1575  1575شماره مسلسل  

/ افغانستان غزنی 1358ثور  12  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358. ثور 22  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Khuaja Sarajudin سراج الدین  خواجه شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1574  1574شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Khuaja Serajudin                                                                                     خواجه سراج الدین Page 1 of 5 

  جناب انجنیر راشد رستمی با همکاری ::                                                          یتهیه و تنظیم : شراره بلخ
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برسراج الدین خواجه  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

104صفحه  4618 فارسی هالند لیست در شماره   1 

163صفحه  4625 التین هالند لیست در شماره   2 

194تایپی  / 150صفحه  4631قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سراج الدینخواجه  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  خواجه سراج الدین

الدین بهاخواجه  پدرنام    2 

هجری شمسی 1337  3 تاریخ تولد 

ساله 21 اسارتهنگام درسن    4 

محصل فاکولته انجنیری کابل  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل محصل و مامور وزارت فواید عامه

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

دانامسکونه دهوالیت کابل ،  ولسوالی چهاردهی ،  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در قریه پدری خودش ودر یک خانواده مسلمان و  1337در سال این شهید 

با سپری نمودن دوران ابتدایه در لیسه او  چشم به جهان گشود.تحصیل کرده 

ین حالیکه مصروف کابل شد. در عشامل فاکولته انجنیری ، محمود طرزی 

از شعبات وزارت فواید عامه نیز به صفت مامور اجیر ایفای  یصیل بود در یکحت

در نهایت  وظیفه می نمود که مورد تعقیب مخفیانه ریاست اگسا قرار می گیرد. که

به زندان های نا و را به جرم مسلمان بودن دستگیر  اوی ظبعد از مشا جره های لف

.می شود. معلوم سوق  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  خواجه سراج الدینشیخ  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  خواجه سراج الدین

 2 نام پدر خواجه بها الدین

 3 شغل مامور وزارت فواید عامه

 4 اتهام 
 5 آدرس مسکونه دهدانا

 



Khuaja Sarajudin سراج الدین  خواجه شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1574  1574شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Khuaja Serajudin                                                                                     خواجه سراج الدین Page 2 of 5 

  جناب انجنیر راشد رستمی با همکاری ::                                                          یتهیه و تنظیم : شراره بلخ
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4625 Page 163 

2 Date of execution 07.09.1358 – (28.11.1979) 

3 Name Khuaja Sarajudin 

4 Father’s Name Khuaja Baharudin 

5 Education / qualification Empl. Ministry Of Employment 

6 Address Dehdana 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Khuaja Sarajudin 

2 Father‘s Name Khuaja Baharudin 

3 Date of birth 1958 

4 Date of arrest  

5 Age at the time of arrest 21 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.07.2015  7 

 

 



Khuaja Sarajudin سراج الدین  خواجه شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1574  1574شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Khuaja Sarajudin سراج الدین  خواجه شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1574  1574شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Khuaja Sarajudin سراج الدین  خواجه شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1574  1574شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Haji Sameullah  حاجی سمیع هللاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1573 1573 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358از حادثه چنداول د بع  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358 حمل  29  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Haji Sameullah                                                                                           حاجی سمیع هللا Page 1 of 5 
دریافت از روزنامه  با همکاری :رفیع رستمی                     جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

شده افشا لیست مبنای برحاجی سمیع هللا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

6صفحه  263 فارسی هالند لیست در شماره   1 

10صفحه  262 التین هالند لیست در شماره   2 

273/ تایپی  8صفحه  264قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358حمل  29 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

حاجی سمیع هللا شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید حاجی  سمیع هللا

پدرنام  امیر هللا  2 

 3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه   5 

اخانه افغاندومالک   6 شغل 

مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

قلعه فتح هللامسکونه  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شدند.بعد از حادثه چنداول دستگیر و مفقوداالثر   15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر حاجی سمیع هللا  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  حاجی سمیع هللا

 2 نام پدر امیر هللا

 3 شغل 

 4 اتهام خمینی

 5 آدرس مسکونه قلعه فتح هللا

 

 

 



Haji Sameullah  حاجی سمیع هللاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1573 1573 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358از حادثه چنداول د بع  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358 حمل  29  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 262 Page 10 

2 Date of execution 29.01.1358 – (18.04.1979) 

3 Name Haji Sameullah 

4 Father’s Name Amirullah 

5 Education / qualification  

6 Address Kala-E-Fatullah 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Haji Sameullah 

2 Father‘s Name Amirullah 

3 Date of birth  

4 Date of arrest 1358 - 1979 

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification Pharmacologist 

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 05.07.2015  7 

 

 

 

 



Haji Sameullah  حاجی سمیع هللاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1573 1573 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358از حادثه چنداول د بع  تاریخ اسارت 
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Haji Sameullah  حاجی سمیع هللاشهرت مکمله شهید  
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Haji Sameullah  حاجی سمیع هللاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1573 1573 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358از حادثه چنداول د بع  تاریخ اسارت 
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Sayed Amin Shah سید امین شاهشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5011  5011شماره مسلسل  
مزار شریف / افغانستان 1358میزان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Amin Shah                                                                                    شهید سید امین شاه Page 1 of 2 
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شده افشا لیست مبنای برسید امین شاه  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید امین شاه شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید امین شاه

کربالییسید حسین علی آخوند  پدرنام    2 

هجری شمسی 1317سال   3 تاریخ تولد 

ساله 41 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه متوسطه  5 

و قریه دار زمیندار  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 7 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-2

شده اندفوت   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس ولسوالی چهار کنت مزار شریف  12 

راهبین  شد اسیر محل کدام از   13 

 14 مزار احتمالی شهید 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 

را دادند اند. مردم محل که از قوم ازبک هستند به منطقه ما خبر دستگیری ایشان . 
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید امین شاه  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

نیست موجود  5 آدرس 

 

 

 



Sayed Amin Shah سید امین شاهشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5011  5011شماره مسلسل  
مزار شریف / افغانستان 1358میزان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Amin Shah 

2 Father‘s Name Akhund Sayed Hossain Ali Karbalay 

3 Date of birth 1938 

4 Date of arrest ??.07.1358 - ??09.1979 

5 Age at the time of arrest 41 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place - 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی سید عارف امینی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

مزار شریف  سکونت محل  1-2  4 

arifsadatamini@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/sayedarif.amini بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.02.2015  7 

 

mailto:arifsadatamini@gmail.com


Sayed Mir Mohammad Hassan سید میر محمد حسنمکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 5014  5014شماره مسلسل  

مزار شریف / افغانستان 1358ثور  7  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Mir Mohammad Hassan                                                         شهید سید میر محمد حسن Page 1 of 2 

شهیدورثه  جناب سید محمد علی صادقی ،با همکاری :                تهیه و تنظیم : شراره بلخی                            
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شده افشا لیست مبنای برسید میر محمد حسن  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید میر محمد حسن شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

میر محمد حسنسید   1 نام  

پدرنام  سید احمد  2 

هجری شمسی 1340  3 تاریخ تولد 

ساله 18 اسارتهنگام درسن    4 

 5 درجه تحصیالت سواد قرانی و خواندن و نوشتن

 6 شغل دهقان

 7 وضعیت مدنی مجرد

 8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم پسر عمه و پسران کاکا

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت شولگر، والیت بلخ، قریه قدیم

شریف ثور مزار 7از میدان جشن  شد اسیر محل کدام از   13 

 14 مزار احتمالی شهید معلوم نیست

و.  1521کاکای شهید سید میر محمد حسن به نام شهید سید اسماعیل سرپلی با شماره  2

در انجمن خانواده شهدای افغانستان داری  5013محمود سرپلی با شماره مسلسل  سید

 کارت هویت هستند .  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید میر محمد حسن  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

نیست موجود  5 آدرس 

 

 



Sayed Mir Mohammad Hassan سید میر محمد حسنمکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 5014  5014شماره مسلسل  

مزار شریف / افغانستان 1358ثور  7  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mir Mohammad Hassan 

2 Father‘s Name Sayed Ahmad 

3 Date of birth 1961 

4 Date of arrest 07.02.1358 approx.(27.04.1979) 

5 Age at the time of arrest 18 

6 Education / qualification Preliminary 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place not listed 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی آقای سید محمد علی صادقی )خواهرزاده(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل مزارشریف  4 

smalisadeqi@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/smalisadeqi بوک فیس آدرس  6 

28. .02.2015 هویت کارت تهیه تاریخ   7 

 



Sayed Mahmoud Sarepooli سید محمود سر پلیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5013  5013شماره مسلسل  

مزار شریف / افغانستان 1358ثور  7  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Mahmoud Sarepooli                                                               شهید سید محمود سر پلی Page 1 of 2 

شهیدورثه  جناب سید محمد علی صادقی ،با همکاری :                تهیه و تنظیم : شراره بلخی                            

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

شده افشا لیست مبنای برسید محمود سرپلی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید محمود سرپلی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

محمود الحاج سید  1 نام  

محمد سرپلی الحاج سیدشهید  پدرنام    2 

هجری شمسی 1308  3 تاریخ تولد 

ساله 50 اسارتهنگام درسن    4 

نوشتنسواد قرانی و خواندن و  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل تجارت )آرد، گندم و غیره(

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزند 7 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-2

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس شولگر، والیت بلخ، قریه قدیم  12 

شریف ثور مزار 7از میدان جشن  شد اسیر محل کدام از   13 

 14 مزار احتمالی شهید معلوم نیست

 .و 1521با شماره ه نام شهید سید اسماعیل سرپلی برادر شهید سید محمود سر پلی ب

در  5014با شماره مسلسل  حسن ولد سیداحمد میر سیدبرادر زاده این شهید به نام 

 انجمن خانواده شهدای افغانستان داری کارت هویت هستند .  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید محمود سرپلی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 

 



Sayed Mahmoud Sarepooli سید محمود سر پلیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5013  5013شماره مسلسل  

مزار شریف / افغانستان 1358ثور  7  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mahmoud Sarepooli 

2 Father‘s Name Sayed Mohammad 

3 Date of birth 1921 

4 Date of arrest 07.02.1358 approx.(27.04.1979) 

5 Age at the time of arrest 50 

6 Education / qualification Preliminary 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place not listed 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی آقای سید محمد علی صادقی )خواهرزاده(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 
سکونت محل مزارشریف  4 

smalisadeqi@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/smalisadeqi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 25.02.2015  7 

 



Abdul Ghafur Sultani  عبدالغفور سلطانیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5030  5030شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 22  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Abdul Ghafur Soltani                                                                                 عبدالغفور سلطانی Page 1 of 3 
ورثه شهیدبا همکاری :                     جناب انجنیر راشد رستمی با معرفی :           تهیه و تنظیم : شراره بلخی             

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

شده افشا لیست مبنای برعبدالغفور سلطانی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 
 

عبدالغفور سلطانی شهید خانوادگی مشخصات  
 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالغفور سلطانی 

پدرنام  محب علی خان وکیل  2 

/ سنگماشه جاغوریهجری شمسی  1326حمل  18  3 تاریخ تولد 

ساله 32 اسارتهنگام درسن    4 

روسیهاز کشور فارغ التحصیل رشته فیزیک الکترودینامیک  تحصیالت درجه   5 

کابلدر پولیتخنیک استاد فاکولته ساینس و فیزیک   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 5

قید حیات انددر   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزند

کابلده بوری منطقه  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شان یکونشام از منزل مس 7عه چنداول ساعت واقروز  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

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 
زیک الکترو دینامک بدست یماستری خود را در رشته فشوروی سابق شده و در مسکو 

زیک بحیث استاد یلته ساینس و در رشته فوآوردن. که بعد از بر گشت به وطن در فاک
ننگین فرارسید. و کاکای عزیزم بدست  هایفای وظیفه میکردند. تا بالخره این دوره سیا

ه شکل فجیع بشهادت چه جانیان خلق و پرچم زندانی شده که دیگر اصال معلوم نشد که ب
رسیدند. شهادت شخص چون استاد سلطانی نه تنها برای فامیل و یا کشور ما بلکه برای 

.بشریت جبران ناپذیر است  
ایفای سیما سمر در دولت امروز  خانم نام محترمه هشهید عبدالغفور سلطانی بهمسر 
.می نمایندوظیفه   

 15 توضیحات

اگسا لیستدر عبدالغفور سلطانی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 



Abdul Ghafur Sultani  عبدالغفور سلطانیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5030  5030شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 22  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Ghafur Sultani 

2 Father‘s Name Moheb Ali Khan Wakil 

3 Date of birth 1947 

4 Date of arrest 22.03.1358 (12.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 32 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 boy 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff His boy 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

، همسر : سیما سمرفاطمه نثار : خواهر   دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

شهید تگزاز امریکافرزند  سکونت محل   4 

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com 
ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/fatima.nessar.12 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.05.2016  7 

 

 

 

 



Abdul Ghafur Sultani  عبدالغفور سلطانیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5030  5030شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 22  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شهید: 5000برای شهدا در جاغوری پس از افشای لیست فاتحه   

 

 



Mohammad Dawod Sultani محمد داوود سلطانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5070 5070 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357 عقرب 17  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شده افشا لیست مبنای بر.محمد داوود سلطانی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

محمد داوود سلطانی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد داوود سلطانی

پدرنام  حاجی محب علی  2 

قریه سنگ ماشه ولسوالی جاغوریهجری شمسی در  1315متولد دلو   3 تاریخ تولد 

ساله 43 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل حربی پوهنتون کابل  5 

 6 شغل صاحب منصب ملکی با درجه جگلنی

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 2پسر و  2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-5

قید حیات هستنددر   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

دیبوریمنطقه آخر پوهنتون کابل نزدیک سرک  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

، وزارت دفاع از محل کار شان شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر .محمد داوود سلطانی شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست

 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Mohammad Dawod Sultani محمد داوود سلطانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5070 5070 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357 عقرب 17  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Dawod Sultani 

2 Father‘s Name Haji Moheb Ali 

3 Date of birth 1936 

4 Date of arrest 17.08.1357 – 08.11.1979 

5 Age at the time of arrest 43 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 4 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی  خواهر شهید فاطمه نثار  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

و فرزندان شهید در واشینگتن امریکا  ویرجنیای امریکاخواهر شهید  سکونت محل   4 

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com 
ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/fatima.nessar.12 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 25.05.2016  7 

 



Safar Ali سفر علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5044  5044شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 سرطان  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

 Safar Ali  Page 1 of 2 شهید سفر علی                                                                                                     
   دریافت از روزنامهبا همکاری :             رستمی       رفیع جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی         

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

شده افشا لیست مبنای برسفر علی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

سفر علی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سفر علی

پدرنام  رجب علی  2 

 3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه   5 

 6 شغل 

مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس وزیر آباد کابل  12 

شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات شهید سفر علی بعد از قیام چنداول توسط کمونیستها دستگیر شد.

 

اگسا لیستدر سفر علی  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست

 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Safar Ali سفر علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5044  5044شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 سرطان  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

 Safar Ali  Page 2 of 2 شهید سفر علی                                                                                                     
   دریافت از روزنامهبا همکاری :             رستمی       رفیع جناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی         

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 
 

Nr. Family profile  

1 Name Safar Ali 

2 Father‘s Name Rajab Ali 

3 Date of birth  

4 Date of arrest ??.04.1358 - (??.06.1979) 

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification  

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 09.07.2015  7 

   

 



Sayed Yaqub Shah سیدیغقوب شاه شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6027  : ۶۰۲۷شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

افشاشده لیست برمبنای سید یعقوب شاه شھید صاتمشخ  
 

 
 

سید یعقوب شاه   شھید خانوادگی مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  سید یعقوب شاه
 2 نام پدر سید محمد خان

 3 تاریخ تولد 1320
اسارتھنگام درسن  38  4 

پوھتون ھوایی شھر کیف در اوکرین ماستری تحصیالت درجھ   5 
 6 شغل جکتورن آمر مخابره غند اول میدان ھواھی بګرام

مدنیوضعیت  متاھیل  7 
فرزندان تعداد  یک دختر دو پسر   8 

 9 سکونت فرزندان جرمنی
 10 ھمسر بلی

 11 ولی الدم ھمسر
اسارتدرھنگام  منزل آدرس سرک تیمنی خیر خانھ  12 

اسیرشد محل ازکدام میدان ھواھی بګرام  13 
 14 مزار احتمالی شھید داش ھای خشت پزی والیت بګرام

 
 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر سید یعقوب شاه  شھیدمشخصات   

مکملھت شھر توضیحات  شماره 
 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر “
 3 شغل „
 4 اتھام „
 5 آدرس „

 

 شماره آدرس لیست توضیحات
فارسی ھالند درلیست شماره موجود نیست  1 

ھالندالتین درلیست شماره “  2 
اگسا درلیست شماره „  3 
اگسا درلیست درج شھادت تاریخ „  4 
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Sayed Yaqub Shah سیدیغقوب شاه شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6027  : ۶۰۲۷شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List It is not there 
2 Date of execution “ 
3 Name “ 
4 Father’s Name “ 
5 Education / qualification “ 
6 Address “ 
7 Accusation “ 
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Sayed Yaqub Shah 
2 Father‘s Name Sayed Mohammed Khan 
3 Date of birth 1320 (1941) 
4 Date of arrest 1979/005/01 
5 Age at the time of arrest 38 
6 Education / qualification Academic 
7 Marital Status Married 
8 Number of children 3 
9 Is the wife alive? Yes 
10 Plaintiff Wife 
11 burial Place Bagram 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
 1 ولیدم خانمش

تلفن منزل شماره   2 
 3 شماره تلفن گوشی 
 4 محلسکونت 
 5 ایمیل آدرس 
 6 فیسبوک آدرس 

2016/10/22  7 تاریخ تھیھ کارت ھویت 
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Sayed Yaqub Shah سیدیغقوب شاه شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6027  : ۶۰۲۷شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 اظھارات ھمسر شھید سید یعقوب شاه

 

 عکس رابا جواب دیبنوس  میبرآ دمیرانفھم11 شماره تنھا خواندم ادیز کوشش رابا لست من ریبخ تان صبح صاحب یرستم سالم
 ھیدوس نمبر کی تنھا رفت نیازب ترون یکودتا دروقت داشتم کھ اسناد چراکھ سمینویم تانیبرا مانده ادمیب کھ اتیجزئ گریود اش

 .فرستمیم تانیبرا باشد نزدم اش شھادت معاش

 خلق منفورحزب یھا چھره کھ نیکرد خواھش تان سبوکیشمادرف کنمیم یدرھلندزندگ یحال کھ افغانم خانم کی زمنیعز دوست
 کھ شوھرمن چندول درواقعھ سرطان دردھم۱۳۵۸درسال کند یشناسدمعرفیم کھ ھرھموطن را افغانستان مردم نیوقاتل وپرچمم

 رانینیانج انھا نیھامعاون لوتیپ لشمو بھ ییھوا ییقوا نفرپرسونل۴۱ یبودھمرا جت یھا ارهیرطینیانج بگرام ییھوا دانیدرم
 عقوبیدیس شوھرمن جمع دران کردندکھ اعتصاب شان رابمباردکنندھمھ حاضرنشدندتاچندول کھیبخاطر انیچ مخابره

 ربارانیت شده ییصحرا روزدرھمانجامحکمھ پنج شدنددرظرف یبند شان زبودھمھین رخانھیخ یمنیتا سرک دمحمدباشندهیولدس
 وبدون قیتحق رابدون ییھوا پرسونل نیھابودندوبھتر یقاض ثیح بھ محکمھ نیدرا کھیکسان زدندالبتھ تشراا شدندبعداجسادشان

 غوث بگرام ییھوا دانیم یعموم قومندان میعبدلحک جنرال است لیرادادندقرارذ ییصحرا اعدام مرکزحکم بھ اطالع اسنادبدون
 یاسیس دمحمدمعاونیس رواش خواجھ دانیم یاسیامورس سیر یلند  محمد دوست جنرال بگرام دانیم امرغنداول لوتیپ نیالد
 اسنادصرف خودبدون تیباصالح نفررا۴۱ّ بگرام دانیم درھمان نشستھ دورھم بگرام دانیردفترخادمیمد انارگل بگرام دانیم

 نیھم شان لنیقاتشدندو اعدام یعیفج شکل بھ بودکھ شان گناه نینکردندا یبمبار چندول درروزواقعھ شھرکابل یباال کھیبخاطر
 . است یحاالدرکشورغرب
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Sayed Zia سید ضیا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5029  5029شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ثور  7  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Zia                                                                                                      شهید سید ضیا Page 1 of 2 
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شده افشا لیست مبنای برسید ضیا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید ضیا شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سید ضیا

پدرنام  سید محمد  2 

هجری شمسی 1337  3 تاریخ تولد 

ساله 21 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه سال دوم پلیتخنیک کابل  5 

 6 شغل محصل

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

بازار خوش کوچهء سرطبیبوالیت هرات ،  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از لیلیه پلی تخنیک  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در شهیدمزار احتمالی    14 

 5028شوهر خواهر شهید سید ضیا به نام شهید محمد آصف رفایی نیز با شماره مسلسل 

در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.   
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید ضیا  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 

 شهید سید ضیا



Sayed Zia سید ضیا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5029  5029شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ثور  7  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Zia 

2 Father‘s Name Sayed Mohammad 

3 Date of birth 1958 

4 Date of arrest 07.02.1358 – (27.04.1979) 

5 Age at the time of arrest 21 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

همسر )آصفه حسینیان( و فرزندان شان )وحید جان و آرزو جان ( و واسطه جناب هادی 
 امیری از موسسه خیریه سید الشهدا ع

دم ولی  1 

تلفن منزل شماره 06155825332  2 

 3 شماره تلفن گوشی 015782374234

Euler Weg 1 64347 Griesheim /Germany سکونت محل  4 

Arazoo842@yahoo.de ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/hadi.amirzada بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 31.07.2015  7 

 

 



Mohammad Amin محمد امینشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6009 : ۶۰۰۹ شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷: تاریخ اسارت  
یست اگساتاریخ شھادت درج در ل   
 

محمد امین بر مبنا لست افشاه شده شھید مشخصات  
 

 
 

محمد امینشھید خانوادگی مشخصات  
 

ضیحاتتو مکملھشھرت    شماره 
 1 نام  دګروال محمدامین

 2 نام پدر محمدسرور
 3 تاریخ تولد 
اسارتھنگام درسن    4 
تحصیالت درجھ   5 

ھرات 17افسر فرقھ   6 شغل 
مدنیوضعیت    7 
فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 

ھ والیت لغمان                ، قریھ غندی ولسوالی قرغ قصبھ بوالن اسارتدرھنگام  منزل آدرس   12 
اسیرشد محل ازکدام ازمحل کار  13 

پرتاپ ګردیده و بھ شھادت رسید والیت غزنی از طیاره نظامی در ساحھ  14 مزار احتمالی شھید 
 

ولسوالي  مسکونھ قصبھ بوالن ، قریھ غونډي ، -مسلک پیاده  -ډگروال محمد امین فرزند محمد سرور 
 ۱۹۷۸ -ھجري شمسي  ۱۳٥۷موصوف در سرطان  -ھرات  ۱۷افسر فرقھ  -قرغھ ي ، والیت لغمان 

میالدي بھ ارتباط و اتھام دست داشتن درکود تاي ډگروال عظیم خان دستگیرو زنداني شد ودرراه انتقال بھ 
نظامي بھ پایان پرتاب  کابل پس ازنشست طیاره درقندھار وپروازد وباره ، درساحھ والیت غزني ازطیاره

 گردید وبھ شھادت رسید
 

 15 توضیحات

 

اگسا لیست محمد امین در شھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست  
 3 شغل -
 4 اتھام 

 شماره آدرس لیست توضیحات
ھالندفارسی درلیست شماره موجود نیست  1 
ھالندالتین درلیست شماره موجود نیست  2 
درلیستاگسا شماره موجود نیست  3 

اگسا درلیست درج شھادت تاریخ مکوجود نیست  4 

Mohammad Amin                       محمد امین شھید  Page1 of 3 
انجمن خانواده شھدای افغانستان                            با معریفی جانان شفق                 مسعوده :تھیھ کننده  
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Mohammad Amin محمد امینشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6009 : ۶۰۰۹ شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷: تاریخ اسارت  
یست اگساتاریخ شھادت درج در ل   
 

 5 آدرس 
 

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List  
2 Date of execution  
3 Name  
4 Father’s Name  
5 Education / qualification  
6 Address  
7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Mohammad Amin  
2 Father‘s Name Mohammad Serwer  
3 Date of birth  
4 Date of arrest  
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification  
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place  
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
 1 ولیدم جانان

Janan 2 شمارھتلفن منزل 
Sawab888(@)Facebook.com 3 شماره تلفن گوشی 

 4 محلسکونت 
رسایمیلآد   5 
 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختھیھکارتھویت 07.02.2015

Mohammad Amin                       محمد امین شھید  Page2 of 3 
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Mohammad Akram Sultani محمد اکرم سلطانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1590  1590 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان1358 جوزا 25  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Akram Sultani                                                                     محمد اکرم سلطانی Page 1 of 5 
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شده افشا لیست مبنای بر.محمد اکرم سلطانی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

48صفحۀ  2131 فارسی هالند لیست در شماره   1 

77صفحۀ  2134 التین هالند لیست در شماره   2 

574تایپی /  68صفحۀ  2149قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358جوزا  25 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد اکرم سلطانی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد اکرم سلطانی

پدرنام  حاجی محب علی  2 

هجری شمسی / جاغوری 1323اول حوت   3 تاریخ تولد 

ساله 35 اسارتهنگام درسن    4 

تا سال سوم در فاکولته اقتصاد کابل و سپس به عنوان معلم در لیسه جاغوری ایفای 
 وظیفه می نمودند.

تحصیالت درجه  5 

 6 شغل معلم در لیسه جاغوری

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 5پسر و  4 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 4-5-10

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

جاغوریسنگماشه محل سکونت در  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از اتاقی که بر حسب وظیفه در غزنی سکونت داشته اند  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 5000به شهادت رسیده اند و بعضا در لیست تعداد زیادی از خانواده این شهید نیز 

 شهید خاد درج شده و در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر .محمد اکرم سلطانی شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد اکرم

 2 نام پدر محب علی

 3 شغل معلم

 4 اتهام اشرار
 5 آدرس مسکونه جاغوری

 

 



Mohammad Akram Sultani محمد اکرم سلطانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1590  1590 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان1358 جوزا 25  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2134 page 77 

2 Date of execution 25.03.1358 – 15.06.1979 

3 Name Mohammad Akram 

4 Father’s Name Moheb Ali 

5 Education / qualification Teacher 

6 Address Jaghuri- Ghazni 

7 Accusation Ashrar 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Akram 

2 Father‘s Name Moheb Ali 

3 Date of birth 1944 

4 Date of arrest 04.1358 – 07.1979 

5 Age at the time of arrest 35 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 9 children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی همسر فاطمه نثار و فرزند جمشید علی آژیر ابراهیمی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

، کانادا ، نروژ ویرجنیای امریکا فرزندان سکونت محل   4 

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com 
ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/fatima.nessar.12 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 25.05.2016  7 

 

 

 



Mohammad Akram Sultani محمد اکرم سلطانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1590  1590 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان1358 جوزا 25  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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کابل / افغانستان1358 جوزا 25  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Ataullah Sultani عطا هللا سلطانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1591 1591شماره مسلسل   

کابل / افغانستان 1358 سرطان 2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان1358 سرطان 4 اگساتاریخ شهادت درج در لیست    
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شده افشا لیست مبنای بر.عطاهلل سلطانی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

58صفحۀ  2562 فارسی هالند لیست در شماره   1 

92صفحۀ  2566 التین هالند لیست در شماره   2 

2582تایپی /  82صفحۀ  1005قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  4 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عطاهلل سلطانی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عطا هللا سلطانی

پدرنام  حاجی محب علی  2 

سنگماچه جاغوریهجری شمسی در  1340سرطان اول   3 تاریخ تولد 

ساله 18 اسارتهنگام درسن    4 

12صنف  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل متعلم

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اصلی جاغوری ولی برای دیدن خواهر و برادرش به کابل امده بود. سکونت  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

جلو منزل برادرشان شهید گمنام عبدالغفور سلطانی ییبین راه و صف نانوااز  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

بود 1358سرطان  2 چنداول و  قیام مردمیروز   15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر .عطاهلل سلطانی شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عطا هللا

 2 نام پدر محب علی

 3 شغل  11متعلم صنف 

 4 اتهام خمینی

 5 آدرس مسکونه جاغوری

 

 

 



Ataullah Sultani عطا هللا سلطانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1591 1591شماره مسلسل   

کابل / افغانستان 1358 سرطان 2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان1358 سرطان 4 اگساتاریخ شهادت درج در لیست    
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2566 page 92 

2 Date of execution 04.04.1358 – 25.06.1979 

3 Name Ataullah Sultani 

4 Father’s Name Moheb Ali 

5 Education / qualification Pupil 11th Gr. 

6 Address Jaghuri 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Ataullah Sultani 

2 Father‘s Name Moheb Ali 

3 Date of birth 1961 

4 Date of arrest 02.04.1358 – 23.05.1979 

5 Age at the time of arrest 18 

6 Education / qualification Student 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Afghanistan 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

فاطمه نثار شهید : خواهر  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل ویرجنیای امریکا   4 

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com 
ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/fatima.nessar.12 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.05.2016  7 
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Ataullah Sultani عطا هللا سلطانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1591 1591شماره مسلسل   
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شده افشا لیست مبنای بر.عطاهلل سلطانی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

58صفحۀ  2562 فارسی هالند لیست در شماره   1 

92صفحۀ  2566 التین هالند لیست در شماره   2 

2582تایپی /  82صفحۀ  1005قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  4 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عطاهلل سلطانی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عطا هللا سلطانی

پدرنام  حاجی محب علی  2 

سنگماچه جاغوریهجری شمسی در  1340سرطان اول   3 تاریخ تولد 

ساله 18 اسارتهنگام درسن    4 

12صنف  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل متعلم

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اصلی جاغوری ولی برای دیدن خواهر و برادرش به کابل امده بود. سکونت  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

جلو منزل برادرشان شهید گمنام عبدالغفور سلطانی ییبین راه و صف نانوااز  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

بود 1358سرطان  2 چنداول و  قیام مردمیروز   15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر .عطاهلل سلطانی شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عطا هللا

 2 نام پدر محب علی

 3 شغل  11متعلم صنف 

 4 اتهام خمینی

 5 آدرس مسکونه جاغوری
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2566 page 92 

2 Date of execution 04.04.1358 – 25.06.1979 

3 Name Ataullah Sultani 

4 Father’s Name Moheb Ali 

5 Education / qualification Pupil 11th Gr. 

6 Address Jaghuri 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Ataullah Sultani 

2 Father‘s Name Moheb Ali 

3 Date of birth 1961 

4 Date of arrest 02.04.1358 – 23.05.1979 

5 Age at the time of arrest 18 

6 Education / qualification Student 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Afghanistan 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

فاطمه نثار شهید : خواهر  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل ویرجنیای امریکا   4 

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com 
ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/fatima.nessar.12 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.05.2016  7 
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Abdul Rab عبدالرب شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1592 1592شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 5  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل / 1358 جوزا 16  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای بر.عبدالرب  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

43صفحۀ  1915 فارسی هالند لیست در شماره   1 

70صفحۀ  1910 التین هالند لیست در شماره   2 

349/ تایپی  61صفحۀ  1924قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358جوزا  16 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عبدالرب شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالرب

پدرنام  حیدر علی  2 

در خانه اباد چهل باغتو جاغوریهجری شمسی  1335  3 تاریخ تولد 

ساله 23 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه سال چهارم فاکولته فارمسی کابل  5 

 6 شغل محصل

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس در لیلیه محصلی  12 

شد اسیر محل کدام از از سر کالس درس از فاکولته کابل  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شهید  5000از خانواده و اقوام  این شهید نیز به شهادت رسیده اند و بعضا در لیست 

خاد درج شده و در انجمن خانواده شهدای افغانستان نیز راجستر شده اند.چون این قسمت 
بر آن شد تا ابتدای نام فایل شهدایی که به گنجایش درج اسامی شهدا را نداشت ، تصمیم 

که ما را درج گردد که مخفف نام ورثه ایست  Fاین خانواده تعلق دارند یک حرف التین 
 در تهیه کارت هویت شهدا یاری نموده اند.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر .عبدالرب شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  

 2 نام پدر 

 3 شغل 

 4 اتهام 
 5 آدرس 

 



Abdul Rab عبدالرب شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1592 1592شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 5  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل / 1358 جوزا 16  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Rab                                                                                                   شهید عبدالرب Page 2 of 5 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List  

2 Date of execution  

3 Name  

4 Father’s Name  

5 Education / qualification  

6 Address  

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name  

2 Father‘s Name  

3 Date of birth  

4 Date of arrest  

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification  

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place  

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

فاطمه نثار شهید : خاله  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

تلفن گوشی شماره   3 

، کانادا ، نروژ ویرجنیای امریکا سکونت محل   4 

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com 
ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/fatima.nessar.12 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.05.2016  7 

 

 

 



Abdul Rab عبدالرب شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1592 1592شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 5  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل / 1358 جوزا 16  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Rab                                                                                                   شهید عبدالرب Page 3 of 5 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

 

 

 

 

 



Abdul Rab عبدالرب شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1592 1592شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 5  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل / 1358 جوزا 16  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Rab                                                                                                   شهید عبدالرب Page 4 of 5 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

 

 

 

 

 

 

 



Abdul Rab عبدالرب شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1592 1592شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 5  تاریخ اسارت 

افغانستانکابل / 1358 جوزا 16  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Rab                                                                                                   شهید عبدالرب Page 5 of 5 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

 

 

 



Sayed Amin Shah سید امین شاهشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5011  5011شماره مسلسل  
مزار شریف / افغانستان 1358میزان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Amin Shah                                                                                    شهید سید امین شاه Page 1 of 2 
ورثه محترمبا همکاری :                                                                                تهیه و تنظیم : شراره بلخی        

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

شده افشا لیست مبنای برسید امین شاه  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید امین شاه شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید امین شاه

کربالییسید حسین علی آخوند  پدرنام    2 

هجری شمسی 1317سال   3 تاریخ تولد 

ساله 41 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه متوسطه  5 

و قریه دار زمیندار  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 7 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-2

شده اندفوت   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس ولسوالی چهار کنت مزار شریف  12 

راهبین  شد اسیر محل کدام از   13 

 14 مزار احتمالی شهید 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 

را دادند اند. مردم محل که از قوم ازبک هستند به منطقه ما خبر دستگیری ایشان . 
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید امین شاه  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

نیست موجود  5 آدرس 

 

 

 



Sayed Amin Shah سید امین شاهشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5011  5011شماره مسلسل  
مزار شریف / افغانستان 1358میزان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Amin Shah                                                                                    شهید سید امین شاه Page 2 of 2 
ورثه محترمبا همکاری :                                                                                تهیه و تنظیم : شراره بلخی        

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Amin Shah 

2 Father‘s Name Akhund Sayed Hossain Ali Karbalay 

3 Date of birth 1938 

4 Date of arrest ??.07.1358 - ??09.1979 

5 Age at the time of arrest 41 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place - 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی سید عارف امینی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

مزار شریف  سکونت محل  1-2  4 

arifsadatamini@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/sayedarif.amini بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.02.2015  7 

 

mailto:arifsadatamini@gmail.com


Sayed Mahmoud Sarepooli سید محمود سر پلیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5013  5013شماره مسلسل  

مزار شریف / افغانستان 1358ثور  7  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Mahmoud Sarepooli                                                               شهید سید محمود سر پلی Page 1 of 2 

شهیدورثه  جناب سید محمد علی صادقی ،با همکاری :                تهیه و تنظیم : شراره بلخی                            

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

شده افشا لیست مبنای برسید محمود سرپلی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید محمود سرپلی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

محمود الحاج سید  1 نام  

محمد سرپلی الحاج سیدشهید  پدرنام    2 

هجری شمسی 1308  3 تاریخ تولد 

ساله 50 اسارتهنگام درسن    4 

نوشتنسواد قرانی و خواندن و  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل تجارت )آرد، گندم و غیره(

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزند 7 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-2

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس شولگر، والیت بلخ، قریه قدیم  12 

شریف ثور مزار 7از میدان جشن  شد اسیر محل کدام از   13 

 14 مزار احتمالی شهید معلوم نیست

 .و 1521با شماره ه نام شهید سید اسماعیل سرپلی برادر شهید سید محمود سر پلی ب

در  5014با شماره مسلسل  حسن ولد سیداحمد میر سیدبرادر زاده این شهید به نام 

 انجمن خانواده شهدای افغانستان داری کارت هویت هستند .  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید محمود سرپلی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 

 



Sayed Mahmoud Sarepooli سید محمود سر پلیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5013  5013شماره مسلسل  

مزار شریف / افغانستان 1358ثور  7  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Mahmoud Sarepooli                                                               شهید سید محمود سر پلی Page 2 of 2 

شهیدورثه  جناب سید محمد علی صادقی ،با همکاری :                تهیه و تنظیم : شراره بلخی                            

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

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mahmoud Sarepooli 

2 Father‘s Name Sayed Mohammad 

3 Date of birth 1921 

4 Date of arrest 07.02.1358 approx.(27.04.1979) 

5 Age at the time of arrest 50 

6 Education / qualification Preliminary 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place not listed 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی آقای سید محمد علی صادقی )خواهرزاده(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 
سکونت محل مزارشریف  4 

smalisadeqi@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/smalisadeqi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 25.02.2015  7 

 



Sayed Mir Mohammad Hassan سید میر محمد حسنمکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 5014  5014شماره مسلسل  

مزار شریف / افغانستان 1358ثور  7  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Mir Mohammad Hassan                                                         شهید سید میر محمد حسن Page 1 of 2 

شهیدورثه  جناب سید محمد علی صادقی ،با همکاری :                تهیه و تنظیم : شراره بلخی                            

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

شده افشا لیست مبنای برسید میر محمد حسن  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید میر محمد حسن شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

میر محمد حسنسید   1 نام  

پدرنام  سید احمد  2 

هجری شمسی 1340  3 تاریخ تولد 

ساله 18 اسارتهنگام درسن    4 

 5 درجه تحصیالت سواد قرانی و خواندن و نوشتن

 6 شغل دهقان

 7 وضعیت مدنی مجرد

 8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم پسر عمه و پسران کاکا

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت شولگر، والیت بلخ، قریه قدیم

شریف ثور مزار 7از میدان جشن  شد اسیر محل کدام از   13 

 14 مزار احتمالی شهید معلوم نیست

و.  1521کاکای شهید سید میر محمد حسن به نام شهید سید اسماعیل سرپلی با شماره  2

در انجمن خانواده شهدای افغانستان داری  5013محمود سرپلی با شماره مسلسل  سید

 کارت هویت هستند .  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید میر محمد حسن  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

نیست موجود  5 آدرس 

 

 



Sayed Mir Mohammad Hassan سید میر محمد حسنمکمله شهید  شهرت  
Number of registration card: 5014  5014شماره مسلسل  

مزار شریف / افغانستان 1358ثور  7  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Mir Mohammad Hassan                                                         شهید سید میر محمد حسن Page 2 of 2 

شهیدورثه  جناب سید محمد علی صادقی ،با همکاری :                تهیه و تنظیم : شراره بلخی                            

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

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mir Mohammad Hassan 

2 Father‘s Name Sayed Ahmad 

3 Date of birth 1961 

4 Date of arrest 07.02.1358 approx.(27.04.1979) 

5 Age at the time of arrest 18 

6 Education / qualification Preliminary 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place not listed 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی آقای سید محمد علی صادقی )خواهرزاده(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل مزارشریف  4 

smalisadeqi@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/smalisadeqi بوک فیس آدرس  6 

28. .02.2015 هویت کارت تهیه تاریخ   7 

 



Abdul Ghafur Sultani  عبدالغفور سلطانیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5030  5030شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 22  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Abdul Ghafur Soltani                                                                                 عبدالغفور سلطانی Page 1 of 3 
ورثه شهیدبا همکاری :                     جناب انجنیر راشد رستمی با معرفی :           تهیه و تنظیم : شراره بلخی             

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

شده افشا لیست مبنای برعبدالغفور سلطانی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 
 

عبدالغفور سلطانی شهید خانوادگی مشخصات  
 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالغفور سلطانی 

پدرنام  محب علی خان وکیل  2 

/ سنگماشه جاغوریهجری شمسی  1326حمل  18  3 تاریخ تولد 

ساله 32 اسارتهنگام درسن    4 

روسیهاز کشور فارغ التحصیل رشته فیزیک الکترودینامیک  تحصیالت درجه   5 

کابلدر پولیتخنیک استاد فاکولته ساینس و فیزیک   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 5

قید حیات انددر   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزند

کابلده بوری منطقه  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شان یکونشام از منزل مس 7عه چنداول ساعت واقروز  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

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 
زیک الکترو دینامک بدست یماستری خود را در رشته فشوروی سابق شده و در مسکو 

زیک بحیث استاد یلته ساینس و در رشته فوآوردن. که بعد از بر گشت به وطن در فاک
ننگین فرارسید. و کاکای عزیزم بدست  هایفای وظیفه میکردند. تا بالخره این دوره سیا

ه شکل فجیع بشهادت چه جانیان خلق و پرچم زندانی شده که دیگر اصال معلوم نشد که ب
رسیدند. شهادت شخص چون استاد سلطانی نه تنها برای فامیل و یا کشور ما بلکه برای 

.بشریت جبران ناپذیر است  
ایفای سیما سمر در دولت امروز  خانم نام محترمه هشهید عبدالغفور سلطانی بهمسر 
.می نمایندوظیفه   

 15 توضیحات

اگسا لیستدر عبدالغفور سلطانی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 



Abdul Ghafur Sultani  عبدالغفور سلطانیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5030  5030شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 22  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Abdul Ghafur Soltani                                                                                 عبدالغفور سلطانی Page 2 of 3 
ورثه شهیدبا همکاری :                     جناب انجنیر راشد رستمی با معرفی :           تهیه و تنظیم : شراره بلخی             

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Ghafur Sultani 

2 Father‘s Name Moheb Ali Khan Wakil 

3 Date of birth 1947 

4 Date of arrest 22.03.1358 (12.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 32 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 boy 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff His boy 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

، همسر : سیما سمرفاطمه نثار : خواهر   دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

شهید تگزاز امریکافرزند  سکونت محل   4 

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com 
ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/fatima.nessar.12 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.05.2016  7 

 

 

 

 



Abdul Ghafur Sultani  عبدالغفور سلطانیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5030  5030شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 جوزا 22  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شهید: 5000برای شهدا در جاغوری پس از افشای لیست فاتحه   

 

 



Mohammad Dawod Sultani محمد داوود سلطانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5070 5070 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357 عقرب 17  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شده افشا لیست مبنای بر.محمد داوود سلطانی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

محمد داوود سلطانی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد داوود سلطانی

پدرنام  حاجی محب علی  2 

قریه سنگ ماشه ولسوالی جاغوریهجری شمسی در  1315متولد دلو   3 تاریخ تولد 

ساله 43 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل حربی پوهنتون کابل  5 

 6 شغل صاحب منصب ملکی با درجه جگلنی

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 2پسر و  2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-5

قید حیات هستنددر   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

دیبوریمنطقه آخر پوهنتون کابل نزدیک سرک  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

، وزارت دفاع از محل کار شان شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر .محمد داوود سلطانی شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست

 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Mohammad Dawod Sultani محمد داوود سلطانی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5070 5070 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357 عقرب 17  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Dawod Sultani 

2 Father‘s Name Haji Moheb Ali 

3 Date of birth 1936 

4 Date of arrest 17.08.1357 – 08.11.1979 

5 Age at the time of arrest 43 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 4 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی  خواهر شهید فاطمه نثار  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

و فرزندان شهید در واشینگتن امریکا  ویرجنیای امریکاخواهر شهید  سکونت محل   4 

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com 
ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/fatima.nessar.12 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 25.05.2016  7 

 



Mohammad Akram Ajir استاد محمد اکرم آژیرشهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  5069 5069 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 نوروزشب   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شده افشا لیست مبنای بر.استاد محمد اکرم آژیر شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

استاد محمد اکرم آژیر شهید خانوادگی مشخصات  
 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد اکرم آژیر

 2 نام پدر محمد ابراهیم

هجری شمسی جاغوری 1323جدی  25  3 تاریخ تولد 

ساله 35  4 سن درهنگام اسارت 

دارالمعلمین کابل ابن سینا در کابل و سپسلیسه  فارغ التحصیل  5 درجه تحصیالت 

استاد لیسه عالی حبیبیه کابل   6 شغل 

 7 وضعیت مدنی متأهل

پسر که شش ماه بعد از گرفتاری شهید بدنیا آمده است 1  8 تعداد فرزندان  

3ــ5  9 سکونت فرزندان 

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزند

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت قلعه شاده

شب از منزل مسکونی شان گرفتار شدند 12شب نوروز ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

ۀاو مردی حلیم دانشمند ومهربان بود آژیر همیشه درتالش این بود که هم   
اینده با سواد باشد واو به هرصورت که بود والدین دختران را نومادرادختران    

 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 
م را با قلم خودشیی سینما ها اعالن های فلبرای اشخاصیکه پول داشت وهم برا   

  مینوشت وتا قدرتش بود تالش میکرد که زن زیر بار نماند

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر .استاد محمد اکرم آژیر شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست
 5 آدرس موجود نیست

 



Mohammad Akram Ajir استاد محمد اکرم آژیرشهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  5069 5069 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 نوروزشب   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Akram Ajir 

2 Father‘s Name Mohammad Ibrahim 

3 Date of birth 1944 

4 Date of arrest 31.12.1357 – 22.03.1979 

5 Age at the time of arrest 35 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 boy 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff His son 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی همسر فاطمه نثار و فرزند جمشید علی آژیر ابراهیمی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل ویرجنیای امریکا  4 

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com 
ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/fatima.nessar.12 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 16.05.2016  7 

 

 

 



Gholam Hussain Shaikhzada  شیخزادهشهرت مکمله شهید غالم حسین  
Number of registration card: 1533  : 1533شماره مسلسل  

1358اوایل سرطان   تاریخ اسارت 

1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Gholam HussainShaikhzada  شیخزاده حسین غالمشهید                                                              Page 1 of 5 

شهیدبا همکاری : ورثه                                                                          و تنظیم : شراره بلخی     تهیه  

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

شده افشا لیست مبنای برحسین شیخزاده غالم  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

56صفحه  2502 فارسی هالند لیست در شماره   1 

91صفحه  2506 التین هالند لیست در شماره   2 

945تایپی /  80صفحه  2522قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

1358سرطان  5 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

شیخزاده حسین غالم شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید غالم حسین

پدرنام  مرحوم شیخ محمد علی مدرس کابلی  2 

 3 تاریخ تولد 1333

اسارتهنگام درسن  25  4 

التحصیل فاکولته ادبیات عرب ، درسهای حوزه ای را هم نزد پدر عالم جلیل القدر فارغ 
 شان به اتمام رسانیده بودند

تحصیالت درجه  5 

 6 شغل تحصیل ، تجارت

مدنیوضعیت  مجرد  7 

 8 تعداد فرزندان 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم (1-2) برادران

اسارتدرهنگام  منزل آدرس چنداول کابل  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  شیخزاده حسین غالم شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  غالم حسین

 2 نام پدر محمد علی

 3 شغل 

 4 اتهام اشرار
 5 آدرس مسکونه چنداول

 

 

 



Gholam Hussain Shaikhzada  شیخزادهشهرت مکمله شهید غالم حسین  
Number of registration card: 1533  : 1533شماره مسلسل  

1358اوایل سرطان   تاریخ اسارت 

1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2506 Page 91 

2 Date of execution 05.04.1358 approx.(25.05.1979) 

3 Name Gholam Hussain 

4 Father’s Name Mohammad Ali 

5 Education / qualification  

6 Address Chindaul 

7 Accusation Ashrar 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Gholam Hussain 

2 Father‘s Name Mohammad Ali 

3 Date of birth 1954 

4 Date of arrest ??.04.1358 approx.(??.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 25 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی احمد سیر شیخزاده ، برادرزاده  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 004915771333007

 Germany- Münster (2-1) سکونت محل  4 

ashaikhzadah@yahoo.de  ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/AS.Shaikhzada بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 15.11.2014  7 

 

 

 

 



Gholam Hussain Shaikhzada  شیخزادهشهرت مکمله شهید غالم حسین  
Number of registration card: 1533  : 1533شماره مسلسل  

1358اوایل سرطان   تاریخ اسارت 

1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Gholam Hussain Shaikhzada  شیخزادهشهرت مکمله شهید غالم حسین  
Number of registration card: 1533  : 1533شماره مسلسل  

1358اوایل سرطان   تاریخ اسارت 

1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Gholam Hussain Shaikhzada  شیخزادهشهرت مکمله شهید غالم حسین  
Number of registration card: 1533  : 1533شماره مسلسل  
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https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 

 



Sardar Mohammad Khan  سردار محمد خانشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1538  : 1538شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ماه حمل   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  23  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sardar Mohammad Khan                                                                     شهید سردار محمد خان Page 1 of 5 

شهیدبا همکاری : ورثه                 با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی        و تنظیم : شراره بلخی          تهیه  

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

شده افشا لیست مبنای بر سردار محمد خان شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

71صفحه  3162 فارسی هالند لیست در شماره   1 

113صفحه  3159 التین هالند لیست در شماره   2 

374تایپی  100صفحه  3175قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358 سرطان 23 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

خان محمد سردار شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سردار محمد خان

پدرنام  محمد حسین  2 

 3 تاریخ تولد 1311

اسارتهنگام درسن  47  4 

12التحصیل فارغ  تحصیالت درجه   5 

پیشه تجارت داشتند ندشد گرفتار زمانیکه و متقاعد افسر  6 شغل .

مدنیوضعیت   متأهل  7 

فرزند 7 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (4-1)

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

بدخشان والیت جرم ولسوالی خستک دره: مسکونی منطقه اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

بدخشیها تجارتی مرکز که سعادت سرای از اتاقشان شد اسیر محل کدام از   13 

پولیگون پلچرخی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 سه از بعد و ساختند محبوس ثور کودتای از بعد یکماه فقط را شهید سردار محمد خان
 باز بودند تجارت مصروف و ندمیکرد زندگی کابل به خاد نظر تحت و ندشد رها ماه
 تجارتی مرکز که سعادت سرای از اتاقش از دوباره 1358 حمل یعنی بعد ماه چند

شان بردند بود هابدخشی . 

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  خان محمد سردار شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سردار

پدرنام  محمد حسین  2 

 3 شغل زمیندار

 4 اتهام اشرار
 5 آدرس مسکونه بدخشان

 

 

 



Sardar Mohammad Khan  سردار محمد خانشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1538  : 1538شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ماه حمل   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  23  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sardar Mohammad Khan                                                                     شهید سردار محمد خان Page 2 of 5 

شهیدبا همکاری : ورثه                 با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی        و تنظیم : شراره بلخی          تهیه  

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 3159 page 113 

2 Date of execution 23.04.1358 approx.(14.07.1979) 

3 Name Sardar 

4 Father’s Name Mohammad Hussain 

5 Education / qualification Land Owner 

6 Address Badakhshan 

7 Accusation Ashrar 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sardar Mohammad Khan 

2 Father‘s Name Mohammad Hussain 

3 Date of birth 1932 

4 Date of arrest ??.01.1358 approx.(??.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 47 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی داکتر نجیب شیون  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Kanada (4-1) سکونت محل  4 

najib_shewan@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/najib.shewan بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 21.11.2014  7 

 

 

 

 



Sardar Mohammad Khan  سردار محمد خانشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1538  : 1538شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ماه حمل   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  23  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sardar Mohammad Khan                                                                     شهید سردار محمد خان Page 3 of 5 

شهیدبا همکاری : ورثه                 با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی        و تنظیم : شراره بلخی          تهیه  

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

 

 

 

 



Sardar Mohammad Khan  سردار محمد خانشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1538  : 1538شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ماه حمل   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  23  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sardar Mohammad Khan                                                                     شهید سردار محمد خان Page 4 of 5 

شهیدبا همکاری : ورثه                 با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی        و تنظیم : شراره بلخی          تهیه  

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

 

 

 

 



Sardar Mohammad Khan  سردار محمد خانشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1538  : 1538شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358ماه حمل   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  23  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sardar Mohammad Khan                                                                     شهید سردار محمد خان Page 5 of 5 

شهیدبا همکاری : ورثه                 با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی        و تنظیم : شراره بلخی          تهیه  

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

 

 

 

 



Shaikh Ali Shafa  شیخ علی شفاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5003  5003شماره مسلسل  

افغانستانکابل /  1357رمضان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Shaikh Ali Shafa                                                                                             شیخ علی شفا Page 1 of 2 

داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برشیخ علی شفا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

شیخ علی شفا شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شیخ علی شفا

پدرنام  کربالیی غالم نبی  2 

هجری شمسی 1295  3 تاریخ تولد 

ساله 62 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه متوسطه  5 

طبابت یونانیتدریس علوم دینی ،   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس قریه انگوری ولسوالی جاغوری ، والیت غزنی  12 

شد اسیر محل کدام از قریه مهتران مربوط بیلو داود  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

و پسر  1548ــ عبدالعزیز عالمی  2،  5010ــ محمد علی حمیدی  1از این منطقه : 

ــ شیخ علی  5،  5008ــ سلمانعلی جمعدار  4،  5009ــ سلمانعلی عالمی  3مامایش ، 

نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان  1547ــ قربانعلی حمیدی  6،  5003شفا 

 راجستر شده اند.  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر شیخ علی شفا  شهیدشخصات م  

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 



Shaikh Ali Shafa  شیخ علی شفاشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5003  5003شماره مسلسل  

افغانستانکابل /  1357رمضان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Shaikh Ali Shafa                                                                                             شیخ علی شفا Page 2 of 2 

داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Shaikh Ali Shafa 

2 Father‘s Name Karbalai Gholam Nabi 

3 Date of birth 1916 

4 Date of arrest ??.06.1357 approx. (??.08.1978) 

5 Age at the time of arrest 62 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی داکتر ایوب عالمی ، جناب ولی عالمی )دانمارک(   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

(1ـ1کابل / افغانستان ) سکونت محل   4 

walialemi2002@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/wali.alami1 
https://www.facebook.com/abdulwahid.hamidi.3 

https://www.facebook.com/drayoub.alemi 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 27.12.2014  7 

 



Ing. Sayed Mohammad Ibrahim Shafaq  شهرت مکمله شهید انحنیر سید محمد ابراهیم شفق  
Number of registration card: 5004  : 5004شماره مسلسل  

1358اوایل ماه میزان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Mohammad Ibrahim Shafaq                                                         محمد ابراهیم شفق شهید سید 1 of 3 

ه شهیدبا همکاری : ورث                    سید نوید محسنی با معرفی :           شراره بلخی              تهیه و تنظیم :   
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برانجنیر سید محمد ابراهیم شفق  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

نیست موجود فارسی هالند لیست در شماره   1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

شفق ابراهیم محمد سید انجنیر شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

شفق هيمابرا محمد سيدشهید انجنیر   1 نام  

(خان عصا)  رضا محمد سيد پدرنام    2 

 3 تاریخ تولد 1333

اسارتهنگام درسن  25  4 

كابل تخنيكم دوم سال محصل تحصیالت درجه   5 

 6 شغل محصل

مدنیوضعیت   متأهل  7 

دختر 1پسر و  1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (1-1)

 10 همسر در قید حیات هستند

 11  الدمولی  فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس  شهيد شاه  12 

شد اسیر محل کدام از  ل شانمنزاز   13 

پولیگون پلچرخی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

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 

ــ سید  3و  1511ــ سید علی پیشتاز   2و   1535ـ  عالمه سید عبدالحمید ناصر  1:

ــ سید   5و   5038ــ سید محمد فیروز بهاری  4و  1536محمد حسن کریمی 

صادر گردیده است  1349ـ عبدالهادی کریمی  6و   1534عبدالهادی ناصر   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  شفق ابراهیم محمد سید انجنیر شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
نیست موجود  5 آدرس 

 

 



Ing. Sayed Mohammad Ibrahim Shafaq  شهرت مکمله شهید انحنیر سید محمد ابراهیم شفق  
Number of registration card: 5004  : 5004شماره مسلسل  

1358اوایل ماه میزان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Mohammad Ibrahim Shafaq                                                         محمد ابراهیم شفق شهید سید 2 of 3 

ه شهیدبا همکاری : ورث                    سید نوید محسنی با معرفی :           شراره بلخی              تهیه و تنظیم :   
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father‘s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mohammad Ibrahim Shafaq 

2 Father’s Name Sayed Mohammad Resa 

3 Date of birth 1954 

4 Date of arrest 04.01.1358 approx.(24.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 25 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی ابو جهاد شفق  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093777030633

سکونت محل کابل / یکاولنگ  4 

Abujihad.shafaq@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/abujihad.shafaq بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 20.11.2014  7 
 

 



Abdul Hossein عبدالحسین  شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5023  5023شماره مسلسل  

/ افغانستان یکاولنگ بامیان 1358ثور   تاریخ اسارت 

شهادت درج در لیست اگسا تاریخ موجود نیست  

 

Abdul Hossain                                                                                             شهید عبدالحسین Page 1 of 2 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

شده افشا لیست مبنای برعبدالحسین  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عبدالحسین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید عبدالحسین

پدرنام  عبدالروف  2 

هجری شمسی 1337  3 تاریخ تولد 

ساله 21 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه  12فارغ التحصیل صنف   5 

 6 شغل متعلم

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-13

 10 همسر در قید حیات هست

 11 ولی الدم فرزند

اسارتدرهنگام  منزل آدرس یکاولنگ بامیان  12 

شد اسیر محل کدام از بین راه   13 

یکاولنگ / بامیان طوغان هتپه قبرستان قلعه شاقبر های  از یکی در احتمالی شهیدمزار    14 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  عبدالحسین شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Abdul Hossein عبدالحسین  شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5023  5023شماره مسلسل  

/ افغانستان یکاولنگ بامیان 1358ثور   تاریخ اسارت 

شهادت درج در لیست اگسا تاریخ موجود نیست  

 

Abdul Hossain                                                                                             شهید عبدالحسین Page 2 of 2 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Hossain 

2 Father‘s Name Abdul Rauf 

3 Date of birth 1958 

4 Date of arrest ??.02.1358 approx.(??.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 21 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Yakawalang / Bamyan / Afghanistan 
 

 

درخواستی اطالعات توضیحات  شماره 

) واسطه و از دوستان خانواده شهید( ابو جهاد شفق دم ولی    1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093777030633
سکونت محل کابل / یکاولنگ  4 

Abujihad.shafaq@gmail.com - j.hakemerjss@gmail.com ایمیل مامای شهید   ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/abujihad.shafaq بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 03.04.2015  7 

 



D.r Abdul Malik دوکتور عبدالملک شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card:11?? ۶۰۰۸ : شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت   
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

افشاشده برمبنایلیست د دوکتور عبدالملکشھی مشخصات  
 

 
 

دالملکد دوکتور عبشھی خانوادگی مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  عبدالملک
 2 نام پدر عبدالحکیم

 3 تاریخ تولد 
اسارتھنگام درسن    4 

تحصیالت درجھ دوکتور  5 
قندھار15سر طبیب فرقھ  6 شغل 

مدنیوضعیت    7 
فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 

سفید سنګ ، ولسوالی محمد آغھ والیت لوګرقصبھ عظیم آباد، قریھ  اسارتدرھنگام  منزل آدرس   12 
اسیرشد محل ازکدام والیت لوګر  13 

زرھدار 15قوای  پلچرخی پولیگون جمعی دستھ ازگورھای دریکی  14 مزار احتمالی شھید  
یھ سفید سنگ ، مسکونھ قصبھ عظیم آباد ، قر -جگړن دوکتور عبدالملک ( ناروغ مل ) فرزند عبدالحکیم 

 ۱۰موصوف  -قندھار ۲قندھار، قول اردوي نمر ۱٥سرطبیب فرقھ  -ولسوالي محمد آغھ ، والیت لوگر 
میالدي بھ ارتباط و اتھام دست داشتن در کود تاي ډگروال عظیم  ۱۹۷۸ -ھجري شمسي  ۱۳٥۷سرطان 

 ۱٥رپولیگون قواي خان دستگیر وبھ کابل منتقل شد وپس از چندي اززندان پل چرخي کشیده شده ود
 . زرھدار پل چرخي بھ شھادت رسید

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  عبدالملک دوکتور شھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  
 2 نام پدر 
 3 شغل 
 4 اتھام 
 5 آدرس 

 

 شماره آدرس لیست توضیحات
ھالندفارسی درلیست شماره موجود نیست  1 
ھالندالتین درلیست شماره موجود نیست  2 
درلیستاگسا شماره موجود نیست  3 
اگسا درلیست درج شھادت تاریخ موجود نیست  4 

Abdul Malik                                               شھید دوکتور عبدالملک     
Page1 of 3 

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



D.r Abdul Malik دوکتور عبدالملک شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card:11?? ۶۰۰۸ : شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت   
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List - 
2 Date of execution - 
3 Name - 
4 Father’s Name - 
5 Education / qualification - 
6 Address  
7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Abdul Malik 
2 Father‘s Name Abdul Hakim 
3 Date of birth  
4 Date of arrest 310/06/1978 (1357/04/10) 
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification Academic 
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی اتjتjaqdphتوضیح
 1 ولیدم توضیحات

منزلشمارھتلفن  (Janan  )      جانان  2 
Sawab888(@)facebook.com 3 شماره تلفن گوشی 

 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختھیھکارتھویت 07.02.2015
 

 

Abdul Malik                                               شھید دوکتور عبدالملک     
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انجمن خانواده شھدای افغانستان                             با معریفی جانان شفق             مسعوده رستمی :  تھیھ کننده  
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Ali Ahmad Salahshoor علی احمد سلحشورشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1568  1568شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357جدی  28روز پنجشنبه   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 درج در لیست اگسا تاریخ شهادت   

 

Ali Ahmad Salahshoor                                                                      شهید علی احمد سلحشور Page 1 of 5 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

شده افشا لیست مبنای برعلی احمد سلحشور  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

102صفحه  4523 فارسی هالند لیست در شماره   1 

161صفحه  4529 التین هالند لیست در شماره   2 

98تایپی /  147صفحه  4536قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

علی احمد سلحشور شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  علی احمد سلحشور

پدرنام  نظر محمد  2 

هجری شمسی 1335  3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن  23  4 

12التحصیل صنف  فارغ تحصیالت درجه   5 

 6 شغل کارمند ریاست کتابخانه های عامه کابل

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس سرای غزنی کابل  12 

شد اسیر محل کدام از از محل کار ، کتابخانه عامه کابل  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر علی احمد سلحشور  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  علی احمد

 2 نام پدر نظر محمد

 3 شغل 

 4 اتهام 
 5 آدرس سرای غزنی

 

 

 

 



Ali Ahmad Salahshoor علی احمد سلحشورشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1568  1568شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357جدی  28روز پنجشنبه   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 درج در لیست اگسا تاریخ شهادت   
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4529 Page 161 

2 Date of execution 07.09.1358 approx.(27.11.1979) 

3 Name Ali Ahmad 

4 Father’s Name Nazar Mohammad 

5 Education / qualification Empl. People's Libery 

6 Address Sarai-E-Ghazni 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Ali Ahmad 

2 Father‘s Name Nazar Mohammad 

3 Date of birth 1956 

4 Date of arrest 28.10.1357 approx.(19.01.1979) 

5 Age at the time of arrest 23 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بهار مرسل  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

b_morsal@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 27.02.2015  7 

 

 

 

 



Ali Ahmad Salahshoor علی احمد سلحشورشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1568  1568شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357جدی  28روز پنجشنبه   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 درج در لیست اگسا تاریخ شهادت   
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Ali Ahmad Salahshoor علی احمد سلحشورشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1568  1568شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357جدی  28روز پنجشنبه   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 درج در لیست اگسا تاریخ شهادت   
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Ali Ahmad Salahshoor علی احمد سلحشورشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1568  1568شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357جدی  28روز پنجشنبه   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 درج در لیست اگسا تاریخ شهادت   
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https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 



Dr. Adul Abrar Sakhra داکتر عبداالبرار صخرهشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5026  5026شماره مسلسل  

/ افغانستان ننگرهار 1357قوس  تاریخ اسارت 

نیستموجود   تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Dr. Abdul Abrar Sakhra                                                                      داکتر عبداالبرار صخره Page 1 of 2 
            تهیه و تنظیم : شراره بلخی         

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

شده افشا لیست مبنای بر داکتر عبداالبرار صخره شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

نیست موجود فارسی هالند لیست در شماره   1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

داکتر عبداالبرار صخره شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  داکتر عبداالبرار صخره

پدرنام    2 

هجری شمسی 1329  3 تاریخ تولد 

ساله 28 اسارتهنگام درسن    4 

1357ننگرهار سال فارغ التحصیل فاکولته طب  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل داکتر

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت ننگرهار  12 

شد اسیر محل کدام از از اتاق محصلی در ننگرهار  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

این شهید با دیگر هم اتاقی هایش به نامهای داکتر سید عابد شاه جسور و داکتر ثناء الحق 
شـــهـیـد مـعـلم شـــیر افــضــل و  شفاخانه ای صحت طفل کابلثنایی و داکتر مؤظف در 

ه اند.هم زمان به اسارت برده شد معلم لیلیه ای پولیتخنیک کـابـل  
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  داکتر عبداالبرار صخره شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
نیست موجود  5 آدرس 

 

 



Dr. Adul Abrar Sakhra داکتر عبداالبرار صخرهشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5026  5026شماره مسلسل  

/ افغانستان ننگرهار 1357قوس  تاریخ اسارت 

نیستموجود   تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Dr. Abdul Abrar Sakhra                                                                      داکتر عبداالبرار صخره Page 2 of 2 
            تهیه و تنظیم : شراره بلخی         
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Dr. Abdul Abrar Sakhra 

2 Father‘s Name  

3 Date of birth 1950 

4 Date of arrest ??.09.1357 - ??.12.1978 

5 Age at the time of arrest 28 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 24.06.2015  7 

 



Alhaj Sahhib Noor ھید الحاج صاحب نورشھرت مکملھ ش  
Number of registration card: 6001 : ۶۰۰۱ شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵ ۷: تاریخ اسارت  
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

افشاشده لیست برمبنای الحاج صاحب نور شھید مشخصات  
 

 
ب نورالحاج صاح شھید خانوادگی مشخصات  

 

 
 مشخصات الحاج صاحب نور در لیست اکسا

 شماره آدرس لیست توضیحات
فارسی ھالند درلیست شماره موجود نیست  1 
ھالندالتین درلیست شماره موجود تیست  2 
اگسا درلیست شماره موجودنیست  3 
اگسا درلیست درج شھادت تاریخ موجود نیست  4 

 شماره شھرت مکملھ توضیحات
 1 نام  الحاج صاحب نور

 2 نام پدر خدای نور
 3 تاریخ تولد 
 4 سن درھنگام اسارت 
 5 درجھ تحصیالت 

فرقھ ریشخور، قول اردو مرکزی کشف 160قطعھ مستقل  قومندان تولی زره پوش و معاون  6 شغل 
 7 وضعیت مدنی 
 8 تعداد فرزندان  
ندانسکونت فرز   9 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 

 12 آدرس منزل درھنگام اسارت قریھ دوکان ھای میرا جان مرکز شھر ګردیز
اسیرشد محل ازکدام   13 

زره دارپل چرخی 15در یکی از کورھای دستھ جمعی در پولیګون قوای   14 مزار احتمالی شھید 
قریھ دوکان  -مسکونھ  -پیاده  -مسلک  - جگتورن الحاج صاحب نور فرزند خداي نور نواسھ سید محمد

قوماندان تولي زره  قطعھ  -وظیفھ  -ځډران  -قوم  -ھاي میرا جان ، مرکز شھر گردیز ، والیت پکتیا 
قومانده دھنده تولي زره -ریشخور ، قول اردوي مرکزي  ۷کشف ، فرقھ  ۱٦۰مستقل  پوش و معاون  

بھ ارتباط دست داشتن در  ۱۳٥۷در ماه سرطان  -ظیم خان قومانده دھنده قطعھ کشف در کودتاي ډگروال ع
از زندان  ۱۳٥۷میزان  ۲٥کودتاي ډگروال عظیم خان دستگیر زنداني و با تحمل ھر نوع شکنجھ بتاریخ 

زرھدار پل چرخي بھ شھادت رسید ۱٥پل چرخي کشیده شده و در پولیگون قواي   

 15 توضیحات

 شماره شھرت مکملھ توضیحات
 1 نام  
 2 نام پدر 
 3 شغل 
 4 اتھام 
 5 آدرس 

  
 

Alhaj Sahhib Noor            احبالحاج ص نور    Page1 of 3 
انجمن خانواده شھدای افغانستان                              با معریفی جانان شفق        کننده مسعوده رستمی تھیھ  

schahied@yahoo.de                         https://www.facebook.com/groups/Shohada.1357 

mailto:schahied@yahoo.de%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87


Alhaj Sahhib Noor ھید الحاج صاحب نورشھرت مکملھ ش  
Number of registration card: 6001 : ۶۰۰۱ شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵ ۷: تاریخ اسارت  
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List  
2 Date of execution  
3 Name  
4 Father’s Name  
5 Education / qualification  
6 Address  
7 Accusation  
 

Nr. Family profile  
1 Name AlHaj Sahhib  Noor 
2 Father‘s Name GHodi  Noor 
3 Date of birth  
4 Date of arrest ??/06/1978 (??/04/1357) 
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification  
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
Janan Shafaq 1 ولیدم 

Sawab888(@)Facebook.co 2 شمارھتلفن منزل 
 3 شماره تلفن گوشی 
 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختھیھکارتھویت 07.02.2015
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شده افشا لیست مبنای برداکتر محمد جعفر طاهری  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

68صفحه  3025 فارسی هالند لیست در شماره   1 

109صفحه  3023 التین هالند لیست در شماره   2 

238/ تایپی  96صفحه  3039قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  19 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

داکتر محمد جعفر طاهری شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  داکتر محمد جعفر طاهری

پدرنام  محمد هاشم طاهری  2 

هجری شمسی 1330  3 تاریخ تولد 

ساله 28  4 سن درهنگام اسارت 

 5 درجه تحصیالت فارغ التحصیل فاکولته طب کابل

 6 شغل طبابت ، و انجام وظیفه در وزارت صحت عامه

 7 وضعیت مدنی مجرد

 8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

سرک عقب لیسه زرغونه بین چهاراهی حاجی  ، عقب ماموریتشهر نو کابل ، 

چهاراهی شهیدو  عقوبی  
 12 آدرس منزل درهنگام اسارت

شد اسیر محل کدام از از وزارت صحت عامه حین انجام وظیفه  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

عالقمندی و ریختن عرق  بسیارکتاب ضرب المثل ها و اصطالحات عامیانۀ افغانی با 
ی به خط زیبا ابعد که داکتر محمد جعفر طاهری جمع آوری شده استشهید جبین توسط 

برار با جنوری   ۱۳۶۹ماه دلو  در محمد عسکر طاهری نوشته شده و برای اولین بار
در ویرجینیا امریکا به چاپ رسیده است. 1991  

زیبا و ناب و  بسیارصفحه دارد و حاوی ضرب المثل ها و اصطالحات  ۲۱۴این کتاب 
 بیاد ماندنی است که از نیاکان ما زبان به زبان به ما به ارث رسیده است.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر داکتر محمد جعفر طاهری  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد جعفر

 2 نام پدر محمد هاشم

 3 شغل داکتر طب صحت عامه

 4 اتهام 
 5 آدرس مسکونه کابل
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 3023 Page 109 

2 Date of execution 19.04.1358 approx.(10.07.1979) 

3 Name Mohammad Jahfar Dr. 

4 Father’s Name Mohammad Hashem 

5 Education / qualification Physician (Health Office) 

6 Address Kabul 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Dr. Mohammad Jahfar 

2 Father‘s Name Mohammad Hashem 

3 Date of birth 1951 

4 Date of arrest 13.04.1358 approx.(04.07.1979) Wednesday 

5 Age at the time of arrest 28 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

و محمود طاهری برادر زادهفروزان حسینیان خواهر  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره 00498105241423  2 

 3 شماره تلفن گوشی 004917649904079

Hussainan- Landsberger Str. 84a ,82205 Gilching 
/ ویرجینیای آمریکا مونشن آلمان  

سکونت محل  4 

froz@gmx.de - mahmoudtaheri5@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/frozan.hussainian 
https://www.facebook.com/mahmoudtaheri5?fref=ufi 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 28.02.2015  7 
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Sayed Askar Shah Zohuri Lesanzadeh  سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1545 1545شماره مسلسل  

 تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برسید عسکر شاه ظهوری لسان زاده  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

106صفحه  4725 فارسی هالند لیست در شماره   1 

التین هالند لیست در شماره  166صفحه  4732  2 

301/ تایپی  153صفحه  4739قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید عسکر شاه ظهوری لسان زادهاستاد  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید عسکر شاه ظهوری لسان زاده

لسان سید اکبر پدرنام    2 

 3 تاریخ تولد 1326

اسارتهنگام درسن  32  4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل از پلیتخنیک کابل  5 

 6 شغل استاد پلیتخنیک کابل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس تکیه خانه حسینی آقای لسان ، چنداول کابل  12 

شد اسیر محل کدام از از تکیه خانه حسینی که منزل مسکونی شهید هم بود  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در تکیه خانه حسینی مرحوم  آقای لسان سه خانوار سکونت داشتند که از سه برادر در 
خادیستها نیمه شب هجوم آورده با خود بردند.برادر بزرگتر را  2یک شب   

در انجمن خانواده شهدای  به نام سید مظفرالدین شاهبرادر شهید سید عسکر شاه نیز
 افغانستان با شماره مسلسل  راجستر شده است.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر عسکر شاه ظهوری لسان زاده  استاد سید شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید عسکر شاه

 2 نام پدر سید اکبر

 3 شغل 

 4 اتهام 
 5 آدرس مسکونه چنداول

 

 

Rostami
Notiz
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4732 Page 166 

2 Date of execution 07.09.1358.(28.11.1979) 

3 Name Sayed Ashkar Shah 

4 Father’s Name Sayed Akbar 

5 Education / qualification  

6 Address Chindaul 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Ashkar Shah 

2 Father‘s Name Sayed Akbar 

3 Date of birth 1947 

4 Date of arrest 22.12.1357 – (13.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 32 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

تلفن گوشیشماره    3 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 16.11.2014  7 
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 خاطرات ورثھ

 

 بسم رب شھدا و صدیقین 
درود و سالم بر روان پاك شھیدان راه خدا   بھ نام خداوند بخشنده مھربان و  
 مبارزان جبھھ حق علیھ باطل! 

 عزیزان ھمدرد و خانواده ھاى عزیز شھدا سالم 
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 

وك فیس ب  
و تعریف ھاى مادرم مي شناسم و   بھ ھر حال من فرزند سوم خانواده ام ھستم و پدر عزیزم را از روى عكس ھاى نازیین شان

 نبود وجود نازنین شان در زندگى من و خواھر و برادرم ھمیشھ غیر قابل تحمل بوده و ھست. 
را یزیدیان آن زمان رژیم مزدور شوروى   اى لسان)شب خانھ ما ( تكیھ خانھ آغ ۱۲ساعت  ۱۳٥۸حوت سال  ۲۷  در تاریخ

خواھر و برادر ھستیم.  ٤فرزند دارند و ما  ٦خادیستھاي وحشى محاصره كردند و دو برادر (پدر و عمویم) را بردند عمویم   
را پر كرده  مادرم مي گویند صداى گریھ و نالھ ما بچھ ھا مادر و خانم عمویم فضاى ترس و وحشت در شب سرد زمستان ھمھ جا

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 

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  االثران
انتظار بودیم. بیشتر از سھ دھٓھ زندگى مان را ھمچنین در انتظار پدر گذشتاندیم اولین دعایم بعد از ھر نماز سالمتى و برگشت 

 پدر و عمویم بود. 
در خدمت مردم و آموزش فرزندان کشور بودند. ایشان    مکتب میخانیکی کابل بودند و در کنار آن نیز وکیل ناحیھپدرم استاد 

ھای  توسط نیرو  طرحھای علمی و عملی بسیار جھت سھولت و پیشبرد زندگی مردم و تربیت جوانان جامعھ داشتھ کھ با دستگیری
ن شان از اجرای این طرحھا جلوگیری شد. مزدور و خونخوار اگسا و ھمچنین مفقوداالثر 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. 

میامدن من نمي خوابیدم بعد از اینكھ این مادرم مي گویند من از روز اول عاشق پدرم بودم جایم آغوش گرم پدر بود تا پدر خانھ ن
الشخور ھاى كمونیست پدر را از ما شبانھ گرفتند، ماه و سال ھا در فراق پدر نخوابیدم و اگر ھم خوابیدم نصف شب بیدار مي 

خانم  شدم و دنبال پدر مي گشتم. مادرم چاره ای نداشت غیر از گریھ و با وجود ٓان ھمھ مسولیت ھاى سنگین در دوش مانند
 عمویم و خیلى از مادران زجر كشیده افغان با فرزندان كوچك و ھزاران مسولیت در زندگى بھ كمك خداوند مھربان بزرگ شدیم. 

   
شھید استاد سید عسکر شاه ظھوری  نجال ظھوری فرزند  
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مظفرالدین شاه ظهوری لسان سید شهرت مکمله شهید 
 زاده

Number of registration card: 1546 1546شماره مسلسل  
 تاریخ اسارت 
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 افشا لیست مبنای برسید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده  شهید مشخصات

 شده

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

106صفحه  4724 فارسی هالند لیست در شماره   1 

166صفحه  4731 التین هالند لیست در شماره   2 

301/ تایپی  153صفحه  4738قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید مظفرالدین شاه ظهوری لسان زاده

پدرنام  سید اکبر لسان  2 

هجری شمسی 1315  3 تاریخ تولد 

ساله 43 اسارتهنگام درسن    4 

لیسه تجارت کابل 12فارغ التحصیل صنف  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل مدیر ترانسپورت و مدیر عمومی در وزارت صحت عامه

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت تکیه خانه حسینی آقای لسان ، چنداول کابل

شد اسیر محل کدام از از تکیه خانه حسینی که منزل مسکونی شهید هم بود  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

داشتند که از سه برادر در در تکیه خانه حسینی مرحوم  آقای لسان سه خانوار سکونت 
برادر بزرگتر را خادیستها نیمه شب هجوم آورده با خود بردند. 2یک شب   

برادر شهید سید عسکر شاه نیزبه نام سید مظفرالدین شاه در انجمن خانواده شهدای 
 افغانستان با شماره مسلسل  راجستر شده است.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  ظهوری لسان زاده سید مظفرالدین شاهاستاد  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید مظفرالدین شاه

 2 نام پدر سید اکبر

 3 شغل مدیر ترانسپورت

 4 اتهام 
 5 آدرس مسکونه چنداول
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4731 page 166 

2 Date of execution 07.09.1358.(28.11.1979) 

3 Name Sayed Mozafarudin Shah 

4 Father’s Name Sayed Akbar 

5 Education / qualification  

6 Address Chindaul 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mozafarudin Shah 

2 Father‘s Name Sayed Akbar 

3 Date of birth 1936 

4 Date of arrest 22.12.1357 – (13.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 43 

6 Education / qualification Gymnasial 

7 Marital Status Married 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ   7 
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Mohammad Mehdi Zafar محمد مهدی ظفر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1553 1553 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358شب نوروز  1357 حوت 30  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برمحمد مهدی ظفر  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

166صفحه  4742 التین هالند لیست در شماره   2 

312 / تایپی 154صفحه  4749قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد مهدی ظفر شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد مهدی ظفر

پدرنام  حاجی حسین علی خان  2 

هجری شمسی 1312  3 تاریخ تولد 

ساله 46 اسارتهنگام درسن    4 

لی استقالل و تحصیالت عالی را در فاکولته حقوق و تحصیالت ثا نوی را در لیسه عا
 علوم سیاسی دانشگاه کابل به پایان رساند

تحصیالت درجه  5 

و کارمند وزارت داخله نطاق در رادیو تلویزیون کابل افغانستان  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

ساله( 2،  4،  6،  10،  16)با سن های  دختر 2پسر و  3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 3-2

 10 همسر فوت یافته اند

 11 ولی الدم فرزندان

ستگاه سابقه سراى غزنى كابلیا اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از محل سکونت شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

ذیل این کارت هویت درج گردیده است. محمد مهدی ظفر بیوگرافی شهید  15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر محمد مهدی ظفر شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد مهدی ظفر

 2 نام پدر حسین علی

 3 شغل بیکار

 4 اتهام 

كابل ستگاه سابقه سراى غزنىیا  5 آدرس 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4742 page 166 

2 Date of execution 07.09.1358 approx.(27.11.1979) 

3 Name Mohammad Mehdi Zafar 

4 Father’s Name Hussain Ali 

5 Education / qualification Unemployed 

6 Address Sari-E-Ghazni 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Mehdi Zafar 

2 Father‘s Name Hussain Ali 

3 Date of birth 1933 

4 Date of arrest 30.12.1357 approx.(20.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 46 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی باری ظفر ، جان ظفر صوفیا ظفر  1 

تلفن منزل شماره   2 

گوشیشماره تلفن    3 

سکونت محل  2-3  استرالیا     4 

Aliyar17@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/sofia.zaliyar 
https://www.facebook.com/bary.zafar 

https://www.facebook.com/john.zafar.5 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 07.02.2015  7 
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  که بودشهید محمد مهدی ظفر از جمله نطاقان مشهور و سر شناس رادیو تلویزیون کابل افغانستان 
نوی را در و تحصیالت ثا میل روشنفکر دیده به جهان گشودهخورشیدی  در یک فا 1312در سال 
اند پایان رسلی استقالل و تحصیالت عالی را در فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به لیسه عا

لی استقالل بود که به حیث نطاق در رادیو تلویزیون کابل انتخاب شد.مهدی ظفر هنوز متعلم لیسه عا  

مه اطفال  سرویس های خبری ؛ بر نامه دینی )سیرت النبی و راه ناربقات ذهنی ؛ بهنگام ؛ مسا شب
های خسته می زدود و حق( را مورد خوانش میگرفت که با صدای دلنشین و روحپرورش زنگ از دل

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 

االت در زمان صدارت و عدۀ دیگری از روشنفکران در ارتباط شده بود که از طرف اداره ضبط احو 
سال زندانی شد  7به جرم  جمهوریت خواهی به مدت  1342الی  1335سردار محمد داود در سال 

  .و در سلول های متروک زندان با عزم متین و ایمان قوی روزهای دشوار را سپری کرد

یفه ظمهدی ظفر پس از رهایی از زندان سیا سی از طرف دولت وقت ، و پس از  دو سال انجام و
لته حقوق و علوم سیاسی که قبال در آن ثبت نام کرده بود ادامه کوعسکری دوباره دروسش را در فا

  .میدهد که پس از فارغ التحصیل شدن در وزارت امور داخله بحیث قا ضی ایفای وظیفه میکرد

فرانسوی  بی وه و به لسان های دری ، پشتو ؛ عرمهدی ظفر در پست های مختلفی ایفای وظیفه کرد
که پروردگار یحه ای خته بود ؛ وی با قرم اشان را با تجوید و تفسیر آ موتکلم میکرد و قران عظی

لمیان در وجودش به ودیعه گذاشته بود مضامین و مطالب را بدون آ ماده گی قبلی در اسرع وقت به عا
  .خوانش میگرفت

ه بود ؛ عده یی از رهبران حزب فتکه هنوز تحول سیا سی صورت نگر 1357قبل از هفت ثور 
ندانی شدند و همان امنیتی دو لت جمهوری محمد داود زمات تیک خلق افغانستان از طرف مقاکرادمو

  .ولیت وظیفوی قرایت کردچم را مهدی ظفر بنا به مسوبوط به رهبران خلق و پراخبار مرشب نطق 

نگ نیل زندان دهمزچند هفته در قلعه کر پس از آن شب مهدی ظفر مورد تعقیب قرار گرفت و پس از
جود نیا کراتیک خلق افغا نستان بومونی شد و هنوز کشمکش های  اعضای دروز زندا 33برای مدت 

 مده بود که مهدی ظفر دو باره از زندان آزاد و دوباره راهی منزل گردید.

را دو باز داشت نمودند چم و خلق آغاز گردید و مهدی ظفر دیری نگذشت که کشمکش های جناح پر
لیکه چشمان نطاقش خبر فرقت میداد میل و اطفال کوچکش در حاا وداع با همه اعضای فاهدی ظفر بم

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 

 



Mohammad Zaher Azimi شهرت مکمله شهید محمد ظاهر عظیمی 
Number of registration card: 1508  : 1508شماره مسلسل  

نصف شب 12ساعت  1358ثور  11  تاریخ اسارت 

1358ثور  20  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برمحمد ظاهر عظیمی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

14صفحه  577 فارسی هالند لیست در شماره   1 

24صفحه  574 التین هالند لیست در شماره   2 

587/ تایپی  20صفحه  579قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

1358ثور  20 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد ظاهر عظیمی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد ظاهر عظیمی

پدرنام  مرحوم باز محمد عظیمی  2 

1938جنوری  2/  1317جدی  12  3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن  ساله 41  4 

تحصیالت درجه مافوق ماستر در رشته پولیس از شهر مونستر آلمان  5 

 6 شغل پلیس

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 3پسر و  3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-3

 10 همسر در قید حیات

 11  ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس مابل ـ کارته پروان عقب سینمای بهارستان  12 

شد اسیر محل کدام از منزل مسکونی   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر محمد ظاهر عظیمی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد ظاهر

 2 نام پدر باز محمد

 3 شغل سمونمل

 4 اتهام اخوانی

کابل مسکونه  5 آدرس 

 

 

 

 



Mohammad Zaher Azimi شهرت مکمله شهید محمد ظاهر عظیمی 
Number of registration card: 1508  : 1508شماره مسلسل  

نصف شب 12ساعت  1358ثور  11  تاریخ اسارت 

1358ثور  20  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 574 Page 24 

2 Date of execution 20.02.1358 approx.(11.05.1979) 

3 Name Mohammad Zaher Azimi 

4 Father’s Name Baz Mohammad 

5 Education / qualification Police Officer Luitenant-Colonel 

6 Address Kabul 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Zaher Azimi 

2 Father‘s Name Baz Mohammad 

3 Date of birth 02.01.1938 

4 Date of arrest 11.02.1358 approx.(01.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 41 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 6 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

حکیمیارکتی  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل Germany-Hamburg   (3-2)  آلمان ـ هامبورگ  4 

Kathy_hakimyarotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/kathy.hakimyar بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 27.10.2014  7 
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Mohammad Ali Tarjoman شهرت مکمله شهید محمد علی ترجمان 

Number of registration card: 1512  : 1512شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برمحمد علی ترجمان  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

52صفحه  2322 فارسی هالند لیست در شماره   1 

85صفحه  2326 التین هالند لیست در شماره   2 

766/ تایپی  74 2343قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد علی ترجمان شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد علی مشهور به ترجمان

پدرنام  مرحوم محمد موسی  2 

هجری شمسی 1300  3 تاریخ تولد 

58  /59 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل لیسه عالی حبیبیه  5 

 6 شغل استاد لیسه عالی حبیبیه ، ترجمان سفارت کبری امریکا در کابل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 6پسر و  3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (1-1)(4-1)

.فوت یافتند  10 همسر 

 11  ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس مسکونه جمال مینه  12 

شد اسیر محل کدام از از محل کار شان فابریکه بوت آهو  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 سکته اثر بر شان همسر 1358 جوزای 2 تاریخ به شهید دوفرزند شدن محبوس از پس

 تحقیقات بهانه به را شهید خود بعد روز 13 که شدند فوت  1358 جوزای 21 تاریخ به

روز داشته  31،  1358. از حسابها طوری بر می آید که ماه جوزا سال بردند خاد

قی و پرچمی به تن از فرزندان شهید محمد علی نیز به دست جنایتکاران خل 2 است.

در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند به شماره  شهادت رسیده اند که
ـ شهید محمد محسن 1514ـ شهید محمد حسن و  1513های مسلسل ،  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  محمد علی ترجمان شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد علی

 2 نام پدر محمد موسی

 3 شغل کارمند فابریکه بوت آهو

 4 اتهام خمینی
 5 آدرس مسکونه جمال مینه

 



 
Mohammad Ali Tarjoman شهرت مکمله شهید محمد علی ترجمان 

Number of registration card: 1512  : 1512شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2326 Page 85 

2 Date of execution 03.04.1358 approx.(23.06.1979) 

3 Name Mohammad Ali 

4 Father’s Name Haji Mohammad Musa 

5 Education / qualification Empl. With Shoe-Facory Aahu 

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Ali 

2 Father‘s Name Haji Mohammad Musa 

3 Date of birth 1921 

4 Date of arrest 03.04.1358 approx.(23.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 58  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 9 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

داکتر انیسه علی ، دختر و امین کریمی برادرزاده خانم شهید خانم دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Australia (3-1) سکونت محل  4 

anisa5ali@yahoo.ca ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/amin.karimi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 02.11.2014  7 



 
Mohammad Ali Tarjoman شهرت مکمله شهید محمد علی ترجمان 

Number of registration card: 1512  : 1512شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Ali Tarjoman  Page 3 of 7  شهید محمد علی ترجمان                                                                 

شهیدتهیه و تنظیم : شراره بلخی                                                                         با همکاری : ورثه   

schahied@yahoo.de اده شهدای افغانستانانجمن خانو                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           
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Mohammad Hassan شهرت مکمله شهید محمد حسن 
Number of registration card: 1513  : 1513شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای بر حسنمحمد  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

32صفحه  1410 فارسی هالند لیست در شماره   1 

50صفحه  1400 التین هالند لیست در شماره   2 

 درلیست)1283تایپی /45صفحه  1413قلمی 

(است شدهدرج  حسین محمد اشتباه اگسا  
اگسا لیست در شماره  3 

افغانستان/  کابل 1358 جوزای 3 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

حسنمحمد  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

(درج گردیده است محمد حسین اشتباهاشهید محمد حسن ) در لیست اگسا   1 نام  

پدرنام  شهید محمد علی ترجمان  2 

 3 تاریخ تولد 1335

23ــ  22 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل لیسه امانی و فاکولته اقتصاد  5 

 6 شغل مدیر وزارت پالن گذاری در وزارت پالن

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 فوت روز 20 بعد و نموده سکته شان عزیز مادر حسن محمد شهید شدن حبس از پس

شوند می . 
/ مادر همسر  10 

ان و برادرانخواهر  11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس جمال مینه  12 

نصف شب 12:30ساعت  از منزل مسکونی شان شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در احتمالی شهیدمزار    14 

 شده منزل داخل شب نصف 12:30 ساعت شان مسکونی منزل ازشهید محمد حسن را 

بردند خاد به تحقیقات برای خود با برادرش با را شهید صبح 4:00 ساعت و اند  

تایپ  حسین محمد وجود دارد که به جای محمد حسن ،امالیی غلط اگسا لیست در)  )

. پدر و برادر شهید محمد حسن نیز به دست جنایتکاران خلقی و پرچمی به  گردیده است
شهادت رسیده اند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند به شماره 

ـ شهید محمد محسن )برادر( 1514ـ شهید محمد علی )پدر( و  1512های مسلسل ،  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر حسن محمد  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

)که در اصل محمد حسن نام داشتند( محمد حسین  1 نام  

 2 نام پدر محمد علی

 3 شغل مامور وزارت پالن

 4 اتهام خمینی
 5 آدرس جمال مینه

 



Mohammad Hassan شهرت مکمله شهید محمد حسن 
Number of registration card: 1513  : 1513شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1400 Page 50 

2 Date of execution 03.03.1358 approx.(23.05.1979) 

3 Name Mohammad Hussain  (Hassan) 

4 Father’s Name Mohammad Ali 

5 Education / qualification Empl.Planning Ministry 

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation Khomeini 
 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Hussain  (Hassan) 

2 Father‘s Name Mohammad Ali 

3 Date of birth 1956 

4 Date of arrest 02.03.1358 approx.(22.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 23  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

شهید خانم برادرزاده کریمی امین و دختر ، علی انیسه داکتر خانم دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Australia (3-1) سکونت محل  4 

anisa5ali@yahoo.ca ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/amin.karimi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 02.11.2014  7 
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شده افشا لیست مبنای برمحسن محمد  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

31صفحه  1389 فارسی هالند لیست در شماره   1 

49صفحه  1379 التین هالند لیست در شماره   2 

1262/ تایپی  45صفحه  1392قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

افغانستان/  کابل 1358 جوزای 3 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محسنمحمد  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد محسن

ترجمان شهید محمد علی پدرنام     2 

 3 تاریخ تولد 1339

ساله 19 اسارتهنگام درسن    4 

التحصیل لیسه امانی و محصل فاکولته تعلیم و تربیه کابلفارغ  تحصیالت درجه   5 

تیم ملی در رشته جمناستک در بخش ترامپولین و عضومحصل ، ورزشکار  6 شغل 

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

روز فوت  20پس از حبس شدن شهید محمد محسن مادر عزیز شان سکته نموده و بعد 

 می شوند.
/ مادر همسر  10 

ان و برادرانخواهر  11 ولی الدم  

اسارتدرهنگام  منزل آدرس جمال مینه  12 

شد اسیر محل کدام از  شب 12:30از منزل مسکونی شان ساعت   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شده  منزل داخلنصف شب  12:30 ساعت شان مسکونی منزل ازشهید محمد محسن را 

. پدر و بردند برای تحقیقات به خاد خود با برادرش با را شهید صبح 4:00 ساعت واند 

برادر شهید محمد محسن نیز به دست جنایتکاران خلقی و پرچمی به شهادت رسیده اند 
 1512های مسلسل ، که در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند به شماره

ـ شهید محمد حسن )برادر( 1513ـ شهید محمد علی )پدر( و   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  محسن محمد شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد محسن

 2 نام پدر محمد علی

 3 شغل محصل تعلیم و تربیه

 4 اتهام خمینی
 5 آدرس ساکن کارته سخی
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1379 Page 49 

2 Date of execution 03.03.1358 approx.(23.05.1979) 

3 Name Mohammad Mohsen 

4 Father’s Name Mohammad Ali 

5 Education / qualification Student Of Education 

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Mohsen 

2 Father‘s Name Mohammad Ali 

3 Date of birth 1960 

4 Date of arrest 02.03.1358 approx.(22.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 19  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی خانم داکتر انیسه علی ، دختر و امین کریمی برادرزاده خانم شهید  1 

تلفن منزل شماره   2 

تلفن گوشیشماره    3 

Australia (3-1) سکونت محل  4 

anisa5ali@yahoo.ca ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/amin.karimi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 02.11.2014  7 
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Qorban Ali Hamidi حمیدی قربانعلی شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1547  : 1547شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358شب نوروز  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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شده افشا لیست مبنای بر حمیدی قربانعلی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

166صفحه  4739 التین هالند لیست در شماره   2 

309تایپی /  153صفحه  4746قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

حمیدی قربانعلی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید قربانعلی

پدرنام  حاجی عبدالحمید داود  2 

خورشیدی 1325برج قوس سال   3 تاریخ تولد 

ساله 33 اسارتهنگام درسن    4 

( دوازدهم)فارغ التحصیل صنف  بکلوریا تحصیالت درجه   5 

 6 شغل مدیر اداری در پرورشگاه کابل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 2  8 تعداد فرزندان 

 9 سکونت فرزندان (1-1)

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

آدرس اصلی : منطقه چار شومبی داود، ولسوالی جاغوری ، والیت غزنی           
افشار باالی کوه کابلآدرس ثانویه :   

اسارتدرهنگام  منزل آدرس  12 

شد اسیر محل کدام از از محل کار )پرورشگاه کابل(  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شهید قربانعلی توسط حزب خلق  شب عید نوروز از محل کار شان به اسارت برده 
 1358 حمل سال 22تاریخ برادر شهید قربانعلی به اسم شهید محمد علی نیز در شدند. 

در انجمن خانواده  5010با شماره مسلسل  توسط حزب خلق به اسارت برده شده اند که

 2،  5010ــ محمد علی حمیدی  1این منطقه : از شهدای افغانستان کارت هویت دارند.
ــ  4،  5009ــ سلمانعلی عالمی  3و پسر مامایش ،  1548ــ عبدالعزیز عالمی 

نیز در انجمن خانواده شهدای  5003ــ شیخ علی شفا  5،  5008سلمانعلی جمعدار 

  افغانستان راجستر شده اند.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  حمیدی قربانعلی شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  قربانعلی

 2 نام پدر عبدالحمید

مرستون مأمور  3 شغل 

 4 اتهام ذکر نشده
 5 آدرس افشار

 



Qorban Ali Hamidi حمیدی قربانعلی شهرت مکمله شهید  
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کابل / افغانستان 1358شب نوروز  اسارت تاریخ   
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4739 Page 166 

2 Date of execution 07.09.1358 approx.(27.11.1979) 

3 Name Qorban Ali 

4 Father’s Name Abdul Hamid 

5 Education / qualification Empl. House For Homeless 

6 Address Afshar 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Qorban Ali 

2 Father‘s Name Adul Hamid 

3 Date of birth 1946 

4 Date of arrest 30.12.1357 approx.(20.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 33  

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

، عبد الواحد حمیدی داکتر ایوب عالمی ، جناب ولی عالمی )دانمارک( دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

(1ـ1فرزندان و همسر شهید کابل / افغانستان ) سکونت محل   4 

walialemi2002@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/wali.alami1 
https://www.facebook.com/abdulwahid.hamidi.3 

https://www.facebook.com/drayoub.alemi 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.12.2014  7 
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Ing. Abdul Aziz Alemi  انجنیر عبدالعزیز عالمی شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1548  : 1548شماره مسلسل  
افغانستانکابل /  1358جوزای  13 اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358جوزای  15 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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شده افشا لیست مبنای بر شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

42صفحه  1885 فارسی هالند لیست در شماره   1 

69صفحه  1880 التین هالند لیست در شماره   2 

319/ تایپی  60صفحه  1894قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358جوزای  15 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

انجنیر عبدالعزیز عالمی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید عبدالعزیز

پدرنام  سرور علی  2 

خورشیدی 1320برج جدی   3 تاریخ تولد 

ساله 38 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه تریننگ انجنیری خصوصی  5 

 6 شغل آمر عمومی بخش انجنیری هتل انترکانتیننتال کابل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 1پسر  2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (1-1) , (9-1)

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

کوه کابلافشار باال  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از محل کار شان )هتل انترکانتیننتال کابل (  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

از  1358جوزای  13دقیقه به تاریخ  2:18شهید عبدالعزیز عالمی روز سه شنبه ساعت 

محل کار شان به اسارت برده شدند. پسر مامای شهید عبدالعزیز عالمی به نام  شهید 
در انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت  5009سلمانعلی عالمی با شماره مسلسل 

ــ عبدالعزیز عالمی  2،  5010ــ محمد علی حمیدی  1ز این منطقه : ا. هویت دارند.

 5،  5008ــ سلمانعلی جمعدار  4،  5009ــ سلمانعلی عالمی  3، و پسر مامایش  1548
نیز در انجمن خانواده شهدای  1547قربانعلی حمیدی ــ  6،  5003شیخ علی شفا  ــ

   افغانستان راجستر شده اند.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  انجنیر عبدالعزیز عالمی شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالعزیز

 2 نام پدر سرور

هتل انترکانتیننتال کابل انجنیر تخنیک معاون  3 شغل 

 4 اتهام خمینیست
 5 آدرس ذکر نشده

 



Ing. Abdul Aziz Alemi  انجنیر عبدالعزیز عالمی شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1548  : 1548شماره مسلسل  
افغانستانکابل /  1358جوزای  13 اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358جوزای  15 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Ing Abdul Aziz Alemi                                                                    شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی Page 2 of 5 

داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یبلخ تهیه و تنظیم : شراره  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1880 Page 69 

2 Date of execution 15.03.1358 approx.(06.06.1979) 

3 Name Abdul Aziz 

4 Father’s Name Sarwar 

5 Education / qualification Techn. Employee Hil Interconti 

6 Address  

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Aziz 

2 Father‘s Name Sarwar Ali 

3 Date of birth 1941 

4 Date of arrest 13.03.1358 approx.(04.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 38 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 3 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی ولی عالمی فرزند شهید  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

(1ـ9دانمارک )  سکونت محل   4 

walialemi2002@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/wali.alami1 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.12.2014  7 

 

 

 

 



Ing. Abdul Aziz Alemi  انجنیر عبدالعزیز عالمی شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1548  : 1548شماره مسلسل  
افغانستانکابل /  1358جوزای  13 اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358جوزای  15 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 



Ing. Abdul Aziz Alemi  انجنیر عبدالعزیز عالمی شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1548  : 1548شماره مسلسل  
افغانستانکابل /  1358جوزای  13 اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358جوزای  15 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یبلخ تهیه و تنظیم : شراره  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Abdul Aziz Alemi  انجنیر عبدالعزیز عالمی شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1548  : 1548شماره مسلسل  
افغانستانکابل /  1358جوزای  13 اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358جوزای  15 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Ing Abdul Aziz Alemi                                                                    شهید انجنیر عبدالعزیز عالمی Page 5 of 5 

داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یبلخ تهیه و تنظیم : شراره  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 



Mohammad Nassir Azimi عظیمی محمد نصیر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1563 1563شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  12  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Nassir Azimi                                                                 عظیمی شهید محمد نصیر Page 1 of 5 
   وزنامهدریافت از ربا همکاری :             تمی       رفیع رسجناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی         

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

شده افشا لیست مبنای بر عظیمی محمد نصیر شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

66صفحه  2972 فارسی هالند لیست در شماره   1 

106صفحه  2981 التین هالند لیست در شماره   2 

196تایپی /  95صفحه  2997قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  12 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عظیمی محمد نصیر شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

عظیمی محمد نصیر  1 نام  

فرزند دالور خان محمد عظیم  2 نام پدر 

هجری شمسی 1334  3 تاریخ تولد 

ساله 24 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التصیل لیسه عالی نادریه  5 

 6 شغل ریاست د افغانستان بانک

مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس واصل آباد کابل  12 

شد اسیر محل کدام از از سر وظیفه  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات توضیحات در ذیل جدول ها و کارت درج گردیده است.

 

اگسا لیستدر عظیمی محمد نصیر  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد نصیر

 2 نام پدر محمد عظیم

 3 شغل کارمند دافغانستان بانک

 4 اتهام  اخوانی

 5 آدرس مسکونه واصل آباد

 

 

 



Mohammad Nassir Azimi عظیمی محمد نصیر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1563 1563شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  12  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Nassir Azimi                                                                 عظیمی شهید محمد نصیر Page 2 of 5 
   وزنامهدریافت از ربا همکاری :             تمی       رفیع رسجناب با معرفی :               تهیه و تنظیم : شراره بلخی         

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2881 Page 106 

2 Date of execution 12.04.1358 - 03.07.1979 

3 Name Mohammad Nassir 

4 Father’s Name Mohammad Azim 

5 Education / qualification Empl. Afgh.Bank 

6 Address Wasir Abad 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Nassir Azimi 

2 Father‘s Name Mohammad Azim 

3 Date of birth 1955 

4 Date of arrest 02.04.1358 - 23.06.1979 

5 Age at the time of arrest 24 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 09.07.2015  7 

 

 

 



Mohammad Nassir Azimi عظیمی محمد نصیر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1563 1563شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  12  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Mohammad Nassir Azimi عظیمی محمد نصیر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1563 1563شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  12  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Mohammad Nassir Azimi عظیمی محمد نصیر شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1563 1563شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  12  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 



Abdul Matin عبدالمتینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1578  1578شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  1  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Matin                                                                                                       عبدالمتین Page 1 of 5 
دتهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                            با همکاری : ورثه شهی  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برعبدالمتین  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

28صفحۀ  1235 فارسی هالند لیست در شماره   1 

45صفحۀ  1225 التین هالند لیست در شماره   2 

1308/ تایپی  40صفحۀ  1238قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1357جوزای  1 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عبدالمتین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید عبدالمتین

پدرنام  محمد عثمان  2 

هجری شمسی 1335  3 تاریخ تولد 

ساله 22 اسارتهنگام درسن    4 

چهارم فاکولته طب کابلسال  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل محصل

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس قریه بهلول صاحب غزنی  12 

شد اسیر محل کدام از از لیلیه کابل  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در انجمن  5064 برادر شهید عبدالمتین به نام امیر جان منگل نیز با شماره مسلسل

 خانواده شهدای افغانستان راجستر شده است 
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر عبدالمتین  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالمتین

 2 نام پدر محمد عثمان

 3 شغل محصل صنف چهارم طب

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس 

 

 

 



Abdul Matin عبدالمتینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1578  1578شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  1  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Matin                                                                                                       عبدالمتین Page 2 of 5 
دتهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                            با همکاری : ورثه شهی  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1225 Page 45 

2 Date of execution 01.03.1358 – 22.05.1979 

3 Name Abdul Matin 

4 Father’s Name Mohammad Osman 

5 Education / qualification Student 

6 Address  

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Matin 

2 Father‘s Name Mohammad Osman 

3 Date of birth 1956 

4 Date of arrest ??.??.1357 - ??.??.1978 

5 Age at the time of arrest 22 

6 Education / qualification Student 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بالل واجد رحیم یار)نماینده انجمن زون غزنی(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

است 7محل سکونت فرزند شهید افغانستان / غزنی با کد  سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 04.12.2015  7 

 

 

 

 



Abdul Matin عبدالمتینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1578  1578شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  1  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Abdul Matin                                                                                                       عبدالمتین Page 3 of 5 
دتهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جناب بالل واجد رحیمیار                            با همکاری : ورثه شهی  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



Abdul Matin عبدالمتینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1578  1578شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  1  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Abdul Matin عبدالمتینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1578  1578شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزای  1  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Major Abdul Rahim عبدالرحیم جگرن شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1579  1579شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357 حوت  17  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان1358حمل  23قبل تاریخ   تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Major Abdul Rahim                                                                                    جگرن عبدالرحیم Page 1 of 5 
شهیدبا همکاری : ورثه                        با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی   تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

شده افشا لیست مبنای برعبدالرحیم  جگرن شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

2صفحه  64 فارسی هالند لیست در شماره   1 

2صفحه  64 التین هالند لیست در شماره   2 

2/ تایپی صفحه  2صفحه  64قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358حمل  23قبل تاریخ  اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عبدالرحیم جگرن شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید عبدالرحیم

پدرنام  فقیر محمد  2 

هجری شمسی 1326  3 تاریخ تولد 

ساله 31  4 سن درهنگام اسارت 

حربى پوهنتونفارغ التحصیل   5 درجه تحصیالت 

 6 شغل جگرن قواى مسلح

 7 وضعیت مدنی متأهل

پسر 4  8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 2

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت مکرویان

شد اسیر محل کدام از از فرقه حسین كوت بردنش  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شهید جگرن عبدالرحیم و خانواده شان ساکن قلعه فتح هللا بودند و در لیست اگسا واصل 
 آباد نوشته شده است

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر عبدالرحیم جگرن  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالرحیم

 2 نام پدر فقیر محمد

 3 شغل جگرن

 4 اتهام شعله ای
 5 آدرس واصل آباد
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 64 Page 2 

2 Date of execution 23.01.1358 – 12.04.1979 

3 Name Abdul Rahim 

4 Father’s Name Mohammad Faqir 

5 Education / qualification Major 

6 Address Waselabad 

7 Accusation Shola 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Rahim 

2 Father‘s Name Mohammad Faqir 

3 Date of birth 1947 

4 Date of arrest 17.12.1357 (08.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 31 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 4 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی کبیر رحیمی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل سویدن  4 

Kabir_rahimi@live.se ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/kabir.rahimi2 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 07.12.2015  7 
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شده افشا لیست مبنای براحمد عالم  علیمیرآیت هللا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

103صفحۀ  4568 فارسی هالند لیست در شماره   1 

162صفحۀ  4575 التین هالند لیست در شماره   2 

144/ تایپی  149صفحۀ  4581قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1357قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

میر علی احمد عالمآیت هللا  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  میر علی احمد عالم

پدرنام  میر ابوالقاسم ولد سید ابراهیم  2 

 3 تاریخ تولد 1306

ساله 52 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه پنج سال درس خارج حوزه در حوزه علمیه قم  5 

 6 شغل استاد فلسفه در مدرسه علمیه شیخ قربان محقق و مبلغ دین

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 4پسر و  2 فرزندان تعداد    8 

1ـ1  9 سکونت فرزندان 

 10 همسر وفات یافتند

 11 ولی الدم فرزندان

6شاده کابل ناحیه قلعه  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

امدند از منزل بردن شانتازه از مدرسه منزل رسیده بودند که  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر .میر علی احمد عالمآیت هللا  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  میر علی احمد

 2 نام پدر ابوالقاسم

 3 شغل مدرس علوم عربی

 4 اتهام 

 5 آدرس مسکونه قالی شاده
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4575 page 162 

2 Date of execution 07.09.1358 - (28.11.1979) 

3 Name Mir Ali Ahmad Alem 

4 Father’s Name Abul Qassem 

5 Education / qualification Professor of Arabic language 

6 Address Qala-E-Shada 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mir Ali Ahmad Alem 

2 Father‘s Name Abul Qassem 

3 Date of birth 1927 

4 Date of arrest 18.11.1357 ( 07.02.1979) 

5 Age at the time of arrest 52 

6 Education / qualification Professor of Philosophy and Arabic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 6 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

سید علی عالمانجنیر  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره 0093779844095  2 

 3 شماره تلفن گوشی 

و مشهدکابل  سکونت محل   4 

Alialem012@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/ali.alem.9?fref=ts بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 14.05.2016  7 
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 عالم احمد علی میر شهید حال شرح

 

 عالم لیسید ع :ورندهآ گرد

 

 بخش اول

 

 

 

 1395تیر ماه 



 
 

 :است ضروری نکته چند ذکر موضوع اصل به ورود از قبل

 .ننویسم ناحق و نشود ضایع حقی وجههیچه ب افراد معرفی و مطالب بیان در که امکرده را سعیم حداکثر -1

 یدرجه حتی ،کردمذکر ن را علما تحصیلی یدرجه پیشوند ناراحتی و شبهه تفاهم، ءسو گونه هر از جلوگیری برای -2

 باشد. شده رعایت مساوی طورهب همه تاحقوق ننوشتم هم دانستممی که را کسانی تحصیلی

 معلوم است. شانجایگاه و محترمند همه چون، نشود هم بدی برداشتت و نرنجد کسی بابت ازین امیدوارم

 .هستم دوستان منصفانه انتقادهای منتظر -3
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 مقدمه

 خانوادگی پیشینه و تولد محل

 گشود جهانه ب چشم بهسود دوم حصه مربوط سیاببادآ در واقع ،آغه خاک هدِ در1306 سال در عالم احمد علی میر

 بودکه قوم این دوم نسل سلسله از ایشان. یافت پرورش وشجاع مومن پارسا، مادر دامن در و ودانش فضل خانواده ودر

 هر که داشت پسر هفت او بود، 2تکانه نامداران و بزرگان از 1هشادپا سید مرحوم ایشان پدر جدّ .مدآ دنیاه ب بهسود در

 از نیز پادشاه سید اجداد .کردندمی تحصیل دینی علوم رشته در ایشان پسر دو ،داشتند رسمی و اسم تکانه در کدام

 احترام مورد که است بابا سعید شاه به مشهور الدیننظام سید معروفش بسیار اجداد از یکی .بودند منطقه نآ بزرگان

 داشتن خانوادگی، درخشان پیشینه. است مردم شور پر زیارتگاه تکانه در هنوز قبرش و بود منطقه مردم سنیِ و شیعه

 و شیعه میان در مردمی پایگاه و موقعیتداشتن  ،نامخوش بستگان و اقوام عموها، پشتیبانی دار،ومردم صالح فرزندان

به  دیار ترک به مجبور بستگانش و اقوام تمام با عمر خرآ در را پادشاه سید ،عبدالرحمان حکومت که شد سبب سنی

 ایست جداگانه فصل قسمت این .کردند حراج یا فروختند را دارایی و هازمین ناچارهب  هم هانآ ؛نمایدسمت بهسود 

 .  بزرگ قوم این  گذشت سر از

 نپایید دیری اما پرداختمی هانآ مشکالت حل و راهنمایی و ارشاد به و بود مردم با بود زنده کهزمانی تا پادشاه سید

 .سپردند خاکه ب جانآ در و بردند تکانه به را جسدش خانواده و اقوام .گفت وداع را فانی دار آغه خاک در که

 و فداکار واماق و برادران کمک به بود همه سرامد ودانش فضل در که عالم احمد علی میر جد ،ابراهیم میر پسرش

 در طالب نطقهم سراسر از که کرد تبدیل فرهنگی مرکز و مدرسه به را آغه خاک امین محمد سید عالمش برادر یاری

 .ندبود سرازیر آن

 چیزی مردم و طالب از تنها نه معمول برخالف .بود نوازمهمان و دوستمردم شجاع، مدبر، مدیر، 3عالم ابراهیم میر

 ینا در بود شتر چهارده و امالک که اشدارایی از کرد،می کمک ومستمندان هاطلبه به وسع بقدر بلکه گرفتنمی

 خودش مردمی، وکارهای تدریس و مشغله وجود با .کردمی استفاده تجارت امر در شترانش از .گرفتمی کمک مورد

                                                           
 معروف به سید پاچا در تلفظ عامیانه 1

 در هم کنار در امروز تا قدیم از منطقه این سنی و شیعه که است امروزی میدان والیت به مربوط جَلریز و خاک سیاه بین ایمنطقه 2

 اندگذاشته احترام یکدیگر بزرگان به و اند کرده زندگی صفا و صلح
 کالن اقای حاجی به مشهور 3
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 را اشالتجاره مال از یقسمت سفری هر دررفت. می...  و سوریه ایران،و برای تجارت به  بود کاروان امیر اوقات اکثر

 کابل در برادرانش تمام بار یک رابطه همین در .دادمی تشکیل بود ممنوع زمان نآ در که جامعه نیاز مورد هایکتاب

. کردندمی یاری اورا برادران تجارت امر در اما ،بود کرده تقسیم برادرن بین را امور تمام که وجودی با .افتادند زندان به

 اجتهاد درجه تا نجاآ در .شد ایران راهی تحصیل ادامه برای داشت فراوان عالقه تحصیل و درسه ب که نجاییآ از

 واالیی جایگاه از مشهد علمای بین در اشعلمی هایتالش و لیاقت توانایی، استعداد، به توجه با .نمود تحصیل

 .دادمی ادامه نیز تجارتش به تحصیل دوران طول در. بود برخوردار

 مدت این طول در .پرداخت مردمه ب وخدمت تدریس به سالی چند و بازگشت وطنه ب دوباره تحصیل اتمام از بعد

 لبیک را اجل داعی آغه خاک درهمان سرانجام .بود مشغول وتعلم تعلیم به کنارش در 4امین محمد سید فاضلش برادر

 .شد برابر چند امین محمد سید فاضلش برادر مسولیت ابراهیم میر از پس. شد سپرده خاکه ب جاهمان در و گفت

 جدی صورتهب و بود نهاده بنا را بزرگیی تکیه نجاآ در و بود مرکز( باریکی) قول دیوار در سکونتش محل اگرچه

 فهیم برادران یاری و تدبیر و فراست با اما. کردمی رسیدگی مردم اجتماعی و خانوادگی شخصی، ومشکالت لمسائ به

 دیگرش برادرزاده و ودبگرفته عهدهه ب را امور اداره پدر از پس که ابراهیم میر ارشد فرزند ابوالقاسم میر و کارش فدا و

 دانش و علم پرچم منطقه، و بامیان از بزرگی علمای همکاری و بودطلبه  زمان نآ که جعفر سید فرزند اسماعیل سید

 .داشتهانگ افراشته بر را برادر

 فرهنگ همان و ردندک فرهنگی مبارزه خرآ تا بود رانده شان وکاشانه خانه از را انها جابریکه شاه با برادر دو این

 دیوار در و گفت اعود را فانی دار نیز امین محمد سید حاج اینکه تا .یافت انتقال نیز بعد هاینسلبه  ناپذیریسازش

 .شد سپرده خاکه ب باریکی قول

 اداره پدر از بعد و بود پرهیزکار و زاهد ،فاضل مرد ،(عالم احمد علی میر پدر)ابراهیم میر ارشد فرزند میرابوالقاسم

 و موزشآ و مدرسه نشدن تعطیل برای و شد ترجسته بر نقشش امین محمد سید وفات از بعد .گرفت عهدهه ب را امور

 حاجی مرحوم برون، کوه خوندآ حاجی مرحوم ،5بامیان از  عالم یک مانند ایوارسته و بزرگ علمای وجود از تحصیل

 بزرگان دیگر و غزنوی عزیزاهلل شیخ مرحوم حجت، احمد علی میر مرحوم نقشی، محسن شیخ مرحوم یافته، زرند اخو

 منازعات و مناقشات حل مشکالت، رفع سخنرانی، تدریس، با بزرگان این. کرد استفاده آغه خاک مدرسه در

                                                           
 ردخُ اقای حاج به مشهور 4

 نامش فراموش شده است.متاسفانه  5
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3 
 

 میر کهزمانی از .داشتند سزاییهب سهم فرهنگی و علمی مرکز نآ عظمت و شکوه حفظ در ایمنطقه و خانوادگی

. داشت برجسته بسیار نقش علما دعوت حتی و کارها ریزیبرنامه و مدیریت و اداره در همسرش ،کرد ازدواج ابوالقاسم

ا ب بسیار اسماعیل سید. شد سپرده ابوالقاسم میر عموی پسر 6اسماعیل سید به موزشیو آ فرهنگی مسئولیت اینکه تا

 سخنرانی، تدریس، گویندمی. مدآمی حسابهب منطقه موثر علمای از یکی جوانی در و بود تالش پر و استعداد با هوش،

 از که آغه خاک فرهنگی مرکز احیای برای. کردمی زنده اذهان در را عموهایش خاطره اشداریومردم نوازیمهمان

 عمویش یادگار باریکی قول دیوار بزرگ تکیه مدیریت کهاین با .نمود زیاد تالش بود ماندهباقی ابراهیم میر عمویش

 کارهای دامنه .داشت بدیل بی نقش مردمه ب گذاریوخدمت مشکالت رفع در، داشت عهدهه ب نیز را امین محمد سید

 علمایی بعضی وجود از آغه خاک نیز قاآ خوندآ زمان در .رسیدمی هم دیزنگی و برون کوه تا تکانه از ایشان خدماتی

 .است برده بهره شد برده نام هانآ از باال در که

 زمانآن  یفضال از که اسحاق سید ارشدش پسر جمله نآ از ،نمود تربیت زیادی موثر و فاضل شاگردان قاآ خوندآ

 دیگری. تشتاف باقی دیاره ب جوانی در و کردمی شرکت فعاالنه سخنرانی و تدریس امر در پدر کنار در و بود

 منطقه ماندگار ننامدارا از یکی سخنوری متانت و وقار، تقوا، علم، فضل، در که فاضل عبدالرحیم سید اشبرادرزاده

 زمان تا را کیباری قول دیوار تکیه در مختلف هایمناسبت هایسخنرانی مسئولیت و مدیریت قاآ خوندآ از بعد. بود

 خدمت دفشه که او اما ،کردند هاییکارشکنی هاگروه یبعض جهاد زمان در اگرچه . داشت عهدهه ب( 1366) وفات

 .کرد حفظ مردم با را ارتباطش هافشار یبعض وجود با بود مردم به

 ایشان خصیتش معرفی برای بعدی ومطالب مقدمه این بودکه عالم احمد علی میر اشخانواده یبرجسته شاگرد سومین

 .نداشت تربیش سال 19 یا 18 حدود خانواده ارشد پسر عالم قایآ گفت وداع را فانی دار ابولقاسم میر وقتی. است

 در کهزمانی در چه عالم قایآ. گرفت عهدهه ب را کارها متما تقریبا لیتمسو بود مودهآز کار مدیریت در که مادرش

 نقش اما ،بودند شده بزرگ برادرانش کهوجودی با رفت ایران به تحصیل برای کهزمانی چه و خواندمی درس کابل

 .بود برجسته همیشه مادرش

 منطقه مشهور مدرسین و فضال از دو هر که داشت نیز سلیمان سید و دادسخی سید هاینامه ب دیگر پسر دو ابراهیم میر

 رسیدگی و سخنرانی تدریس، به بهسود منطقه در هاسال .بود فعال  بسیار اجتماعی  مسایل در سلیمان سید حاج .بودند

                                                           
 قاآ خوندآ به مشهور 6



 بخش اول     .....                                                           ......................................               ................عالم احمد علی میر شهید حال شرح

4 
 

 را بارش پر عمراخیر زندگی، مدت زیادی از  هایسال در و کردمی ادره را مرکز برجه چهار تکیه و پرداخت امور به

 کرد. سپری مناطق نآ اجتماعی امور به رسیدگی و سخنرانی تدریس، به گردیز لوگر و در



Mohammad Ali Hamidi  محمد علی حمیدیمکمله شهیدشهرت  

Number of registration card: 5010  : 5010شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358حمل  22 اسارت تاریخ   

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Mohammad Ali Hamidi                                                                       شهید محمد علی حمیدی Page 1 of 2 

داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  

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

شده افشا لیست مبنای بر محمد علی حمیدی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 
 

محمد علی حمیدی شهید خانوادگی مشخصات  
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد علی

پدرنام  حاجی عبدالحمید  2 

خورشیدی 1333  3 تاریخ تولد 

ساله 25 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه سال دوم فاکولته طب ننگرهار  5 

 6 شغل محصل

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

(1ـ1) برادرزاده  11 ولی الدم 

آدرس اصلی : منطقه چار شومبی داود، ولسوالی جاغوری ، والیت غزنی           
 آدرس ثانویه : افشار باالی کوه کابل

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت

اسیر شده انداز لیلیه) خوابگاه( فاکولته طب ننگرهار  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

درجالل آباد نگهداری وبعدآ وی  مدت یک هفته درریاست اگساشهید محمد علی 

 ولد کربالیی خزانه دار همچنین محصل فاکولته طب ننگرهار لکریماعبد با را

 ا  آباد واقع شیشم باغ انتقال وبعدبرای مدت سه شب درمحبس مرکزی شهر جالل 

برادر شهید داده اند.  شد که به کابل انتقال گفته می و  محبس خارج از را هردو

توسط حزب خلق  1358محمد علی به اسم شهید قربانعلی نیز در شب عید نوروز سال 

در انجمن خانواده  1547از محل کارشان به اسارت برده شده اند که با شماره مسلسل 

 2،  5010ــ محمد علی حمیدی  1ز این منطقه : ا شهدای افغانستان کارت هویت دارند.
ــ  4،  5009ــ سلمانعلی عالمی  3، و پسر مامایش  1548ــ عبدالعزیز عالمی 

نیز  1547ــ قربانعلی حمیدی  6،  5003شیخ علی شفا  ــ 5،  5008سلمانعلی جمعدار 

 در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  محمد علی حمیدی شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست
 5 آدرس موجود نیست



Mohammad Ali Hamidi  محمد علی حمیدیمکمله شهیدشهرت  

Number of registration card: 5010  : 5010شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358حمل  22 اسارت تاریخ   

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Mohammad Ali Hamidi                                                                       شهید محمد علی حمیدی Page 2 of 2 

داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Ali Hamidi 

2 Father‘s Name Abdul Hamid 

3 Date of birth 1954 

4 Date of arrest 22.01.1358 approx.(02.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 25  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی داکتر ایوب عالمی ، جناب ولی عالمی )دانمارک( ، عبد الواحد حمیدی برادرزاده  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

(1ـ1کابل / افغانستان ) سکونت محل   4 

walialemi2002@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/wali.alami1 
https://www.facebook.com/abdulwahid.hamidi.3 

https://www.facebook.com/drayoub.alemi 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.12.2014  7 

 

 



Salman Ali Alemi سلمانعلی عالمی شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5009 : 5009شماره مسلسل  
1358جوزای  14 اسارت تاریخ   

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Salman Ali Alemi                                                                                   شهید سلمانعلی عالمی Page 1 of 2 

داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای برسلمانعلی عالمی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

سلمانعلی عالمی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سلمانعلی 

پدرنام  کربالیی محمد محسن  2 

1320جدی  20  3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن  38  4 

خصوصیدروس  تحصیالت درجه   5 

انجنیری هتل انترکانتیننتال کابلکارمند شعبه   6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 2پسر  1  8 تعداد فرزندان 

 9 سکونت فرزندان (10-1)

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

آدرس اصلی : منطقه چار شومبی داود، ولسوالی جاغوری ، والیت غزنی           
کوه کابل آدرس ثانویه : افشار باالی  

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت

شد اسیر محل کدام از از محل کار شان   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 14صبح روز چهارشنبه  تاریخ  8:00زمان دستگیری شهید سلمانعلی عالمی ساعت

پسر ساله بوده اند.  2و  4،  6و فرزندان شان هنگام اسارت  بوده است. 1358جدی 

در  1548عمه  شهید سلمانعلی عالمی.به نام  شهید عبدالعزیز عالمی با شماره مسلسل 

ــ محمد علی  1ز این منطقه : ا انجمن خانواده شهدای افغانستان کارت هویت دارند.

ــ سلمانعلی عالمی  3، و پسر مامایش  1548ــ عبدالعزیز عالمی  2،  5010حمیدی 

ــ قربانعلی  6،  5003شیخ علی شفا  ــ 5،  5008ــ سلمانعلی جمعدار  4،  5009

  نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند 1547حمیدی 

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سلمانعلی عالمی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست
 5 آدرس موجود نیست

 



Salman Ali Alemi سلمانعلی عالمی شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5009 : 5009شماره مسلسل  
1358جوزای  14 اسارت تاریخ   

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Salman Ali Alemi                                                                                   شهید سلمانعلی عالمی Page 2 of 2 

داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Salman Ali Alemi 

2 Father‘s Name Karbalaye Mohammad Mohsen 

3 Date of birth 1941 

4 Date of arrest 14.03.1358 approx.(05.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 38  

6 Education / qualification Private school 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 3 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی جناب شفق محسنی پسر ، جناب ولی عالمی نواسه ماما  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل  (1-10)نروژ   4 

shafigh_7@Hotmail.com 
walialemi2002@yahoo.com 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/shafigh.mohseni 
https://www.facebook.com/wali.alami1 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 27.12.2014  7 

 



Salman Ali Jamdar سلمانعلی جمعدار شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5008  : 5008شماره مسلسل  
غزنی / افغانستان 1358میزان  اسارت تاریخ   

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ معلوم نیست  

 

Salman Ali Jamdar                                                                               شهید سلمانعلی جمعدار Page 1 of 3 

داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

شده افشا لیست مبنای برسلمانعلی جمعدار  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

سلمانعلی جمعدار شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سلمانعلی

پدرنام  طال محمد  2 

خورشیدی 1311  3 تاریخ تولد 

ساله 47 اسارتهنگام درسن    4 

خصوصیدروس  تحصیالت درجه   5 

انترکانتیننتال کابلکارمند هتل   6 شغل 

 7 وضعیت مدنی متأهل

دختر 2پسر  3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (1-1)

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

 آدرس اصلی : ولسوالی جاغوری ، والیت غزنی          
آدرس ثانویه : افشار باال کوه کابل   

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت

بار اول گرفتاری شان  از محل کار و بار دوم گرفتاری شان  از بین راه کابل و غزنی 
 در مسافرت

شد اسیر محل کدام از  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 در آخرین صفحه معلومات کامل درج گردیده است که در این قسمت نمی گنجید.
و پسر  1548ــ عبدالعزیز عالمی  2،  5010ــ محمد علی حمیدی  1ز این منطقه : ا.

شیخ علی  ــ 5،  5008ــ سلمانعلی جمعدار  4،  5009ــ سلمانعلی عالمی  3، مامایش 

نیز در انجمن خانواده شهدای افغانستان  1547ــ قربانعلی حمیدی  6،  5003شفا 

 راجستر شده اند.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سلمانعلی جمعدار  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست
 5 آدرس موجود نیست

 



Salman Ali Jamdar سلمانعلی جمعدار شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5008  : 5008شماره مسلسل  
غزنی / افغانستان 1358میزان  اسارت تاریخ   

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ معلوم نیست  

 

Salman Ali Jamdar                                                                               شهید سلمانعلی جمعدار Page 2 of 3 

داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Salman Ali Jamdar 

2 Father‘s Name Tala Mohammad 

3 Date of birth 1932 

4 Date of arrest ??.07.1358 approx.(??.09.1979) 

5 Age at the time of arrest 47  

6 Education / qualification Private school 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی داکتر ایوب عالمی ، جناب ولی عالمی )دانمارک(   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

(1ـ1کابل / افغانستان ) سکونت محل   4 

walialemi2002@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/wali.alami1 
https://www.facebook.com/abdulwahid.hamidi.3 

https://www.facebook.com/drayoub.alemi 

بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 27.12.2014  7 

کند  جمعدار دروزارت داخلهء افغانستان ایفای وظیفه می علیسلمان گبزر فرزند

ان ذیل را به انجمن خانواده شهدای ومعلومات مفصل رادرارتباط پنچ تن شهید

عبدالعزیز عالمی ـ  1548 حمیدیـ قربانعلی  1547افغانستان منتقل نموده اند. 

ـ محمد علی حمیدی 5010ـ سلمانعلی عالمی  5009ـ سلمانعلی جمعدار 5008  

 8 توضیحات

 

 



Salman Ali Jamdar سلمانعلی جمعدار شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 5008  : 5008شماره مسلسل  
غزنی / افغانستان 1358میزان  اسارت تاریخ   

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ معلوم نیست  
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داکتر ایوب عالمیبا همکاری :              با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمی            یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

پرچم این  مرتد خلق و ۀدست و دار و استبداد دولت ضد مردمی مردم والسوالی جاغوری علیه 1358 جوزای سال در

خود جوش ،والسوال ،وبعضی ازمفسدین والسوالی جاغوری  یک خیزش مردمی و فرمان شوروی دره اجیران گوش ب

آزاد نموده بودند . و خارج  زیر تسلط حکومت استبدای خلقی ها از بودند .والسوالی راکامالرابه جهنم فرستاده   

.به شکست مواجه شدند ضد حمله مردمی و فرستاد ولی باحکومت چندین مرتبه نیروی نظامی    

توسط  که نشدند ،بعداطریق نظامی باالی جاغوریها موفق شوند  زا کوشش نمود تا حکومت برای نجات والسوالی زیاد

جاغوری بود  ۀمسکون بازوی راست حفیط هللا امین و خلقی های دوآتشه و تن از نام عباس خروشان که یکه شخصی ب

کوه پایین وتسلیم  به اصطالح از مردم را اغوری فرستاد تاججبرا به  تعداد افراد سرشناس جاغوری مقیم کابل را یک

  .ل کرده بودندیخد نیز را جمعدار علیحکومت نمایند.که دراین جمع شهید سلمان

. بعد  وی نیز زندانی شده بود ومرتبه قبلی  قابل تذکر میدانم که یک نمودند. زندانی و غزنی گرفتار شهر از را ولی وی

به زندگی ننگینش  شاید دراروپا فروخته شده فعال شده بود .عباس خروشان این مرتد خود رها ی دوباره ظاهراازمدت

.ادامه میدهد   

 

در قالب همان هیتی اجباری بوده که برای آرام کردن مردم جاغوری که  جمعدار از شهر غزنی دستگیر شده  علیسلمان

نی توسط جواسیس زن مسافرت به طرف جاغوری در شهر غلت خلقی به جاغوری فرستاده شده بودند ولی حیتوسط دو

.دولت گرفتار می شود  

 روی دالیل استخبارتی از بودند که بعداکابل دستگیر نموده  اینتر کانتیننتل تلمحل کارش ازه از اول وی را یعنی بار

کسیکه  تل گفتارنموده بودنده از را وی شش نفر ومفقود االثر شد .باراول بادوم ازشهر غزنی دستگیر  زندان آزاد وبار

.ازجاغوری بودکرد شخصی بنام عباس خروشان  زندانی می و دستگیر این اشخاص را  

 

  نوشته شده توسط :  داکتر ایوب عالمی 



Sulaiman Shah Aliyar  سلیمان شاه علی یارشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5042  5042شماره مسلسل  

اسارتتاریخ    

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sulaiman Shah Aliyar                                                                             سلیمان شاه علی یار Page 1 of 2 
رفیع رستمیبا همکاری : جناب            با معرفی : انجنیر راشد رستمی                       تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

شده افشا لیست مبنای برسلیمان شاه علی یار  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سلیمان شاه علی یار شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سلیمان شاه علی یار

پدرنام  داود شاه  2 

هجری شمسی 1325  3 تاریخ تولد 

ساله 35 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه متوسطه  5 

 6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 2پسر و  3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از جبهات جنگ  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

از طرف حکومت  1360همرزمان خویش پیوست و در سال به  1358در سال 

 کمونیستی دستگیر و در محبس پلچرخی کابل زندانی و سپس به شهادت رسید.
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سلیمان شاه علی یار  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Sulaiman Shah Aliyar  سلیمان شاه علی یارشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5042  5042شماره مسلسل  

اسارتتاریخ    

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sulaiman Shah Aliyar 

2 Father‘s Name Daud Shah 

3 Date of birth 1946 

4 Date of arrest  

5 Age at the time of arrest 35 

6 Education / qualification preliminary 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 Children 

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی انجنیر راشد رستمی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 004917661299695

سکونت محل Germany- Kaiserslautern   (2-2)  آلمان ـ کایزرس الوترن  4 

rasched_rostami@yahoo.de  ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/rasched.rasched بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 05.07.2015  7 

 

 



Abdul Rashid عبدالرشید شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5049  5049شماره مسلسل  

/ افغانستان غزنی 1357  تاریخ اسارت 

لیست اگساتاریخ شهادت درج در  موجود نیست  
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شده افشا لیست مبنای برعبدالرشید  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

عبدالرشید شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید عبدالرشید

پدرنام  محمد یعقوب  2 

هجری شمسی 1323  3 تاریخ تولد 

ساله 34 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه صنف هشتم لیسه سنایی غزنی  5 

 6 شغل دوکاندار

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 4پسر  5 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-7

 10 همسر در قید حیات است

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت غزنی قریه آهنگران  12 

شد اسیر محل کدام از از داخل شهر غزنی  13 

غزنیعقب محبس  جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  عبدالرشید شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Abdul Rashid عبدالرشید شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5049  5049شماره مسلسل  

/ افغانستان غزنی 1357  تاریخ اسارت 

لیست اگساتاریخ شهادت درج در  موجود نیست  
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Rashid 

2 Father‘s Name Mohammad Yaqub 

3 Date of birth 1944 

4 Date of arrest ??.??.1357 approx.(??.??.1979) 

5 Age at the time of arrest 34 

6 Education / qualification Gymnasial 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 9 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بالل واجد رحیم یار)نماینده انجمن زون غزنی( حاجی انار گل فرزند شهید  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

است 7محل سکونت فرزند شهید افغانستان / غزنی با کد  سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 17.07.2015  7 

 

 

 

 



 

Abdul Hanan عبداحنانشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 4002 : ۴۰۰۲شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

افشاشده لیست برمبنای د عبدالحنانشھی مشخصات  
 

 
 مشخصات شھید عبدالحنان

 
 

اگسا لیستدر  عبدالحنانشھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  عبدالحنان
 2 نام پدر عبدالحکیم

 3 شغل مامور وزارت فواید عامھ
 4 اتھام اخوانی
 5 آدرس شاشھید

 

 شماره آدرس لیست توضیحات
فارسی ھالند شمارھدرلیست 4063  1 

145صحفھ4065  ھالندالتین درلیست شماره   2 
128صحفھ4074 اگسا درلیست شماره   3 
1357/06/10 اگسا درلیست درج شھادت تاریخ   4 

لھشھرت مکم توضیحات  شماره 
 1 نام  عبدالحنان
 2 نام پدر عبدالحکیم

 3 تاریخ تولد 
 4 سن درھنگام اسارت 
 5 درجھ تحصیالت 

 6 شغل مامور وزارت مالیھ
 7 وضعیت مدنی 
 8 تعداد فرزندان  
 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 

 12 آدرس منزل درھنگام اسارت شاسھید
شد از کدام محل اسیر    13 

پلچرخی پولیگون جمعی دستھ ازگورھای دریکی  14 مزار احتمالی شھید 
مسکونھ قصبھ  -مامور وزارت مالیھ  -فرزند عبدالحلیم نواسھ عبدالحکیم  عبدالرحیم زي ﴾ عبدالحنان ﴿

 -خواھرزاده ډگروال عبدالعظیم عزیز -عظیم آباد ، قریھ سفید سنگ ، ولسوالي محمد آغھ ، والیت لوگر
ھجري شمسي بھ نسبت داشتن عقاید ملي و اسالمي و ضدیت با کمونیزم  ۱۳٥۷وصوف درسرطان م

زرھدار پل چرخي  ۱٥دستگیر زنداني و پس از چندي از زندان پل چرخي کشیده شده و در پولیگون قواي 
زنداني کھ توسط رژیم کمونیستي خلق و پرچم بھ شھادت  ٥۰۰۰نام موصوف در لست  -بھ شھادت رسید 

  -صبح چاپ و بھ نشر رسید موجود بود  ۸رسیده و توسط روزنامھ 

 15 توضیحات
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Abdul Hanan عبداحنانشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 4002 : ۴۰۰۲شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List 4074 
2 Date of execution 30/08/1979  
3 Name Abdul Hanan 
4 Father’s Name Abdul Halim 
5 Education / qualification  
6 Address Shah Shahid 
7 Accusation Ikhwani 
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Abdul Hanan 
2 Father‘s Name AbdulHalim 
3 Date of birth  
4 Date of arrest ?/?/1357 (1978) 
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification  
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

ضیحاتتو  شماره اطالعات درخواستی 
Jakhk Shafaq 1 ولیدم 

Sawab888(@)Fcebook.com 2 شمارھتلفن منزل 
 3 شماره تلفن گوشی جانان شفق

 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختھیھکارتھویت 07.02.2015
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Abdul Hanan عبداحنانشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 4002 : ۴۰۰۲شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
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Abdul Hanan عبداحنانشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 4002 : ۴۰۰۲شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
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Abdul Hanan عبداحنانشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 4002 : ۴۰۰۲شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
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Abdul Majet عبدالمجیدشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1206  ۱۲۰۶: شماره مسلسل  

8531 Logar/ Afghanistan ۶۵۳۱:  تاریخ اسارت    

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

شهید عبدالمجید  Page1 of 3 
 تهیه کننده مسعوده رستمی به معرفی راشد رستمی

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

شده افشا لیست برمبنای عبدالمجید شهید مشخصات  

 

 
 

دعبدالمجیدشهی خانوادگی مشخصات  

 
مکمله شهرت توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالمجید

 2 نام پدر جعفرعلی

؟؟/؟؟/۶۲۳۱  3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن  ۲۳  4 

(۶۳) فارع صنف دوازده تحصیالت درجه   5 

 6 شغل 

مدنیوضعیت  نامزاد دار  7 

فرزندان تعداد  ندارد  8 

 9 سکونت فرزندان 

 11 همسر 

 11 ولی الدم 

وری والیت غزنیقریه داودوالسوالی جاغ اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

اسیرشد محل ازکدام شاهراهکابل غزنی  13 

پلچرخی گون پولی جمعی دسته ازگورهای دریکی  14 مزار احتمالی شهید 
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 81 . سال دستگیری ـ8531خورشیدی . ـشاهراه کابل غزنی

 . هرگاه معلومات دگر ضرور باشد ، درخدمتم . قریه ای داود ـوالسوالی جاغوری ـوالیت غزنی
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  عبدالمجیدشهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

یستنموجود   1 نام  

 2 نام پدر “

 3 شغل „

 4 اتهام 
 5 آدرس 

 

 

 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند درلیست شماره موجود نیست  1 

هالندالتین درلیست شماره موجود نیست  2 

درلیستاگسا شماره موجود نیست  3 

اگسا درلیست درج شهادت تاریخ „  4 



Abdul Majet عبدالمجیدشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1206  ۱۲۰۶: شماره مسلسل  

8531 Logar/ Afghanistan ۶۵۳۱:  تاریخ اسارت    

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

شهید عبدالمجید  Page2 of 3 
 تهیه کننده مسعوده رستمی به معرفی راشد رستمی

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

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List Is not there 

2 Date of execution “ 

3 Name “ 

4 Father’s Name “ 

5 Education / qualification “ 

6 Address  

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Majet 

2 Father‘s Name Jafar Ali 

3 Date of birth 1947/??/?? 

4 Date of arrest 1979/??/?? 

5 Age at the time of arrest Engaged 

6 Education / qualification Secondary 

7 Marital Status  

8 Number of children X 

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

مصباح زادهسید ذبیح   1 ولیدم 

Tel. : 0031104837893 2 شمارهتلفن منزل 

Mob.: 1131647117142 3 شماره تلفن گوشی 

Holland 4 محلسکونت 

Zabi_mesbah@hotmail.com 5 آدرسایمیل 

 6 آدرسفیسبوک 

ارتهویتتاریختهیهک 07.02.2015  7 

 

 

 



Sayed Mirza Shah Fazilat سید میرزا شاه فضیلت شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1550 : 1550شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357ماه دلو  12شب  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Sayed Mirza Shah Fazilat                                                                استاد سید میرزا شاه فضیلت Page 1 of 7 
شهیدبا همکاری : ورثه                           با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمیتهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

شده افشا لیست مبنای براستاد سید میرزا شاه فضیلت  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

102صفحه  4558 فارسی هالند لیست در شماره   1 

162صفحه  4564 التین هالند لیست در شماره   2 

121/ تایپ  148صفحه  4559قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

استاد سید میرزا شاه فضیلت شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید میرزا شاه فضیلت

پدرنام  میر سید شاه  2 

هجری شمسی 1318  3 تاریخ تولد 

ساله 40 اسارتهنگام درسن    4 

فارغالتحصیل دانشکده ادبیات دری از فاکولته کابل / دروس منطق و فلسفه را نیز نزد 
 اساتید مجرب وقت شان آموخته اند.

تحصیالت درجه  5 

 6 شغل استاد ادبیات در لیسه امانی کابل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

ماهه( 6خوردسال ترین ساله و  2،  6،  7،  8،  9دختر ) 5پسر و  1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-1/2-1

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس جمال مینه    12 

شاندر منطقه قلعه وزیر قرغه در خانه بدرى  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات در ذیل این کارت مفصل توضیحات درج گردیده است.

 

اگسا لیستدر استاد سید میرزا شاه فضیلت  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید میرزا شاه

 2 نام پدر میر سید شاه

 3 شغل معلم و مبلغ

 4 اتهام 

 5 آدرس جمال مینه

 

 

 

 



Sayed Mirza Shah Fazilat سید میرزا شاه فضیلت شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1550 : 1550شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357ماه دلو  12شب  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   

 

Sayed Mirza Shah Fazilat                                                                استاد سید میرزا شاه فضیلت Page 2 of 7 
شهیدبا همکاری : ورثه                           با معرفی : جناب انجنیر راشد رستمیتهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4564 Page 162 

2 Date of execution 07.09.1358 approx.(27.11.1979) 

3 Name Sayed Mirza Shah Fazilat 

4 Father’s Name Mir Sayed Shah 

5 Education / qualification Teacher  

6 Address Jamal Mina 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mirza Shah Fazilat 

2 Father‘s Name Mir Sayed Shah 

3 Date of birth 1939 

4 Date of arrest 12.11.1357 approx.(03.02.1979) 

5 Age at the time of arrest 40  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 6 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی پسر شان سید تقی فضیلت در کابل ، دختر کالن شان خانم فضیلت در آلمان  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل کابل افغانستان و آلمان  4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/fazilat.fazilat.503 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 15.01.2015  7 

 

 

 

 



Sayed Mirza Shah Fazilat سید میرزا شاه فضیلت شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1550 : 1550شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357ماه دلو  12شب  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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Sayed Mirza Shah Fazilat سید میرزا شاه فضیلت شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1550 : 1550شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357ماه دلو  12شب  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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Sayed Mirza Shah Fazilat سید میرزا شاه فضیلت شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1550 : 1550شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357ماه دلو  12شب  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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Sayed Mirza Shah Fazilat سید میرزا شاه فضیلت شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1550 : 1550شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357ماه دلو  12شب  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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Sayed Mirza Shah Fazilat سید میرزا شاه فضیلت شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1550 : 1550شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357ماه دلو  12شب  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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Sheikh Qorban Ali شهرت مکمله شهید 
Number of registration card: 5001  : 5001شماره مسلسل  

شب 9ساعت  1357حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sheikh Qorban Ali                                                                  مزاری فصیحی  شیخ قربان علی  Page 1 of 2 

شهیدبا همکاری : ورثه                    سید محمد علی صادقی      با معرفی : جنابتهیه و تنظیم : شراره بلخی                     
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

شده افشا لیست مبنای بر مزاری فصیحی شیخ قربان علی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

مزاری فصیحی شیخ قربان علی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

فصیحی علی قربان شیخ  مزاری  1 نام  

سکندرولد  محمد خان پدرنام    2 

 3 تاریخ تولد 1307

ساله 51 اسارتهنگام درسن    4 

ات شخصی خود در ععلوم فقه, تاریخ وسیاست را در مدارس دینی و مطالدرسهای 
 داخل کشور

تحصیالت درجه  5 

وتبلیغ تدریس  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزند( 4دختر فوت شده اند )در مجموع  1 دختر 2پسر و  1در قید حیات  فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-2

 10 همسر در قید حیات اند

 11  ولی الدم فرزندان

غزنی والیت عمری خواجه اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شریف مزار سلطان شیخ مدرسه متصل منزلش از شد اسیر محل کدام از   13 

آمو دریای  14 مزار احتمالی شهید 

 آمو بدریای هلیکوپتر توسط یارانش از جمعی با را قربان علی شیخشهید  که گویند می
 ارتباطدینی تالش داشت. مدارس ایجادو بر  بود خواه وازادی مبارز مرد او. اند انداخته

 ایناز اقشار مختلف برایش مهم بود.  مردم به اطارتب و ها کرده تحصل و روشنفکران با
گروهی تعلق نداشت و حزب هیچ به . او بود بلخی شهید عالمه یاران جمله از شخص  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  مزاری فصیحی قربان علیشیخ  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
نیست موجود  5 آدرس 

 



Sheikh Qorban Ali شهرت مکمله شهید 
Number of registration card: 5001  : 5001شماره مسلسل  

شب 9ساعت  1357حوت  3  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sheikh Qorban Ali                                                                  مزاری فصیحی  شیخ قربان علی  Page 2 of 2 

شهیدبا همکاری : ورثه                    سید محمد علی صادقی      با معرفی : جنابتهیه و تنظیم : شراره بلخی                     
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sheikh Qorban Ali 

2 Father’s Name Khan Mohammad 

3 Date of birth 1928 

4 Date of arrest 03.12.1357 approx.(23.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 51  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 3 Children  

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

)پسر مامای شهید هستند( باقر ، انجنیر شهاب از مزار شریف محمد دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799618396

Afghanistan-Mazar Sharif (1-2) سکونت محل  4 

af_shuhab@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/shahab.khowajaomary بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 14.11.2014  7 

 

 

 



Mohammad Hussain Faghiri  فقیری محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5039  5039شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Mohammad Hussain Faghiri                                                              فقیری شهید محمد حسین Page 1 of 3 
رفیع رستمیبا همکاری : جناب            با معرفی : انجنیر راشد رستمی                       تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

شده افشا لیست مبنای بر فقیری محمد حسین شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

فقیری محمد حسین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد حسین

پدرنام  حاجی خدمت علی  2 

هجری شمسی در وزیر آباد کابل 1324  3 تاریخ تولد 

ساله 34 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه رشته دوا سازی  5 

 6 شغل در ادویه فروشی خود شان به نام صدیقی در چاریکار مشغول بوده اند

مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از چاریکار محل کار شان به اسارت برده شده اند.  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

روز به اسارت برده شدند 9ساعت   15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  فقیریمحمد حسین  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Mohammad Hussain Faghiri  فقیری محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5039  5039شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 
 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Hussain 

2 Father‘s Name Haji Khedmat Ali 

3 Date of birth 1945 

4 Date of arrest 1357 - 1978 

5 Age at the time of arrest 34 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 02.07.2015  7 



Mohammad Hussain Faghiri  فقیری محمد حسینشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5039  5039شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Fazul Hkram فضل اکرم شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6002 ۶۰۰۲:ره مسلسلشما  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

افشاشده لیست برمبنای د فضل اکرمشھی مشخصات  
 

 
 

شھید فضل اکرم خانوادگی مشخصات  
 

ملھمکشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  فضل اکرم

 2 نام پدر شیردل
 3 تاریخ تولد 
اسارتھنگام درسن    4 
تحصیالت درجھ   5 

 6 شغل در ریاست احتیاط وزارت دفاع ایفاه وظیفھ مینمود
مدنیوضعیت    7 
فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 

شھر  ولسوالی محمد آغھ والیت لوګر زرغون 2قصبھ ده منھ کی ، قریھ  اسارتدرھنگام  منزل آدرس   12 
اسیرشد محل ازکدام   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دستھ ازگورھای دریکی  14 مزار احتمالی شھید 
2- مسکونھ قصبھ ده منھ کي ، قریھ  -مسلک استحکام  -ډگرمن فضل اکرم فرزند شیریندل نواسھ سعادت 

در ریاست احتیاط  -وظیفھ  -خواجھ صدیقي  -قوم  -مد آغھ ، والیت لوگر زرغون شھر ، ولسوالي مح
ھجري شمسي یا کودتاي ډگروال عظیم  ۱۳٥۷سرطان  ۱۱معاون قیام نظامي و سرتاسري  -وزارت دفاع 

بھ ارتباط دست داشتن در کودتاي ډگروال عظیم خان دستگیر زنداني و با تحمل  ۱۳٥۷سرطان  ۹ -خان 
زرھدار پل چرخي بھ  ۱٥از چندي از زندان پل چرخي کشیده شده و در پولیگون قواي  شکنجھ فراوان پس

 شھادت رسید

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  فضل اکرم شھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  موجود نیست
 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل 
 4 اتھام 
 5 آدرس 

 

 شماره آدرس لیست توضیحات
ھالندفارسی شمارھدرلیست موجود نیست  1 
ھالندالتین شمارھدرلیست موجود نیست  2 
اگسا شمارھدرلیست موجود نیست  3 
اگسا درجدرلیست شھادت تاریخ موکودنیست  4 
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Fazul Hkram فضل اکرم شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6002 ۶۰۰۲:ره مسلسلشما  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List - 
2 Date of execution - 
3 Name - 
4 Father’s Name - 
5 Education / qualification - 
6 Address  
7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Fazul Hkram 
2 Father‘s Name Sheir Dal 
3 Date of birth  
4 Date of arrest 29/06/1978 (09/04/1357) 
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification  
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

یحاتتتتوض  شماره اطالعات درخواستی 
 1 ولیدم 

ن شفقجانا  2 شمارھتلفن منزل 
Janan Shafaq 3 شماره تلفن گوشی 

Sawab888(@)Facebook.com 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 
 7 تاریختھیھکارتھویت 
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Haj Abdul Razaq Farahi حاج عبدالرزاق فراهی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5065  5065شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حمل  8  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شده افشا لیست مبنای برحاج عبدالرزاق فراهی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

نیست موجود فارسی هالند لیست در شماره   1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

حاج عبدالرزاق فراهی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  حاج عبدالرزاق فراهی

پدرنام  حاجی شیر علی  2 

هجری شمسی 1316  3 تاریخ تولد 

ساله 42 اسارتهنگام درسن    4 

12فارغ التحصیل صنف  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل وارد کننده پرزه جات موترهای مرسدس بنز در کابل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 4پسر و  3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 8-1

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

کابل 10قلعه فتح هللا مربوط ناحیه   12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

ساله شان 13مسیر راه که طرف کار روان بودند به همراه پسر از  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شان بین مسیر راه طرف کار بودند که هر دو ساله  13شهید حاجی عبدالرزاق و پسر 

زارت داخله منتقل برای چند سوال به وخله نگه داشته را موتر از طرف وزارت دا
ا شب نگه می دارند که شب را در ساختمان جداگانه ت حاجی صاحب نموده اند. پسر 

روز بعد هم خبر ذریعه  15از همان روز تا  صاحبمی کنند ولی از حاجی  آزاد اش

می رسید و بعد از آن تا امروز خبری از ایشان دریافت نشده  یک عسکر به فامیل شان
 است.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  حاج عبدالرزاق فراهی شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

نیست موجود  1 نام  

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
نیست موجود  5 آدرس 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Haji Abdul Razaq 

2 Father‘s Name Farahi 

3 Date of birth 1937 

4 Date of arrest 08.01.1358 – 28.03.1979 

5 Age at the time of arrest 42 

6 Education / qualification Gymnasial 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

شهید جناب داوود فراهی ساکن مشهدپسر  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00989151158798

سکونت محل مشهد مقدس / ایران  4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 16.02.2016  7 
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 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 

شامل مکتب  1324ال دیده جهان گشودند و در س 1316والیت باستانی هرات در منطقه کارته  در سال 

اشخاص  برایکمک بودند و چند سالی هم شدند که اوقات فراغت را با پدر در  امور کارهای روزمره 

با سعی و  تالش و استعدادی که داشتند بعد از . دیگری که از دوستان پدرشان بودند شاگردی نمودند 

 . در شهر نو هدایت به شغل پرزه فروشی موتر آغاز به کار نمودند  1336ختم تحصیل در سال 

 

 

 شهید عبدالرزاق فراهی
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قای جید و برادر در همان ایام جوانی به مکه معظمه مشرف شدند که در سفر حج با مرحوم و مغفور آ

جهت کار به کابل رفتند و در حصه اول جاده میوند 1342عالیقدرشان آقای ساجدی آشنا شدند در سال   

مقابل شفاخانه میوند دوکان گرفتند و در زمینه فروش پرزه جات موترهای مرسدس بنز شروع به 

.فعالیت کردند   

 

  : قسمت دوم

و دغدغه های خاصی داشتند اجتماعی بسیار فعال بودند ایشان در مسائل  دینی ، مذهبی ، فرهنگی و 

درد جامعه را به وضاعت درک می کردند و بزرگترین عبادت را که خدمت به خلق است سرلوحه 

همیشه خدمت به جامعه را بر کارهای شخصی خود مقدم تر می دانستند . زندگی خویش قرار داده بودند 

داشتند از جمله با فقیه عالیقدر سنه و همکاری بسیار صمیمانه ای عالیقدر رابطه ح( روحانیون ) با علما 

آقای بینش  ،آقای مصباح  ،آقای شیخ محمد  امین افشاری  ،شهیدان و اال مقام آقای واعظ  ،عالمه بلخی 

...و   

به هرات  تشریف  فراهی الرزاقعبد شهیدبه دعوت  1344الزم به ذکر است عالمه بلخی در سال  

همان زمان برقی وجود نداشت و با دستور ایشان به رئیس شرکت برق  آوردند که در قلعه فراهی ها

 . رد و به قدوم مبارک شان منطقه کارته روشن گردید مدت یک ماه این امر تحقق پیدا ک هرات ظرف

ه کابل تشریف ب فراهی الرزاقعبد شهیدمرحوم مغفور آقای کافی به  دعوت  1354هم چنین در سال 

. قلعه فتح هللا خان کابل همزمان با آمدن ایشان گذاشته شد (  س) تکیه فاطمیه  آوردند که سنگ تهداب

بودند آثار وخدمت شان در حسینیه عمومی قلعه فتح هللا (  س) از جمله خدمت گذاران تکیه فاطمیه  شهید

 .خان ومدرسه علمیه آقای واعظ در جمال منیه و سایر بناهای دینی به وضوح دیده می شود 

ی نحوه دستگیر: قسمت سوم    

، شخصی همراه پدرم از منزل خارج شدیم  موترصبح که با  7:  30ساعت  1358حمل  8در روز 

والگا با نمبر پلیت شخصی که در آخر کوچه ایستاده بود به دنبال ما  موترپدرم متوجه شدند که یک 

چند . ست فوق به تعقیب ما ا موترداخل سیت نگاه  کردند و گفتند   ینهیشروع به حرکت نمود  پدرم از آ

لحظه بعد گفتند که شاید آنها من را دستگیر کنند و راه برگشتی هم نباشد پس شما مواظب مادر ، 

بنده هم با همان سن کمی که داشتم متوجه شدم که شاید راه برگشتی در کار . خواهران و برادران باشید 

شما را به خدا می  من همۀ فرمودند ناراحت نباش. دلم عقده کرد واشک از چشمانم جاری شد . نباشد 

 شود.  ضایع دا حق کسیباشید که مبا سپارم و نیز گفتند متوجه حساب وکتاب مردم
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کنار ما  ایستاد و  وزارت داخله موترپیاده شدیم همزمان  موتره پدرم به پارکینگ رسیدیم و از همرا

پدرم گفتند بسیار خوب می رویم و  .گفتند حاجی صاحب برای چند دقیقه ای با ما تا قوماندانی بروید

ای مخفی که یکی از پولیس ه. دیر نشود   روی خود را به طرف بنده کردند و گفتند شما برو که مکتبت

داخل موتر نشستیم و شروع به . با لباس شخصی بود گفت پسر شما هم با ما برود زود برمی گردیم 

دقیقه ای ما را به یکی از خانه های مصادره ای که به عقب ساختمان وزارت  15حرکت نمود و بعد از 

از . بنده را پایین کردند  اشت بردند اول پدرم را از موتر پایین نمودند و بعد چند لحظهدداخله قرار 

.همان لحظه من و پدرم از یکدیگر جدا شدیم تا به امروز   

 11ساعت  پارکینگ  صاحب رفته بودند وطبق گفتهالزم به ذکر است که کلید موتر را از نزد پدرم  گ 

.قبل ظهر آمده بودند و موتر را هم از پارکینگ برده بودند و مصادره کردند   

از جمله سواالت که در آن . می کردم  آن را پروردند که باید فورم تحقیق را آ بعد از حدود یک ساعت 

گنجانیده شده بود در مورد حزب ، مذهب ، درجه ، تحصیل ، آدرس ، شغل ، تعداد خواهر و برادر و 

از علت های  و همچنین از بنده سوال کردند که آیا از  پیروان امام هستید ؟ که یکی... چند کاکا و ماما 

بردن شان همین مورد بود موقع ظهر شد برایم غذا آوردند اما اصال میل به غذا نداشتم و دلم بسیار تنگ 

شب که شد  9شده بود و همواره گریه می کردم باران هم می بارید که به دلتنگی ام افزوده بود ساعت 

و حدود  منزل برسانیم ، چشمانم را بستندآمدند و گفتند که پدرت به منزل رفته است بیا تا تو را هم به 

بعد از چند دقیقه که به منزل . متر دورتر از خانه چشمانم را باز نمودند و گفتند از موتر پایین شو  300

رسیدیم درب منزل را که زدم به سرعت باز شد زیرا از صبح همگی منتظر و چشم به راه بودند و 

نده را دیدن در آغوش گرفتند و پرسیدند پدرت کجاست مخصوصا والده ام که ب. گریه می کردند 

جریان را گفتم .؟  

دم خانه  عدد نان 20صبح زود شهید واال مقام  منشی زاده که خبر  شده بود بنده را آزاد نموده  اند فردا  

.روز بعد ایشان را هم بردند 10آوردند که خیرات نمایند که البته   

های بسیار کوتاهی از طرف پدرم توسط عسکری که در  روز بعد از گرفتار شدن پدرم نامه 15تا  

پدرم را ( س)وزارت داخله وظیفه اجرا می کرد به ما می رسید که البته این عسکر در تکیه فاطمیه 

دیده بود و می شناخت که کار بسیار خطرناکی را  انجام می داد و اگر افشا می شد که برای ما نامه می 

.روز این ارتباط هم قطع شد  15ی افتاد اما بعد از آورد جان خودش هم به خطر م  

 

 



Haj Abdul Razaq Farahi حاج عبدالرزاق فراهی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5065  5065شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358حمل  8  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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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 

ارت داخله نزد سید داوود ترون که قوماندان عمومی جاندارم و بعد از آن به وز. بلکه به  کویته است 

 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 

. خره مشخص شد که اشخاص سواستفاده گری بودند فردا کردند باال  

کیلومتر از مرکز شهر دورتر بود که در یک  20که حدود  ین جمعه صبح زود به زندان پلچرخیچند

دشت بی آب وعلف قرار داشت می رفتم والده ام لباس و نان را بسته بندی می کردند که اگر پدرم به 

تیجه عصر منتظر می ماندم خبری نمی شد و بدون ن 5زندان پلچرخی باشند برایشان بدهم اما تا ساعت 

خواهران و برادران که منتظر خبر خوشی بودند وقتی که  ام ،والده . با حسرت به خانه بر می گشتم 

خالصه در اوایل گرفتار شدن پدرم . بدون خبری از پدرم می آمد بسیار ناراحت و غمگین می شدند 

شدم که راه پدرم و زندگی بسیار حسرت انگیزی را با خانواده می گذراندیم تا اینکه بعد از مدتی متوجه 

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   

بنده از صف ششم ناچارا ترک تحصیل نمودم زیرا به . والده ام هنوز امیدوارند و چشم به راه هستند 

سال سن داشتم مسئولیت سنگینی روی دوش ام قرار گر فت که باید  13عنوان فرزند بزرگ تر که 

به لطف خداوند متعال و دعای پدر ومادر موفق به انجام آن شدم  مسولیتم را به درستی انجام می دادم و

 .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 

ول مکتب بود و محمد که در منزل بودند و دو برادر که یکی از برادرهایم بنام غالم حسین که صنف ا

.ری پدرم به دنیا آمدماه بعد از دستگی 3کاظم که   

. ارم  بود که خدمت هموطنان عزیز تقدیم گردید این بیوگرافی پدر شهید وبزرگو  

 با احترام 

8/12/1394محمد داود فراهی   



Fazul Rahim فضل رحیم شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card:6010  : ۶۰۱۰شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷: تاریخ اسارت  
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

افشاشده لیست برمبنایفضل رحیم   شھید مشخصات  
 

 
 

فضل رحیم شھید خانوادگی مشخصات  
 

یحاتتوض مکملھشھرت    شماره 
فضل رحیمشھید   1 نام  

 2 نام پدر حاجی عبدالحکیم
 3 تاریخ تولد 
اسارتھنگام درسن    4 
تحصیالت درجھ   5 

مرکزی 1 رریشخورقول اردوی نمب  38 استخدام غند  آمر  6 شغل 
مدنیوضعیت    7 
فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 

ا صاحب والیت قندھارمی اسارتدرھنگام  منزل آدرس   12 
اسیرشد محل ازکدام محل کار  13 

پلچرخی گون پولی جمعی دستھ ازگورھای دریکی  14 مزار احتمالی شھید 
 

مسکونھ میا صاحب ولسوالي ډنډ والیت  -مسلک استحکام  -جگړن فضل رحیم فرزند حاجي عبدالحکیم 
 ۱۳٥۷موصوف درسرطان  -مرکزي  ۱ریشخور قول اردوي نمبر ۷قھ فر ۳۸آمراستحکام غند  -قندھار

میالدي بھ ارتباط واتھام دست داشتن درکود تاي ډگروال عظیم خان دستگیروزنداني  ۱۹۷۸ -ھجري شمسي 
زرھدارپل چرخي بھ  ۱٥اززندان پل چرخي کشیده شده ودرپولیگون قواي  ۱۳٥۷میزان  ٥شد وبتاریخ 

 . شھادت رسید
 

 15 توضیحات

 

اگسالیستدر فضل رحیم  شھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  
 2 نام پدر 
 3 شغل 
 4 اتھام 
 5 آدرس 

 شماره آدرس لیست توضیحات
ھالندفارسی درلیست شماره موجود نیست  1 
ھالندالتین درلیست شماره موجود نیست  2 
اگسا درلیست شماره موجود نیست  3 
اگسا درلیست درج شھادت تاریخ موجود نیست  4 
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Fazul Rahim فضل رحیم شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card:6010  : ۶۰۱۰شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۷: تاریخ اسارت  
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List موجود نیست 
2 Date of execution موجود نیست 
3 Name موجود نیست 
4 Father’s Name موجود نیست 
5 Education / qualification موجود نیست 
6 Address  
7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Fazul Rahim 
2 Father‘s Name Haji  Abdul Hakim 
3 Date of birth  
4 Date of arrest  
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification  
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
 1 ولیدم Janan   ( جانان)

Sawab888(@)facebook.com 2 شمارھتلفن منزل 
 3 شماره تلفن گوشی 
 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 
 7 تاریختھیھکارتھویت 
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Qorban Ali قربان علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1567 1567 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  15  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برقربان علی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

42صفحه  1886 فارسی هالند لیست در شماره   1 

69صفحه  1881 التین هالند لیست در شماره   2 

320/ تایپی  69صفحه  1895قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358جوزا  15 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

قربان علی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید قربان علی

علی رمضان پدرنام    2 

هجری شمسی 1301  3 تاریخ تولد 

ساله 57 اسارتهنگام درسن    4 

سازیرشته دوا  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل مالک دوا خانه وحیدی وزیر آباد کابل

مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات بعد از قیام چنداول کابل اسیر و به شهادت رسیده اند.

 

اگسا لیستدر قربان علی  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  قربان علی

علی  مضانر  2 نام پدر 

 3 شغل مالک دواخانه وحیدی 

 4 اتهام خمینیست

 5 آدرس 

 

 

 

 



Qorban Ali قربان علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1567 1567 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358جوزا  15  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1881 Page 69 

2 Date of execution 15.03.1358 - (05.06.1979) 

3 Name Qorban Ali 

4 Father’s Name Ramazan Ali 

5 Education / qualification Owner Of Wahidi Pharmacy 

6 Address  

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Qorban Ali 

2 Father‘s Name Ramazan Ali 

3 Date of birth 1922 

4 Date of arrest 1357-1978 

5 Age at the time of arrest 57 

6 Education / qualification Pharmacologist 

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 09.07.2015  7 

 

 

 

 



Qorban Ali قربان علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1567 1567 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 
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Qorban Ali قربان علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1567 1567 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 
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Qorban Ali قربان علی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1567 1567 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357  تاریخ اسارت 
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Sayed Hussain Qobadi سید حسین قبادیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5047  5047شماره مسلسل  

/ افغانستانمزار شریف  1357 نیمه شب اول حوت  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شده افشا لیست مبنای برسید حسین قبادی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید حسین قبادی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید حسین قبادی

پدرنام  سید حیدر  2 

هجری شمسی 1300  3 تاریخ تولد 

ساله 58 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه مکتب خصوصی در حد لیسانس امروزی  5 

 6 شغل تجارت

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 3پسر  9 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-2

هنگام حمله طالبان به مزار شریف به سمت سنگچارک  و مهاجرت  1376متوفی 

 اجباری در بین راه موتر چپ کرده و کشته شدند
 10 همسر

 11 ولی الدم فرزندان

شهرداریمزارشریف ناحیه اول  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از   13 

 14 مزار احتمالی شهید 

محل زندان : تا یکماه در زندان مزار شریف بودند که توسط فرد ثالث نامه شان می 
ایشان از دوستان  قطع گردید.رسید پس از یکماه به مکانی دیگر منقل داده شده و ارتباط 

مه داشتند را عالمه به طور عالمه سید اسماعیل بلخی بودند که یک عکسی که با عال
ار به شهید داده بودند.یادگ  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید حسین قبادی  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 



Sayed Hussain Qobadi سید حسین قبادیشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5047  5047شماره مسلسل  

/ افغانستانمزار شریف  1357 نیمه شب اول حوت  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Hussain Qobadi 

2 Father‘s Name Sayed Haidar 

3 Date of birth 1921 

4 Date of arrest 01.12.1357 - (20.02.1979) 

5 Age at the time of arrest 58 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 12 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place  
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

و دیگر پسران ساکن والیت بلخ  قریه  و سید عباس قبادی آقای سید محمد علی صادقی
 گذر

دم ولی  1 

تلفن منزل شماره   2 

گوشی شماره تلفن   3 
سکونت محل والیت بلخ مزار شریف قریه گذر   4 

smalisadeqi@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/smalisadeqi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 16.07.2015  7 
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بر مبنای لیست افشا شده ړعبدالواسع کاک مشخصات شهید  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

30صفحه  1335 فارسی هالند لیست در شماره   1 

48صفحه   التین هالند لیست در شماره  1325   2 

43صفحه  1208/ تایپی  1338قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

افغانستان کابل 1358 جوزای 3 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

ړکاک عبدالواسع شهید مشخصات خانوادگی  

 

 شماره شهرت مکمله توضیحات

ړعبدالواسع کاکشهید   1  نام 

پدر نام عبدالخالق   2 

تولد تاریخ 1946  3 

ساله 33 اسارت درهنگام سن   4 

تحصیالت درجه مافوق لیسانس  5 

صنعت اداره انستیتوت استاد  6 شغل 

مدنی وضعیت متأهل  7 

فرزند 2 فرزندتعداد    8 

فرزندان سکونت 3-1  9 

 10 همسر در قید حیات

الدم ولی فامیل   11 

اسارت درهنگام منزل آدرس کابل / افغانستان  12 

در داراالمان کابل صنعت اداره انستیتوتاز  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات استاد در گویته انستیتوت ، ترجمان ، نطاق به زبان آلمانی در رادیو کابل

 

اگسا لیستدر  ړمشخصات شهید عبدالواسع کاک  

 شماره آدرس مکلمه توضیحات

 1 نام   عبدالواسع

 2 نام پدر  عبدالخالق 

 3 شغل استاد ادبیات

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس مسکونه کابل
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1325 Page 48 

2 Date of execution 03.03.1358 approx.(23.05.1979) 

3 Name Abdul Waseh 

4 Father’s Name Abdul Khaleq 

5 Education / qualification Lecturer Literature Faculty 

6 Address Kabul 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Wasai 

2 Father‘s Name Abdul Khaleq 

3 Date of birth 1946 

4 Date of arrest 28.02.1358 approx.(19.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 33 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

ړکاکمریم  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل Australia - Sydney   (1-3)استرالیا سیدنی  4 

Mariam.Kakall@det.nsw.edu.au ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/mariam.kakall بوک فیس آدرس  6 
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کاکړسوانح استاد شھید عبدالواسع  خلص  

 

بدالخالق کاکړ بوده علم پرور تولد یافت.  نامبرده فرزند مرحوم ع ۀعیسوی در کابل در یک خانواد 1946عبدالواسع کاکړ در سال شھید 
عالی فارغ و در  ۀبدرج 1967 صنعت شده و در سالو ستتیوت اداره تجارت تکمیل و بعد شامل ان ۀلیسدرثانوی را در کابل  ۀتحصیالت دور

.ندشد یرفتھذھمان اداره بحیث استاد پ  

 ۀبدرج بین المللی بھ کشور آلمان فدرال اعزام و از بین محصلینمحاسبھ و تجارت  ۀلیسانس در رشتفوق  عالی غرض تحصیالتاستاد کاکړ
.  مرحومی بنا بر موظف شدند و گویتھ انستتیوت صنعت ۀدر انستتیوت ادار بحیث استادبوطن  عودتو بعد ازموفقیت بدست آورده  اعلی

.تخصص در امور حسابی و پشتکار، بعد از وقت رسمی با شرکت خصوصی بنام زپسکو نیز ھمکاری داشتند  

آلمان شدند و م زبا ھمکاری پوھنتون مونشن عاو ادبیات آلمانی تحت سیمینار تربیھ معلم زبان وغرض تحصیل در 1973در سال بار دوم 
ده و درانستتیوت اداره صنعت و گویتھ انستتیوت بھ حیث استاد دوباره بوطن بازگشت نمو 1975دوره تحصیلی در سال  فقانۀؤاز ختم مبعد 

  .ایفای وظیفھ مینمودند

در  نطاق نشرات آلمانی ومان ترج بحیث استادی در پھلوی وظیفۀ ړمرحوم کاک ،تسلط کامل کھ باالی لسان و ادبیات آلمانی داشتندنظر بھ 
. نیز پذیرفتھ شدندرادیو کابل   

کمونیستان ملحد و مزدور قدرت و زمام مملکت را بدست گرفتند.  چون اکثریت شان فاقد  ،بدبختانھ بعد از کودتای ننگین و خونین ثور
و  تادان، محصالن، سران اقوام، علمأغرب، اسگان افتمتخصصین و تحصیل یدانش، عقیده و علمیت بودند بھ از بین بردن دانشمندان، 

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.

کوچکترین معلومات از  ومشقات را متقبل گردیدند تارنج  تا بھ کدام انتھاحاجت بھ توضیح ندارد کھ فامیل ھای این شھدای مظلوم و بیگناه 
د.ند ولی ھمھ کوشش ھا بی نتیجھ بوبدست بیآور سرنوشت عزیزان  

محل  از احضار وانستتیوت  بدفتر رئیس خلقی ۱۳۵۸ ماه ثور سال ۲۸تدریس، روز پنجشنبھ  ھنگام اجرای وظیفۀ کړمرحوم عبدالواسع کا
.نداگسا بجھت نا معلوم برده شد و جھنمی ریاست بدنامتوسط غالمان  ت واقع دارالمان کابل)صنع کار شان (انستتیوت ادارۀ  

چشم بھ  بعد از مدتی پسر دومی شان حارث ھمچنانوالیاس پسر خورد سال شان  ھمھ فامیل شان بشمول،ببعد از آن لحظھ و تاریخ شوم
امیدوار بازگشتش بودند. ،در انتظار دیدار او با بقیھ فامیل، اقارب و دوستان شان جھان گشوده و  

بھ توسط دولت مستبد خلق و پرچم وحشیانھ  1358و  1357لست حدود پنجھزار شھدای کھ صرف در سالھای  2013 سپتامبرباالخره در 
نیز در صفحھ  کړعبدالواسع کاروان  از طریق رسانھ ھا بھ اختیار جھانیان قرار گرفت کھ شاد کشور شاھی ھالندتوسط  بودندشھادت رسیده 

.لست دری درج گردیده 43  

 فتاری شان بھ شھادت رسیده اند.ز گریعنی فقط پنج روز بعد ا 1358 بتاریخ سوم جوزا کړبرمیآید کھ مرحوم عبدالواسع کا از لست منتشره
گرداند. معصوم و پاک بھ شمول مرحومی نصیب خداوند بھشت برین برای ھمھ شھدای   

دیدار  ازپسر دوم ھنوز در بطن مادر بودند کھ خوردسال و ل ھ پسر اول شان ھنگام بازداشت پدرطفاز مرحومی دو پسر باقی مانده ک
خویش بی نصیب گردیدند.مھربان و با فضیلت پدرآغوش و  

و اردو تسلط کامل و با لسان عربی  آلمانی ،پشتو ،تخصص در امور حسابی و تجارت، در ادبیات دری برعالوۀکاکړ شاد روان عبدالواسع 
بیدل را با  بیدل بودند.  کلیات حضرت ابوالمعانیاشعارھنر داشتند.  ایشان عالقمند مفرط مفرط بھ شعر و ادب و  .  عالقۀنیز بلدیت داشتند

خاص میخواندند و در محافل بیدل شناسان حضور بھم میرساندند. عالقۀ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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در محافل و مجالس شان اشتراک میکردند و خود نیز بھره ای از   أھمچنان عالقمند مفرط آواز و ھنر استاد مرحوم سرآھنگ بودند و اکثر
 موسیقی کالسیک داشتند.

سجایای اخالقی،  آنست کھ ھمھکوچکتر از نویسنده   .ندو ادب بود متواضع، با دانش و اھل عرفان مھربان، صادق، مرحومی شخصیت
از سوانح شانرا برشتھ تحریر درآورده  ا اقارب و دوستان مرحومی فقط شمۀمن با تماس ب . تحریر درآورد سانی ایشانرا برشتۀعلمی و ان

ابراز امتنان  ربانی الکوزی داکتر محترم ومحترم حفیظ هللا ناطق  عبدالفتاح نوابی، حاجیشان محترم  گرامیاز ھمکاری دوستان  ام و
 مینمایم.

ھاد 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 ن
ھ در داخل افغانستان و چھ آنانیکھ بھ گفتھ نایات را چداریم کھ عاملین این ج افغانستان جدأ تقاضاھای مدنی و حقوق بشر در داخل و خارج 

خود شان بدامان غرب پناه برده اند طبق قوانین محاکمھ و بھ جزای اعمالشان برسانند تا از یکطرف عبرت باشد برای جنایتکاران قاتل و 
ن و فامیل ھای کھ نزدیکترین اعضأ فامیل را ازدست داده اند فراھم جلوگیری از چنین اعمال جنایتکارانھ و ھم الاقل تسلی خاطر عزیزا

 نماید.

 چگونگی اسارت شھید عبدالواسع کاکړ:

سازمانی را در انستتیوت شنیده کھ ان دچند تن از شاگر ھای صحبت محمدبنام اختر آن مرحومییکی از شاگردان  از بردن شان روز قبل 
ان معظم شھید سیفی و شھید پرویز را در استاد(بزودی نوبت (استاد) کاکړ میرسد.   پرویز شده (استاد)سیفی و (استاد) آنھا میگفتند چاره

 کھ از شنیدن چنین پالن محمداختر. )نھایت دلگیر و افسرده بودند از آن ناحیھ خیلی ناراحت وکاکړ بودند و استاد اسیرنمودهھمان اواخر 
با وجود ممانعت خانم و  احوال را بھ استاد خود رسانیده بود.  با تأسفدرعین روز از طریق خواھرزادۀ استاد  خیلی پریشان شده بود

وی بھ خانم خود   با باوری کھ در قسمت بیگناھی خود داشتند بدون ترس و ھراس روز بعد بھ وظیفھ رفتند. استادکاکړ خواھرزادۀ شان
ھرگز ترا و پدرم کنم، در نھایت اگر مرا بھ بازپرس ببرند من جواب ارائھ کرده آزاد میشوم.   من گفتھ بود "من کدام جرمی ندارم کھ فرار 

رھا کرده نمیتوانم (خانم شان باردار بودند).  فرض محال اگر آنھا بدنبال من بیآیند و من نباشم و آنھا بھ تو و پدرم صدمھ را در این حالت 
ن آنرا تحمل کرده نمیتوانم".برسانند یا در عوض من شما را ببرند، م  

 روز اسارت استاد پنجشنبھ 28 ثور 1358: 

ستتیوت ان رئیس پیادۀ بودند، یسرتد استاد مصروف حینیکھ بود و ما ساعت محاسبھ  :هنین قصھ نمودچ جریان آنروز شوم را محمداختر
 هآمددنبال بکس شان قیب آن ھمان پیاده .  بھ تعخواستھ) وی را بھ دفتر خود یک انسان پست فطرت خلقی( رئیسگفت کھ  استاد بھ آمده و

مرتب نمایم.  در بکس  برخاستم تا بکس شان راناراحت شدیم.  من  غیرحزبی از چھ قرار است و ھمھ شاگردان ما دانستیم کھ موضوع و
بکس را بھ پیاده تسلیم کردم.  بھ زودی نگریستیم کھ استاد حامل جیپ اگسا میشوند، شاگردان از و  شان چیزی جز مواد تدریسی نبود

و با  نھایت متانت بطرف شاگردان بھ عنوان خداحافظی دست شانرا بلند  سمی بر لب داشتھتبصنف بیرون شده بودند.  استاد مانند ھمیشھ  
 نمودند. 

داکترصاحب الکوزی کھ در سال 1973 در 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:

با یک آیدیولوژی ملی و اجتماعی و مترقی افغانستان بود.  متدین  و یک شخصیت علمی کاکړعبدالواسع شاغلی "  

اه طرز تفکر خود یک افغان وطندوستی بود کھ ھمیشھ می گیک ضایعھ ملی کشور ما است. او از ن شخصیت علمیقتل جابرانھ این  
نمایند تا ھمھ با اتحاد و ھمبستگی زیر بیرق یک  با ھم پیوند فتار خویش اقوام و طوایف و اھل مذاھب مختلف راگخواست بواسطھ کردار و 

"جمع شوند تا کشور عزیز را از غربت نحات دھند.بدون تبعیض افغانستان متحد و مترقی و   

 خاطراتی از شھید استاد کاکړ – نوشتھ ھای دو تن از شاگردان با سپاس شان ( محترم ایشورداس و خاطرات محترم رھبین خورشید):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2         خلص سوانح شھید عبدالواسع کاکړ

 

      

 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3         خلص سوانح شھید عبدالواسع کاکړ

 

      

 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4         خلص سوانح شھید عبدالواسع کاکړ

 

      

 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5         خلص سوانح شھید عبدالواسع کاکړ

 

      

 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6         خلص سوانح شھید عبدالواسع کاکړ

 

      

 
 



 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7         خلص سوانح شھيد عبدالواسع کاکړ

 

      

 
 

 



 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8         خلص سوانح شھيد عبدالواسع کاکړ

 

      

 
 

 



 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9         خلص سوانح شھيد عبدالواسع کاکړ

 

      

 
 

 



Gholam Habib Gran غالم حبیب گران شهید  شهرت مکمله  
Number of registration card: 1566 1566 شماره مسلسل  

/ افغانستان میدان وردک  1358سرطان    تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358 اسد 9  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برغالم حبیب گران  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

80صفحه  3568 فارسی هالند لیست در شماره   1 

125صفحه  3564 التین هالند لیست در شماره   2 

/ 780 تایپی 112 صفحه 3582 قلمی اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358اسد  9 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

غالم حبیب گران شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  غالم حبیب گران

پدرنام  عبدالکبیر  2 

هجری شمسی 1318  3 تاریخ تولد 

ساله 40 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه پوهنزی شرعیات  5 

 6 شغل سر معلم لیسه میدان شهر والیت میدان وردک

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 3پسر و  3 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-1

فوت شدند 2005سال   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت میدان وردگ  12 

شد اسیر محل کدام از از سر وظیفه   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر غالم حبیب گران  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  غالم حبیب

 2 نام پدر عبدالکبیر

 3 شغل سر معلم

 4 اتهام اشرار
 5 آدرس مسکونه میدان
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 3564 Page 125 

2 Date of execution 09.05.1358 - (31.07.1979) 

3 Name Gholam Habib 

4 Father’s Name Abdul Kabir 

5 Education / qualification Teacher Supervisor 

6 Address Maidan 

7 Accusation Ashrar 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Gholam Habib 

2 Father‘s Name Abdul Kabir 

3 Date of birth 1939 

4 Date of arrest ??.04.1358 – (??.07.1979) 

5 Age at the time of arrest 40 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 6 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

روزه بوده است 10فرزند که زمان گرفتاری پدر  احمد گران دم ولی   1 

منزلتلفن  شماره کابل دیدانا مقابل حوزه  2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل کابل / افغانستان  4 

ahmadgran@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/ahmad.gran.7 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 01.07.2015  7 
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شده افشا لیست مبنای برمیرزا میر  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

107صفحه  4773 فارسی هالند لیست در شماره   1 

167صفحه  4783 التین هالند لیست در شماره   2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

کابل / افغانستان.1358قوس  7تاریخ   هالند  لیست در درج شهادت تاریخ   4 
 

میرزا میر شهید خانوادگی مشخصات  
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید مولوی میرزا میر

پدرنام  مرحوم توکل  2 

هجری شمسی 1308  3 تاریخ تولد 

ساله 50 اسارتهنگام درسن    4 

 نزد انسانی و اسالمی علوم تحصیالت،  پنجشیر پشغور مکتب در دوازه صنف تا مکتب
 های والیت برخی و قندز سمنگان، بغالن، پروان، کابل، پنجشیر، در معاصر علمای
  ایشان به درجه مولوی رسیده بودند. افغانستان دیگر

تحصیالت درجه  5 

 6 شغل عارف ، خطیب و دانشمند علوم اسالمی و انسانی

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 2پسر و  4 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 4-1

همسر که در قید حیات اند  2  10 همسر 

 11  ولی الدم فرزند شان جناب خالد میرزا میر

پنجشیر پشغور اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

در حین تدریس پنجشیر پشغور مکتباز  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات در ذیل این پرونده متنی از سوی ورثه شان ذکر گردیده است.

 

تایپ شده توسط دولت هالند لیستدر میرزا میر  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  میرزا میر

 2 نام پدر توکل

 3 شغل معلم

 4 اتهام 

 5 آدرس پنجشیر
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4783 Page 167 

2 Date of execution approx.  after 07.09.1358 ( 27.11.1979) 

3 Name Mirza Mir 

4 Father’s Name Tawakol 

5 Education / qualification Teacher 

6 Address Panjsher 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sheikh Mirza Mir 

2 Father‘s Name Tawakol 

3 Date of birth 1929 

4 Date of arrest ??.08.1358 approx. (Okt. Nov. 1979) 

5 Age at the time of arrest 50  

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 6 Children 

9 Is the wife alive? 2 Wives 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی خالد میرزامیر  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل  4ـ1 کانادا  4 

k.Mirzamir@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/k.mirzamir بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 25.10.2014  7 
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 مولوی درجۀ مرحلۀ تا افغانستان در را انسانی و اسالمی علوم و خصوصی تحصیالت. رح میرزامیر مولوی استاد شهید مرحوم

است رسانیده اتمام به  

 پرداخته انسانی و اسالمی علوم تحصیالت ادامۀ به بعد رسانیده اتمام به پنجشیر پشغور مکتب در دوازه صنف تا را مکتب او

 والیت برخی و قندز سمنگان، بغالن، پروان، کابل، پنجشیر، در خود معاصر علمای نزد در انسانی و اسالمی علوم تحصیالت

است رسانده اتمام به افغانستان داخل در دیگر های  

داشت کامل مهارت پشتو و عربی دری،/فارسی زبانهای به او  

 علمای اینکه ضمن نموده اشتراک پنجشیر و پروان مزار، بدخشان، کابل، در خود معاصر علمای میان علمی های بحث در

است نموده روشن خوبی به را منازعه مورد مسایل است نموده متآثر را کننده اشتراک  

 موفقیت و نموده اشتراک سعودی عربستان و کویت عراق، ایران، در خود معاصر علمای میان در دیگری بحثهای در همچنان او

است آورده بدست چشمگیری  

است )ورثه محترم(  بنده اختیار در دوستانش و شاگردان حکایات تنها ها بحث ازین متأسفانه ولی  

 کمونیستان توسط مان خانه چپاول و اشغال و پنچشیر از مهاجرت از بعد خیر یا و بود خودش نزد آن از مدارک و اسناد آیا اینکه

است نمانده باقی ما اختیار در چیزی  

 اتفاق این به )ورثه محترم( ام نموده صحبت و مالقات بغالن و پروان پنجشیر، بدخشان، والیات در من که شاگردانش و مردم همه

 زبان ورد شان زهد و تقوا همچنان و سخنرانی در شان العاده فوق مهارت و علمی های بحث در شان مهارت و زکاوت که دارند

است بوده همه  

 پل در مدتی و نمودند انتقال کابل به و نمودند اختطاف مکتب داخل از و بودند پشغور مکتب در شدند اختطاف فقید شهید زمانیکه

  نشنیدیم چیزی او از  2013سال تا بعداست بوده چرخی
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کابل / افغانستان 1358ثور  6 درج در لیست اگساتاریخ شهادت    
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شده افشا لیست مبنای بر رحیم محمد شهید مشخصات   

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

10صفحه  396 فارسی هالند لیست در شماره   1 

16صفحه  393 التین هالند لیست در شماره   2 

406/ تایپی  13صفحه  398قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358ثور  6 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد رحیم شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد رحیم

پدرنام  محمد حیدر  2 

هجری شمسی 1302سال   3 تاریخ تولد 

ساله 56 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ التحصیل حوزه علمیه یکاولنگ    5 

جامعه مذهبی امورات تبلیغ و تدریسو  دهقان کار  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 5پسر و  6 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (1-4 )

 10 همسر فوت نموده اند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت سر پل ، قریه بغاوی علیا  12 

بودند رفته خرید برای که سرپل شهر داخلاز  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 دره سیا علمیه حوزه. یکاولنگ رئیس آقای شاگردان واز روحانیشهید محمد رحیم 
بودند. یکاولنگ  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  محمد رحیم شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شیخ محمد رحیم

 2 نام پدر محمد حیدر

 3 شغل 

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس مسکونه جورجان
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 393 Page 16 

2 Date of execution 06.02.1358 approx.(26.04.1979) 

3 Name Sheikh Mohammad Rahim 

4 Father’s Name Mohammad Haidar 

5 Education / qualification  

6 Address Jausjan 

7 Accusation Ikhwani 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Rahim 

2 Father‘s Name Mohammad Haidar 

3 Date of birth 1923 

4 Date of arrest ??.11.1357 approx.(??.01.1979) 

5 Age at the time of arrest 56  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 11 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی محمد رحیمی پسر شهید  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Afghanistan Sarepool (1-4) سکونت محل  4 

Mrahimi7000@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/mohammad.rahimi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 03.11.2014  7 
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 افشا لیست مبنای برسید محمد حسین مصباح  حجت االسالم شهید مشخصات

 شده

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

101صفحه  4490 فارسی هالند لیست در شماره   1 

160صفحه  4498 التین هالند لیست در شماره   2 

67/ تایپی  146صفحه  4505قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

افغانستان/  کابل 1358 قوس  اگسا لیست در درج شهادت تاریخ 7  4 

 

سید محمد حسین مصباح حجت االسالم شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سید محمد حسین مصباح

سید محمد عیسی حجت االسالم الحاج پدر نام   2 

هجری شمسی 1317  3 تاریخ تولد 

ساله 42 اسارتهنگام درسن    4 

نزد آیت هللا شیخ عزیز هللا و پس  تحصیالت ابتدایی و صرف و نحو را نزد پدر و سپس
نزد آیت هللا میر علی احمد حجت از آن  

تحصیالت درجه  5 

در رشته های اصول فلسفه روش  معلم در لیسۀ نادریه ، استاد در مسجد جامع الجواد
ریالیسم عالمه طباطبایی ، منطق المظفر ، حاشیه مال عبدالل در منطق سیوطی و شرح 

 المعه در فقه
 6 شغل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 1پسر و  7 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 6-1 / 8-1

 10 همسر فوت شده اند

 11 ولی الدم فرزندان

کابلزیر آباد و اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از منزل مسکونی شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

به اسارت  1357دلو سال  4شهید سید محمد حسین مصباح بعد از ظهر روز چهار شنبه 

زاده  نام سید محمد طاهر مصباحپسر شهید سید محمد حسین مصباح به برده شد. 
در انجمن خانواده شهدای افغانستان ثبت و راجستر شده  1583با شماره مسلسل  )شمیم(

 اند.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر سید محمد حسین مصباح  حجت االسالم شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

مصباح حسین محمد سید  1 نام  

 2 نام پدر محمد عیسی

 3 شغل مدرس و مبلغ

 4 اتهام 
 5 آدرس 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4498 Page 160 

2 Date of execution 07.09.1358 - (28.11.1979) 

3 Name Sayed Mohammad Hussain Mesbah 

4 Father’s Name Mohammad Isa 

5 Education / qualification Religious Lecturer 

6 Address  

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Shah Mohammad Hussain Mesbah 

2 Father‘s Name Mohammad Isa 

3 Date of birth 1938 

4 Date of arrest 04.11.1357 – (24.01.1979) 

5 Age at the time of arrest 42 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

مصباح زادهسید ذبیح  دم ولی   1 

Tel. : 0031104837893 تلفن منزل شماره  2 

Mob.: 0031647107042   3 شماره تلفن گوشی 

Holland سکونت محل  4 

Zabi_mesbah@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 07.02.2015  7 
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شده افشا لیست مبنای بر سید محمد حیدر محمودی شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

14صفحه  585 فارسی هالند لیست در شماره   1 

25صفحه  581 التین هالند لیست در شماره   2 

595تایپی /  20صفحه  587قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

1358ثور  19 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید محمد حیدر محمودی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

محمودی حیدر سید سالماال حجت  1 نام  

محمودی سید اکبرحجت االسالم  پدرنام    2 

هجری شمسی 1331  3 تاریخ تولد 

ساله 27 اسارتهنگام درسن    4 

سال در هرات  6تحصیالت حوضه ای در مدرسه علمیه آقای رییس در یکه ولنگ ، 

  سال درس خارج را هم پیش برده بودند. 2و تا  درس حوضه آموخت سپس به مشهد رفت
تحصیالت درجه  5 

 6 شغل مبلغ دین

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خواهر و برادران

لنک یکه ولسوالی بامیان والیت اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از به اتفاق پدر شان به اسارت برده شده اند و احتماال از منزل مسکونی بوده باشد.  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

پدر شهید سید محمد حیدر محمودی به نام حجت االسالم سید محمد اکبر محمودی نیز به 
که برای پدر شهید شان نیز در  دست حذب دموکراتیک خلق به شهادت رسیده است.

  کارت هویت تهیه شده است. 1583انجمن خانواده شهدای افغانستان با شماره مسلسل 

درج شده استبیوگرافی شان در ذیل این کارت   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  سید محمد حیدر محمودی شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد حیدر

 2 نام پدر محمد اکبر

 3 شغل مال امام

 4 اتهام خمینی
 5 آدرس یکاولنگ
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 581 Page 25 

2 Date of execution 19.02.1358 approx.(10.05.1979) 

3 Name Mohammad Haidar 

4 Father’s Name Mohammad Akbar 

5 Education / qualification Mullah 

6 Address Yakaolang 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Haidar 

2 Father‘s Name Mohammad Akbar 

3 Date of birth 1952 

4 Date of arrest ??.12.1357 approx.(??.03.1979) 

5 Age at the time of arrest 27 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Brothers 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

محمد حسنداکتر  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007590362509 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 08.02.2015  7 
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Sayed Mohammad Mahdi Madani سید محمد مهدی مدنی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 1555 1555شماره مسلسل  

/ افغانستانکابل  1358سرطان  3  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358 سرطان 21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برسید محمد مهدی مدنی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

69صفحه  3072 فارسی هالند لیست در شماره   1 

110صفحه  3069 التین هالند لیست در شماره   2 

284تایپی  / 97صفحه  3085قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358 سرطان 21 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

سید محمد مهدی مدنی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید محمد مهدی مدنی

پدرنام  سید علی جان علم الهدی  2 

هجری شمسی 1312  3 تاریخ تولد 

ساله 46 اسارتهنگام درسن    4 

حوضه علمیه نجف اشرف و در کابل نزد بزرگان بخصوص نزد پدر بزرگوارشان آیت 
 هللا علم الهدی درس حوضه را پیش برده اند.

تحصیالت درجه  5 

و تجارت مبلغ دین  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر و یک دختر 4 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 5-1/3-1

 10 همسر در قید حیات نیستند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس گوالیی کارته سه کابل  12 

شد اسیر محل کدام از از منزل  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  سید محمد مهدی مدنی شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید محمد مهدی

 2 نام پدر سید علی جان

 3 شغل تجار

 4 اتهام خمنیست

 5 آدرس چنداول
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 3069 Page 110 

2 Date of execution 21.04.1358 approx.(12.07.1979) 

3 Name Sayed Mohammad Mehdi 

4 Father’s Name Sayed Ali Jan 

5 Education / qualification Business Man 

6 Address Chindaul 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mohammad Mehdi 

2 Father‘s Name Sayed Ali Jan 

3 Date of birth 1933 

4 Date of arrest 28.02.1358 approx.(19.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 46 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی سید عابد مدنی صاحب برنامه تلویزیونی چهره های آشنا  1 

تلفن منزل شماره 0017075447950  2 

 3 شماره تلفن گوشی 0017077587043
سکونت محل امریکا / سانفرانسسکو  4 

abid.madani@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/abid.madani.7/friends بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 26.02.2015  7 
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شده افشا لیست مبنای برمیر گل  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

65صفحه  2885 فارسی هالند لیست در شماره   1 

103صفحه  2893 التین هالند لیست در شماره   2 

112/ تایپی  92صفحه  2901قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  8 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

میر گل شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید میر گل

پدرنام  گل احمد  2 

هجری شمسی 1329  3 تاریخ تولد 

ساله 29 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه صنف ششم  5 

 6 شغل دکاندار

مدنیوضعیت  متأهل  7 

فرزند 4 فرزندان تعداد    8 

1ــ 1  9 سکونت فرزندان 

 10 همسر در قید حیانتد

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس وزیر آباد کابل  12 

شد اسیر محل کدام از وزیر آباد  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در احتمالی شهیدمزار    14 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر میر گل  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  میر گل

 2 نام پدر گل احمد

 3 شغل لیالمی فروش

 4 اتهام خمینیست

 5 آدرس قلعه موسی
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2893 Page 103 

2 Date of execution 08.04.1358 – (29.06.1979) 

3 Name Mir Gol 

4 Father’s Name Gol Ahmad 

5 Education / qualification Merchant Second Hand Clothes 

6 Address Qala-E-Musa 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mir Gol 

2 Father‘s Name Gol Ahmad 

3 Date of birth 1950 

4 Date of arrest  

5 Age at the time of arrest 29 

6 Education / qualification preliminary 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 4 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی تقی باقری  1 

تلفن منزل شماره سر کاریز قلعه شهاده  2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093778879363

سکونت محل کابل / افغانستان  4 

Taqi.bageri84@gmail.com ایمیل آدرس  5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 01.08.2015  7 
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شده افشا لیست مبنای بر.محمد اکرم سلطانی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

48صفحۀ  2131 فارسی هالند لیست در شماره   1 

77صفحۀ  2134 التین هالند لیست در شماره   2 

574تایپی /  68صفحۀ  2149قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358جوزا  25 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد اکرم سلطانی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد اکرم سلطانی

پدرنام  حاجی محب علی  2 

هجری شمسی / جاغوری 1323اول حوت   3 تاریخ تولد 

ساله 35 اسارتهنگام درسن    4 

تا سال سوم در فاکولته اقتصاد کابل و سپس به عنوان معلم در لیسه جاغوری ایفای 
 وظیفه می نمودند.

تحصیالت درجه  5 

 6 شغل معلم در لیسه جاغوری

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 5پسر و  4 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 4-5-10

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم فرزندان

جاغوریسنگماشه محل سکونت در  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از اتاقی که بر حسب وظیفه در غزنی سکونت داشته اند  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 5000به شهادت رسیده اند و بعضا در لیست تعداد زیادی از خانواده این شهید نیز 

 شهید خاد درج شده و در انجمن خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر .محمد اکرم سلطانی شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد اکرم

 2 نام پدر محب علی

 3 شغل معلم

 4 اتهام اشرار
 5 آدرس مسکونه جاغوری
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2134 page 77 

2 Date of execution 25.03.1358 – 15.06.1979 

3 Name Mohammad Akram 

4 Father’s Name Moheb Ali 

5 Education / qualification Teacher 

6 Address Jaghuri- Ghazni 

7 Accusation Ashrar 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Akram 

2 Father‘s Name Moheb Ali 

3 Date of birth 1944 

4 Date of arrest 04.1358 – 07.1979 

5 Age at the time of arrest 35 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 9 children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی همسر فاطمه نثار و فرزند جمشید علی آژیر ابراهیمی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

، کانادا ، نروژ ویرجنیای امریکا فرزندان سکونت محل   4 

Fatima040246@gmail.com / mehmoodaakram3@gmail.com 
ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/fatima.nessar.12 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 25.05.2016  7 
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 Mohammad Mokhtar Anwar انور محمد مختار شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5043  5043شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  2  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Mohammad Mokhtar Anwar                                                                      محمد مختار انور Page 1 of 2 
رفیع رستمیبا همکاری : جناب            با معرفی : انجنیر راشد رستمی                       تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

شده افشا لیست مبنای بر محمد مختار انور شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

محمد مختار انور شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد مختار انور

پدرنام  حاجی محمد انور مشهور به رییس انور  2 

هجری شمسی 1340  3 تاریخ تولد 

ساله 18 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه   5 

 6 شغل 

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

اسالمی افغانستان بود و خدمات زیادی در شهید محمد مختار انور مربوط تنظیم جمعیت 
 راه جهاد انجام داد . در واقعۀ قیام چنداول دستگیر شده اند.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر محمد مختار انور  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



 Mohammad Mokhtar Anwar انور محمد مختار شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5043  5043شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان  2  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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رفیع رستمیبا همکاری : جناب            با معرفی : انجنیر راشد رستمی                       تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List  

2 Date of execution  

3 Name  

4 Father’s Name  

5 Education / qualification  

6 Address  

7 Accusation  
 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Mokhtar Anwar 

2 Father‘s Name Haji Mohammad Anwar 

3 Date of birth 1961 

4 Date of arrest 02.04.1358.(23.01.1979) 

5 Age at the time of arrest 18 

6 Education / qualification  

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 09.07.2015  7 

 

 



Mohammad Aref محمد عارف شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5045  5045شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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رفیع رستمیبا همکاری : جناب            با معرفی : انجنیر راشد رستمی                       تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

شده افشا لیست مبنای برمحمد عارف  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

محمد عارف شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید محمد عارف

پدرنام  حیدر علی  2 

هجری شمسی 1329  3 تاریخ تولد 

ساله 29 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه  وزارت صحت عامهدوره کورس دوا سازی فارغ التحصیل لیسه عالی استقالل    5 

 6 شغل مالک دوا خانه سنایی

مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس وزیر آباد کابل  12 

شد اسیر محل کدام از از محل کار  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات بعد از واقعه چنداول به اسارت برده شده اند.

 

اگسا لیستدر محمد عارف  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست

 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Mohammad Aref محمد عارف شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5045  5045شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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رفیع رستمیبا همکاری : جناب            با معرفی : انجنیر راشد رستمی                       تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 
 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Aref 

2 Father‘s Name Haidar Ali 

3 Date of birth 1950 

4 Date of arrest ??.04.1358 - (??.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 29 

6 Education / qualification Pharmacologist 

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 10.07.2015  7 

 



Mohammad Aref محمد عارف شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5045  5045شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358سرطان   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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رفیع رستمیبا همکاری : جناب            با معرفی : انجنیر راشد رستمی                       تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 



Colonel Mohammad Qassim جکتورن محمد قسیم شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5046  5046شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 ثور 23  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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رفیع رستمیبا همکاری : جناب            با معرفی : انجنیر راشد رستمی                       تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

شده افشا لیست مبنای برجکتورن محمد قسیم  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

جکتورن محمد قسیم شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  جکتورن محمد قسیم

پدرنام  محمد هاشم فرزند محب علی  2 

ساله 39  3 تاریخ تولد 

هجری شمسی 1319 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه جکتورن  5 

و ریاست وسله تون شهر آرا 12ریشخور ، فرقه  7جکتورن فرقه   6 شغل 

مدنیوضعیت    7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از محل وظیفه  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در احتمالی شهیدمزار    14 

از طرف ورثه شهید جکتورن محمد قسیم معلوماتی در روزنامه چاپ شده که از در ذیل 
 جدولها در کارت هویت شهید درج گردیده است.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر جکتورن محمد قسیم  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Colonel Mohammad Qassim جکتورن محمد قسیم شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5046  5046شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 ثور 23  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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رفیع رستمیبا همکاری : جناب            با معرفی : انجنیر راشد رستمی                       تهیه و تنظیم : شراره بلخی           

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

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Qassim 

2 Father‘s Name Mohammad Hashem 

3 Date of birth 1940 

4 Date of arrest 23.02.1358 – (13.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 39 

6 Education / qualification Academic  

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 10.07.2015  7 

 

 



Colonel Mohammad Qassim جکتورن محمد قسیم شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5046  5046شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358 ثور 23  تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 



Amir Jan Mangal  امیر جان منگلشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5064  5064شماره مسلسل  

/ افغانستان غزنی 1358اسد   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Amir Jan Mangal                                                                                          امیر جان منگل Page 1 of 2 
با همکاری : ورثه شهید               ب بالل واجد رحیمیار           تهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جنا  

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

شده افشا لیست مبنای برامیر جان منگل  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

امیر جان منگل شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  امیر جان منگل

پدرنام  محمد عثمان  2 

 3 تاریخ تولد 1334

ساله 23 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ تحصیل ادبیات دری دانشگاه کابل  5 

 6 شغل استاد در لیسه سنایی غزنی

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 1دختر و  1فرزند /  2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-7

 10 همسر در قید حیات هست

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس قریه بهلول صاحب غزنی  12 

شد اسیر محل کدام از منزل شان واقع مسجد جمع اولیا غزنی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در انجمن خانواده  1578برادر شهید امیر جان منگل به نام عبدالمتین با شماره مسلسل 

 شهدای افغانستان راجستر شده اند.
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر امیر جان منگل  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Amir Jan Mangal  امیر جان منگلشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5064  5064شماره مسلسل  

/ افغانستان غزنی 1358اسد   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Amir Jan Mangal                                                                                          امیر جان منگل Page 2 of 2 
با همکاری : ورثه شهید               ب بالل واجد رحیمیار           تهیه و تنظیم : شراره بلخی                   با معرفی : جنا  

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Amir Jan Mangal 

2 Father‘s Name Mohammad Osman 

3 Date of birth 1955 

4 Date of arrest ??.05.1358 approx. (??.12.1979) 

5 Age at the time of arrest 23 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Gazni / Afghanistan 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بالل واجد رحیم یار)نماینده انجمن زون غزنی(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

است 7محل سکونت فرزند شهید افغانستان / غزنی با کد  سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 04.12.2015  7 

 

 



Mohammad Yaqub محمد یعقوبشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6018  : ۶۰۱۸شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵7:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

افشاشده لیست برمبنای ید محمد یعقوبشھ مشخصات  
 

 
 

ید محمد یعقوبیشھ خانوادگ مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  دګرمن محمد یعقوب

 2 نام پدر محمد یوسف
 3 تاریخ تولد 
اسارتھنگام درسن    4 
تحصیالت درجھ   5 

پکتیا 3ګردیز، قول اردوی نمبر  12افسر فرقھ   6 شغل 
مدنیوضعیت    7 
فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 

بازار برکی راجان ولسوالی برکی برک والیت لوګر قریھ اسارتدرھنگام  منزل آدرس   12 
ز والیت لوګرا اسیرشد محل ازکدام   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دستھ ازگورھای دریکی  14 مزار احتمالی شھید 
ي مسکونھ قریھ بازار برک -مخابره  -مسلک  -ډگرمن محمد یعقوب فرزند محمد یوسف نواسھ داراب 

شام پنج  -پکتیا  ۳گردیز ، قول اردوي نمبر  ۱۲افسر فرقھ  -راجان ، ولسوالي برکي برک ، والیت لوگر
شام بھ ارتباط دست داشتن در کودتاي ډگروال عظیم خان  ۱۰و  ۹بین ساعت  ۱۳٥۷سرطان  ۸شنبھ 

منصب  صاحب ۱۷روز زندان در زیر زمیني دافع ھواي گردیز با  ۳٥دستگیر و پس از سپري کردن 
دیگر شبانھ بھ کابل منتقل شده و با تحمل زجر و شکنجھ پس از چندي ھمھ از زندان پل چرخي کشیده شده 

زرھدار پل چرخي بھ شھادت رسیدند . پسر ماماي ډگرمن یعقوب بھ اسم غوث  ۱٥و در پولیگون قواي 
یعني قیام عمومي  ۱۳٥۸ثور  ۱۹الدین فرزند عبدالشکور نواسھ عبدالغفور معلم لیسھ برکي برک نیزدر 

 مردم لوگر بر ضد رژیم کمونیستي خلق و پرچم دستگیر و پس از چندي بھ شھادت رسید

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  محمد یعقوب شھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  موجود نیست
 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل 
 4 اتھام 
 5 آدرس 

 

 شماره آدرس لیست توضیحات
 1 شماره در لیست ھالند فارسی موجود نیست
ھالندالتین درلیست شماره موجود نیست  2 
اگسا شمارھدرلیست موجود نیست  3 
اگسا درلیست درج شھادت تاریخ موجود نیست  4 
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Mohammad Yaqub محمد یعقوبشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6018  : ۶۰۱۸شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵7:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List  
2 Date of execution  
3 Name  
4 Father’s Name  
5 Education / qualification  
6 Address  
7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Mohammad Yaqub 
2 Father‘s Name Mohammad Yosif 
3 Date of birth  
4 Date of arrest 28/06/1978 (08/04/1357) 
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification  
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
Janan Shafaq 1 ولیدم 

Sawab888(@)Facebook.com 2 شمارھتلفن منزل 
 3 شماره تلفن گوشی جانان شفق

 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 
 7 تاریختھیھکارتھویت 
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Mohammad Aref شھید محمد عارف شھرت مکملھ  
Number of registration card: 4006  : ۴۰۰6شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

افشاشده لیست برمبنای محمد عارف مجیدی شھید مشخصات  
 

 
 

د محمد عارف مجیدی شھی خانوادگی مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  محمد عارف مجیدی

 2 نام پدر مجید خان
 3 تاریخ تولد 1322

اسارتھنگام درسن  36  4 
9فارغ صنف  تحصیالت درجھ   5 
 6 شغل مامور دولت

مدنیوضعیت  متاھیل  7 
فرزندان تعداد  یک دختر  8 

 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر وفات کرده

 11 ولی الدم دخترش
اسارتدرھنگام  منزل آدرس سر کاریز قلعھ شاده کابل  12 

اسیرشد محل ازکدام از منزل مسکونی شان  13 
پلچرخی گون پولی جمعی دستھ ازگورھای دریکی  14 مزار احتمالی شھید 

 توضیحات 
   
 
 

15 

 

اگسا لیستدر  محمد عارف مجیدی شھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  محمد عارف

 2 نام پدر عبدالمجید
 3 شغل مدیر مجلھ قضا

 4 اتھام اخوانی
 5 آدرس غزنی

 شماره آدرس لیست توضیحات
فارسی ھالند درلیست شماره 413  1 

408شماره  15صحفھ    ھالندالتین درلیست شماره   2 
اگسا درلیست شماره  413شماره 13صحفھ   3 

06/02/1358 اگسا درلیست درج شھادت تاریخ   4 
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Mohammad Aref شھید محمد عارف شھرت مکملھ  
Number of registration card: 4006  : ۴۰۰6شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List 413 
2 Date of execution 1976/04/26 
3 Name Mahamad Aref 
4 Father’s Name Abdul majid 
5 Education / qualification Secondary school 
6 Address Kabul Qala e Shada 
7 Accusation ikhwani 
 

 

Nr. Family profile  
1 Name  
2 Father‘s Name Abdul Majid 
3 Date of birth 1322 
4 Date of arrest 06/02/1358  (1979/04/26 
5 Age at the time of arrest 36 
6 Education / qualification Secondary school 
7 Marital Status married 
8 Number of children one 
9 Is the wife alive? No 
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

درخواستیاطالعات  توضیحات  شماره 
 1 ولیدم 
 2 شمارھتلفن منزل 
 3 شماره تلفن گوشی 
 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختھیھکارتھویت 07.02.2015
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Mohammad Aref شھید محمد عارف شھرت مکملھ  
Number of registration card: 4006  : ۴۰۰6شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
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Mohammad Aref شھید محمد عارف شھرت مکملھ  
Number of registration card: 4006  : ۴۰۰6شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
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Mohammad Aref شھید محمد عارف شھرت مکملھ  
Number of registration card: 4006  : ۴۰۰6شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mohammad Aref  شھید  محمدعارف   Page5 of 6 
 تھیھ کننده :  مسعوده رستمی                          بھ معرفی  راشد رستمی                              انجمن خانواده شھدای افغانستان          

schahied@yahoo.de 
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358 

 

mailto:schahied@yahoo.de%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87


Mohammad Aref شھید محمد عارف شھرت مکملھ  
Number of registration card: 4006  : ۴۰۰6شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

 

 " ...سرپایی بیآوردم رفت تا برایم " پدر

 :مجیدی خرین خاطره از دختر پھار سالھ شھیدآ

 

 قریھ کار کھ زادگاه پدری ماست میزیستیم فامیل ما در شھر غزنی ولیوالی خواجھ عمری مامت

و تنھا در ایام رخصثی ھای  او در شھر کابل در دھمزنگ اناق داشت درم عارف مجیدی چون وظیفھ اش در شھر کابل بودپ
 بھ غزنی میآمد. و اعضای خانواده ما بھ دیدن ماعمومی 

صبح ھمان روز وقتر از روز ھای د از نمام شدن رخصتی ھنگامیکھ طرف کابل حرکت میکرد.و بع ر آخرین بار کھ او آمدد
پدرم آماده گی رفتن دارد من کھ خیلی وقت  دیدم کھ ھ بود و من شنیدن حرفھای پدرم از خواب بیدار شدماز خواب بر خاست دیگر

. پدرم میخواست از خانھ بیرون شود ما ھمھ بسیار دق و دلگیر شده بودم. از این حالت  از پدرم دور بودم و خیلی دوستش داشتم
جگر خون  بھ من گفت: دختریک دانھ امپدرم کھ حالت مرا درک میکرو ھنگام خدا حافظ  ھمراھی کردیم.او را تا دھن دروازه 

 ؟نباش بگو دفعھ بعد کھ آمدم چھ برایت بیآورم

خانواده ما برای بعثی یک از اعضای . ھمینطور برای ھر ن کھ زیاد عالقھ بھ سرپایی داشتم بھ پدرم گفتم برایم سرپایی بیآورم
و با خدا  دادم میآورم.و گفت اگر زنده بودم برای ھمھ تان چیزی ھایکھ وعده  ھای دیگر وعده داد چادر  و برای بعضی چیز

 ھرگز فراموشم نمیشوددانھ ام وی مره بوسید و گفت سوغات دختر یکحافظی بازھم ر

  .رفت تا برایم سرپایی بیآورد.درم پ
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Amir Jan Mangal  امیر جان منگلشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5064  5064شماره مسلسل  

/ افغانستان غزنی 1358اسد   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شده افشا لیست مبنای برامیر جان منگل  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

امیر جان منگل شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  امیر جان منگل

پدرنام  محمد عثمان  2 

 3 تاریخ تولد 1334

ساله 23 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه فارغ تحصیل ادبیات دری دانشگاه کابل  5 

 6 شغل استاد در لیسه سنایی غزنی

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 1دختر و  1فرزند /  2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 1-7

 10 همسر در قید حیات هست

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس قریه بهلول صاحب غزنی  12 

شد اسیر محل کدام از منزل شان واقع مسجد جمع اولیا غزنی  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

در انجمن خانواده  1578برادر شهید امیر جان منگل به نام عبدالمتین با شماره مسلسل 

 شهدای افغانستان راجستر شده اند.
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر امیر جان منگل  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Amir Jan Mangal  امیر جان منگلشهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5064  5064شماره مسلسل  

/ افغانستان غزنی 1358اسد   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Amir Jan Mangal 

2 Father‘s Name Mohammad Osman 

3 Date of birth 1955 

4 Date of arrest ??.05.1358 approx. (??.12.1979) 

5 Age at the time of arrest 23 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 2 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Gazni / Afghanistan 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی بالل واجد رحیم یار)نماینده انجمن زون غزنی(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093799001215

است 7محل سکونت فرزند شهید افغانستان / غزنی با کد  سکونت محل   4 

Chelsea.co.afmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/belal.wajed.5 بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 04.12.2015  7 

 

 



Mohammad Zahir دمحم ظاهر  شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 6003 ۶۰۰۳:شماره مسلسل  

1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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افشاشده لیست  برمبنایدمحم ظاهرمشخصاتشهید  

 

 
 

  دمحم ظاهرشهید خانوادگی مشخصات

 
 شماره شهرت مکمله توضیحات

 1 نام  دمحم ظا هر

 2 نام پدر دمحم حلیم

 3 تاریخ تولد 

 4 سن درهنگام اسارت ۱۳۵۸ اسد  ۱۲

 5 درجه تحصیالت فارغ التحصیلمکتب حربی مسلکپیاده

 6 شغل قومندان تولی در قوای باالحصار کابل

 7 وضعیت مدنی متاهل

 8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت قریه هوتخیل وولسوالی ده سبز والیت کابل

اسیرشد محل ازکدام ازباالحصار کابل  13 

 14 مزار احتمالی شهید معلوم نیست در چمن حضوری  باالحصار کابل با سر او فوتبال می کردند
مسکونه قریه هودخیل ، ولسوالي ده - مسلک پیاده - جگتورن دمحم ظاهر فرزند دمحم حلیم نواسه عجب خان 

 هجري شمسي در قیام ۱۳٥۸ اسد سال ۱۲- قوماندان تولي در قواي باال حصار کابل - سبز ، والیت کابل 
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

 15 توضیحات

 

اگسا  در لیست دمحم ظاهرمشخصات شهید  

 شماره شهرت مکمله توضیحات

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل 

 4 اتهام 
 5 آدرس 

 

 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند درلیست شماره موجود نیست   1 

هالندالتین درلیست شماره موجود نیست  2 

اگسا درلیست شماره موجود نیست  3 

اگسا درلیست درج شهادت تاریخ موجودنیست  4 



Mohammad Zahir دمحم ظاهر  شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 6003 ۶۰۰۳:شماره مسلسل  

1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List Not there 

2 Date of execution “ 

3 Name “ 

4 Father’s Name “ 

5 Education / qualification  

6 Address  

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Zahir 

2 Father‘s Name Mohammad Aleam 

3 Date of birth  

4 Date of arrest 02/08/1979 (12/05/1358) 

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification Academic in Army 

7 Marital Status  

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul ??? they ware  plaing football  game by 
his head in the Ballahser kabul“s Popleic  feeld   

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

Janan Shafaq 1 ولیدم 

Sawab888(@)Facebook.com 2 شمارهتلفن منزل 
 3 شماره تلفن گوشی جانان شفق

 4 محلسکونت 

 5 آدرسایمیل 

 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختهیهکارتهویت 07.02.2015
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افشاشده لیست  برمبناید دګروال دمحم انورشهی مشخصات  

 
 

  شهید دګروال دمحم انورخانوادگی مشخصات

 
 شماره شهرت مکمله توضیحات

 1 نام  دګروال دمحم انور

 2 نام پدر غالم نقشبند

 3 تاریخ تولد 

 4 سن درهنگام اسارت 

 5 درجه تحصیالت 

 6 شغل  پکتیا3 ګردیز،قول اردو نمر12افسر فرقه 

 7 وضعیت مدنی متاهل

 8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم 

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت قصبه ملک عباداله یا قلعه عباد،قریه شاه مزار ، ولسوالی برکی برک لوګر

ګردیزاز  اسیرشد محل ازکدام   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته ازگورهای دریکی  14 مزار احتمالی شهید 
مسکونه قصبه ملک عباداله یا قلعه عباد ، قریه شاه - مسلک توپچي - ډگروال دمحم انور فرزند غالم نقشبند 

موصوف به -  پکتیا ٣ گردیز، قول اردوي نمبر ١٢افسرفرقه - مزار ، ولسوالي برکي برک ، والیت لوگر 
 هجري شمسي بین ١٣٥٧ سرطان ٨ارتباط واتهام دست داشتن درکودتاي ډگروال عظیم خان شام پنج شنبه 

 روز زندان درتاسیساتي زیر زمیني دافع هوایي گردیزبا ٣٥ شام دستگیرو پس ازگذراندن ١٠ و ٩ساعت 
 نفرصاحب منصب از ٧٠دراصل .  تن دیگرازیاران وهمدستان خود ازطرف شب به کابل بورده شد ١٧

 و قطعات مربوطه آن درگردیزبه ارتباط دست داشتن درکودتاي ١٢دریم بریدمن الي ډگروال درفرقه 
 ٣ کته گوري یا ٣ نفر بعد ازتحقیقات و بعد از گذشت چند روز به ٧٠ډگروال عظیم خان دستگیرشدند این 

 نفر بودند پس از سپري کردن پنج ٢٥ گروپ دوم که و نفر بودند  ٢٧گروپ اول که . گروپ تقسیم شدند 
ماه زندان در گردیزبه کابل منتقل شدند و درکابل پس از سپري کردن یک ماه زندان درپل چرخي دراثر 

 و عفوه عمومي در زندان پل چرخي ١٣٥٨ نفر که الي ماه جدي ٣سپردن تعهد رهایي یافتند بجز
لومړیبریدمن شرف الدین از اندړ -  نفر عبارت بودند از تورن دمحم کمال از لکڼ خوست ٣بسربوردند این 

 نفر بودند و ډگروال دمحم انورخان ١٨غزني و دریم بریدمن دین دمحم از جرم بدخشان و اما گروپ سوم که 
نیز جز آن بود شبانه به زندان پل چرخي کابل منتقل شدند و پس از چندي همه از زندان پل چرخي کشیده 

ډگروال  - ١-  نفر اینها بودند ١٨این .  زرهدار پل چرخي به شهادت رسیدند ١٥شده و درپولیگون قواي 
ډگرمن احمد شاه از دمحم آغه  - ٣- ډگرمن خان زمان از هودخیل کابل  - ٢- دمحم انور از شاه مزار لوگر 

 - ٦- ډگرمن دمحم یعقوب از برکي راجان لوگر  - ٥- ډگرمن سید علم از پاد خواب شانه لوگر  - ٤- لوگر 
جگتورن عبدالقیوم از  - ٨- جگتورن جمیل از گردیز پکتیا  - ٧- جگتورن نورعلي شاه از لکڼ خوست 

تورن  - ١١- تورن عبدالمنان از قره باغ غزني  - ١٠- تورن عبدالدمحم اززرمت پکتیا  - ٩- زرمت پکتیا 
لومړي  - ١٣- لومړي بریدمن عبدالقدیر از کټواز پکتیکا  - ١٢- ضیالدین از کالغچ سفال مرکز غزني 

لومړي  - ١٥- لومړي بریدمن غالم علي از مټا خان پکتیکا  - ١٤- بریدمن دمحم یوسف از ده یک غزني 
دریم بریدمن زرگر  - ١٧- دوهم بریدمن سید نبي از شهر گردیز پکتیا  - ١٦- بریدمن دراني از اندړ غزني 

ناگفته نباید گذاشت که ډگروال انور . دریم بریدمن نوروز از پاد خواب شانه لوگر  - ١٨- از گردیز پکتیا 
 .  گردز وقول اردوي پکتیا را عهده داربود١٢خان قومانده کودتاي ډگروال عظیم خان درفرقه 

 15 توضیحات

 

 شماره آدرس لیست توضیحات
هالندفارسی درلیست شماره موجود نیست  1 

هالندالتین درلیست شماره موجود نیست  2 

درلیستاگسا شماره موجود نیست  3 

اگسا درلیست درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 
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اگسا  در لیستد دګروال دمحم انورمشخصات شهی  

 شماره شهرت مکمله توضیحات

 1 نام  -

 2 نام پدر -

 3 شغل -

 4 اتهام -
 5 آدرس -

 

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 
4 Father’s Name - 
5 Education / qualification - 
6 Address  

7 Accusation  

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Anwar 

2 Father‘s Name Ghollaom Naqshband 

3 Date of birth  

4 Date of arrest 1978/06/028 (07/04/01357) 

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification  

7 Marital Status Mar 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff  

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

حاتتوصیحاتتوضی  شماره اطالعات درخواستی 

 1 ولیدم توضیحات

Jann Shafaq   2 شمارهتلفن منزل جانان شفق 

Sawab888(@)Facebook.com 3 شماره تلفن گوشی 
 4 محلسکونت آدرس فیسبوک

 5 آدرسایمیل 

 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختهیهکارتهویت 07.02.2015
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شده افشا لیست مبنای بر شهید داکتر محمد حسین نهضت مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

6صفحه  262 فارسی هالند لیست در شماره   1 

10صفحه  261 التین هالند لیست در شماره   2 

272تایپی /  8صفحه  263قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358حمل  29 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

داکتر محمد حسین نهضت شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید داکترمحمد حسین نهضت

غالم حسن خاناستاد   2 نام پدر 

هجری شمسی 1298  3 تاریخ تولد 

ساله 60  4 سن درهنگام اسارت  

 5 درجه تحصیالت در بیوگرافی که ذیل این فرمه درج شده کامل توضیح داده شده است.

 محمود شاه صدرات زمان در،  غازی و حبیبیه استقالل،استاد ادبیات در لیسه های 
 در خدمت ، وتربیه تعلیم فاکولتهاستاد در  1343نماینده مردم و وکیل شورا ، از سال 

  محاسبات دیوان درکار  سرطان 26 کودتای از پس،  مطبوعاتی کارو  صدارت
 6 شغل

 7 وضعیت مدنی متأهل 

دختر  4پسر و  4  8 تعداد فرزندان  

2  /8  9 سکونت فرزندان 

 10 همسر فوت شدند

 11 ولی الدم فرزندان

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت مسکونه جمال مینه

شاناز منزل مسکونی  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات بیوگرافی شهید داکتر محمد حسین نهضت ذیل این مطالب درج گردیده است

 

اگسا لیستدر  داکتر محمد حسین نهضت شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد حسین نهضت

 2 نام پدر غالم حسین

 3 شغل مامور

 4 اتهام خمینی

 5 آدرس مسکونه جمال مینه

 

 

 



Dr. Mohammad Hussain Nohsat  شهید داکتر محمد حسین نهضتشهرت مکمله  

Number of registration card: 1519  1519شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358حمل  28  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358حمل  29  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Dr. Mohammad Hussain Nohsat                                                      داکتر محمد حسین نهضت Page 2 of 7 
شهیدبا همکاری : ورثه                           معرفی : جناب انجنیر راشد رستمیبا تهیه و تنظیم : شراره بلخی                     

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

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 261 Page 10 

2 Date of execution 29.01.1358 approx.(20.04.1979) 

3 Name Mohammad Hussain Nohsat 

4 Father’s Name Gholam Hussain 

5 Education / qualification Official 

6 Address Jamal-Mina Kabul 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Hussain Nohsat 

2 Father‘s Name Gholam Hussain 

3 Date of birth 1919 

4 Date of arrest 28.01.1358 approx.(19.04.1979) 

5 Age at the time of arrest 60 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 8 Children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی داکتر علی نهضت  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 004917682070856

سکونت محل Germany- Kaiserslautern   (2-2)  آلمان ـ کایزرس الوترن  4 

nohzat@gmx.de ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/ali.nohzat?fref=ts بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 20.10.2014  7 
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 مرحوم گشود. جهان به دیده شهرکابل در شمسی( 1298) سال فرزند مرحوم غالم حسن خان در نهضت حسین محمد شهید استاد

 جمله از که صداقت مکتب بانیان و قوم زعمای از خان عبدالقدیر مولوی مرحوم و خان آقا میر آقا مرحوم با خان حسن غالم

. پیوست حبیبیه مکتب به بعدا که بود کابل خانی مراد در مکتب این. بودند بود افغانستان معارف تاریخ در مکاتب اولین  

 مکتب در پدر رشته به تحصیل از فراغت از پس. گردید دارالمعلمین مکتب وارد و آموخت پدر نزد را متداوله علوم نهضت استاد

 اساتید نزدداد. او  ادامه بکلوریا سطح تا را تحصیل(  لیسه اِشپی)  شبانه مکتب در همزمان اما گردید تدریس مشغول کابل صنایع

کامل داشته و تدریس  تسلط و انگلیسی پشتو زبان به او .پرداخت اصول و فقه و فلسفه منطق، عربی، ادبیات گیری فرا به وقت

 و جاوید استاد مرحوم استاد، همزمان اساتید. پرداخت فارسی ادبیات تدریس به غازی و حبیبیه استقالل، مکاتب می نمود و در

  بودند اعتمادی گویا مرحوم

 مذهبی مجالس و تکایا در استاد های سخنرانی بود و مخالف خرافات در مذهب واقعی روشنفکر ماهر و سخنور نهضت، شهید

 به نموده و مبارزه گردید می مردم میان تفرقه سبب که عاملی هر با بوده و ملی وحدت جدی مدافع او.بود عام و خاص زد زبان

 این اما گردید، منع تحصیل برای مکتب به رفتن از مدتی وقت های سیاست بر بنا. گذاشت می احترام اسالمی مذاهب تمام

 پیوست وطن حزب به او. کرد می دفاع ملی وحدت از همواره و نگذاشت او دوستی وطن روحیه بر اثری هیچگونه ها محرومیت

 استاد گردید گزار بر خان محمود شاه صدرات زمان در که بلدیه آزاد انتخابات اولین در. نگاشت مقاالتی حزب آن های نشریه در

نمود وظیفه انجام بلدیه منشی عنوان به مدت این در شد، برگزیده مردم نماینده عنوان به باال رأی با و شد کاندیدا  

 می سیاسی مسایل به ه ناخوا خواه که او جذاب های سخنرانی آن با همزمان و یافت زیاد محبوبیت نهضت وکالت، این طول در

 در مردم آن رغم علی اما گردید، بعد مرحله در او کاندیداتوری مانع رژیم و گردید او به نسبت رژیم حساسیت باعث پرداخت

 اتفاق به استاد افتاد، اتفاق همراهانش و بلخی عالمه دستگیری مسأله جریان این در. نوشتند می را استاد اسم رای های صندوق

 صاحب نظر طبق. گردیدند کابل والیت ساختمان طرف به تظاهرات شکل به مردم حرکت و هجوم عامل قوم سران از نفر چند

 بلخی عالمه مجازات تخفیف به مجبور را رژیم و بود رژیم انتظار از دور زمان آن آور خفقان جو در سیاسی حرکت این نظران،

  گردید محروم مکاتب در تدریس ادامه استاد از حوادث این دنبال به. کرد همدستانش و

 شهادت و.شعاع اصغر علی میر شهید دستگیری که مساله. گردید کار مشغول نساجی موسسه در معیشت تنگی علت به استاد

 برگزار فاتحه مراسم نشود تشییع داد دستور رژیم ایشان جنازه تحویل با دادزمان رخ  آن مخوف های زندان او در مظلومانه

 از شدن طرد بدنبال استاد. شد نشین خانه و گردید دوش سبک نساجی موسسه از آن بدنبال و کرد برگزار را مراسم او اما. نشود

پرداخت تجارت به اندک بسیار سرمایه با مدتی دولتی ادارات تمام  

 سال چندین برای و کردند دعوت تربیه و تعلیم فاکولته در تدریس برای استاد از 1343 وقایع بدنبال دموکراسی استقرار از پس

. نمود تدریس تربیت و ادبیات فاکولته آن در  

 و اعتمادی مرحوم زیاد اصرار با اما داشت اکراه صدارت در خدمت از نهضت. کرد بکار دعوت را استاد اعتمادی مرحوم

 بررسی را مجالت و ها نامه روز انتقادات بطوریکه بود مطبوعاتی کار استاد کار. پذیرفت اکراه با چند هر شده ایجاد باز فضای

یافت ادامه شفیق موسی مرحوم و ظاهر داکتر مرحوم زمان در ماموریت این کرد می  

 هفت کودتای از پس. گردید متقاعد سپس و نمود وظیفه انجام محاسبات دیوان در سالی چند استاد سرطان 26 کودتای از پس

 هر بدون رژیم جهنمی مامورین 1358 حمل 28 در الخره استاد به علت همکاری ننمودن با حکومت کمونیستی با 1357ثور

خانواده سال انتظار  35نیامد تا پس از  بدست ایشان از اطالعی هیچگونه بعد به آن از که کردند بازداشت را استاد دلیلی گونه

نفری شهدا اگسا افشا  5000نام این شهید جاویدان نام و تاریخ ساز وطن ما افغانستان در لیست  2013شان در سپتامبر سال 

 گردید.



Dr. Mohammad Hussain Nohsat  شهید داکتر محمد حسین نهضتشهرت مکمله  

Number of registration card: 1519  1519شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358حمل  28  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358حمل  29  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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 معلومات فوق بر گرفته شده از سایت پیام آفتاب است.

http://www.payam-aftab.com/fa/news/4713/ 



Mohammad Yousuf Binesh شهرت مکمله شهید استاد محمد یوسف بینش 
Number of registration card: 1529  1529مسلسل : شماره  

1357دلو  2  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Dr. Naqibullah Niazi  مکملھ شھید داکتر نقیب هللا نیازیشھرت  
Number of registration card: 1531  : 1531شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1357دلو  3  تاریخ اسارت 
کابل افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 

 
شده افشا لیست مبنای بر نقیب هللا نیازیداکتر  شھید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی ھالند لیست در شماره   4483 صفحھ 101  1 
التین ھالند لیست در شماره 4490 صفحۀ 160  2 

/ 59 تایپی 146 صفحھ 4497 قلمی  اگسا لیست در شماره   3 
افغانستان کابل 1358 قوس 7 اگسا لیست در درج شھادت تاریخ   4 

 

نقیب هللا نیازی داکتر شھید خانوادگی مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
نقیب هللا نیازی داکتردگروال شھید   1 نام  

پدرنام  مرحوم عبدهللا  2 
ھجری شمسی 1311  3 تاریخ تولد 

اسارتھنگام درسن  47  4 
تحصیالت درجھ فارغ التحصیل حربی پوھنتون در رشتھ طب  5 

 6 شغل متخصص گوش و گلون و بینی ، سر طبیب ، رتبھ نظامی: دگروال فرقھ ھشت قرغھ
مدنیوضعیت  متأھل  7 

فرزند در قید حیات اند 3فرزند داشتند کھ اکنون  5ھنگام اسارت  فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان (6-1)(1-1)

 10 ھمسر فوت یافتند
 11  ولی الدم فرزندان

قریھ نیازی مربوط ولسوالی بګرامی  اسارتدرھنگام  منزل آدرس   12 
شد اسیر محل کدام از از محل کار شان ( فرقھ ھشت قرغھ)  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دستھ گورھای از یکی در شھیدمزار احتمالی    14 
قابل ذکر است اسم این شھید بزرگوار نقیب هللا ولد عبدهللا است و کلمھ سید در لیست 

گردیده است.خود خاینین وقت اضافھ  توسط اگسا  15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  نقیب هللا نیازی داکتر شھیدمشخصات   

 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  سید نقیب هللا  

 2 نام پدر سید عبدهللا
 3 شغل 
 4 اتھام 

حصار کابل بینیمسکونھ   5 آدرس 
 

 

 

Dr. Naqibullah Niazi                                                                               نقیب هللا نیازیداکتر Page 1 of 5 
انجنیر مسعود نیازیبا ھمکاری :           بنیاد حقوق قربانیان در ھالندبا معرفی :       ھ و تنظیم : شراره بلخی    تھی  

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



Dr. Naqibullah Niazi  مکملھ شھید داکتر نقیب هللا نیازیشھرت  
Number of registration card: 1531  : 1531شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1357دلو  3  تاریخ اسارت 
کابل افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 

 
 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List 4490 Page 160 
2 Date of execution 07.09.1358 approx.(27.11.1979) 
3 Name Sayed Naqibullah 
4 Father’s Name Sayed Abdullah 
5 Education / qualification  
6 Address Benihessar-Kabul 
7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Naqibullah Niazi 
2 Father‘s Name Abdullah Niazi 
3 Date of birth 1932 
4 Date of arrest 03.11.1357 approx.(23.01.1979) 
5 Age at the time of arrest 47  
6 Education / qualification Academic 
7 Marital Status Married 
8 Number of children 5 children 
9 Is the wife alive? No 
10 Plaintiff Children 
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
نیازیسید مسعود  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 
 3 شماره تلفن گوشی 63001004 0031

Holland  سکونت محل  4 
masoud.niaz@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/Unity.and.Development بوک فیس آدرس  6 
ھویت کارت تھیھ تاریخ 14.11.2014  7 
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Dr. Naqibullah Niazi  مکملھ شھید داکتر نقیب هللا نیازیشھرت  
Number of registration card: 1531  : 1531شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1357دلو  3  تاریخ اسارت 
کابل افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
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Dr. Naqibullah Niazi  مکملھ شھید داکتر نقیب هللا نیازیشھرت  
Number of registration card: 1531  : 1531شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1357دلو  3  تاریخ اسارت 
کابل افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
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Dr. Naqibullah Niazi  مکملھ شھید داکتر نقیب هللا نیازیشھرت  
Number of registration card: 1531  : 1531شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1357دلو  3  تاریخ اسارت 
کابل افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
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Ing. Sayed Abdul Hadi Naser  عبدالهادی ناصرشهرت مکمله شهید انجنیر سید  
Number of registration card: 1534  : 1534شماره مسلسل  

1358اوایل سرطان   تاریخ اسارت 

کابل افغانستان 1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای برعبدالهادی ناصر سید انجنیر  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

56صفحه  2501 فارسی هالند لیست در شماره   1 

91صفحه  2505 التین هالند لیست در شماره   2 

944/ تایپی  80صفحه  2521قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل افغانستان 1358سرطان  5 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عبدالهادی ناصر سیدانجنیر  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

(واصل) شهید انجنیر سید عبدالهادی ناصر  1 نام  

پدرنام  شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر  2 

هجری شمسی 1331  3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن  27  4 

تحصیالت درجه  كابل( معدن انجنیر) جیالوجى رشته ساینس فاكولته لسانس فوق  5 

كابل معدن وزرات معادن، رشته در تحقیق و شناسى زمین انجنیر  6 شغل 

مدنیوضعیت   متأهل  7 

دختر 2پسر و  2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (10-1)

هستند حیات قید در  10 همسر 

 11  ولی الدم فرزندان

كابل مینه جمال اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

كابل معدن وزرات شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

دیگر از خانواده  شهید سید عبدالهادی ناصر نیز در بین شهدای دوران حکومت  ان شهید
خلق و پرچم هستند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان برایشان نیز کارت هویت به 

ــ سید علی پیشتاز   2و   1535پدر شان عالمه سید عبدالحمید ناصر  ـ  1شماره های :

 و  5038ــ سید محمد فیروز بهاری  4و  1536ی ــ سید محمد حسن کریم 3و  1511

.صادر گردیده است  1549ـ عبدالهادی کریمی  6و  5004ــ محمد ابراهیم شفق   5  

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر عبدالهادی ناصر  سید شهید انجنیرمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

الهادى عبد  1 نام  

الحمید عبد  2 نام پدر 

 3 شغل 

 4 اتهام اشرار
مینه جمال  5 آدرس 

 



Ing. Sayed Abdul Hadi Naser  عبدالهادی ناصرشهرت مکمله شهید انجنیر سید  
Number of registration card: 1534  : 1534شماره مسلسل  

1358اوایل سرطان   تاریخ اسارت 

کابل افغانستان 1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2505 page 91 

2 Date of execution 05.04.1358 approx.(25.06.1979) 

3 Name Abdul Hadi 

4 Father‘s Name Abdul Hamid 

5 Education / qualification  

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation Ashrar 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Ing Sayed Abdul Hadi Naser 

2 Father’s Name Abdul Hamid 

3 Date of birth 1952 

4 Date of arrest ??.04.1358 approx.(??.06.1979) 

5 Age at the time of arrest 27 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 4 children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی سید جمیل ناصر ،  1 

تلفن منزل شماره   2 

گوشیشماره تلفن    3 

Norwegen (10-1) سکونت محل  4 

hadijamil@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/seyed.j.naser بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 19.11.2014  7 
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1358اوایل سرطان   تاریخ اسارت 

کابل افغانستان 1358سرطان  5  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Ing.Sayed Abdul Hadi Naser سید عبدالهادی ناصر   انجنیر  شهید                                                     Page 4 of 5 

ه شهیدبا همکاری : ورث                    سید نوید محسنی با معرفی :تهیه و تنظیم : شراره بلخی                           
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Sayed Abdul Hadi Naser  عبدالهادی ناصرشهرت مکمله شهید انجنیر سید  
Number of registration card: 1534  : 1534شماره مسلسل  

1358اوایل سرطان   تاریخ اسارت 
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Allama Sayed Abdul Hamid Nasser  شهرت مکمله شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر  
Number of registration card: 1535 : 1535شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357دلو  14  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای بر عالمه سید عبدالحمید ناصر شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

103صفحه  4567 فارسی هالند لیست در شماره   1 

162صفحه  4574 التین هالند لیست در شماره   2 

144/ تایپی  149صفحه  4580قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

ناصر عبدالحمید سید عالمه شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عالمه شهید سید عبدالحمید ناصر

پدرنام  مرحوم میر سید علی آقا  2 

هجری شمسی 1306  3 تاریخ تولد 

اسارتهنگام درسن  52  4 

خارج سطوح در اسالمى علوم دروس تحصیالت درجه   5 

اسالمى علوم مدرس و روحانى  6 شغل 

مدنیوضعیت   متأهل  7 

دختر 2پسر و  5 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (13-1) (4-1)

 10 همسر در قید حیات نیستند

 11  ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس جمال مینه  12 

كابل سخى زیارت مقبره شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

نیز در بین شهدای دوران حکومت خلق و  شهید عالمه ناصر دیگر از خانواده  انشهید
پرچم هستند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان برایشان نیز کارت هویت به شماره 

ــ  3و  1511ــ سید علی پیشتاز   2  و 1534پسر شان سید عبدالهادی ناصر  ـ  1های :

محمد  ــ  5و  5038سید محمد فیروز بهاری  ــ 4 و 1536سید محمد حسن کریمی 

صادر گردیده است.  1549ـ عبدالهادی کریمی  6 و 5004ابراهیم شفق   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  ناصر عبدالحمید سید عالمه شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالحمید

 2 نام پدر میر سید علی

 3 شغل امام جماعت

 4 اتهام 

 5 آدرس بهسود وردک

 



Allama Sayed Abdul Hamid Nasser  شهرت مکمله شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر  
Number of registration card: 1535 : 1535شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357دلو  14  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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ه شهیدبا همکاری : ورث                    سید نوید محسنی با معرفی :           شراره بلخی              تهیه و تنظیم :   
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4574 page 162 

2 Date of execution 07.09.1358 approx.(27.11.1979) 

3 Name Abdul Hamid Nasser 

4 Father’s Name Mir Sayed Ali 

5 Education / qualification Mullah (Leader) 

6 Address Behsud 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Allama Sayed Abdul Hamid Nasser 

2 Father’s Name Mir Sayed Ali 

3 Date of birth 1927 

4 Date of arrest 14.11.1357 approx.(24.01.1979) 

5 Age at the time of arrest 52 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 7 children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

ناصر سید جمیل  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Norwegen (10-1) سکونت محل  4 

hadijamil@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/seyed.j.naser بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 19.11.2014  7 

 

 

 

 



Allama Sayed Abdul Hamid Nasser  شهرت مکمله شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر  
Number of registration card: 1535 : 1535شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357دلو  14  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Allama Sayed Abdul Hamid Nasser  شهرت مکمله شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر  
Number of registration card: 1535 : 1535شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357دلو  14  تاریخ اسارت 
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Allama Sayed Abdul Hamid Nasser  شهرت مکمله شهید عالمه سید عبدالحمید ناصر  
Number of registration card: 1535 : 1535شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357دلو  14  تاریخ اسارت 
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Sayed Mohammad Hassan Karimi  شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی  
Number of registration card: 1536  : 1536شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  15  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای بر کریمی حسن محمد سید شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

86صفحه  3803 فارسی هالند لیست در شماره   1 

135صفحه  3801 التین هالند لیست در شماره   2 

1019/ تایپی  119صفحه  3822قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358اسد  21 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

کریمی حسن محمد سید شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

كریمي حسن محمد سيد  1 نام  

پدرنام  سید محمد رضا  2 

 3 تاریخ تولد 1325

اسارتهنگام درسن  33  4 

شش صنف تحصیالت درجه   5 

قومی رهبر/ مردم زعیم  6 شغل 

مدنیوضعیت   متأهل  7 

دختر 4پسر و  1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (1-1) (10-1)

 10 همسر وفات یافتند

 11  ولی الدم فرزندان

شهید شاه 3 سرک کابل، اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از از منزل شان  13 

پولیگون پلچرخی جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

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 

ــ سید  3و  1511ــ سید علی پیشتاز   2و   1535ـ عالمه سید عبدالحمید ناصر  1:

ــ محمد ابراهیم   5و  5038محمد فیروز بهاری  ــ سید 4و   1534عبدالهادی ناصر 

صادر گردیده است. 1549ـ عبدالهادی کریمی  6و  5004شفق   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  کریمی حسن محمد سید شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  سید محمد حسن کریمی

 2 نام پدر سید محمد رضا

 3 شغل بیکار

 4 اتهام خمینی
 5 آدرس مسکونه شاه شهید

 



Sayed Mohammad Hassan Karimi  شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی  
Number of registration card: 1536  : 1536شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  15  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 3801 page 135 

2 Date of execution 21.05.1358 approx.(01.07.1979) 

3 Name Sayed Mohammad Hassan Karimi 

4 Father‘s Name Sayed Mohammad Reza 

5 Education / qualification Unemployed 

6 Address Shah Shahid 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mohammad Hassan Karimi 

2 Father’s Name Sayed Mohammad Reza 

3 Date of birth 1946 

4 Date of arrest 15.05.1358 approx.(06.08.1979) 

5 Age at the time of arrest 33 

6 Education / qualification preliminary 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 children 

9 Is the wife alive? No 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

سها راید سید دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

Norwegen – Afghanistan (10-1) (1-1) سکونت محل  4 

soharaed@msn.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/seyedsoha.raed بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 21.11.2014  7 
 

 

 



Sayed Mohammad Hassan Karimi  شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی  
Number of registration card: 1536  : 1536شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  15  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Sayed Mohammad Hassan Karimi  شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی  
Number of registration card: 1536  : 1536شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  15  تاریخ اسارت 
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Sayed Mohammad Hassan Karimi  شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی  
Number of registration card: 1536  : 1536شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  15  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Sayed Mohammad Hassan Karimi                                                  شهید سید محمد حسن کریمی Page 5 of 6 

ه شهیدبا همکاری : ورث                    سید نوید محسنی با معرفی :تهیه و تنظیم : شراره بلخی                           
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 



Sayed Mohammad Hassan Karimi  شهرت مکمله شهید سید محمد حسن کریمی  
Number of registration card: 1536  : 1536شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  15  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358اسد  21  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Abdul Hadi Karimi عبدالهادی کریمیشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1549  : 1549شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358سال بهار  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358ثور  30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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ه شهیدبا همکاری : ورث                    سید نوید محسنی با معرفی :           شراره بلخی              تهیه و تنظیم :   
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شده افشا لیست مبنای برعبدالهادی کریمی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

27صفحه  1184 فارسی هالند لیست در شماره   1 

42صفحه  1174 التین هالند لیست در شماره   2 

1257تایپی /  38صفحه  1187قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358ثور  30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

عبدالهادی کریمی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید سیدعبدالهادی کریمی

پدرنام  سید عبدالمجید  2 

 3 تاریخ تولد 1332

ساله 26 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه صنف دهم  5 

 6 شغل ساعت ساز

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 1و  رپس 2 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان (1-1) / (8-1)

 10 همسر در قید حیات اند

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کارته سه .کوچه قالی وزیر   12 

شد اسیر محل کدام از از محل کار  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شهید نیز در بین شهدای دوران حکومت خلق و پرچم این شهیدان  دیگر از خانواده  
هستند که در انجمن خانواده شهدای افغانستان برایشان نیز کارت هویت به شماره های 

ــ سید  3و  1511ــ سید علی پیشتاز   2و   1535 ـ عالمه سید عبدالحمید ناصر 1:

ــ محمد ابراهیم   5و   5038ــ سید محمد فیروز بهاری  4و  1536محمد حسن کریمی 

صادر گردیده است  1534ـ سید عبدالهادی ناصر  6و  5004شفق   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر عبدالهادی کریمی  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عبدالهادی

 2 نام پدر عبدالمجید

 3 شغل ساعت ساز

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس مسکونه قلعه شاده

 



Abdul Hadi Karimi عبدالهادی کریمیشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1549  : 1549شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358سال بهار  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358ثور  30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 1174 Page 42 

2 Date of execution 30.02.1358 approx.(21.05.1979) 

3 Name Abdul Hadi 

4 Father‘s Name Abdul Majid 

5 Education / qualification Watch Maker 

6 Address Kala-E-Shahda 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Abdul Hadi 

2 Father’s Name Abdul Majid 

3 Date of birth 1953 

4 Date of arrest ??.??.1358 approx.(??.??.1979) 

5 Age at the time of arrest 26 

6 Education / qualification Secondary School 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 3 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

پسر شهید سید جمال کریمی  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سید جمال کریمی ساکن کابل / افغانستان و پسر دیگر شهید ساکن تهران / ایران و دختر 
 شهید ساکن نیوزیلند 

سکونت محل  4 

ایمیل آدرس   5 

https://www.facebook.com/sayedjamal.karimi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 27.12.2014  7 

 

 

 

 



Abdul Hadi Karimi عبدالهادی کریمیشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1549  : 1549شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358سال بهار  اسارت تاریخ   
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Abdul Hadi Karimi عبدالهادی کریمیشهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1549  : 1549شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1358سال بهار  اسارت تاریخ   

کابل / افغانستان 1358ثور  30 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   
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Sayed Mohammad Firouz Bahari  سید محمد فیروز بهاری شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1551 1551شماره مسلسل  
 تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Sayed Mohammad Firouz Bahari                                                  شهید سید محمد فیروز بهاری Page 1 of 2 

سید نوید زهیر محسنیجناب با همکاری :                                                        یتهیه و تنظیم : شراره بلخ  
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شده افشا لیست مبنای بر سید محمد فیروز بهاری شهید مشخصات  

  
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

سید محمد فیروز بهاری شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

بهاري وزفیر محمد سيد  1 نام  

 2 نام پدر سید محمد رضا

 3 تاریخ تولد 

 4 سن درهنگام اسارت 

 5 درجه تحصیالت 

 6 شغل سر معلم

 7 وضعیت مدنی متأهل 

دختر 2پسر و  2  8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان در امریکا و دختران در ناروی همسر: ساکن امریکا

 10 همسر در قید حیات اند 

 11 ولی الدم فرزندان

 12 آدرس منزل درهنگام اسارت قریۀ فیروزبهار، ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان

شد اسیر محل کدام از از منزل شان  13 

گذرگاه جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر  سید محمد فیروز بهاری شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل موجود نیست

 4 اتهام موجود نیست
 5 آدرس موجود نیست

 

 

 

 



Sayed Mohammad Firouz Bahari  سید محمد فیروز بهاری شهرت مکمله شهید  

Number of registration card: 1551 1551شماره مسلسل  
 تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mohammad Firuz Bahari 

2 Father‘s Name Sayed Mohammad Reza 

3 Date of birth  

4 Date of arrest  

5 Age at the time of arrest  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 4 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ   7 

 

 

 



Nasrullah نصر هللا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5050  5050شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357بهار   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست

 

Nasrullah                                                                                                      شهید نصر هللا Page 1 of 2 
خانواده شهیدبا همکاری :                      بانو مسعوده رستمی    با معرفی :                 تهیه و تنظیم : شراره بلخی           
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شده افشا لیست مبنای برنصر هللا  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

نیست موجود التین هالند لیست در شماره   2 

نیست موجود اگسا لیست در شماره   3 

نیست موجود اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

نصر هللا شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید نصرهللا

پدرنام  موسی خان  2 

هجری شمسی 1333  3 تاریخ تولد 

ساله 25 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه ابتدایی  5 

 6 شغل دهقان

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده شهید

اسارتدرهنگام  منزل آدرس والیت لوگر قریه محمد آغه  12 

شد اسیر محل کدام از والیت لوگر ، ولسوالی محمد آغه ، قریه زرغون شهر  13 

 14 مزار احتمالی شهید 

اسیر و کشته شده اندشهید نصر هللا در زمان حاکمیت نجیب   15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر نصر هللا  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

نیست موجود  2 نام پدر 

نیست موجود  3 شغل 

نیست موجود  4 اتهام 

 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Nasrullah نصر هللا شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5050  5050شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1357بهار   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Nasrullah 

2 Father‘s Name Mussa Khan 

3 Date of birth 1954 

4 Date of arrest 1357 - 1978 

5 Age at the time of arrest 25 

6 Education / qualification preliminary 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

این شهید برادر خانم کاکای حضرت هللا افغان هست(حضرت هللا افغان )  دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 0093700616051

سکونت محل   4 

ایمیل آدرس   5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 19.07.2015  7 

 



Sayed Mohammad Asef Nazrabi محمد آصف نزرابیسید  شهرت مکمله شهید  
Number of registration card: 5066  5066شماره مسلسل  

افغانستانکابل /  1357ماه جوزای   تاریخ اسارت 

 تاریخ شهادت درج در لیست اگسا موجود نیست
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شده افشا لیست مبنای برمحمد آصف نزرابی سید  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

فارسی هالند لیست در شماره موجود نیست  1 

التین هالند لیست در شماره موجود نیست  2 

اگسا لیست در شماره موجود نیست  3 

اگسا لیست در درج شهادت تاریخ موجود نیست  4 

 

محمد آصف نزرابیسید  شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

محمد آصف نزرابیسید   1 نام  

محمد هاشمسید  پدرنام    2 

هجری شمسی 1324  3 تاریخ تولد 

ساله 33 اسارتهنگام درسن    4 

نادریه و انستیتوت هوایی ملکیفارغ التحصیل لیسه  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل مدیر حرکات پلیس وزارت داخله

مدنیوضعیت  متأهل  7 

ساله 2دختر  1 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 5-1

 10 همسر در قید حیات هستند

 11 ولی الدم برادر

اسارتدرهنگام  منزل آدرس زیر برج شهر آرا   12 

شد اسیر محل کدام از از محل کار شان داخل وزارت داخله   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر .محمد آصف نزرابیسید  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  موجود نیست

 2 نام پدر موجود نیست

نیستموجود   3 شغل 

 4 اتهام موجود نیست

 5 آدرس موجود نیست

 

 

 



Sayed Mohammad Asef Nazrabi محمد آصف نزرابیسید  شهرت مکمله شهید  
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List - 

2 Date of execution - 

3 Name - 

4 Father’s Name - 

5 Education / qualification - 

6 Address - 

7 Accusation - 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Asef Nazrabi 

2 Father‘s Name Mohammad Hashem 

3 Date of birth 1945 

4 Date of arrest ??.03.1358 - ??.05.1978 

5 Age at the time of arrest 33 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 1 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Brother 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی برادر شهید ، سید علی محمدی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل امریکا ، نیوجرسی  4 

said.mohammadi@hotmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/saidalisha.mohammadi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 27.03.2016  7 

 

 



Mohammad Faroq Nasari مخمد فاروق ناصری شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6015 : ۶۰۱۶ شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

محمد فاروق ناصری                                                       شھید مشخصات   
                     

 شماره آدرس لیست توضیحات
 1 شماره در لیست ھالند فارسی موجود نیست
ھالندالتین درلیست شماره موجود نیست  2 
اگسا درلیست شماره موجود نیست  3 
اگسا درلیست درج شھادت یختار موجود نیست  4 

 

ی محمد فاروق ناصریخانوادگ مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
مخمد فاروق ناصری محمد شھید   1 نام  

 2 نام پدر دګروال مخمرابرایم ناصری
 3 تاریخ تولد معلوم نیست

اسارتھنگام درسن  //////  4 
تحصیالت درجھ متعلم صنف یازدھممیسھ غازی کابل  5 

متعلم   6 شغل 
مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان 

 10 ھمسر د
 11 ولی الدم 

مخمد آغھ والیت لوګر ولسوالی اسارتدرھنگام  منزل آدرس   12 
اسیرشد محل ازکدام    13 

دار پل چرخی زره۱۰در پولیګون قوای   14 مزار احتمالی شھید 
 ۱۱متعلم صنف  -رادرداکترولي ) فرزند ډگروال محمد ابراھیم نواسھ عبدالقدیرمحمد فاروق ناصري ( ب .

ھجري  ۱۳٥۸دربھارسال  -مسکونھ ، قریھ کتب خیل ، ولسوالي محمد آغھ ، والیت لوگر -لیسھ غازي کابل 
شمسي دستگیر زنداني و با تحمل زجر و شکنجھ اکسا ( سازمان مخفوف استقباراتي رژیم کمونیستي خلق و 

رچم ) در صدارت وزندان پل چرخي پس از چندي شبانھ اززندان پل چرخي کشیده شده و در پولیگون پ
زرھدارپل چرخي بھ شھادت رسید ۱٥قواي   

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  فاروغ ناصریمحمد  شھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  موجود نیست
 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل 
 4 اتھام 
 5 آدرس 

Mohammmad Faroq Nasari                                 محمد فاروق ناصری Page1 of 2 
انجمن خانواده شھدای افغانستان                 با معریفی جانان شفق               مسعوده رستمی :     تھیھ کننده  
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Mohammad Faroq Nasari مخمد فاروق ناصری شھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6015 : ۶۰۱۶ شماره مسلسل  
1358 Logar/ Afghanistan ۱۳۵۸:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List  
2 Date of execution  
3 Name  
4 Father’s Name  
5 Education / qualification  
6 Address  
7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Mohammad Faroq Nasari 
2 Father‘s Name Mohammad  Hibrahim Nasari 
3 Date of birth  
4 Date of arrest 1358 
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification Grade 11 student 
7 Marital Status Single 
8 Number of children X 
9 Is the wife alive? X 
10 Plaintiff X 
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
 1 ولیدم جانان شفق

Janan Shataq 2 شمارھتلفن منزل 
Sawab888(@)Facebook.com 3 شماره تلفن گوشی 

 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 

 7 تاریختھیھکارتھویت 07.02.2015
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Gholam Jailani غالم جیالنی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  1585 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  21 اسارتتاریخ    

کابل / افغانستان 1358سنبله  1  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

 Gholam Jailani  Page 1 of 5                                                                                                                    غالم جیالنی 
ورثه محترمبا همکاری :                       با معرفی: انجنیر راشد رستمی     تهیه و تنظیم : شراره بلخی               
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شده افشا لیست مبنای برغالم جیالنی  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

89صفحه  3986 فارسی هالند لیست در شماره   1 

142صفحه  3985 التین هالند لیست در شماره   2 

1204 / تایپی 125صفحه  3975قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سنبله  1 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

غالم جیالنی شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  غالم جیالنی

پدرنام  محمد هاشم خان  2 

هجری شمسی 1328  3 تاریخ تولد 

ساله 30 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه لیسانس در رشته مخابرات  5 

 6 شغل آمر قسمت اسنادی در وزارت دفاع وقت

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 2پسر و  3 فرزندان تعداد    8 

در صورت رضایت  دکر شود صرف کشور  9 سکونت فرزندان 

قید حیات اند لیکن در اثر رنج و انتظار شهید ، بیمار و فلج هستنددر   10 همسر 

 11 ولی الدم فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کابل / وزیر اکبر خان  12 

شب 1کابل / وزیر اکبر خان ساعت  شد اسیر محل کدام از   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 15 توضیحات 

 

اگسا لیستدر غالم جیالنی  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  غالم جیالنی

 2 نام پدر محمد هاشم

 3 شغل مأمور تشکیالت وزارت دفاع خلق

 4 اتهام اخوانی

 5 آدرس مسکونه کابل

 

 

 



Gholam Jailani غالم جیالنی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  1585 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  21 اسارتتاریخ    

کابل / افغانستان 1358سنبله  1  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

 Gholam Jailani  Page 2 of 5                                                                                                                    غالم جیالنی 
ورثه محترمبا همکاری :                       با معرفی: انجنیر راشد رستمی     تهیه و تنظیم : شراره بلخی               
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https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 3985 Page 142 

2 Date of execution 01.06.1358 – 23.08.1979 

3 Name Gholam Jailani 

4 Father’s Name Mohammad Hashem 

5 Education / qualification Empl Ministry Of Defense 

6 Address Kabul 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Gholam Jailani 

2 Father‘s Name Mohammad Hashem 

3 Date of birth 1949 

4 Date of arrest 21.05.1358 – 12.08.1979 

5 Age at the time of arrest 30 

6 Education / qualification Akademic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 5 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

)فرزند شهید( وحید هاشمی دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل تخار / افغانستان  4 

hashimiwahid@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/hashimiwahid.hashimi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.01.2016  7 

 

 

 

 



Gholam Jailani غالم جیالنی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  1585 شماره مسلسل  
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Gholam Jailani غالم جیالنی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  1585 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  21 اسارتتاریخ    
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Gholam Jailani غالم جیالنی شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  1585 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  21 اسارتتاریخ    
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Mohammad Kazem محمد کاظم شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  1587 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  23  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358حمل  28از  قبل  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Kazem  Page 1 of 5                                                                                                            محمد کاظم   
ورثه گرامیبا همکاری :        با معرفی : انجنیر راشد رستمی                      و تنظیم : شراره بلخی          تهیه   

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

شده افشا لیست مبنای برمحمد کاظم  شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

1صفحه  17 فارسی هالند لیست در شماره   1 

1صفحه  17 التین هالند لیست در شماره   2 

26/ تایپی  1صفحه  26قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358حمل  28قبل از  اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

محمد کاظم شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد کاظم

خان محمد هاشم پدرنام    2 

هجری شمسی 1333سال   3 تاریخ تولد 

ساله 25 اسارتهنگام درسن    4 

انگلیسی ادبیاتلیسانس  تحصیالت درجه   5 

 6 شغل  هتلیما منیجر 

مدنیوضعیت  مجرد  7 

فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 

 10 همسر 

 11 ولی الدم خانواده

اسارتدرهنگام  منزل آدرس کابل / وزیر اکبر خان  12 

شد اسیر محل کدام از محل دستگیری در یما هوتل واقع تیمورشاهی کابل  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

نیز در انجمن  1585با شماره مسلسل غالم جیالنی به نام  محمد کاظم شهیدادر رب

  خانواده شهدای افغانستان راجستر شده اند.
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر محمد کاظم  شهیدمشخصات   

 

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  محمد کاظم

 2 نام پدر محمد هاشم

 3 شغل منیجر هتل یما

 4 اتهام اخوانی
 5 آدرس مسکونه تخار

 

 

 



Mohammad Kazem محمد کاظم شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  1587 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  23  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358حمل  28از  قبل  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Mohammad Kazem  Page 2 of 5                                                                                                            محمد کاظم   
ورثه گرامیبا همکاری :        با معرفی : انجنیر راشد رستمی                      و تنظیم : شراره بلخی          تهیه   

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

 

Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 17 Page 1 

2 Date of execution For 28.01.1358 – for  

3 Name Mohammad Kazem 

4 Father’s Name Mohammad Hashem 

5 Education / qualification Manager At Jama Hotel 

6 Address Takhar 

7 Accusation Ikhwani 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Mohammad Kazem 

2 Father‘s Name Mohammad Hashem 

3 Date of birth 1954 

4 Date of arrest 23.05.1358 – 14.08.1979 

5 Age at the time of arrest 25 

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Single 

8 Number of children  

9 Is the wife alive?  

10 Plaintiff Family 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی وحید هاشمی )فرزند شهید(  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 

سکونت محل تخار / افغانستان  4 

hashimiwahid@gmail.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/hashimiwahid.hashimi بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 06.01.2016  7 

 

 

 

 



Mohammad Kazem محمد کاظم شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  1587 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  23  تاریخ اسارت 
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Mohammad Kazem محمد کاظم شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  1587 شماره مسلسل  
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Mohammad Kazem محمد کاظم شهرت مکمله شهید  
Number of registration card:  1587 شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358اسد  23  تاریخ اسارت 
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Ayatullah Sayed Mohammad Sarwar Wahez شهرت مکمله شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ 

Number of registration card: 1516 1516شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357عقرب   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Ayatullah Said Mohammad Sarwar Waez                              آیت هللا سید محمد سرور واعظ شهید Page 1 of 6 

شهیدبا همکاری : ورثه                 تهیه و تنظیم : شراره بلخی                                                            
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

شده افشا لیست مبنای بر آیت هللا سید محمد سرور واعظ شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

101صفحه  4489 فارسی هالند لیست در شماره   1 

160صفحه  4497 التین هالند لیست در شماره   2 

66/ تایپی  146صفحه  4504قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358قوس  7 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

آیت هللا سید محمد سرور واعظ شهید خانوادگی مشخصات  
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

بهسودی واعظ سرور محمد سید هللا آیت  1 نام  

 2 نام پدر مرحوم سید حسین رضا

هجری شمسی 1294  3 تاریخ تولد 

 4 سن درهنگام اسارت 63

. شهید آیت هللا واعظ بهسودی درجه اجتهاد شان را از آیت هللا حکیم درجه اجتهاد 
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.
تحصیالتدرجه   5 

دین مبلغ و مدرس  6 شغل 

 7 وضعیت مدنی متأهل

دختر 7پسر و  8  8 تعداد فرزندان  

 9 سکونت فرزندان 8-1 / 2-1 / 1-1

بار ازدواج کرده اند که همسر اول شان فوت و همسر دوم شان در  2شهید آیت هللا وعظ 

 قید حیات اند .
 10 همسر

 11 ولی الدم فرزندان

مینهمسکونه جمال   12 آدرس منزل درهنگام اسارت 

شد اسیر محل کدام از از محل سکونت شان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

 1357قول یکی از فرزندان شهید آیت هللا واعظ: اولین بار ایشان را اوایل سرطان 

 3هفته در پل چرخی حبس بردند. و سپس برای مدت  2هفته در خاد و سپس  2برای 
برای بار دوم زندانی  بعد از ظهر 4حدود ساعت  1357 جدی ماه 4ماه آزاد شدند. در 

دوهفته بعد از زندانی شدند بار دوم شان  ند شان()قول فرز شدند که دیگه برنگشتند. من
او به صورتم گفت او کشته شده است. رفتم وزارت داخله نزد رییس پلیس خلقی ها  . 

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  آیت هللا سید محمد سرور واعظ شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

واعظ سرور محمد سید  1 نام  

رضا حسین سید پدرنام    2 

 3 شغل مدرس و مبلغ جمال مینه

 4 اتهام 
 5 آدرس مسکونه جمال مینه

 



Ayatullah Sayed Mohammad Sarwar Wahez شهرت مکمله شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ 

Number of registration card: 1516 1516شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357عقرب   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 4497 Page 160 

2 Date of execution 07.09.1358 - (28.11.1979) 

3 Name Sayed Mohammad Sarwar Wahez 

4 Father’s Name Sayed Hussain Reza 

5 Education / qualification Religious Lecturer 

6 Address Jamal-Mina 

7 Accusation  

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Sayed Mohammad Sarwar Wahez 

2 Father‘s Name Sayed Hussain Reza 

3 Date of birth 1915 

4 Date of arrest 05.04.1357 – (26.06.1978) 
04.10.1357 – (25.12.1978) 

5 Age at the time of arrest 63 

6 Education / qualification Islamic theology 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 15 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 

 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی سید جواد واعظ زاده آلمان ، سید حسین واعظ زاده افغانستان  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 017649638980
سکونت محل آلمان و افغانستان  4 

sdwaezsada@yahoo.com 
shuwaezzadah@yahoo.com 

ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com/saiddjawad.waezsada 

https://www.facebook.com/saidhussain.waezzadah 
بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 11.02.2015  7 

 

 

mailto:sdwaezsada@yahoo.com
mailto:shuwaezzadah@yahoo.com


Ayatullah Sayed Mohammad Sarwar Wahez شهرت مکمله شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ 

Number of registration card: 1516 1516شماره مسلسل  
کابل / افغانستان 1357عقرب   تاریخ اسارت 
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کابل / افغانستان 1357عقرب   تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358قوس  7  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Ayatullah Said Mohammad Sarwar Waez                              آیت هللا سید محمد سرور واعظ شهید Page 4 of 6 

شهیدبا همکاری : ورثه                 تهیه و تنظیم : شراره بلخی                                                            
schahied@yahoo.de انجمن خانواده شهدای افغانستان                                                                                     
https://www.facebook.com/groups/Shohada.1358                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayatullah Sayed Mohammad Sarwar Wahez شهرت مکمله شهید آیت هللا سید محمد سرور واعظ 

Number of registration card: 1516 1516شماره مسلسل  
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Yaminuddin شهرت مکمله شهید یمین الدین 
Number of registration card: 1507 : 1507شماره مسلسل  

کابل / افغانستان 1358جوزای  24  تاریخ اسارت 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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شده افشا لیست مبنای بر یمین الدین شهید مشخصات  

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

با غلط امالیی عین الدین 54صفحه  2399 فارسی هالند لیست در شماره   1 

87صفحه  2403 التین هالند لیست در شماره   2 

77صفحه  823/ تایپی  2419قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل / افغانستان 1358سرطان  3 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

یمین الدین شهید خانوادگی مشخصات  

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

ن الدینییم  1 نام  

پدرنام  مال جان  2 

 3 تاریخ تولد 1320

ساله 38 اسارتهنگام درسن    4 

دوسال شرکت در فاکولته انجنیریمدت  تحصیالت درجه   5 

لغمان والیت مستوره لیسه در ریاضی و فیزیک معلم  6 شغل 

مدنیوضعیت  متأهل  7 

پسر 2دختر و  6فرزند ـــ  8 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 2-3

 10 همسر در قید حیات

 11  الدمولی  فرزندان

قلعه چهاردهی ، قلعه آخندمسکونه والیت لغمان ،  اسارتدرهنگام  منزل آدرس   12 

شد اسیر محل کدام از والیت لغمان  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

شهید یمین الدین به دستور والی وقت به نام حضرت گل بارگامی به مرکز والیت لغمان 
روز در مرکز لغمان نگهداری شدند و سپس به کابل  6مدت احضار و زندانی گردید. به 

 منتقل گردیدند که پس از سه روز با پسر خاله شان به نام نصرالدین به شهادت رسیدند.

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر یمین الدین  شهیدمشخصات   

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  عین الدین ) غلط امالیی ــ صحیح آن یمین الدین است(

 2 نام پدر مال جان

 3 شغل معلم

 4 اتهام ماویست
 5 آدرس مسکونه قلعه آخند
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 2403 page 87 

2 Date of execution 03.04.1358 approx.(23.06.1979) 

3 Name Einudin (Yaminuddin) 

4 Father’s Name Mullah Jan 

5 Education / qualification Teacher 

6 Address Qala-E-Akhond 

7 Accusation Maoist 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Yaminuddin 

2 Father‘s Name Mullah Jan 

3 Date of birth 1941 

4 Date of arrest 24.03.1358 approx.(15.05.1979) 

5 Age at the time of arrest 38  

6 Education / qualification Academic 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 8 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

دم ولی پلوشه یوسف زی  1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 004917640400639

(2-3)   GermanyHamburg سکونت محل  4 

seharroshan@yahoo.com ایمیل آدرس  5 

https://www.facebook.com بوک فیس آدرس  6 

هویت کارت تهیه تاریخ 25.10.2014  7 
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Mohammad Yaqub محمد یعقوبشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6018  : ۶۰۱۸شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵7:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 

افشاشده لیست برمبنای ید محمد یعقوبشھ مشخصات  
 

 
 

ید محمد یعقوبیشھ خانوادگ مشخصات  
 

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  دګرمن محمد یعقوب

 2 نام پدر محمد یوسف
 3 تاریخ تولد 
اسارتھنگام درسن    4 
تحصیالت درجھ   5 

پکتیا 3ګردیز، قول اردوی نمبر  12افسر فرقھ   6 شغل 
مدنیوضعیت    7 
فرزندان تعداد    8 
 9 سکونت فرزندان 
 10 ھمسر 
 11 ولی الدم 

بازار برکی راجان ولسوالی برکی برک والیت لوګر قریھ اسارتدرھنگام  منزل آدرس   12 
ز والیت لوګرا اسیرشد محل ازکدام   13 

پلچرخی پولیگون جمعی دستھ ازگورھای دریکی  14 مزار احتمالی شھید 
ي مسکونھ قریھ بازار برک -مخابره  -مسلک  -ډگرمن محمد یعقوب فرزند محمد یوسف نواسھ داراب 

شام پنج  -پکتیا  ۳گردیز ، قول اردوي نمبر  ۱۲افسر فرقھ  -راجان ، ولسوالي برکي برک ، والیت لوگر
شام بھ ارتباط دست داشتن در کودتاي ډگروال عظیم خان  ۱۰و  ۹بین ساعت  ۱۳٥۷سرطان  ۸شنبھ 

منصب  صاحب ۱۷روز زندان در زیر زمیني دافع ھواي گردیز با  ۳٥دستگیر و پس از سپري کردن 
دیگر شبانھ بھ کابل منتقل شده و با تحمل زجر و شکنجھ پس از چندي ھمھ از زندان پل چرخي کشیده شده 

زرھدار پل چرخي بھ شھادت رسیدند . پسر ماماي ډگرمن یعقوب بھ اسم غوث  ۱٥و در پولیگون قواي 
یعني قیام عمومي  ۱۳٥۸ثور  ۱۹الدین فرزند عبدالشکور نواسھ عبدالغفور معلم لیسھ برکي برک نیزدر 

 مردم لوگر بر ضد رژیم کمونیستي خلق و پرچم دستگیر و پس از چندي بھ شھادت رسید

 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  محمد یعقوب شھیدمشخصات   

مکملھشھرت  توضیحات  شماره 
 1 نام  موجود نیست
 2 نام پدر موجود نیست

 3 شغل 
 4 اتھام 
 5 آدرس 

 

 شماره آدرس لیست توضیحات
 1 شماره در لیست ھالند فارسی موجود نیست
ھالندالتین درلیست شماره موجود نیست  2 
اگسا شمارھدرلیست موجود نیست  3 
اگسا درلیست درج شھادت تاریخ موجود نیست  4 

Mohammad  Yaqub                  محمد ِیعقوب Page1 of 2 
انجمن خانواده شھدای افغانستان                            با معریفی جانان شفق                 مسعوده رستمی :تھیھ کننده  
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Mohammad Yaqub محمد یعقوبشھرت مکملھ شھید  
Number of registration card: 6018  : ۶۰۱۸شماره مسلسل  
1357 Logar/ Afghanistan ۱۳۵7:  تاریخ اسارت    
 تاریخ شھادت درج در لیست اگسا 
 
 

 

 

 

Nr. Remarks in the death list  
1 Number in the death List  
2 Date of execution  
3 Name  
4 Father’s Name  
5 Education / qualification  
6 Address  
7 Accusation  
 

 

Nr. Family profile  
1 Name Mohammad Yaqub 
2 Father‘s Name Mohammad Yosif 
3 Date of birth  
4 Date of arrest 28/06/1978 (08/04/1357) 
5 Age at the time of arrest  
6 Education / qualification  
7 Marital Status  
8 Number of children  
9 Is the wife alive?  
10 Plaintiff  
11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات
Janan Shafaq 1 ولیدم 

Sawab888(@)Facebook.com 2 شمارھتلفن منزل 
 3 شماره تلفن گوشی جانان شفق

 4 محلسکونت 
 5 آدرسایمیل 
 6 آدرسفیسبوک 
 7 تاریختھیھکارتھویت 
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Gholam Reza Jakubi شهرت مکمله شهید غالم رضا یعقوبی 
Number of registration card: 1509  : 1509شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1358حمل  29  تاریخ اسارت 

کابل افغانستان 1358حمل  29  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 
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  شده افشا لیست مبنای برشهید غالم رضا یعقوبی  مشخصات

 
 شماره آدرس لیست توضیحات

6صفحه  259 فارسی هالند لیست در شماره   1 

10صفحه  258 التین هالند لیست در شماره   2 

269/ تایپی  8صفحه  260قلمی  اگسا لیست در شماره   3 

کابل افغانستان 1358حمل  29 اگسا لیست در درج شهادت تاریخ   4 

 

  غالم رضا یعقوبی شهید خانوادگی مشخصات

 
مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  شهید حاجی غالم رضا یعقوبی

یعقوبیخان براتعلی حاجی مرحوم  پدرنام    2 

میالدی 1931هجری شمسی مطابق با  1309  3 تاریخ تولد 

ساله 49 اسارتهنگام درسن    4 

تحصیالت درجه عالوه بر تحصیالت مروج خانگی آن زمان ، تحصیالت ثانوی مکتبی  5 

تاجر در سرای سید حبیب هللا و رییس فابریکه جوراب و جاکت بافی طلوع و وکیل و 
جات بایسکل و پرزه جات آن تاجران وارداتی عرادهنماینده اتحادیۀ   

 6 شغل

مدنیوضعیت  متأهل  7 

دختر 8پسر و  5 فرزندان تعداد    8 

 9 سکونت فرزندان 6 / 2-7

در قید حیات   10 همسر 

 11  الدمولی  فرزندان

اسارتدرهنگام  منزل آدرس مسکونه دیبوری  12 

شد اسیر محل کدام از از محل کار  13 

پلچرخی پولیگون جمعی دسته گورهای از یکی در  14 مزار احتمالی شهید 

بعد از ظهر توسط دو نفر  3شهید حاجی غالم رضا یعقوبی از محل کارشان در ساعت 

 ملکی به درخواست قواه مسلح باند جنایتکار خلق و پرچم به اسارت برده شدند.
 15 توضیحات

 

اگسا لیستدر  یعقوبی رضا غالم شهیدمشخصات    

مکملهشهرت  توضیحات  شماره 

 1 نام  غالم رضا

 2 نام پدر براتعلی

 3 شغل تجار سرای حبیب هللا

 4 اتهام خمینی

 5 آدرس مسکونه دیبوری
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Nr. Remarks in the death list  

1 Number in the death List 258 Page 10 

2 Date of execution 29.01.1358 approx.(20.04.1979) 

3 Name Gholam Reza 

4 Father’s Name Barat Ali 

5 Education / qualification Business Man Habibullah Sarai 

6 Address Dehburi 

7 Accusation Khomeini 

 

 

Nr. Family profile  

1 Name Gholam Reza 

2 Father‘s Name Barat Ali 

3 Date of birth 1930 

4 Date of arrest 29.01.1358 approx.(20.04.1979) 

5 Age at the time of arrest 49  

6 Education / qualification Gymnasial 

7 Marital Status Married 

8 Number of children 13 Children 

9 Is the wife alive? Yes 

10 Plaintiff Children 

11 burial Place Kabul / Polcharkhi Poligun 
 

 

 شماره اطالعات درخواستی توضیحات

یعقوبی احمد ضیا رضا قاری دم ولی   1 

تلفن منزل شماره   2 

 3 شماره تلفن گوشی 00491635524281

سکونت محل Germany- Aachen   (7-2)  آلمان ـ آخن  4 

jakubi1@hotmail.de ایمیل آدرس  5 

بوک فیس آدرس   6 

هویت کارت تهیه تاریخ 30.10.2014  7 
 

 

 



Gholam Reza Jakubi شهرت مکمله شهید غالم رضا یعقوبی 
Number of registration card: 1509  : 1509شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1358حمل  29  تاریخ اسارت 

کابل افغانستان 1358حمل  29  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Gholam Reza Jakubi                                                                            شهید غالم رضا یعقوبی Page 3 of 5 

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

 

 

 

 

 

 



Gholam Reza Jakubi شهرت مکمله شهید غالم رضا یعقوبی 
Number of registration card: 1509  : 1509شماره مسلسل  

کابل افغانستان 1358حمل  29  تاریخ اسارت 

کابل افغانستان 1358حمل  29  تاریخ شهادت درج در لیست اگسا 

 

Gholam Reza Jakubi                                                                            شهید غالم رضا یعقوبی Page 4 of 5 

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

 

 

 

 

 

 




