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 2022سپتامبر   14چهارشنبه                                              خپلواکی  –استقالل          

 جنایات احمد شاه مسعود تنها در درۀ پنجشیر شمۀ از 

 انتشار یافته بود(  "سید موسی عثمان هستی ")این لیست قربانیان سالها قبل توسط زنده یاد  

در ذیل از جملۀ این سرفرازان و قربانیان جنایت هولناک باند اخوانی احمدشاه مسعود منافق، نامرد  "  

مشت نمونۀ خروار نام برده و یاد می کنیم و محل زادگاهشان را به اساس تقسیمات اداری همان  ،  

ستقیم  قتل کدام اشخاص م  در  اسید که احمدشاه مسعود ن بش  وقت کشور می آوریم: بخاطری که بهتر

 : افغانستان تقدیم کردم  عالقمندان تاریخ معاصر  دگان و نخوان  خدمت را  این لست . اشت دست د 

الحاج پهلوان احمد جان صدیق فرزند جگرن محمد صدیق قهرمان کشتی و قبالً رئیس ملی المپیک   -1

  افغانستان از قریۀ سفید چهر ولسوالی پنجشیر والیت پروان )فعالً والیت پنجشیر(.

 معلم کرام الدین فرزند مال محمد از قریۀ ملسپۀ بازارک ولسوالی پنجشیر والیت پروان.  -2

به   پهلوان احمد جان در جریان درگیری در سفید چهر  کاکای  محمد غفار فرزند احمد بیگ پسر 

 شهادت رسید. 

قریه گالب  کارگر "لودر کار" در پروژۀ حفظ و مراقبت سالنگ ها. از     قل محمد فرزند حبیب للا  -3

 ( به شهادت رسید. 6  -7همراه نفرات شماره)    خیل در درۀ پارنده به 

تاج محمد فرزند غوله مرزا از قریۀ سنگی خان ولسوالی پنجشیر والیت پروان. باسواد. قبل از   -4

 شهادت دهقان. 

ۀ  ( دارالعلوم کابل. از قریۀ الله خیل منطق  14قاضی محمد عظیم فرزند محمد ابراهیم فارغ صنف )   -5

 درۀ ولسوالی پنجشیر. 

دانشکدۀ -6 امیر محصل  درۀ    (ځیپوهن )غالم حسین فرزند محمد  از قریۀ گالب خیل منطقۀ  ادبیات. 

 ولسوالی پنجشیر. 

 محمد مراد فرزند محمد محسن از قریۀ جهرعلی منطقۀ درۀ ولسوالی پنجشیر.  -7
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 ".                     "   امرالدین فرزند نجم الدین دهقان از  -8

 ند سلطان. فارغ دانشکدۀ ادبیات. از قریه گالب خیل منطقۀ درۀ ولسوالی پنجشیر. ز دین فرمعلم محمد   -9

 ( از قریه قلعۀ ترخه منطقۀ درۀ ولسوالی پنجشیر.  12محمد صادق فرزند بلند خان فارغ صنف )   -10

پنجشیر. به  آهنگرپور ولسوالی     مال عبدالجلیل فرزند محمد افضل از قریۀ باباعلی پدر عبدالحفیظ -11

 جرم پدر حفیظ بودن. 

صنف   -12 فارغ  پنجشیر.  ولسوالی  باباعلی  قریۀ  از  محمد  مرزا  مال  فرزند  نور  محمد    14معلم 

 دارالمعلمین پروان. 

لیسه صنایع کابل. از قریۀ    عبدالفاروق فرزند نیک محمد برادر زاده وکیل اختر محمد خان. متعلم  -13

 باباعلی ولسوالی پنجشیر. 

لنگر خان. نواسۀ کاکای وکیل مذکور. از قریه باباعلی فارغ صنف نهم. ولسوالی  ق فرزند  زارمحمد   -14

 پنجشیر. 

 نظر محمد فرزند سکندر. قبالً مأمور دولت. از قریۀ کرامان منطقۀ درۀ ولسوالی پنجشیر.  -15

(. قبالً مأمور دولت. از قریۀ کرامان منطقۀ درۀ ولسوالی    12جانگل فرزند امیرخان فارغ صنف )   -16

 .پنجشیر

 ( از قریۀ کرامان منطقۀ درۀ ولسوالی پنجشیر.  12محمد اکبر فرزند عبدالجلیل متعلم صنف )   -17

 ولسوالی پنجشیر.    دولت خان فرزند سید محمد. دهقان. از قریۀ پسگران  -18

 ولسوالی پنجشیر.    از قریۀ پسگران   (  12بابه خان فارغ صنف )    محمد نعیم فرزند  -19

 .عبدللا خیل منطقۀ دره ولسوالی پنجشیر  قریۀ تنخو درۀمحمد رازق فرزند سیدخان از  -20

عبد الرحیم فرزند محمد کریم از قریۀ سفید چهر ولسوالی پنجشیر. بعد از مدت چند ماه زندانی   -21

 بودن در منطقۀ دره، به شکل انفرادی به شهادت رسید. 

 پنجشیر. ولسوالی     انجنیر محمد عمر فرزند احمد دین از قریۀ ملسپۀ بازارک -22

 محمد صدیق فرزند... از قریۀ ملسپۀ بازارک ولسوالی پنجشیر.  -23

دستگیر شد. ولسوالی   -24 از عروسی اش  پاراخ رخه. سه روز پس  قریۀ  از  فرزند...  الدین  شمس 

 پنجشیر. 

 .علم آغا گل فرزند... ولسوالی پنجشیر والیت پروان -25

 .معلم خواجه مرزا فرزند... ولسوالی پنجشیر والیت پروان  -26



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

محمد ایوب فرزند آغامیر خان از قریۀ باباعلی توسط رژیم خلقی در تپه های گل غوندی بر    معلم -27

 فراز شهر چاریکار مرکز والیت پروان به شهادت رسید. 

 جاودانه باد یاد این سرفرزان تاریخ و کشته گان دست خون آلود اخوان! 

ام" در کمر های بلند هندوکش  ی مرتفع تر از مزار" جاودانه گان گمنازندان "چاه آهو" در نقطه  

 .قرار دارد 

  
 و جاسوسان خاد در درۀ پنجشیر)عکس مربوط نوشتۀ باال نبوده و از گوگل اخذ گردیده است( احمد شاه مسعود در کنار عساکر اشغالگر روسی


