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 لیستی از جانباختگان

 نیست شدندبهسر پرچمی ـجالدان خلقی  به دست والیت فراهکه در 

 

 
 

دفاع در سراسر میهن افتادند و افغانستان مردم بیبا کنده و ساطور به جان  پرچمیـخلقی، جنایتکاران ۱۳۵۷ ثور ۷ ننگین با کودتای
حزب »های ددمنشانه یمال خرمستیثور پا ۷را به قتلگاه فرزندانش مبدل کردند. فراه نیز همانند سایر والیات در اولین یورش جانیان 

شوروی در امپریالیزم  آغاز و تا تجاوز سوسیال ۱۳۵۷های دستجمعی از حوت ها و قتلشد. دستگیری« ندموکراتیک خلق افغانستا
ترقی و دگراندیش این والیت جز تعدادی که توانستند مخفی شده یا فرار کنند، اکثر روشنفکران م ادامه یافت. بالوقفه ۱۳۵۸جدی 

تحقیر به رم زنجیرپیچ و با بدون محاکمه و ابالغ جرا از مناطق گوناگون گلچین کرده ها ترینو خوشنامها ترینسرشناسو از جمله 

ها یورش برده بر چشمان آنان به خانه .کردندجان در گورهای دستجمعی دفن یمهضرب گلوله و نوک برچه شکم دریدند و یا ن
در فراه از  ته به شهادت رسیدند.های شان برنگشبردند که اکثریت مطلق آنان دیگر به خانوادهرا با خود میقربانیان پلستر زده آنان 

 شود.می یاد« هاپلستر» به نامقربانیان  این

ها، همرزمان پردازد. از خانوادهلیستی هرچند ناکامل این قربانیان را جمعاوری کرده به انتشار آن می« حزب همبستگی افغانستان»
 یاری رسانند. این لیست و جمعاوری تصاویر قربانیان ما را و بستگان قربانیان این دوره خواهشمندیم که در تکمیل

 
  شماره اسم ولد سکونت عمر وظیفه تاریخ شهادت

۹/۱/۱۳۵۸  ۱ استاد محمد یوسف حاجی سراج احمد ریگی -مرکز  ۳۳ معلم 
 

 ۲ استادگل احمد محمدامیر  ریگی -مرکز  ۲۶ معلم ۱۳۵۸
 

۹/۱۲/۱۳۵۸  
دوکاندار، ریش 

 سفید قوم
 ۳ عبداهلل خان حاجی سرور خان ریگی -مرکز  ۴۰

 
۲۳/۱۲/۱۳۵۷  ۴ سرمعلم ولی محمد کرنیل   محمد عمر  ریگی -مرکز  ۳۳ سرمعلم 

 
 ۵ محمد حسین  ) ملک گلوجان(  محمد افضل فراهی یزدی -مرکز  ۴۳ دارزمین ۱۳۵۸میزان 

 

۲۷/۲۱/۱۳۵۷  یزدی -مرکز  ۲۴ انجنیر 
محمد حسین مجدود )ملک 

 گلوجان(
 ۶ انجینر ظاهر ملکزاده

 
۲۷/۱۲.۱۳۵۷  ۷ داکتر عبدالرشید محسنی محمد حسن یزدی -مرکز  ۲۷ داکتر 

 
۶/۲/۱۳۵۸  ۸ ضابط دین محمد درمحمد خان مرکز، مساو ۴۵ صاحب منصب 

 
۶/۲/۱۳۵۸  ۹ تحویلدار شمس الدین  خانمامور جمعه  مساو -مرکز  ۴۵ تحویل دار 
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 ۱۰ موال داد خان حاجی سرور خان مساو -مرکز       
 

 ۱۱ نورالدین   مساو -مرکز       
 

۶/۲/۱۳۵۸  ۱۲ عبدالرشید خان  محمد رسول  مساو -مرکز  ۳۳ ضابط 
 

 ۱۳ ملک امان اهلل خان عبدالعزیز مساو -مرکز    دارزمین  
 

 ۱۴ احمد خانوکیل حاجی گل نایب احمداله خان نوبهار -مرکز  ۵۰ متقاعد ۱۳۵۸حمل 
 

۲۴/۱۲/۱۳۵۷  ۱۵ عبدالستار مال خدا رحیم نوبهار -مرکز  ۲۹ عسکر 
 

 ۱۶ شیراحمد امیر محمد نوبهار -مرکز  ۴۲ دوکاندار ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۷ اهللملک حبیب عبدالحکیم نوبهار -مرکز  ۵۱ دهقان ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۸ معلم گل احمد جی محمد عیسیحا نوبهار -مرکز    معلم  
 

 ۱۹ مال گل   نوبهار -مرکز    مال  
 

 ۲۰ مال سیدمحمد الدینمال محیی رج -مرکز    مال  
 

 ۲۱ عالوالدین جمعه خان رج -مرکز       
 

 ۲۲ ملک محمد امین ملک محمد شاه فقیر دزک -مرکز       
 

 ۴۵ دهقان ۱۳۵۷حوت 
دهک خرد  -مرکز 

 )لغری(
 ۲۳ ب الدینگال  

 
 ۲۴ معلم جانفدا خان غالم نبی دارآباد-مرکز   معلم ۱۳۵۷

 
 ۲۵ حاجی موسی محمد حسن دارآباد-مرکز ۳۰ معلم  

 
 ۲۶ معلم اولیا خان صوفی محمد شاه دارآباد-مرکز ۳۶ معلم ۱۳۵۸

 
 ۲۷ غالم فاروق بلیغی عبدالقادر بلیغی مرکز ۳۰    

 
 ۲۸ گل محمد احمدجی سیدحا تیوسک -مرکز    ملک ۱۳۵۸بهار 

 
 ۲۹ امین اهلل نوراهلل تیوسک-مرکز ۳۱    

 
   ۳۰ استاد عبدالقدوس خان   تیوسک-مرکز      

 ۳۱ استاد عبدالقیوم   تیوسک-مرکز   ملک قریه  
 

 ۳۲ ملک سعداهلل محمد حسن سور -مرکز    دارزمین  
 

 ۳۳ ملک ولی باران سور -مرکز    قریهملک  
 

 ۳۴ حاجی مجنون عبداهلل  سور -مرکز    ان مرفهدهق  
 

 ۳۵ مالگل ملک محمد الدین  سور -مرکز  ۳۰ مال  
 

 ۳۶ تاج محمد حاجی گل جان سور -مرکز    دهقان  
 

 ۳۷ عبدالودود عبدالواحد سور -مرکز    دهقان  
 

 ۳۸ عبدالواحد عبدالشکور سور -مرکز    دهقان  
 

 ۳۹ عبدالقادر قوبحاجی یع سور -مرکز       
 

 ۴۰ عبدالغفار خدای رحیم سور -مرکز       
 

 ۴۱ ملک اسداهلل   سور -مرکز    قریهملک  
 

۱۳۵۷ 
 -متنفذ قومی 

 عیار
 ۴۲ یعقوب )کشتی باز( مال لعل محمد سنگ زور -مرکز   

 
 ۴۳ خان محمد حاجی نجم الدین شور آب -مرکز  ۲۸ دارزمین  

 
 ۴۴ سهام الدین سعدالدین آب شور -مرکز    دهقان  

 
 ۴۵ غالم فاروق عبدالصمد شور آب -مرکز    دارزمین  
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 ۴۶ غالم نبی عبدالصمد شور آب -مرکز    دارزمین  
 

 ۴۷ حاجی مهربان ملهم شور آب -مرکز       
 

 ۴۸ شیراحمد حاجی مهربان شور آب -مرکز       
 

 ۴۹ محمد حسن   شور آب -مرکز       
 

 ۵۰ نوراحمد   شور آب -مرکز       
 

 ۵۱ حسام الدین   شور آب -مرکز       
 

    ۳۰ 
 -مرکز 

 خانصدیقغالمقلعه
 ۵۲ حاجی مال ادریس غالم صدیق

 
 ۵۳ عبداهلل  محمد حسین کرجی -مرکز    دارزمین  

 
 ۵۴ ملک نورمحمد   کندر -مرکز    معلم ۱۳۵۸

 
۶/۲/۱۳۵۸  ۵۵ اسحاق خان )سر معلم( حاجی سرور خان ارباب قلعه -مرکز  ۳۱ سرمعلم 

 
 ۵۶ استاد اسلم خان سلطان عزیز قلعه زمان -مرکز  ۵۰ سرمعلم  

 
 ۵۷ مولوی عبدالکریم محمد افضل قلعه زمان -مرکز       

 

   مامور کود فراه ۱۳۵۸
کرجی  -مرکز 

 )عبدالرحمان خان(
 ۵۸ محمد هاشم محمد کریم

 
 ۵۹ مامور انورخان   اغچهار ب -مرکز  ۳۴    

 
 ۶۰ حبیب قاضی قاضی عبداهلل بشتو -مرکز  ۲۸ دگروال ۱۳۵۹

 
 ۶۱ استاد سراج احمدخان عبدالعزیز بشتو -مرکز  ۴۰ معلم  

 
 ۶۲ استاد فاروق خان   بشتو -مرکز    معلم  

 
۷/۲/۱۳۵۸  ۶۳ استاد محمد عظیم خان   بشتو -مرکز    استاد 

 
 ۶۴ نادر ایوبی مد ایوبمح نوده -مرکز  ۳۸    

 
 ۶۵ تیمورشاه ملک محمد ایوبی نوده -مرکز       

 
 ۶۶ استاد سیداحمدخان رسا   مالها -مرکز       

 
 ۶۷ الدین خانغالم محیی   شمالگاه -مرکز       

 
 ۶۸ محمد نذیر   شمالگاه -مرکز       

 

  
محصل ادبیات 
 پوهنتون کابل

 ۶۹ الغفارعبد عبدالکریم مرکز فراه  
 

  
محصل رشته 

 زراعت
 ۷۰ رحم الدین محمداسلم مرکز فراه  

 
 ۷۱ عبدالقدوس آخندزاده   پنجله -پشت رود  ۴۵ دهقان ۱۳۵۷حوت 

 
۶/۲/۱۳۵۸  ۷۲ طومان عبدالحبیب پنجله -پشت رود  ۴۱   

 
۶/۲/۱۳۵۸  ۷۳ تحویلدار محمد ابراهیم  محمد افضل روکن -پشت رود  ۶۷ تحویل دار 

 
 ۷۴ حاجی زعفران شراف الدین روکن -پشت رود       

 
 ۷۵ ملک عبدالجبار میرزا فیض شهر کهنه -پشت رود       

 
 ۷۶ عبدالغفار میرزا فیض شهر کهنه -پشت رود       

 
 ۷۷ حاجی نورمحمد خان   چین افغانی -پشت رود       

 
 ۷۸ حاجی عبدالرزاق   چین افغانی -پشت رود  ۶۶    

 
 ۷۹ سعدالدین خان   چین افغانی -پشت رود  ۶۵ ندهقا  

 
 ۸۰ غالم دستگیر حاجی لعل محمد چین افغانی -پشت رود       
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 ۸۱ ملک عبدالرشید   چین افغانی -پشت رود       
 

 ۸۲ غالم حسن مال مجنون ساج -پشت رود    دهقان ۱۳۵۷حوت 
 

۳۸ حاجی ابراهیم جان علی مردان ساج -پشت رود  ۴۰      
 

۱/۲/۱۳۵۷  ۸۴ داکتر سیدمحمد اخترمحمد عسکر آباد -پشت رود    داکتر 
 

 ۸۵ سرفراز ملک شیر برنگک -پشت رود  ۴۰    
 

 ۸۶ ملک غالم محمد خان   تپه شیران -پشت رود       
 

 ۸۷ غالم محمد خان   تپه مادگان -پشت رود       
 

 ۸۸ درویش جهانگیر اناردره   دهقان ۱۳۵۸حمل 
 

۳۵۸۱  ۸۹ موسی محمد عظیم اناردره ۵۴ دوکاندار 
 

 ۹۰ حاجی عبداهلل رمضان اناردره ۳۷    
 

 ۹۱ محمد درویش  مال حیدر اناردره   دکاندار ۱۳۵۸حمل 
 

 ۹۲ معلم خان گل مال حیدر اناردره ۵۳ معلم  
 

 ۹۳ حاجی محمد عوض مال عبیداهلل اناردره   عریضه نویس  
 

۲۴/۱۲/۱۳۶۰  ۹۴ مولوی نوراحمد   اناردره   سوداگری 
 

۵/۱/۱۳۵۸  ۹۵ حبیب اهلل ضابط عبیداهلل اناردره ۷۳ ضابط 
 

 ۹۶ حاجی عبدالکریم ارباب ولی ذهکن -اناردره  ۶۵ عطاری ۱۳۵۸حمل 
 

 ۹۷ مفتی نوراحمد   ذهکن -اناردره  ۴۱ عالم دین ۱۳۵۸حمل 
 

 ۹۸ قربان محمد عثمان اناردره ۲۲ دوکاندار ۱۳۵۸حمل 
 

 ۹۹ صالح الدین  عبدالرحمان اناردره ۵۶ کارگر ۱۳۵۸ حمل
 

 ۱۰۰ عبدالحکیم جمعه اناردره ۲۵ عطاری ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۰۱ غالم رسول مال بشیر اناردره ۴۷ عطاری ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۰۲ قربان مهر دل اناردره ۵۳ معلم ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۰۳ سلطان محمد مال بهبود اناردره ۳۰ دکاندار ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۰۴ خواجه محمد  محمد اسلم اناردره ۳۵ ساعت ساز ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۰۵ میرزا فضل احمد سلطان محمد  اناردره ۲۲ کارگر ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۰۶ عبدالحی عبدالودود اناردره ۲۳ کارگر ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۰۷ خیراهلل مال محمد اناردره ۲۳ کارگر ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۰۸ عبدالرحمان جمعه خان اناردره ۲۰ کارگر ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۰۹ عبدالعزیز محمد ایوب اناردره ۴۷ دکاندار ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۱۰ عبدالصمد مال احمد اناردره ۱۸ کارگر ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۱۱ عبدالکریم محمد عوض اناردره ۲۳ کارگر ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۱۲ جهانگیر درویش اناردره ۳۰ کارگر ۱۳۵۸حمل 
 

۳۱۱ شجاع الدین محمد اسراییل اناردره ۲۲ کارگر ۱۳۵۸حمل   
 

 ۱۱۴ حبیب اهلل محمد حسین اناردره ۳۰ دکاندار ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۱۵ غالم صدیق غالم نبی اناردره ۴۸ کارگر ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۱۶ حاجی عبداالحد حاجی زعفران اناردره ۵۰ معلم ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۱۷ مال انور مال احمد اناردره ۳۵ امام مسجد ۱۳۵۸حمل 
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 ۱۱۸ فتاح ر احمدمال نو اناردره ۶۳ امام مسجد ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۱۹ مال نور احمد آخندزاده اناردره ۴۰ بیکار ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۲۰ مال عبدالعزیز مال نور احمد اناردره ۷۰ مال ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۲۱ حاجی عبدالوهاب   اناردره ۴۵ معلم ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۲۲ عبدالباقی مال یوسف اناردره ۶۳ دکاندار ۱۳۵۸حمل 
 

 ۱۲۳ حمد رحیمم غالم رسول اناردره ۵۵    
 

 ۱۲۴ حاجی نادر حاجی عبدالواحد اناردره      
 

  
محصل 

 پولتخنیک
 ۱۲۵ محمد یوسف حاجی رمضان اناردره  

 
 ۱۲۶ ستار خان حاجی سلطان محمدخان دهزک -بالبلوک       

 
 ۱۲۷ محمد هاشم خان حاجی سلطان محمدخان دهزک -بالبلوک       

 
 ۱۲۸ عبدالحکیم دالروفحاجی عب دهزک -بالبلوک       

 
 ۱۲۹ حاجی عبدالحق حاجی عبدالرشید دهزک -بالبلوک       

 
 ۱۳۰ عبداالحد حاجی عبدالحق دهزک -بالبلوک       

 
 ۱۳۱ محمد نبی حاجی عبدالحق دهزک -بالبلوک       

 
 ۱۳۲ فضل الحق حاجی عبدالحق دهزک -بالبلوک       

 
 ۱۳۳ بدالولیع محمد نبی دهزک -بالبلوک       

 
 ۱۳۴ عبدالرسول   دهزک -بالبلوک      ۱۳۵۸حمل 

 
 ۱۳۵ عبدالقادر محمد هارون دهزک -بالبلوک  ۶۰    

 
 ۱۳۶ محمد لعل   دهزک -بالبلوک       

 
 ۱۳۷ شراف   دهزک -بالبلوک       

 
 ۱۳۸ نعمت   دهزک -بالبلوک       

 
۹۱۳ محمد رفیق خان   کنسک -باال بلوک         

 
 ۱۴۰ ملک زرین داد محمد کرغند -خاکسفید      ۱۳۵۸جوزای 

 
 ۱۴۱ حاجی عبدالرحمان   کرغند -خاکسفید  ۱۸ امام مسجد ۱۳۵۸جوزای 

 
 ۱۴۲ گل گل عبدالرحیم خان ده نو -خاکسفید  ۳۰ کشاورز ۱۳۵۸جوزای 

 
 ۱۴۳ مال محمد امین جان مال عبدالحمید ده نو -خاکسفید  ۲۲ مال ۱۳۵۸جوزای 

 
 ۱۴۴ عبدالواحد محمد رحیم ده نو -خاکسفید  ۲۲ کشاورز ۱۳۵۸جوزای 

 
 ۱۴۵ قاضی عبدالرحیم حاجی موسی کرغند -خاکسفید  ۴۵ قاضی ۱۳۵۸جوزای 

 
 ۱۴۶ قاضی حاجی موسی ملهم کرغند -خاکسفید  ۳۵ قاضی ۱۳۵۸جوزای 

 

 ۱۳۵۸جوزای 

تحویلدار 
مکتب 

 خاکسفید
 ۱۴۷ محمد حاجی گل ملهم کرغند -خاکسفید  ۴۰

 
 ۱۴۸ حاجی مال محمدجان مال الف کرغند -خاکسفید  ۳۲ معمار ۱۳۵۸جوزای 

 
 ۱۴۹ مال بسم اهلل مال الف کرغند -خاکسفید  ۵۰ کشاورز ۱۳۵۸جوزای 

 
 ۱۵۰ محمد اکبر محمد نور کرغند -خاکسفید  ۴۵ کشاورز ۱۳۵۸سرطان 

 
 ۱۵۱ ظریف ملک داد محمد کرغند -خاکسفید  ۳۵ ملک قریه ۱۳۵۸جوزای 

 
۲۴/۱۲/۱۳۵۷  ۱۵۲ باران محمد کرغند -خاکسفید  ۲۷   
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۲۴/۱۲/۱۳۵۷  ۱۵۳ مال داداهلل برکت کرغند -خاکسفید  ۴۰   
 

۲۳/۱۲/۱۳۵۷  ۱۵۴ ملک شریف خدای رحیم ده نو -خاکسفید  ۲۱ کشاورز 
 

 ۱۵۵ گل شاه جان نثار ده نو -خاکسفید  ۲۳ کشاورز ۱۳۵۷آخر حوت 
 

    ۲۲ 
ننگ آباد  -خاکسفید 
 )خنجک(

 ۱۵۶ محمدالدین فقیرمحمد
 

 ۱۵۷ کمال خان   خوست -خاکسفید       
 

 ۱۵۸ حاجی باران   خوست -خاکسفید       
 

 ۱۵۹ اکبر   خوست -خاکسفید       
 

 ۱۶۰ جمعه خان معاذاهلل کشکک -قلعه کاه       
 

 ۱۶۱ عزیز معاذاهلل کشکک -قلعه کاه       
 

 ۱۶۲ موسی جان عبدالظاهر کشکک -لعه کاه ق   دهقان ۱۳۵۸
 

 ۱۶۳ محمد صادق موسی جان کشکک -قلعه کاه  ۳۰   ۱۳۵۷آخر حوت 
 

 ۱۶۴ محمد علم محمد اعظم کشکک -قلعه کاه  ۲۵   ۱۳۵۷آخر حوت 
 

 ۱۶۵ عبدالحمید شهنواز کشکک -قلعه کاه  ۲۴   ۱۳۵۸
 

 ۱۶۶ صادق حضرت موسی کشکک -قلعه کاه  ۴۰   ۱۳۵۸
 

۵۸۱۳  ۱۶۷ عبدالغفار عبدالستار کشکک -قلعه کاه  ۲۵ سرباز 
 

۶/۱/۱۳۵۸  ۱۶۸ الجمیر ملک میر کشکک -قلعه کاه  ۲۲   
 

 ۱۶۹ عبدال صدیق کشکک -قلعه کاه  ۳۵    
 

 ۱۷۰ سید صدرالدین حاجی سیدمحمد لنگر -قلعه کاه       
 

 ۱۷۱ سیدعبدالرحیم حاجی سیدمحمد لنگر -قلعه کاه       
 

 ۱۷۲ سید عبدال سید قطب الدین لنگر -قلعه کاه    کشاورز ۱۳۵۷آخر حوت 
 

 ۱۷۳ سیدحبیب سید کالن لنگر -قلعه کاه  ۵۵ دهقان ۱۳۵۸جوزای 
 

 ۱۷۴ سیدشاه محمد سید محمدحسین لنگر -قلعه کاه  ۵۱ دهقان  
 

۶/۱/۱۳۵۸  ۱۷۵ حاجی سید کریم سید محمدحسین لنگر -قلعه کاه    دهقان 
 

 ۱۷۶ حاجی سیدحمیدالدین سید قدرالدین لنگر -قلعه کاه  ۵۷ دهقان ۱۳۵۸ جوزای
 

۶/۱/۱۳۵۸  ۱۷۷ سیدحبیب سیدمحمودجان لنگر -قلعه کاه  ۲۳ دهقان 
 

۶/۱/۱۳۵۸  ۱۷۸ الدینسید مولوی شمس الدینسید محیی لنگر -قلعه کاه  ۶۴ دهقان 
 

۶/۱/۱۳۵۸  ۱۷۹ سید حسن سید نورمحمد لنگر -قلعه کاه  ۶۷ دهقان 
 

 ۱۸۰ قاری حاجی سید احمدالدین سید قطب الدین لنگر -قلعه کاه  ۱۸ دهقان 
 

 ۱۸۱ سید عبدال سید نورالدین لنگر -قلعه کاه  ۲۸ دهقان ۱۳۵۹
 

 ۱۸۲ سید فضل احمد سیدعبدالحی لنگر -قلعه کاه  ۳۲ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۱۸۳ سیدحسین سید شکر چاه زندان -قلعه کاه  ۴۶ دهقان ۱۳۵۸
 

۸۱۳۵  ۱۸۴ سید عبدالحق سید امین چاه زندان -قلعه کاه  ۶۳ دهقان 
 

 ۱۸۵ سید انبیا سید عزیز چاه زندان -قلعه کاه  ۴۱ دهقان  
 

 ۱۸۶ سید شراف الدین سید شریف چاه زندان -قلعه کاه    دهقان ۱۳۵۸
 

 ۱۸۷ سید امین الدین سید یوسف چاه زندان -قلعه کاه  ۴۵ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۱۸۸ سید عین الدین سید یوسف چاه زندان -قلعه کاه  ۲۰ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۱۸۹ سید ابراهیم شاه سید عزیز چاه زندان -قلعه کاه  ۴۰ دهقان ۱۳۵۸
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 ۱۹۰ سید قوام   چاه زندان -قلعه کاه  ۳۴ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۱۹۱ سید صدیق سید امام الدین چاه زندان -قلعه کاه  ۴۶ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۱۹۲ سید تاج الدین سید جمال الدین چاه زندان -اه قلعه ک ۵۸ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۱۹۳ سید وزیر سید وکیل چاه زندان -قلعه کاه  ۲۸ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۱۹۴ سید عبدالحق   چاه زندان -قلعه کاه  ۳۱ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۱۹۵ سیدگل  سید حبیب اهلل موسی قلعه -قلعه کاه  ۴۰ دهقان  
 

 ۱۹۶ سید شمس الدین د هدایت اهللسی موسی قلعه -قلعه کاه    دهقان  
 

   دهقان  
حسن آباد  -قلعه کاه 
 )سادات(

 ۱۹۷ سید محمود الدینسید سیف
 

 ۱۹۸ سید منیر سید عبدالقیوم کوجر -قلعه کاه    دهقان ۱۳۵۹
 

 ۱۹۹ سید عبدالروف سیدمحمد نور کوجر -قلعه کاه  ۳۲ دهقان  
 

 ۲۰۰ امراهلل محمد یوسف مطبخ -قلعه کاه    دهقان ۱۳۵۹
 

 ۲۰۱ عزت اهلل امراهلل مطبخ -قلعه کاه  ۲۹ دهقان ۱۳۵۹
 

 ۲۰۲ محمد انور محمد اکبر مطبخ -قلعه کاه  ۳۵ دهقان  
 

 ۲۰۳ خدای رحیم محمد اکبر مطبخ -قلعه کاه    دهقان  
 

 ۲۰۴ مال شکراهلل مال معاذاهلل مطبخ -قلعه کاه    دهقان  
 

 ۲۰۵ بسم اهلل عبدالحکیم خمطب -قلعه کاه    دهقان ۱۳۵۹
 

 ۲۰۶ عبداهلل خان حاجی معاذاهلل مطبخ -قلعه کاه  ۳۶ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۲۰۷ نوراحمد سرور مطبخ -قلعه کاه  ۵۰ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۲۰۸ عبدال عبدالعزیز مطبخ -قلعه کاه  ۴۸ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۲۰۹ حاجی خان آغا عبدالرحمان اور -قلعه کاه  ۶۲ دهقان ۱۳۵۸
 

 ۲۱۰ علی مردان   اور -قلعه کاه  ۶۰ قانده ۱۳۵۸
 

 ۲۱۱ حیدر   اور -قلعه کاه  ۵۰    
 

 ۲۱۲ شیراحمد حکیم اور -قلعه کاه       
 

۱/۱/۱۳۵۸  ۲۱۳ سید مقام الدین سید شراف الدین سه چاه -قلعه کاه      
 

 ۲۱۴ ملک انور محمد اکرم ترگین -قلعه کاه  ۳۰   ۱۳۵۸
 

 ۲۱۵ عبدالسالم محمد اکرم رگینت -قلعه کاه  ۳۶   ۱۳۵۸
 

 ۲۱۶ عبدالرحیم محمد شفیع ترگین -قلعه کاه  ۴۰    
 

 ۲۱۷ مال عبدالحمید عبدالروف ترگین -قلعه کاه      ۱۳۵۸
 

۲۷/۱۲/۱۳۵۷  ۲۱۸ عبدالستار عبدالجبار ترگین -قلعه کاه      
 

 ۲۱۹ پردل   ترگین -قلعه کاه  ۳۰    
 

۲۹/۱۲/۱۳۵۷  ۲۲۰ معلم خان محمد حلیم خان گست -ه قلعه کا   معلم 
 

 ۴۵ دارزمین  
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۲۱ حاجی اسماعیل شیرمحمد

 

   معلم ۱۳۵۷آخر حوت 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۲۲ معلم عبدلقدوس مال محمد عمر

 

 ۲۵ دهقان ۱۳۵۷آخر حوت 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۲۳ بدالظاهرع حاجی عبدالوهاب

 

 ۲۵ دهقان ۱۳۵۸جوزای 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۲۴ عبدالغفور مال حسین
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 ۴۰ دهقان  
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۲۵ عبدالرحمان مال غفور

 

   دهقان ۱۳۵۷آخر حوت 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۲۶ ملک شاه محمد امیر محمد

 

 ۲۲ دهقان ۱۳۵۷آخر حوت 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۲۷ مال رشید  مال روف

 

 ۴۰ عالم دین  
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۲۸ مفتی فقیر احمد داد محمد

 

     ۱۳۵۷آخر حوت 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۲۹ صوفی رحیم شریف

 

 ۵۰ مال ۱۳۵۷آخر حوت 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۳۰ بدالسالممال ع مال محمد

 

    ۴۵ 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۳۱ عبدالجلیل عبدالرحمان

 

   دهقان ۱۳۵۸حمل 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۳۲ عبدالبصیر عبدالرحمان

 

 ۳۰   ۱۳۵۷آخر حوت 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۳۳ عبدالرغیب مال عثمان

 

    ۲۸ 
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 لعهدوق
 ۲۳۴ عبدالواسع مال عثمان

 

      
)شیب کوه(   -قلعه کاه 

 دوقلعه
 ۲۳۵ عبدالعزیز مال رشید

 

   دارقریه ۱۳۵۸حمل 
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 فریب 
 ۲۳۶ محمد عمر خواجه عبداهلل

 

    ۲۶ 
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 فریب
 ۲۳۷ سید محمد محمد

 
 ۲۳۸ ملک رقیب ثمانملک ع شیب کوه -قلعه کاه    ملک قریه  

 

      
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 فریب
 ۲۳۹ نثار احمد محمد

 

      
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 فریب
 ۲۴۰ مال گل محمد یارمحمد

 

      
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 ششک
 ۲۴۱ غالم جان  خواجه عبداهلل

 

      
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 ششک
 ۲۴۲ مال امیر احمد عبدالرحمان

 

      
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 ششک
 ۲۴۳ انور  محمد سعید

 

      
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 ششک
 ۲۴۴ غالم دستگیر اسداهلل

 

      
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 ششک
 ۲۴۵ عبدالحمید شیخ کریم

 

   دهقان ۱۳۵۸حمل 
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 ششک
 ۲۴۶ جلیل قربان

 

 ۴۵ کارگر ۱۳۵۸حمل 
کوه(  )شیب -قلعه کاه 

 ششک
 ۲۴۷ سرور قربان

 

 ۲۵ دهقان ۱۳۵۸حمل 
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 کین
 ۲۴۸ دین محمد صالح محمد
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    ۴۰ 
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 کین
 ۲۴۹ غوث الدین شهنواز

 

   کارگر ۱۳۵۸حمل 
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 کین
 ۲۵۰ محمد سرور محمد یوسف

 

 ۴۰ کارگر ۱۳۵۸حمل 
 )شیب کوه( -قلعه کاه 

 کین
 ۲۵۱ محمد فیض محمد

 

 ۳۰   ۱۳۵۷آخر حوت 
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 کین
 ۲۵۲ محمد دادخدا

 

 ۳۵ کارگر ۱۳۵۸حمل 
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 کین
 ۲۵۳ عبدل محمد عثمان

 

۲۹/۱۲/۱۳۵۷    ۲۵ 
)شیب کوه(  -قلعه کاه 

 کین
 ۲۵۴ حاجی محمد هاشم  محمد انور

 

 ۲۵   ۱۳۵۷آخر حوت 
ب کوه( )شی -قلعه کاه 

 کین
 ۲۵۵ غالم جیالنی  محمد عثمان

 

    ۲۰ 
)شیب کوه(  -قلعه کاه 
 دهزک 

 ۲۵۶ احمد خان نیازمحمد
 

   دهقان ۱۳۵۸
)شیب کوه(  -قلعه کاه 
 دهزک 

 ۲۵۷ حبیب اهلل زمان خان
 

 ۴۰ دهقان ۱۳۵۸
)پشت کوه(  -قلعه کاه 

 دزدباد
 ۲۵۸ سیف الدین غیاث الدین

 

 ۴۵ دهقان ۱۳۵۹
)پشت کوه(  -قلعه کاه 

 دزدباد
 ۲۵۹ جان محمد حاجی ملنگ

 

 ۵۱ دهقان ۱۳۵۸جوزای 
)پشت کوه(  -قلعه کاه 

 دزدباد
 ۲۶۰ عبدالروف حاجی گل محمد

 

    ۵۰ 
)پشت کوه(  -قلعه کاه 

 دزدباد
 ۲۶۱ منان حاجی سیدمحمد

 

   معلم  
)پشت کوه(  -قلعه کاه 

 دزدباد
 ۲۶۲ حاجی نورالدین حاجی شکور

 

      
)پشت کوه(  -کاه  قلعه

 دزدباد
 ۲۶۳ حاجی عبداهلل محمد حسن

 
 ۲۶۴ معلم غالم نبی ملک کریم الش جوین   مالدار  

 
 ۲۶۵ احمد غالم احمد غالم -الش جوین    مالدار  

 
 ۲۶۶ شیرمحمد غالم احمد غالم -الش جوین    مالدار  

 
 ۲۶۷ بازمحمد غالم احمد غالم -الش جوین       

 

  
زری  ۱۵قوای 
 ارتش

 ۲۶۸ ملک نجوا   مرکز -الش جوین   
 

  
آمر پروژه نهر 
 لشکری نیمروز

 ۲۶۹ حسین ملک  مرکز -الش جوین   
 

 ۲۷۰ دگروال یوسف خان رمضان مرکز -الش جوین    صاحب منصب  
 

 ۲۷۱ نجیب اهلل معاذاهلل مرکز -الش جوین      ۱۳۵۷حوت 
 

۲۳/۱۲/۱۳۵۷  ۲۷۲ امرالدین الدینمحیی کهنه رود -الش جوین  ۳۰ ملک قریه 
 

۲۳/۱۲/۱۳۵۷  ۴۵ دهقان 
کله  -الش جوین 

 سوخته
 ۲۷۳ احمد غالم جان

 
 ۲۷۴ ملک حسین عبداهلل  پنجده -الش جوین  ۴۰ ملک قریه  

 
۲۳/۱۲/۱۳۵۷  ۲۷۵ محمد عمر عبداهلل خان پنجده -الش جوین    دارزمین 
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۲۳/۱۲/۱۳۵۷  ۲۷۶ امرالدین ورالدینن پنجده -الش جوین  ۶۰ امام مسجد 
 

 ۲۷۷ حاجی غالم حیدر خان معاذاهلل پنجده -الش جوین    دارزمین  
 

۲۳/۱۲/۱۳۵۷  ۲۷۸ مال جمعه خان نور محمد پنجده -الش جوین    مال 
 

 ۲۷۹ غالم صدیق امان خان پنجده -الش جوین  ۵۰ دارزمین ۱۳۵۹
 

 ۲۸۰ مال سید محمد شیراحمد پنجده -الش جوین  ۴۲    
 

 ۲۸۱ دوست محمد نوراحمد پنجده -الش جوین       
 

 ۲۸۲ گل آقاخان   الش جوبن   سرمامور  
 

 ۲۸۳ حاجی محمد شریف خان داد محمد خان گزیتی -گلستان       
 

 ۲۸۴ وکیل میرزا محمد خان داد محمد خان گزیتی -گلستان       
 

 ۲۸۵ محمد ظریف خان داد محمد خان گزیتی -گلستان       
 

 ۲۸۶ محمد صدیق خان حاجی محمد شریف خان گزیتی -گلستان       
 

 ۲۸۷ شیرعلی حاجی محمد شریف خان گزیتی -گلستان       
 

 ۲۸۸ عبدال   گزیتی -گلستان       
 

 ۲۸۹ ملک انور طوطی خان گزیتی -گلستان  ۵۸ ملک قریه  
 

 ۲۹۰ محمد یوسف خان   ئیغوزه -گلستان       
 

 ۲۹۱ حاجی عبدالوهاب   گلدره -گلستان  ۴۰    
 

 ۲۹۲ ملک محمد انور خان محمد زمان خان گلدره -گلستان    ملک قریه  
 

 ۲۹۳ عبدالوهاب   کتلک -گلستان       
 

۱۷/۶/۱۳۶۱  ۲۹۴ انجنیر میرویس   گلستان   اعدام 
 

 ۲۹۵ میرزا  احمد خان   گلستان     
 

 ۲۹۶ عبدالرازق خان لرحمان خانعبدا بکواه، قاسم آباد ۳۳    
 

 ۲۹۷ عبداهلل خان آغا محمدحاجی آبادبکواه، علی ۴۲    
 

 ۲۹۸ مال ظریف ییږمی بکواه، جوی سفید ۳۷ مال  
 

 ۲۹۹ عبدالصمد محمد اسرائیل بکواه، جوی سفید ۳۷    
 

 ۳۰۰ دین محمد محمد موسی بکواه، جوی سفید ۳۱    
 

 ۳۰۱ عبیداهلل اجی صدیقح بکواه، غازی آباد ۴۳    
 

 ۳۰۲ یارو خان حاجی بادارخان بکواه، قلندر آباد ۴۵    
 

 ۳۰۳ حاجی محمدعمر خان حاجی عبدالعزیز خان بکواه، غازی آباد ۴۱    
 

 ۳۰۴ میا گل محمد شاه بکواه، مرجه ۴۲    
 

 ۳۰۵ خدا رحیم لعل محمد بکواه، سیاه قلعه ۲۹    
 

 ۳۰۶ رستم میر حاتم بکواه، حسین آباد ۴۷    
 

 ۳۰۷ مهربان محمد یوسف بکواه، کوره گز ۳۹    
 

۱۲/۶/۱۳۵۸  ۳۰۸ ساعت محمد شیر محمد بکواه، جوی سفید ۴۱   
 

۶/۶/۱۳۵۸  ۳۰۹ عبدالعزیز صالح محمد بکواه، جوی سفید ۳۹   
 

۲۳/۵/۱۳۵۸  ۳۱۰ حیدر حاجی محمد رحیم بکواه، جوی سفید ۲۸   
 

۲۶/۵/۱۳۵۸  ۳۱۱ عبدالخلیل عبدالمجید نزگان پرچمن، ۲۷   
 

۱۷/۵/۱۳۵۸  ۳۱۲ عبداهلل عبدالحق پرچمن، برفشار ۲۲   
 



11 

 

 

 

 

 

 

 همبستگی افغانستانحزب 
www.hambastagi.org 

rginfo@hambastagi.o 

www.fb.com/hambastagi 

 

۱۲/۶/۱۳۵۸  ۳۱۳ محمد اسلم محمد علم پرچمن، برفشار ۴۷   
 

۷/۲/۱۳۵۸  ۳۱۴ محمد علم محمد اسلم پرچمن، برفشار ۲۵   
 

۷/۲/۱۳۵۸  ۳۱۵ میراحمد یعقوب پرچمن، نزگان ۳۱   
 

۷/۲/۱۳۵۸  ۳۱۶ فتح محمد ارباب محمد موسی ن، برفشارپرچم ۸۵   
 

۷/۲/۱۳۵۸  ۳۱۷ حضرت شهاب الدین جان محمد جانحضرت مولوی غوث تولیپرچمن،  ۳۰   
 

 ۳۱۸ عبدالقادر جان حضرت شهاب الدین جان تولیپرچمن،  ۵۰   ۱۳۵۸ثور 
 

 ۳۱۹ حاجی شمس الحق جان سید عبدالقیوم جان پرچمن، تخت رحمن ۳۵   ۱۳۵۸ثور 
 

 ۴۰   ۱۳۵۸ور ث
خرم -پرچمن، مشکانها

 جان
 ۳۲۰ عبداهلل خان گل محمد

 
 ۳۲۱ عبدالباقی جان حضرت بهاوالدین جان تولیپرچمن،  ۵۰   ۱۳۵۸ثور 

 
۶/۶/۱۳۵۸  ۳۲۲ مولوی سید عبداهلل سید عثمان پرچمن، تخت رحمن ۴۲   

 
 ۳۲۳ حاجی سیدحسن سید میرغوثی پرچمن، تخت رحمن ۶۵    

 
 ۳۲۴ حاجی محمد حاجی امیر ، تخت رحمنپرچمن ۳۶    

 
 ۳۲۵ عبداهلل عبدالحق پرچمن، گمرک      

 

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



