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ِ  ها هظلَم ّوَطٌاى لیست ِ  که  بصهَی  ( 1009جٌهَیی   1) 9731 جهدی  91 تهایی   به

 .گردیدًد عام قتل باهیاى ٍالیت یکاٍلٌگ ٍلسَالی دی ٍحطی طالباى تَسط جوعی دستِ

 ٍ اعضها  طریق از «افغاًستاى ّوسبتگی حسب» ٍ ًیست کاهل ٌَّز لیست ایي هتاسفاًِ

 تصهاٍیر  با ّوراُ دیگری فرصت دی ًوَد کاهل آًرا تا داید تالش یکاٍلٌک دی َّادایاًص

 تا سٌدی باضد برای هحاکوِ ٍ هجازا  عاهلیي ایي فاجعِ. داد خَاّد اًتطای قرباًیاى

 
 

 ضْاد  لههح تهًَهسک دهٍل نهاس ضوایُ

یه ًی چوي زٍآتی زاز حسیي اتراّین  1  

علی زرُ تَم حیسرورتالیی اتراّین  2 علی زرُ   

علی زرُ علی زرُ جوه حیسرورتالیی اتراّین  3  

وٌه زّي عیسی اتراّین  4 یه ًی   

تازار پشت هٌسیه هحوس احوس  5  

هشىیي تیسُ جْاًگیرشاُ احوسشاُ  6 شَراب زّي   

علی زرُ صوسی حسیي غالم حسیيزاستا  7  

یه هروسًی آذٌساى حسیي هحوسسیس  اسساهلل  8  

علی زرُ لاشغَلِ آذٌس غالم اسساهلل  9 علی زرُ   

علی زرُ آذًَس غالم اسساهلل  11 علی زرُ   

یه ًی ولیگاى هیرزاعلی اسساهلل  11  

تازار پشت شرشری احوسزٍار اصغر  12  

یه ًی شرشری اوثر اصغر  13  
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یه ًی گرزتیس اتراّینسیس  اًیسِ  14  

علی زرُ علی زرُ سن احوسسیس  تمی  15  

یه ًی گرزتیس هحوسسیس  جعفر  16  

علی زرُ اسحك چوي  17 علی زرُ   

ذاًِ وتِ هیرزا شاُ اسوعیل حاجی  18 شَراب زّي   

علی زرُ ًیطاق تیس سرخ عَض صازق حاجی  19  

علی زرُ ًٌْگ شاُ للعِ هحوس غالم حاجی هحوس حاجی  21  

هشىیي تیسُ عیلااسوسیس  اهلل حثیة  21 شَراب زّي   

 فیرٍزتْار فیرٍزتْار حسیي غالم اهلل حثیة  22

علی زرُ علی حسیي زٍار حثیة  23 علی زرُ   

علی زرُ هحوسحسیي حسي  24 علی زرُ   

علی زرُ رٍیِ پس غارن هحوساهیي رضاء حسي  25  

علی زرُ ذسهت ترش حسیي  26 علی زرُ   

علی زرُ وشتِ ّسارُ اتراّین علی حسیي  27  

علی زرُ تَم ذسازاز علی حسیي  28 علی زرُ   

تازار پشت هٌسیه لاسن حىین  29  

یه ًی سرخ زُ تیگ اسوعیل اهلل حیات  31  

علی زرُ هشىیي تیسُ هحوسحسیي اهلل حیات  31  

علی زرُ لرسی علی حسیي حیسر  32  

علی زرُ تْار فیرٍز عثساهلل ذالك  33  

 یه ًی چوي زٍآتی اسوعیل ذسازاز  34

 چوي چوي زٍآتی اسوعیل ذسازاز  35

علی زرُ پسرٍیِ غارن . ظفر ذلیفِ  36  

علی زرُ هحوستالر زاٍز  37 علی زرُ   

علی زرُ ظْراب اتَالحسي رضا  38  

علی زرُ هٌسیه زٍلت رضا  39  

علی زرُ وشىه هحوسسیس  رلیِ  41  

تازار پشت لیلَر پٌاُ علی شاُ ی زٍجِ  41  

علی زرُ هشىیي تیسُ هحوسسیس  سعیسُ  42  

تازار پشت هٌسیه علی حسیي سىٌسر  43  

ذاًِ وتِ حسیي احوس اتراّینسیس   44 شَراب زّي   

هشىیي تیسُ عَضسیس  اتراّینسیس   45 شَراب زّي   

تازار پشت وشىه یعمَبسیس  اتراّینسیس   46  
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هشىیي تیسُ جاى علیسیس  اتَالماسنسیس   47 شَراب زّي   

علی زرُ علی زرُ جوه اسحكسیس  احوسسیس   48  

علی زرُ آذٌساى اهلل حثیةسیس  احوسسیس   49  

هشىیي تیسُ هحوسسیس  احوسسیس   51 شَراب زّي   

یه هروسًی آذٌساى اهلل حثیةسیس  احوسشاُسیس   51  

شَراب زّي هشىیي تیسُ علیسیس  هیر اساهِسیس   52  

ذاًِ وتِ عطا شاُ اسساهللسیس   53 شَراب زّي   

ذاًِ وتِ احوسسیس  عیلااسوسیس   54 شَراب زّي   

یه ًی ترچی زُ اوثرشاُسیس  اصغرسیس   55  

تازار پشت وشىه حسي غالمسیس  «ازّر» افضلسیس   56  

علی زرُ علی زرُ جوه هحوسسیس  الثالسیس   57  

 یه هروسًی ذاًِ وتِ حسیيسیس  اوثرسیس   58

تازار پشت گٌثسی رضاءسیس  اوثرسیس   59  

شَراب زّي هشىیي تیسُ علی هحوسسیس  اوثرسیس   61  

هشىیي تیسُ عسىرسیس  هعلن اوثرسیس   61 شَراب زّي   

هشىیي تیسُ عثسالحسیيسیس  اورمسیس   62 شَراب زّي   

هشىیي تیسُ اتَالحسيسیس  اهیرسیس   63 شَراب زّي   

علی زرُ ذاًِ وتِ هیرزاحسیيسیس  اهیرسیس   64  

ذاًِ وتِ هیرزا شاُ اهیرسیس   65 یه هروسًی   

هشىیي تیسُ حسيسیس  اهیيسیس   66 شَراب زّي   

هشىیي تیسُ عیسیسیس  اهیيسیس   67 شَراب زّي   

تازار پشت وشىه هَسیسیس  اهیيسیس   68  

ذاًِ وتِ هحوسزٍارسیس  اًَرسیس   69 شَراب زّي   

علی زرُ رضاءسیس  جَازسیس   71 علی زرُ   

شَراب زّي هشىیي تیسُ ترش هحوسسیس  جَازسیس   71  

ذاًِ وتِ حسیي احوسسیس  (یلٍ) اهلل حثیةسیس   72 شَراب زّي   

تازار پشت وشىه اهلل حثیةسیس  حسيسیس   73  

ذاًِ وتِ حسیيسیس  حسيسیس   74 شَراب زّي   

علی زرُ علی زرُ هحوسورتالییسیس  علَی حسيسیس   75  

تازار پشت غازی اسحكسیس  حسیيسیس   76  

هشىیي تیسُ حسیي هیرزاسیس  ذازمسیس   77 شَراب زّي   

ذاًِ وتِ «حسیٌی» احوسسیس  ذرمسیس   78 یه هروسًی   

تازار پشت وشىه واظنسیس  زٍزاٍسیس   79  



(9731جدی  91لیست قرباًیاى قتل عام یکاٍلٌک )                                                                                              4 

 

 www.hambastagi.org                                                                   ان ـانستـگی افغـزب همبستـح

ذاًِ وتِ اسحك شاُ ٍزٍزاسیس   81 شَراب زّي   

تازار پشت وشىه حسي غالمسیس  اهلل رحوتسیس   81  

علی زرُ شیریي چشوِ احوس هیر شاُ رسَلسیس   82  

هشىیي تیسُ اتَالحسيسیس  رضاءسیس   83 شَراب زّي   

علی زرُ علی زرُ واظنسیس  سرٍرسیس   84  

ذاًِ وتِ هیرهحوسسیس  سرٍرسیس   85 یه هروسًی   

تازار پشت وشىه اسحك شاُ سرٍرسیس   86  

علی زرُ حسیي هحوسسیس  عسیس سلطاىسیس   87 علی زرُ   

علی زرُ آذٌساى سرٍرسیس  شاُسیس   88  

هشىیي تیسُ عسىرسیس  صفسرسیس   89 شَراب زّي   

 تازار پشت وشىه اسحكسیس  طالةسیس   91

شَراب زّي هشىیي تیسُ حسیي غالمسیس  عثسالحویسسیس   91  

یه هروسًی آذٌساى حسیي شاُ عثسالحویسسیس   92  

ذاًِ وتِ حسي هیرزا عثسالرحینسیس   93 یه هروسًی   

هشىیي تیسُ جْاًگیرشاُسیس  عثساهللسیس   94 شَراب زّي   

تازار پشت گٌثسی حسیي ولة عثسالَاحسسیس   95  

علی زرُ یعمَبسیس  اذاللی سیس عسیساهلل  96 علی زرُ   

هشىیي تیسُ هْسیسیس  عظینسیس   97 شَراب زّي   

یه هروسًی آذٌساى جَازسیس  علنسیس   98  

هشىیي تیسُ حسيسیس  علنسیس   99 شَراب زّي   

علی زرُ تْار فیرٍز زاٍزذاى علیسیس   111  

تازار پشت گٌثسی حسیي ولةسیس  علیسیس   111  

علی زرُ ًیه سرآسیاب هحوسحسیيسیس  علیسیس   112  

 شَراب زّي هشىیي تیسُ ترش هحوسسیس  حسیي علیسیس   113

علی زرُ پسرٍیِ غارن واظن حسیي علیسیس   114  

ذاًِ وتِ «حسیٌی» احوسسیس  علیجاىسیس   115 یه هروسًی   

تازار پشت تْار فیرٍز شاُسیس  علیشاُسیس   116  

 فیرٍزتْار ذاًِ وتِ حسيسیس  عَضسیس   117

علی زرُ ذاًِ وتِ حسيسیس  عَضسیس   118  

ذاًِ وتِ هحوسسیس  عَضسیس   119 یه هروسًی   

تازار پشت هشىیي تیسُ ًَرسیس  عَضسیس   111  

ذاًِ وتِ هحوس شاُ عَضسیس   111 یه هروسًی   

هشىیي تیسُ سرٍرسیس  عیسیسیس   112 شَراب زّي   
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تازار پشت وشىه یعمَبسیس  حسي غالمسیس   113  

هشىیي تیسُ اهیرذاى حسیي غالمسیس   114 شَراب زّي   

یه هروسًی آذٌساى حسیي غالمسیس  لاسنسیس   115  

ذاًِ وتِ حسيسیس  طثیثی لاسنسیس   116 شَراب زّي   

علی زرُ سرآسیاب هحوسسیس  آلا گلسیس   117  

هشىیي تیسُ هَسیسیس  هحسيسیس   118 شَراب زّي   

تازار پشت وشىه احوسسیس  هحوسسیس   119  

 تازار پشت سرآسیاب اسوعیلسیس  هحوسسیس   121

علی زرُ لیلَر علی حسیيسیس  هحوسسیس   121  

شَراب زّي هشىیي تیسُ سىٌسرسیس  هحوسسیس   122  

هشىیي تیسُ عثساهللسیس  هحوسسیس   123 شَراب زّي   

علی زرُ تَم اوثر علیسیس  هحوسسیس   124 علی زرُ   

 علی زرُ علی زرُ سرتَم هحوسحسیيسیس  هحوسسیس   125

تازار پشت تْار فیرٍز عطا شاُ هحوسسیس   126  

علی زرُ هحوسحسیي هحوسسیس   127 علی زرُ   

علی زرُ اتَالفضلسیس  علی هحوسسیس   128 علی زرُ   

شَراب زّي هشىیي تیسُ ذازمسیس  علی هحوسسیس   129  

علی زرُ یارُ للعِ . هحوسزٍارسیس   131  

علی زرُ سرلَل ورگاُ . هحوسعلیسیس   131  

تازار پشت گٌثسی حیسرسیس  هحوسعلیسیس   132  

ذاًِ وتِ احوسسیس  هحوَزسیس   133 شَراب زّي   

ذاًِ وتِ ّاشنسیس  هْسیسیس   134 یه هروسًی   

هشىیي تیسُ صفسرسیس  علی ریهسیس   135 شَراب زّي   

یه هروسًی آذٌساى حسیي غالمسیس  هَسیسیس   136  

تازار پشت وشىه علی حسیيسیس  هیرحسیيسیس   137  

ذاًِ وتِ هیرزاحسیي شاُ ًاصرسیس   138 شَراب زّي   

ذاًِ وتِ هحوسحسیي شاُ ًثیسیس   139 یه هروسًی   

هشىیي تیسُ هحوسسیس  ُسیس   141 شَراب زّي   

تازار پشت وشىه حسي غالمسیس  ّاشنسیس   141  

ذاًِ وتِ ترش هحوس شاُ ّاشنسیس   142 یه هروسًی   

علی زرُ آذٌساى هیراحوسشاُسیس  یحیسیس   143  

یه هروسًی آذٌساى عیلااسوسیس  یعمَبسیس   144  

شَراب زّي ذاًِ وتِ هیرزاحسیي شاُ ایَب شاُ  145  
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علی زرُ آذٌساى یَسفسیس  حسیي شاُ  146  

هشىیي تیسُ عَضسیس  ظفر شاُ  147 شَراب زّي   

ذاًِ وتِ حیسر شاُ هَسی شاُ  148 شَراب زّي   

علی زرُ صوسی . سرٍر شید  149  

 شرشری شرشری اتراّین حاجی عثاس  151

علی زرُ ًٌْگ شاُ للعِ هحوس غالم حاجی عثاس  151  

علی زرُ حسیي گرزی عثاس  152 علی زرُ   

هشىیي تیسُ ظفر شاُ عثسالحسیي  153 شَراب زّي   

یه هروسًی آذٌساى احوسشاُ عثسالحویس  154  

علی زرُ یه ًی عمیل عثسالرالك  155  

تازار پشت علی زرُ احوس عثساهلل  156  

علی زرُ علی زرُ لاشغَلِ احوس عثساهلل  157  

وٌه زّي ذسازاز عثساهلل  158 یه ًی   

ذاًِ وتِ عَض شاُ عظین  159 یه هروسًی   

 علی زرُ علی زرُ ًشر واظن عظین  161

تازار پشت لرسی علی زیسار جوعِ علی  161  

علی زرُ علی زرُ ًَجَی صفر رضا علی  162  

 علی زرُ علی زرُ تَم اوثر علی شاُ ظفر علی  163

 فیرٍزتْار فیرٍزتْار هحوسرضاء عَض  164

علی زرُ زیَار سرخ هحوس فیض حاجی عیسهحوس  165  

تْار فیرٍز غالهحسیي عیسی  166 تازار پشت   

تازار پشت وٌگ زّي حسیي ذازم حسیي غالم  167  

علی زرُ سرلَل للعِ وتِ . علی غالم  168  

تازار پشت سفیسن تٌگ هحوسعلی فمیرحسیي  169  

 فیرٍزتْار ذاًِ وتِ حسيسیس  لاسن  171

تازار پشت علی زرُ اوثر علی لرتاى  171  

یه ًی وٌه زّي ذسازاز ورین  172  

تازار پشت گٌثسی جعفرتای هحوس  173  

یه ًی وشتِ ّسار هحوسعلی هحوس  174  

یه ًی تغله هیرزا هحوس  175  

علی زرُ هٌسیه هیرزا هحوس  176  

 علی زرُ علی زرُ ساهیرن ًثی هحوس  177

تازار پشت وشىه حسي غالمسیس  حسي هحوس  178  
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تْار فیرٍز هحوستمی شید هحوساهاى  179 تازار پشت   

 علی زرُ علی زرُ شاهیرن ًثی هحوستالر  181

علی زرُ اوثر علی شاُ هحوسپیواى  181 علی زرُ   

 علی زرُ علی زرُ هحوسعلی هحوسحسي  182

علی زرُ ًٌْگ شاُ للعِ . هحوسحسیي  183  

علی زرُ لاشغَلِ ترات هحوسحسیي  184  

علی زرُ لاشغَلِ زاراب هحوسحسیي  185 علی زرُ   

تازار پشت گٌثسی حسیي علی هحوسحسیي  186  

علی زرُ هٌسیه حسیي غالم هحوسحسیي  187  

علی زرُ هٌسیه حسیي غالم هحوسحسیي  188  

تازار پشت شرشری عطاء هحوسذاى  189  

علی زرُ علی زرُ هحوستالر زٍهحوسزاٍ  191  
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