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 لیست شهیدان فاجعه قریه جودره در ولسوالی هسکه مینه ننگرهار
 

 

 

 

 

 

 

 

مینه در قریه جودره ولسووووالس هسووو ه (۲٠۱۹اکتوبر  ۱۸) ۱۳۹۸میزان  ۲۶ به تاریخ
شوودید و  ٦٤ل مسوو د دو انا ار رووورف  ره  که داخنماز جمعه در  حینننگرهار، 

ش . زخمس  تن ٤۸ شس از حمالف انتحاری  شود اته مسب ا  ذا که این انا ارها نا
  کس هرد انتحاری را به چشم ندیده اس .بودند ولس هیچ

های زیادی را پرسووووو   وید وسووووو ن از حادره میرمعمو  مس قربانیانصووووواویر ت
سانهانگبرمس س  یزد اما نداد یا ر جانبه نماید. تا کنون تحقیق همه زمینهر د تاای نی

ر عبدالقادر باشنده به عدده نگرهته اس . داکترا  حملهمسئولی   مرجعس یا هیچ هرد
  وید:والس کلینک دارد مسمینه که در بازار ولسولسوالس هس ه

اکثر شددا و زخمیان این حادره سوخته بودند. به نظرم باید مواد کیمیاوی استااده »
شووده باشوود. ما تمام سوواحه مسوو د را پالیدیم و هیچ چره و پارچه هلزی نیاهتیم که 

 «بگوییم بمب بود. ا ر انتحاری هم باشد باید مواد کیمیاوی را باخود آورده باشد.

سووتس از قربانیان ، لین جنای ای اتگو با بازماند ان در همبسووتگس اهنانسووتان حزب 
 باشد.خواهان بررسس جدی این هاجعه مس که با نشر آنرا تدیه نموده 
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 شماره اسم ولد قریه عمر
 ۱ میرف انوری محمد جودره ۲۵
 ۲ عمرخان رحم  خان جودره ۳۹
 ۳ ه رف محب  جودره ۲۷
 ۴ اکرام شیرخان جودره ۳۲
 ۵ ماټو  کرام  جودره ۴٠
 ۶ الهور خان ل جودره ۶٠
 ۷ اللهمطیع عمرخان جودره ۲۴
 ۸ ب تیار بنارس جودره ۱۲
 ۹ باسط خان مس  جودره ۱۷
 ۱٠ عارف بنارس جودره ۲۵
 ۱۱ سیداحمد خیل آدم خان جودره ۵۶
 ۱۲ سبیل بنارس جودره ۲۹
 ۱۳ مومن خان تحصیلدار جودره ۴۲
 ۱۴ خپلواک جلندر جودره ۲۵
 ۱۵ اسحاق خان مس  جودره ۳۶
 ۱۶ اللهاکرام خانس جودره ۲۸
 ۱۷ معتبر عورر خان جودره ۲٠
 ۱۸ حلیم تورک جودره ۲۷
 ۱۹ مولوی نواز خان دلبر جودره ۶۵
 ۲٠ الیاس سنگو جودره ۱۸
 ۲۱ سردار میراجان جودره ۳٠
 ۲۲ ناررخان دادمحمد خان جودره ۲۷
 ۲۳ اللهرحمان  البستان جودره ۳٠
 ۲۴ اجمل شوک  جودره ۲۵
 ۲۵ شاهد ل کابل جودره ۲۶
 ۲۶ نور الب  الب جودره ۲۹
 ۲۷ جلیل خیلحوف  جودره ۲۶
 ۲۸ نثار هرید جودره ۱۳
 ۲۹ خانآدم شیرمس  جودره ۶٠
 ۳٠ هرمان جلندر جودره ۲٠
 ۳۱ پنمان جلندر جودره ۱۲
 ۳۲ سلیم سایر خان جودره ۱۵
 ۳۳ اللههدای  محب  جودره ۱٠
 ۳۴ اللهرهیع پنبه  ل جودره ۱۲
 ۳۵ حسین ریدی  ل جودره ۱٠
 ۳۶ راحب حضرف الله جودره ۱۵
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 حزب همبستگی افغانستان

www.hambastagi.org 

info@hambastagi.org 

www.fb.com/hambastagi 

 ۳۷ اللهح یم تورک جودره ۲۵
 ۳۸ اللهاکرام خان محمد جودره ۳٠
 ۳۹ سیدان سمندرخیل جودره ۴۵
 ۴٠ رواب  ل خان کبل جودره ۳٠
 ۴۱ اللهعصم  اللهعنای  جودره ۲۵
 ۴۲ الرحمنسیف احمد ولس جودره ۶٠
 ۴۳ حاجس زرپاچا سرهراز جودره ۷٠
 ۴۴ اسماعیل آهریدی جودره ۹
 ۴۵ سیدان مندوخیل جودره ۴۵
 ۴۶ الیاس محمد حسن جودره ۲۵
 ۴۷ داکتر عارف الرحمنسیف جودره ۳٠
 ۴۸ مومن رنا خان جودره ۶۵
 ۴۹ وارث سلطان جودره ۲۲
 ۵٠ منصور حسین خان جودره ۱۶
 ۵۱ نسیم حسین خان جودره ۱۹
 ۵۲ حایظ عیسس  ل جودره ۱٠
 ۵۳ جمشید اهنان جودره ۱۲
 ۵۴ هدای  کبل جودره ۱۴
 ۵۵ یونس خان مس  جودره ۱۵
 ۵۶ شعیب سایر جودره ۱۵
 ۵۷ سلیمان آهریدی جودره ۱٠
 ۵۸ زاهد حضرف جودره ۱۶
 ۵۹ بال  امانحضرف جودره ۱۲
 ۶٠ نورالرحمن هاروق جودره ۱۵
 ۶۱ ن یب شیرمحمد جودره ۲٠
 ۶۲ هرید شیرمحمد جودره ۳٠
 ۶۳ یحس شاهد جودره ۴
 ۶۴ کریم زرپاچا راحب جودره ۴٠

http://www.hambastagi.org/
mailto:info@hambastagi.org
http://www.fb.com/hambastagi



