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 11تر 1 له : و شمیرهد پاڼ 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیکنه، ده  لیکوال په غاړهدلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د : یادونه

 
 

  

   ۲۰۱۹/ ۱۰/ ۰۷                                           فرستنده رحمت آریا
  

 خلق و پرچم جنایات رهبری

 

 شهادت رسیدند   دستګیر و به و پرچمی ها  توسط خلقی ها 1358-1357لست محصلین که در سال
 نرخ د انجنیرۍ محصل  -شیرهللا سلطان محمد میدان   ۲
 صفی هللا عبدالحلیم وردک د شرعیاتو محصل/ محصل شرعیات  ۴

 کوهستان د کرهنې د پوهنڅي محصل/ محصل زراعت  -عبدالفتاح عبدالحکیم پروان  ۱۹
 ن د حقوقو د پوهنڅي محصل/ محصل حقوق عبدي محمد / عیدي محمد؟ توره خان بدخشا ۲۰
 زیر خوازک خوازک وردک د ننگرهار د طب د پوهنځي محصل/ محصل طب ننگرهارخان و ۲۲
 بسم هللا ؟ ؟ د حقوقو د پوهنځي د دریم کال محصل/ محصل صنف سوم پوهنځی حقوق  ۷۶

 محمد عارف عبدالظاهر وردک محصل  ۱۱۹
 تخنیک -قاضی محمد مقدس کونړ محصل  ۱۴۲
 تخنیک -محمد هللا محب هللا بغالن محصل  ۱۴۳
 محمد رحیم سید محمد پکتیا د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل ادبیات ۱۵۵
 احمد موجب محمد حفیظ ؟ د ننگرهار طب محصل/ محصل طب ننگرهار ۱۷۴
سند اصلی سفید گذاشته   صالح محمد خټک په اصلي سند کې دغه ځای یعنی د پالر د نامه ځای سپین دی/ جای نام پدر در  ۲۱۱

 شده است وردک محصل 
 محمد آغه د پولیتخنیک محصل / محصل پولیتخنیک -محمد طاووس لنگر خان لوگر  ۲۳۰
 عبدالقادر میر فقیر کوهستان محصل  ۲۶۵
 تخنیک ۲نورهللا اصیل خان پکتیا د تخنیک د دویم کال محصل/ محصل صنف  ۲۹۹
 انجنیری ۲صل صنف جنیرۍ د پوهنځې ددویم کال محصل / مح محمد همایون محمد رضاء کندهار د ان  ۳۰۵
پغمان د دریم کال محصل/ محصل صنف سوم ) په اصلی سند کې نه دی ویل چې چې د کوم   -احمد شاه محمد عارف کابل   ۴۱۶

 پوهنځي محصل/ در سند اصلی ذکر نیست که محصل کدام پوهنځی 
 د پوهنځي محصل / محصل پوهنځی حقوق  چهاردهي د حقوقو -فضل هللا محمد نوروز کابل   ۴۲۰
 سم نه لوستل کیږي نورخان تخار د دارالمعلمینو محصل/ محصل دارالمعلمین  -حنان؟ / شبیر خان؟  عبدال ۴۴۲
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 11تر 2 له : ڼو شمیرهد پا

 german.de-alat@afghanmaq  وږ سره اړیکه ټینگه کړئله م ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ه ده زې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړدلیکنې د لیکنی: یادونه

 

 محمد یاسین محمد سرور ؟ د تربیوي مخابراتو محصل/ محصل تربیوی مخابرات  ۴۴۵
 یتخنیکرشید احمد شمس الدین تخار د پولیتخنیک محصل/ محصل پول ۴۴۸
 رنرۍ محصل/ محصل وترنریعبدالمناف عبدالمنان ننگرهار د وت  ۴۶۵
 عبدالحکیم گل احمد پروان د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل ادبیات ۴۷۱
 نجیب هللا غالم حسین کابل محصل  ۴۷۲
 نظر محمد سلطان محمد کندهار محصل  ۴۷۴
 محمد اسحاق عبدالقادر بغالن محصل  ۴۷۵
 محصل صنف سوم حقوق  /کال محصل  ۳حقوقو د پوهنځي د پلخمري د  -غالن نوروز گل احمد ب  ۵۱۶
 محمد ظاهر گل نبي ننگرهار د کرني د پوهنځي د دریم کال محصل/ محصل صنف سوم زراعت  ۵۲۵
 ادبیات  ۳کال محصل/ محصل صنف  ۳مجاهد محمد ابراهیم هلمند د ادبیاتو د پوهنځي د  ۵۶۰
 ادبیات  ۳ل صنف کال محصل/ محص ۳ښــیوه د ادبیاتو د پوهنځي د  -شیر افضل شیر محمد ننگرهار  ۵۶۱
 تازه گل خیر گل وردک د کرنې د پوهنڅي محصل/ محصل زراعت ۵۶۲
 ببری گل ناصر گل، مشهور په سحر گل پکتیا د کرنې د پوهنڅي محصل / محصل زراعت  ۵۶۳
 عبدهللا مصطفی بادغیس محصل  ۶۷۷
 داؤود خدابخش جاغوري محصل  ۶۸۷
 ال علي محمد عیسی جاغوري محصل قب ا ۶۸۸
 علي احمد جاغوري محصل علي داد  ۶۸۹
 کوچی محصل  -محمد ابراهیم داد محمد غزني  ۷۵۲
 خواجه گل خواجه دوست محمد کابل محصل  ۸۱۵
 گل محمد آقا محمد میدان ښار د پولیتخنیک دریم کال محصل/ محصل صنف سوم پولیتخنیک ۸۱۶
 یتخنیک محصل صنف اول پول ولیتخنیک د لومړي کال محصل/امین هللا رحمت پنجشیر د پ  ۸۲۵
 ؟ ۲نیاز محمد عیدي محمد بدخشان د پوهنتون د دویم کال محصل / محصل صنف  ۸۸۴
 محمد عظیم حیدر فاریاب د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي محصل / محصل ادبیات  ۸۹۴
 پوهنځي محصل / محصل ادبیات عبدالغفار محمد کریم فراه د کابل پوهنتون د ادبیاتو د  ۸۹۵
 الوهاب پروان د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي محصل / محصل ادبیات عبدالرقیب عبد ۸۹۶
 نجراب د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي محصل / محصل ادبیات -عبدالحفیظ شاه باز کاپیسا  ۸۹۷
 محصل / محصل ساینس   محمد صفر محمدجان کونړ د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي ۸۹۸
 خوگیاڼي د کابل پوهنتون د زراعت د پوهنځي محصل / محصل زراعت  -ننگرهار سید پادشاه سید قاسم  ۸۹۹
 محمد تواب عبدالمحمد وردک د میخانیکي انستیتیوت محصل / محصل انستیتوت میخانیکی ۹۰۰
   سید شاه سید محمد رضاء ؟ د انجنیرۍ د پوهنځې محصل/ محصل انجنیری  ۹۰۵
 نځې محصل / محصل انجنیری عبدالصادق عبدالخالق ؟ د انجنیرۍ د پوه ۹۰۷
 سپین گل سبا جان ننگرهار د وترنري د پوهنځې محصل/ محصل وترنری   ۹۰۸
 محمد همایون عطاء محمد کابل د انجنیرۍ د پوهنځې محصل/ محصل انجنیری   ۹۰۹
 ې محصل/ محصل ادبیات  خواجه عبدالعزیز خواجه میر اسلم ؟ د ادبیاتو د پوهنځ ۹۱۳
 ب ؟ د ادبیاتو د پوهنځې محصل/ محصل ادبیات محمد قاسم محمد ایو ۹۱۴
 میرزا خان عزیز خان بدخشان د بدني تربیت د انستیتیوت محصل/ محصل تربیت بدنی ۹۱۵
 مقر د دارالعلومو محصل/ محصل دارالعلوم   -اخترالدین شاه مراد غزني   ۹۲۵
 / محصل پوهنځی علوم   ر د ساینس د پوهنځې محصلغالم حیدر عبدالحسن لوگ ۹۳۰
 حفیظ هللا سید سعدهللا ننگرهار د ساینس د پوهنځې محصل / محصل علوم  ۹۳۱
 فضل الحق برات خان لوگر د شرعیاتو د پوهنځې محصل / محصل شرعیات  ۹۳۶
 دولت خان غالم ظاهر غزني محصل تخنیک   ۹۴۰
 پوهنځې محصل / محصل حقوق  مقبول احمد گل احمد ننگرهار د حقوقو د ۹۴۸
 خان کونړ د ادبیاتو د پوهنځې محصل/ محصل ادبیات   عبدالرحمن زینت ۹۵۳
 محمد نعیم محمد حنیف لغمان د ادبیاتو د پوهنځې محصل/ محصل ادبیات   ۹۵۴
 خوشحال عبداللطیف ماماخیل محصل  ۹۶۳
 محصل پوهنځی ادبیات   /خورد کابل د ادبیاتو د پوهنځې محصل   -غالم سلطان نصرهللا کابل   ۹۶۸
خیرخانه مینه د ابو حنیفې د مدرسې محصل )متعلم( / محصل )متعلم( مدرسه ابو    -حمد عیسی کابل  محمد طاهر صالحي م  ۹۶۹
 حنیفه
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 11تر 3 له : ڼو شمیرهد پا

 german.de-alat@afghanmaq  وږ سره اړیکه ټینگه کړئله م ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ه ده زې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړدلیکنې د لیکنی: یادونه

 

 ادبیات   ۳کال محصل/ محصل صنف  ۳عبدالحکیم نورالحق غزني د ادبیاتو د پوهنځې د  ۹۸۵
 ل سید محمدعمر سید علي اصغر ننگرهار محص  ۱۰۴۷
 عبدالمهدي سید محبوب بدخشان محصل  ۱۰۴۸
 شاه محمد خیر محمد ؟ محصل  ۱۰۵۱
 کارته چهار د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک -سید حشمت هللا سید هاشم کابل  ۱۰۵۴
 محمد طاهر عبدالصمد روزگان د انجنیرۍ د پوهنځې محصل/ محصل انجنیری  ۱۰۵۶
 تیتیوت محصل/ محصل انستییوت محاسبه گلبهار جبار قره باغ د محاسبې د انس ۱۰۵۷
 هللا حاجي محمد ؟ د انجنیرۍ د پوهنځې محصل/ محصل انجنیری  نقیب ۱۰۶۵
 چهاردهي د انجنیرۍ د پوهنځې محصل/ محصل انجنیری   -عطاء الحق عطاء محمد کابل   ۱۰۶۸
 تربیه معلم  ۱۳ټولگي محصل محصل صنف  ۱۳محمد اسمعیل غالم جیالنی کابل د ښوونکو د روزنې د  ۱۰۶۹
 د ساینس د پوهنځې محصل/ محصل ساینس  محمد نادر محمد وسیم ننگرهار ۱۰۷۴
 محمد شاه محمد اسلم لغمان د ادبیاتو د پوهنځې محصل/ محصل ادبیات  ۱۰۷۸
 کارته سه د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک  -عبداالحد عبدالستار کابل   ۱۰۸۹
 ولیتخنیک پغمان د پولیتخنیک محصل / محصل پ  -  محمد رؤوف / عبدالروؤف میرعلم کابل ۱۰۹۱
 عبدالقدیر سید ولي ننگرهار د محاسبې محصل/ محصل محاسبه  ۱۰۹۵
 امان هللا عزیز هللا ؟ د انجنیرۍ د پوهنځې محصل/ محصل انجنیری ۱۰۹۶
 محمد شریف عبدالواحد بدخشان د زراعت محصل/ محصل زراعت  ۱۰۹۹
 بیاتدبیاتو د پوهنځې محصل/ محصل ادنظر محمد نور محمد فاریاب د ا ۱۱۰۲
 بهادر سید آقا ننگرهار د طب محصل/ محصل طب سید  ۱۱۰۸
 ۱۳ټولگي محصل/ محصل صنف   ۱۳حیات هللا نصر هللا زابل د   ۱۱۱۴
 محمد ظاهر محمد انور شبرغان د ادبیاتو د پوهنځې محصل/ محصل ادبیات  ۱۱۱۹
 هار طب محصل/ محصل طب ننگرهارجاغوري د ننگر  -محمد کریم محمد یوسف غزنی  ۱۱۲۱
 دادخدا پنجشیر د ادبیاتو د پوهنځې محصل/ محصل ادبیاتعبدالغني  ۱۱۳۷
 محمد کبیر محمد قاسم ؟ د ادبیاتو د پوهنځې محصل/ محصل ادبیات ۱۱۳۹
 شاه ولي محمدکریم روزگان د بدني تربیت د انستیتیوت محصل/ محصل انستیتیوت تربیت بدنی ۱۱۴۲
 فارمسی  ۲کال محصل / محصل صنف   ۲د  نجراب د فارمسي د پوهنځې -مد کاپیسا  ید فدامحعبدالرش ۱۱۴۹
 محمد ظاهر محمد نواب پنجشیر د ساینس د پوهنځي محصل/ محصل پوهنځی علوم  ۱۱۶۲
 حقوق   ۲کال محصل / محصل صنف  ۲عبدهللا شهباز لغمان د حقوقو د پوهنځې د  ۱۱۶۶
 نتونکال محصل/ محصل صنف اول حربی پوه ۱پوهنتون د وزیرستان قیتان؟ پکتیا د حربي  ۱۱۷۰
 کال محصل/ متعلم صنف اول روغتیا پال  ۱زبیر غالم سخي ؟ د روغتیاپال د انستیتیوت د  ۱۱۷۹
 ادبیات  ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲نوربیگ غالم محمد لغمان د ادبیاتو د پوهنځې د  ۱۱۸۲
 انجنیری  ۳کال محصل / محصل صنف  ۳د  عبدهللا محمدحسین غزني د انجنیري د پوهنځې  ۱۱۸۶
 اداره صنعت  ۳قره باغ د صنعت د ادارې د انستیتیوت د دریم کال محصل/ محصل صنف  -االحد ولي محمد غزني  عبد ۱۲۰۸
 کټواز د صنعت د ادارې د انستیتیوت محصل/ محصل اداره صنعت  -احمدشاه خانو پکتیکا  ۱۲۰۹
 اداره صنعت   ۲ صل/ محصل صنف ادارې د انستیتیوت د دویم کال محسبحان محمد ایوب وردک د صنعت د  ۱۲۱۰
 اداره صنعت  ۲زرغون ښار د صنعت د ادارې د انستیتیوت د دویم کال محصل/ محصل صنف   -نور هللا رحمت هللا لوگر  ۱۲۱۱
 صنعت  اداره  ۲نظرمحمد محمداسحق میدان ښار د صنعت د ادارې د انستیتیوت د دویم کال محصل/ محصل صنف  ۱۲۱۲
 شرعیات   ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲اتو د پوهنځې د محمد بشیر محمد جان پنجشیر د شرعی  ۱۲۲۵
 غالم قادر غالم محمد ؟ د ادبیاتو د پوهنځې محصل / محصل ادبیات ۱۲۲۶
 سید محي الدین سید اصغر ؟ د طب د پوهنڅي د لومړي کال محصل/ محصل صنف اول طب  ۱۲۲۷
 اول طب مړي کال محصل/ محصل صنف ؟ د طب د پوهنڅي د لومحمد علي عبدالغفور   ۱۲۲۸
 محمد یاسین شمس الدین ؟ د طب د پوهنڅي د دریم کال محصل/ محصل صنف سوم طب  ۱۲۲۹
 نقیب هللا محمد ایوب ؟ د طب د پوهنڅي د دریم کال محصل/ محصل صنف سوم طب  ۱۲۳۰
 فارمسی  ۲محصل صنف افسر عبدالرزاق ؟ د فارمسي د پوهنڅي د دویم کال محصل/  ۱۲۳۱
 فارمسي د پوهنڅي د څلورم کال محصل/ محصل صنف چهارم فارمسی اسمعیل تاج محمد ؟ د   ۱۲۳۲
 فارمسی ۲رجب محمد علي ؟ د فارمسي د پوهنڅي د دویم کال محصل/ محصل صنف  ۱۲۳۳
 طب   ۲محمد داؤود محمد اسمعیل ؟ د طب د پوهنڅي د دویم کال محصل/ صنف صنف  ۱۲۳۴
 محصل/ صنف صنف چهارم طب د عثمان ؟ د طب د پوهنڅي د څلورم کال تین محمعبدالم ۱۲۳۵
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 11تر 4 له : ڼو شمیرهد پا

 german.de-alat@afghanmaq  وږ سره اړیکه ټینگه کړئله م ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ه ده زې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړدلیکنې د لیکنی: یادونه

 

 شاه ولي پیوند شاه ؟ د طب د پوهنڅي د دویم کال محصل/ صنف صنف دوم طب  ۱۲۳۶
 طب  ۵غالم محي الدین عبدالحمید ؟ د طب د پوهنڅي د پنځم کال محصل/ محصل صنف  ۱۲۳۷
 طب  ۲د پوهنڅي د دویم کال محصل/ صنف صنف سید جمال الدین سید خادم الدین ؟ د طب  ۱۲۳۸
 محمد طاهر محمد اکبر ؟ د ادبیاتو د پوهنځې محصل / محصل ادبیات ۱۲۳۹
 غالم ربی عبدالحمید ؟ د ادبیاتو د پوهنځې محصل / محصل ادبیات ۱۲۴۰
 ابوبکر عبدالمؤمن ؟ د اقتصاد د پوهنځې محصل / محصل اقتصاد ۱۲۴۱
 حصل اقتصادقتصاد د پوهنځې محصل / معبدهللا محمدهللا ؟ د ا ۱۲۴۲
 احمد شهزاده ؟ د اقتصاد د پوهنځې محصل / محصل اقتصادمیر  ۱۲۴۳
 زین الحق نور الحق لغمان د وترنرۍ محصل / محصل وترنری ۱۲۴۴
 فاروق عزیزالرحمن ننگرهار د حقوقو د پوهنځې محصل / محصل حقوق  ۱۲۴۵
 پوهنځې محصل / محصل حقوق  محمد اکرم قره جان مزارشریف د حقوقو د ۱۲۴۶
 محمد کندهار د کرنې د پوهنځې محصل / محصل زراعت  محمد قاسم فضل  ۱۲۴۷
 عبدالعلیم گل زاد بغالن د کرنې د پوهنځې محصل / محصل زراعت  ۱۲۴۸
 عبدالوکیل صاحب داد .؟ د اقتصاد د پوهنځې محصل / محصل اقتصاد  ۱۲۴۹
 د پوهنځې محصل / محصل اقتصاد محمد قاسم محمد عمر چغچران د اقتصاد  ۱۲۵۰
  -چې څوک ورباندې د اولزي یا داودزی گومان کوي  -اولیزي / اولزی )په اصلی سند کې داولیزی لیکلی دی محمد هالل  ۱۲۵۱

 در سند اصلی داولیزی نوشته که تصور اول زی یا داود زی بر آن میشود( ننگرهار د وترنرۍ محصل / محصل وترنری 
 وترنرۍ محصل / محصل وترنریمحمد لوگر د  عبدالستار گل ۱۲۵۲
 شرف الدین سعدالدین بدخشان د وترنرۍ محصل / محصل وترنری ۱۲۵۳
 عبدالغفور محمد علم هرات د وترنرۍ محصل / محصل وترنری  ۱۲۵۴
 محمد حلیم محمد شریف پروان د وترنرۍ محصل / محصل وترنری ۱۲۵۵
 ل / محصل وترنریمحمد آصف محبوب شاه پروان د وترنرۍ محص  ۱۲۵۶
 وگر د وترنرۍ محصل / محصل وترنریمحمد هاشم رحیم الدین ل ۱۲۵۷
 سید حسن سید مصطفی ننگرهار د وترنرۍ محصل / محصل وترنری  ۱۲۵۸
 مرسلین عبدالباقي کابل د انجنیرۍ د پوهنځې محصل / محصل انجنیری  ۱۲۵۹
 صل انجنیری نیک محمد عبدالصمد تخار د انجنیرۍ د پوهنځې محصل / مح  ۱۲۶۰
 پوهنځې محصل / محصل اقتصاد محمد قاسم محمد ؟ د اقتصاد د ۱۲۶۱
 طب   ۱عبدالغني محمد افضل ؟ د طب د پوهنڅي د لومړي کال محصل/محصل صنف  ۱۲۶۵
 طب  ۵حضرت گل نیاز گل ؟ د طب د پوهنڅي د پنځم کال محصل/محصل صنف  ۱۲۶۶
 کال محصل / محصل صنف سوم فارمسی  عبدالطیف نورمحمد ؟ د فارمسي د پوهنځې د دریم ۱۲۶۷
 ن شاه سید منورشاه ؟ د طب د پوهنځي د پنځم کال محصل / محصل صنف پنجم طب میرحسی  ۱۲۶۸
 طب  ۵کال محصل/ محصل صنف  ۵عبدالهادي محمد کریم ؟ د طب د پوهنڅي د  ۱۲۶۹
 محمدعلي عبدالغفور لغمان د طب د پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی طب  ۱۲۷۰
 محصل پوهنځی انجنیری  / الرؤوف لغمان د انجنیرۍ د پوهنڅي محصلیوم عبدعبدالق ۱۲۷۱
 نقیب هللا محمدایوب وردک د طب د پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی طب  ۱۲۷۲
 محمد اسمعیل تاج محمد تخار د فارمسي د پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی فارمسی  ۱۲۷۳
 محصل پوهنځی انجنیریعبدهللا غالم سرور هرات د انجنیرۍ د پوهنڅي محصل/  ۱۲۷۴
 لوگر د انجنیرۍ د پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی انجنیریحکیم شاه نصرالدین  ۱۲۷۵
 غالم حضرت غالم حیدر کابل د انجنیرۍ د پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی انجنیری  ۱۲۷۶
 دین محمد درمحمد بغالن د کرنې د پوهنځې محصل / محصل زراعت  ۱۲۷۷
 / محصل زراعت  ن د کرنې د پوهنځې محصل محب هللا مجیب هللا بغال ۱۲۷۸
 الم نبي گل داد ننگرهار د کرنې د پوهنځې محصل / محصل زراعت غ ۱۲۷۹
 عبدالغفار محمدنبي بغالن د ادبیاتو د پوهنڅي محصل/ محصل ادبیات ۱۲۸۰
 حمران/حیران/ عمران/جبران؟ خیرهللا هلمند د ادبیاتو د پوهنڅي محصل/ محصل ادبیات  ۱۲۸۱
 صل پوهنځی طب ه محمد شاه لغمان د طب د پوهنڅي محصل/ مح ب شاصاح ۱۲۸۲
 غالم سخي محمدنبي غزني د طب د پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی طب  ۱۲۸۳
 شاه محمود پیوند شاه پروان د طب د پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی طب  ۱۲۸۴
 حیدرشاه سیدنجف شاه ؟ بدخشان د ادبیاتو د پوهنڅي محصل/ محصل ادبیات  ۱۲۸۵
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 ې محصل / محصل زراعت نجیب هللا حبیب هللا بغالن د کرنې د پوهنځ ۱۲۸۶
 اسمعیل عیدي محمد بدخشان د ادبیاتو د پوهنڅي محصل/ محصل ادبیات ۱۲۸۷
 فضل هللا عبدالسالم زابل د ادبیاتو د پوهنڅي محصل/ محصل ادبیات ۱۲۸۸
 اعت  مصلح الدین؟ فضل الدین هرات د کرنې د پوهنځې محصل/ محصل زر ۱۲۸۹
 مسي د پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی فارمسی محمد عارف قربان علي ننگرهار د فار ۱۲۹۰
 عبدالقدیر سید فقیر لغمان د وترنرۍ د پوهنځي محصل/ محصل وترنری   ۱۲۹۱
 رحم الدین محمداسلم فراه د کرنې د پوهنځې محصل / محصل زراعت  ۱۲۹۲
 محصل وترنری محمد کریم محمدعارف بغالن د وترنرۍ محصل /  ۱۲۹۳
 دهار د وترنرۍ محصل / محصل وترنری کرام الدین حبیب الرحمن کن  ۱۲۹۴
 محمد شیر الالجان پروان د وترنرۍ محصل / محصل وترنری ۱۲۹۵
 عاشور محمد عبدالخیر جوزجان د وترنرۍ محصل / محصل وترنری  ۱۲۹۶
 محمد داؤود میراحمد جوزجان د کرنې د پوهنځې محصل / محصل زراعت  ۱۲۹۷
 د پوهنڅي محصل/ محصل ادبیات عبدالحمید صالح محمد فاریاب د ادبیاتو  ۱۲۹۸
 فضل احمد علي محمد لوگر د وترنرۍ محصل / محصل وترنری  ۱۲۹۹
 احمد ضیاء عبدالقدیر لوگر د ادبیاتو د پوهنڅي محصل/ محصل ادبیات  ۱۳۰۰
 ات عبدالقادر شیخ برات هرات د ادبیاتو د پوهنڅي محصل/ محصل ادبی  ۱۳۰۱
 څي د دریم کال محصل/ محصل صنف سوم طب عبدالرؤوف محمدحسین هرات د طب د پوهن  ۱۳۰۶
 حسین علي غالم علي غزني د فارمسي د پوهنځې محصل/ محصل فارمسی   ۱۳۰۷
 عزیز احمد فقیرمحمد هرات د طب د پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی طب  ۱۳۰۸
 صل طب مسافر عبدالقدوس کابل د طب د پوهنڅي محصل/ مح ۱۳۰۹
 ي د پوهنځې محصل/ محصل فارمسی  محمد احسان محمدحسین کابل د فارمس ۱۳۱۲
 تیمورشاه عبدالغفار کابل د طب د پوهنڅي محصل/ محصل طب  ۱۳۱۳
 بریالی نیک محمد کابل د طب د پوهنڅي محصل/ محصل طب  ۱۳۱۴
 حشمت هللا عبدالغفار کابل د فارمسي د پوهنځې محصل / محصل فارمسی  ۱۳۱۵
 نځې محصل / محصل ادبیاتمحمد اسمعیل پاینده محمد بلخ د ادبیاتو د پوه ۱۳۱۶
 عبدالجلیل خیرمحمد روزگان د ادبیاتو د پوهنځې محصل / محصل ادبیات ۱۳۱۷
 سردار محمد نیک محمد زابل د ادبیاتو د پوهنځې محصل / محصل ادبیات  ۱۳۱۸
 محصل ادبیات سید سرور سید یوسف بغالن د ادبیاتو د پوهنځې محصل /  ۱۳۱۹
 کابل د فارمسي د پوهنځې محصل / محصل فارمسی   میر عبیدهللا میرغالم حیدر ۱۳۲۰
 معراج الدین گلبدین جوزجان د ادبیاتو د پوهنځې محصل/ محصل ادبیات   ۱۳۲۱
 عبدالقدیر سربلند هرات د وترنرۍ محصل / محصل وترنری  ۱۳۲۲
 هنځې محصل / محصل ادبیات محمد انور بخت یار خان غزني د ادبیاتو د پو ۱۳۲۳
 م الدین لوگر د کرنې د پوهنځې محصل / محصل زراعت  فرید الدین اما ۱۳۲۴
 باز محمد محمد موسی لغمان د اقتصاد د پوهنځې محصل/ محصل اقتصاد   ۱۳۲۶
 غیاث الدین عبدالغفار بدخشان د طب د پوهنڅي محصل/ محصل طب  ۱۳۲۷
 وښان بیه معلم ر وښان د ښونکو د روزنې .. محصل / ترعبدالصمد عبدالرزاق میدان ښار د ر  ۱۳۲۸
تربیه معلم   ۱۳کال محصل / محصل صنف  ۱۳وزیر محمد محراب الدین میدان ښار د روښان د ښونکو د روزنې .. د  ۱۳۲۹
 روښان 
 معصوم محمود ؟ د پوهنتون محصل/ محصل پوهنتون ۱۳۳۲
 نځې محصل/ محصل زراعت  نجراب د کرنې د پوه -عبدالرشید محمد نور کاپیسا  ۱۳۶۲
 کارته سخي د ښوونې او روزنې محصل/ محصل تعلیم و تربیه  -ي کابل  محمد محسن محمدعل ۱۳۸۹
 غوربند محصل  -خواجه اکرم خواجه عبدالقدوس پروان   ۱۴۷۳
 طب  ۲کال محصل/ محصل صنف   ۲شهر نو د طب د پوهنڅي د  -شیر احمد محمدسرور غزني  ۱۴۷۴
 علوم  ۲محصل صنف  /کال محصل  ۲ساینس د پوهنځي   قره باغ د -غزني   شیر محمد پیرمحمد ۱۴۷۵
 پوهنځی انجنیری  ۳ده سبز د انجنیري د پوهنځي د دریم کال محصل/ محصل صنف   -عبدالصمد محمد صدیق کابل   ۱۵۳۱
 انجنیری  ۲محمد نور امان هللا کندز د انجنیرۍ د پوهنڅي د دویم کال محصل / محصل صنف  ۱۵۳۳
 ې محصل / محصل حقوق پلخمري د حقوقو د پوهنځ -حمدعمر بغالن سرور ممحمد  ۱۵۵۴
 پلخمري پخوانی محصل/ سابق محصل  -سیف الدین نصرالدین بغالن  ۱۵۵۸
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 عبدالشکور محمدیوسف ننگرهار د طب د پوهنڅي محصل/ محصل طب  ۱۵۶۲
 حقوقو د پوهنځې محصل / محصل حقوق   خان آباد د -محمد نسیم » محمد قیسم هم لوستل کیدای شي« محمدشریف کندز  ۱۵۶۳
 کارته پروان د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک -صبور عبدالصمد کابل عبدال ۱۵۶۵
 غالم حضرت غالم صدیق وردک د کرنې د پوهنځې محصل / محصل زراعت  ۱۵۶۶
 دهمزنگ د حقوقو د پوهنځي محصل/ محصل حقوق  -سید خلیل سید اکبر کابل  ۱۵۸۰
 صل/ محصل پولیتخنیکپلخمري د پولیتخنیک مح  -معیل بغالن ن محمد اسمحمد امی  ۱۵۸۲
 سید احمد عبدالقدوس هرات د حقوقو د پوهنځي محصل/ محصل حقوق  ۱۵۸۴
 پلخمري د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک -محمد شاه سلیمان شاه بغالن  ۱۵۸۷
 غالم نبي غالم رسول لوگر محصل  ۱۵۹۵
 تخنیک یتخنیک محصل/ محصل پولی چهارآسیاب د پول -ابل  عبدالمقیم جان محمد ک ۱۶۰۱
 جرم د حقوقو د پوهنځي محصل/ محصل حقوق  -محمد نادر محمد صادق بدخشان   ۱۶۰۳
 محمد شفیق / شفیع؟ سید جالل پنجشیر د انجنیرۍ د پوهنڅي محصل/ محصل انجنیری   ۱۶۰۵
 ادبیات محمدنسیم محمدیونس کابل د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل  ۱۶۰۷
 ي د پوهنځي محصل/ محصل فارمسی شاه ولي سید احمد کاپیسا د فارمس ۱۶۱۱
 محمدعلي فوالد گردیز د ساینس د پوهنځي محصل/ محصل ساینس ۱۶۱۶
وترنري لیکلی    ۱۲ټولگی )په اصلي سند کې یې یوازې صنف  ۱۲سرخ آب د وترنرۍ  -محمد ظاهر محمد سلیمان لوگر  ۱۶۱۸

تایپي تیروتنه شوې وي./ در سند اصلي فقط   صل وی او چې د وترنرۍ د پوهنځي د دویم کال مح   دی خو ډیره شوني ښکاري
 وترنری باشد و غلطی تایپی شده است(  ۲وترنری نوشته اند ولی ظاهراُ معلوم میشود که شاید صنف   ۱۲صنف 
 آقا محمد دوست پنجشیر د وترنرۍ د پوهنځي محصل/ محصل پوهنځی وترنری  ۱۶۲۰
 محصل/ محصل پولیتخنیکچهاردهي د پولیتخنیک   -سید عالم لغمان  لعالمعبدا ۱۶۲۹
بدیع آباد د لغمان په تیر گړیو کې دی چې په اصل کې د محمد شاه خان د کال په نامه په   -غالم سخي محمد هاشم بدیع آباد  ۱۶۳۷

 حصل/ محصل در ادبیات تأریخي آثارو کې ثبت او اوس د بدیع آباد په نامه یادیږي. د ادبیاتو د پوهنځي م
د لغمان له نامه مخکې داسې څه لیکل شوي چې هم د بگرام، بهرام یا بسرام/ بغرام د نامه   -لغمان  فضل الرحمن عبدالحق  ۱۶۴۰

 شک ورباندې کیږي د شرعیاتو د پوهنځې محصل / محصل شرعیات 
 مرکز د شرعیاتو د پوهنځې محصل / محصل شرعیات  -مال محمد امیر» اسیر هم لوستل کیدای شي« عبدالرضاء لغمان  ۱۶۴۲
سرخرود )دلته یې سرخرود لغمان لیکلی دی حال دا چې سرخرود د ننگرهار یوه برخه ده( د    -تیق هللا غالم نبي لغمان ع ۱۶۴۵

 ساینس د پوهنځې محصل/ محصل ساینس
 رودات د طب محصل / محصل طب  -ؤود خوشحال ننگرهار سید دا ۱۶۶۵
 اسدهللا سردار محمد وردک د پوهنتون محصل/ محصل پوهنتون ۱۶۸۶
 میراحمد عبدالرزاق غزني د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک ۱۶۹۱
 مرکز د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک -نورالدین محمد حیدر بهسود  ۱۷۲۰
 منان بدخشان محصل عبدالرؤوف عبدال ۱۷۶۸
 سید سرور غالم حیدر کندز د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل ادبیات  ۱۸۱۶
 بدخشان د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل ادبیات محمد کبیر محمد عمر  ۱۸۲۱
 انجنیری  ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲محمد شریف محمد نور کابل د انجنیرۍ د پوهنځي د  ۱۸۴۷
 خشان د حقوقو د پوهنځي محصل/ محصل پوهنځی حقوق ولي هللا عبدهللا بد ۱۸۵۲
 ری عزیزخان غفورخان پکتیا د انجنیرۍ د پوهنځي محصل/ محصل انجنی  ۱۸۵۴
 آدم خان سعادت خان لوگر محصل  ۱۸۷۱
 شهر جدید د تربیت بدني محصل/ محصل تربیت بدنی -لطف هللا احمد جان بغالن  ۱۸۷۲
 محمد عمر محمدعلم پروان محصل  ۱۸۷۸
 طب  ۳کال محصل/ محصل صنف  ۳صاحب گل عبدالسالم ؟ د طب د پوهنڅي د  ۱۹۱۴
 حصل/ محصل پولیتخنیک محمد آصف عبداللطیف ننگرهار د پولیتخنیک م ۱۹۱۵
 جاغوري د فارمسي د پوهنځي محصل/ محصل فارمسی  -عبدالرب حیدرعلي غزني   ۱۹۱۹
 تخنیکم ۲نف عبدهللا فتح خان تخار د تخنیکم د دویم کال محصل/ محصل ص  ۱۹۸۱
 سرای خواجه د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک  -عبدالروؤف برکت کابل  ۲۰۵۱
 انجنیری ۲کال محصل/ محصل صنف   ۲ده بوري د انجنیرۍ د پوهنځي د  -کابل  محمد شریف محمد نور  ۲۰۶۵
 انجنیری ۲کال محصل/ محصل صنف   ۲هود خیل د انجنیرۍ د پوهنځي د  -عبدالصمد محمد صدیق کابل   ۲۰۶۶
محصل / محصل  کال  ۱په گوماني ډول ښایي لغمان وي د انجنیرۍ د پوهنځي د   -محمد اسمعیل امان هللا نه لوستل کیږي  ۲۰۶۸
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 انجنیری  ۱صنف 
 پغمان د ساینس محصل/ محصل ساینس  -محمد نور آقا گل کابل  ۲۱۰۳
 ل صنف چهارم زراعت اختر محمد عبدالرؤوف ؟ د کرنې د پوهنڅي د څلورم کال محصل/ محص ۲۱۶۲
 جالینوس محمد یوسف وردک د کرنې د پوهنڅي د څلورم کال محصل/ محصل صنف چهارم زراعت ۲۱۶۳
 ضل الحق فضل احمد بغالن د کرنې د پوهنڅي د څلورم کال محصل/ محصل صنف چهارم زراعتف ۲۱۶۴
 ثمرگل سلطان محمد بغالن ؟ د پوهنځي د څلورم کال محصل/ محصل صنف چهارم  ۲۱۶۵
 دارالعلوم  ۱۳کال محصل/ محصل صنف  ۱۳چک د دارالعلومو د  -رحیم هللا محمد هللا وردک  ۲۱۷۰
 ۳مرکز د ؟ د دریم کال محصل/ محصل صنف  -ق میدان ښار  نظرمحمد محمد اسح ۲۱۷۱
 شاه محمود گل احمد کابل د طب د پوهنځي د دریم کال محصل/ محصل صنف سوم طب  ۲۱۷۳
 ل ؟ د دارالمعلمینو محصل / محصل دارالمعلمینمحمد نادر محمد عاد ۲۱۸۵
راه لیکل شوی دی/ در سند اصلی مسکونه اندر  ؟؟ په اصلي سند کې مسکونه اندر ف -محمد یوسف حاجي رمضان فراه  ۲۲۰۷

 فراه نوشته شده است د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک 
 ساینس  ۲ل/ محصل صنف کال محص  ۲اسدهللا صاحب خان پروان د ساینس د پوهنځې د  ۲۲۲۴
 راعت نیاز بیگ کرنې د پوهنڅي د دریم کال محصل / محصل صنف سوم ز -غوث الدین فضل الدین کابل   ۲۲۲۵
 ۱۴ټولگي محصل / محصل صنف  ۱۴محمد نادر / محمد قادر )سم نه لوستل کیږي( محمدعادل بدخشان د  ۲۲۵۰
 ۱۴صل صنف ټولگي محصل / مح ۱۴محمد نعیم محمد کریم بدخشان د  ۲۲۵۲
 روح هللا خیر هللا کابل د شرعیاتو د پوهنځې محصل/ محصل شرعیات  ۲۲۶۲
 ساینس  ۲کال محصل/ محصل  ۲ویه ولسوالي د ساینس د پوهنځي د اسد هللا صاحب خان د میدان ل ۲۲۶۶
 ساینس  ۲کال محصل/ محصل  ۲پل علم د ساینس د پوهنځي د   -محمد اسمعیل عبدالسالم لوگر  ۲۲۶۷
 ساینس  ۲کال محصل/ محصل  ۲احمدهللا سید حبیب هللا کندهار د ساینس د پوهنځي د  سید ۲۲۶۸
  ۱۳کال محصل/ محصل صنف  ۱۳؟ د ښوونکو د روزنې د انستیتوت د ۳کارته / ۴کارته  -محمد نواز محمد انور کابل  ۲۲۸۲

 تربیه معلم  
 کال محصل   ۳زیـړ گل غوث الدین وردک د شرعیاتو د پوهنځې د  ۲۳۲۰
 شرعیات  ۳کال محصل/ محصل صنف  ۳سید مکرم سید زکریا مزار شریف د شرعیاتو د پوهنځې د  ۲۳۲۱
 کال محصل/ محصل صنف سوم شرعیات ۳زار شریف د شرعیاتو د پوهنڅي د سید داؤود سید حامد م ۲۳۲۸
 کال محصل/ محصل صنف سوم انجنیری ۳محمد زمان غالم حسین لغمان د انجنیري د پوهنځې د  ۲۳۳۲
 پولیتخنیک ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲جمال مینه د پویلتخنیک د   -غالم حسین محمد قاسم کابل   ۲۳۵۹
 پولیتخنیک ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲سرای غزني د پویلتخنیک د  -احمد کابل  نثار احمد عزیز  ۲۳۶۰
 تخنیکپولی  ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲کارته سه د پویلتخنیک د  -امان هللا نورهللا کابل   ۲۳۶۱
 پولیتخنیک ۳کال محصل/ محصل صنف  ۳مشرقي د پویلتخنیک د  -لعل محمد عبدالرحمن ننگرهار  ۲۳۶۲
 پولیتخنیک  ۳کال محصل/ محصل صنف  ۳کارته پروان د پویلتخنیک د   -محمد نعیم کابل   نجیب هللا ۲۳۶۳
 خنیک پولیت  ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲عبدالسالم محمد سرور هرات د پویلتخنیک د  ۲۳۶۴
 پولیتخنیک ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲شور بازار د پویلتخنیک د  -جگندر سینگ رام سینگ کابل  ۲۳۶۵
 پولیتخنیک  ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲ نعمت هللا قره باغ د پویلتخنیک د شفیع هللا ۲۳۶۶
 غالم محمد محمد صدیق؟ هرات د شرعیاتو محصل/ محصل شرعیات  ۲۳۹۴
 هرات د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک فیض احمد نثار احمد ۲۳۹۶
 عبدالبصیر محمد کبیر هرات د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک ۲۳۹۷
 محمد هاشم محمد کریم فراه د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک ۲۳۹۸
 عبدالرحمن اودل / عبدل بلخ د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک ۲۳۹۹
 ان د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیکمحمد نعیم محمد علم پرو  ۲۴۰۰
 بایقرا محمد طاهر بدخشان د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک ۲۴۰۱
 هللا امین هللا لغمان د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک  حیات ۲۴۰۲
 غالم سخي محمد گل وردک د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک ۲۴۰۳
 نه لوستل کیږي د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک سم  -عبدالرب عبدالحمید بغالن  ۲۴۰۴
فهیم یا محمد نسیم بامیان د پولیتخنیک محصل/ محصل  امین هللا سم نه لوستل کیږي: محمد قسیم، محمد نعیم، محمد  ۲۴۰۵

 پولیتخنیک
 همایون گلشاه ننگرهار د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک  ۲۴۰۶
 ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲جمال مینه د   -سید ابراهیم میر آقا کابل  ۲۴۱۴
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 بیات عبدالرسول محمد حسن؟ فاریاب د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل فاکولته اد ۲۴۱۶
 خان آباد د انجنیري د پوهنځې محصل/ محصل انجنیری  -غالم حضرت؟ غالم نقشبند کندز  ۲۴۲۱
 محصل انستیتیوت میخانیکیسید اسمعیل سید احمدشاه شیخ علي د میخانیکي انستیتوت محصل/  ۲۴۲۴
 یکال محصل/ محصل صنف دوم میخانیک ۲سرخ پارسا د وترنرۍ د  -جان علي برات علي پروان  ۲۴۲۸
 شیرین خان شیردل پنجشیر د میخانیکي محصل/ محصل میخانیکی ۲۴۲۹
 عبدالرؤوف عبدهللا تخار د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل ادبیات ۲۴۴۱
 فاریاب د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل ادبیات   عبدالرسول محمد حسن ۲۴۴۲
 محمد علم قربان علي غزني د پولیتخنیک محصل  ۲۴۴۶
 مان هللا سمنگان د شرعیاتو د پوهنځي د لومړي کال محصل/ محصل صنف اول شرعیاتمحمد هاشم ا ۲۴۵۳
 عبدالعلي محمد هاشم ؟ محصل  ۲۴۶۹
 علوم   ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲د  مال گدا پـُـرتاب بدخشان د ساینس د پوهنځي  ۲۴۸۲
 انجنیريممتاز شامي خان کابل د انجنیري د پوهنڅي د لومړي کال محصل/ محصل صنف اول  ۲۵۰۰
 کلکان د عامې روغتیا د انستیتوت محصل/ محصل انستیتیوت صحت عامه  -فدا محمد عطاء محمد کابل   ۲۵۶۲
ک د شرعیاتو د پوهنځي د لومړي کال محصل/ محصل صنف  سنگ چارک / سانچار  -محمد حنیف محمد شریف سرپل   ۲۵۷۰

 اول شرعیات 
 ه د انجنیري پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی انجنیری وزیر اکبرخان مین  -محمد عتیق غالم رضاء کابل   ۲۵۷۸
 وزیر اکبرخان مینه د انجنیري پوهنڅي محصل/ محصل پوهنځی انجنیری -عبدالکبیر غالم رضاء کابل  ۲۵۸۰
 ناحیه محصل  ۶ - حفیظ هللا هرات  بسم هللا ۲۵۸۲
 ؟ ناحیه محصل  -جالل الدین باز محمد هرات  ۲۵۸۵
 یاتو محصل/ محصل شرعیات زمری شاه گل روزگان د شرع ۲۵۹۶
 چک د شرعیاتو محصل  -حلیم جان گلزار وردک  ۲۵۹۷
 ۱۴ټولگي محصل/ محصل صنف  ۱۴سرای غزني د  -سید اسدهللا سید عبداالحد کابل  ۲۷۹۸
 جمال الدین   ۱۳ټولگي محصل؟ / زده کوونکی/ محصل صنف  ۱۳بمان علي بنیاد علي کابل د جمال الدین د  ۲۸۱۳
 قره باغ د انجنیري پوهنځي د پنځم کال محصل/ محصل صنف پنجم انجنیري   سخیداد سرور ۲۸۱۵
شیردل پنجشیر د   شبرخان هم لوستل کیدای شي  -شبرنخان غوندې لیکل شوی  -سم نه دی لیکل شوی  -شیرین خان  ۲۸۲۲

 انستیتیوت میخانیکي ۱۲ټولگي زده کونکی/ محصل صنف  ۱۲میخانیکي انستیتوت د 
 سرخ پارسا محصل  -احمد شاه پروان سید اسمعیل سید  ۲۸۲۳
 محمد امان جان علي ننگرهار/ جالل آباد د وترنرۍ محصل/ محصل وترنری  ۲۸۶۴
 حصل/ محصل وترنری جاغوري د وترنرۍ م -غالم علي سلطان علي غزني  ۲۸۶۶
 جاغوري د دارالمعلمینو محصل/ محصل دارالمعلمین  -غریب حسین محمد صادق غزني  ۲۸۶۷
  غالم سخي وردک د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیکشفیع هللا ۲۸۸۱
 سید ابراهیم میر آقا ؟ د روښان د دارالمعلین محصل/ محصل دارالمعلمین روشان  ۲۸۸۶
 ات د شرعیاتو محصل / محصل شرعیات محمد شریف مجتبی هر ۲۹۲۳
 نگرهارطب ن  ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲اختر محمد محمد اسلم ننگرهار د ننگرهار طب د  ۲۹۲۸
 حقوق  ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲محمد یاسین آقا محمد بلخ د حقوقو د پوهنڅي د  ۲۹۳۰
 دارالمعلمین ۱۳حصل صنف ټولگي محصل/ م ۱۳غالم صدیق محمد ابراهیم لوگر د دارالمعلمینو د  ۲۹۳۲
  ۱۴ښایي موخه یې د  -ین  نثار احمد نیک محمد ؟ د دارالمعلمینو دڅلورم ټولگي محصل/ محصل صنف چهارم دارالمعلم ۲۹۵۷

 ټولگي یا د دارالمعلمینو دویم کال وي
 زراعت   ۳کال محصل/ محصل صنف  ۳زلمی محمد حسن وردک د کرنې د پوهنځي د  ۲۹۷۵
 کوز کونړ محصل  -آخوند ننگرهار  /محمد حکیم آخند  ۳۰۱۲
 طب   ۳نف کال محصل/ محصل ص ۳جمال مینه د طب د پوهنڅي د  -تیمورشاه عبدالرحیم کابل   ۳۰۱۳
 طب   ۲کال محصل/ محصل صنف  ۲چاریکار د طب د پوهنڅي د   -فیض الدین قطب الدین پروان  ۳۰۱۴
 ل / محصل پوهنځي طب اندخوی د طب د پوهنځي محص -محمدعثمان پیغمبر قل فاریاب   ۳۰۳۲
 زمرک شیرخان لوگر محصل  ۳۰۴۶
 حصل پولیتخنیکشادیان د پولیتخنیک محصل/ م -محمد نبي محمد صدیق مزارشریف  ۳۰۵۷
 سیاه سنگ د طب د پوهني محصل/ محصل پوهنځی طب  -محمد عارف ولي محمد کابل   ۳۰۶۴
 محصل پولیتخنیک قلعه شهاده د پولیتخنیک محصل/  -عزیزهللا میرزا محمد کابل   ۳۰۷۲
 جنیري ان  ۲خیرخانه مینه د انجنیري پوهنځي ددویم کال محصل/ محصل صنف   -محمد نعیم سلطان عزیز کابل   ۳۱۵۶
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 استالف محصل  -محمد ظاهر محمد ابراهیم کابل  ۳۱۶۳
 خیرخانه مینه محصل   -محمد نعیم سلطان عزیز کابل   ۳۱۹۸
 محصل/ محصل علوم  ذکرالحق عبدالستار پروان د علومو د پوهنځي  ۳۲۱۶
 محمد اکرم دولت خان پنجشیر سابق محصل  ۳۳۰۰
 چهلستون محصل   -نظر محمد عطاء محمد کابل   ۳۳۲۷
 چهلستون محصل   -احمدضیاء عطاء محمد کابل   ۳۳۲۸
 ځکري لیکل شوی دی ننگرهار محصل   -شاولي / شاه ولي ذکري   ۳۳۳۳
 محصل پوهنځی علوم  محمد ظاهر محمد ابراهیم ؟ د ساینس د پوهنځي محصل/ ۳۳۳۴
 احمد شاه عبدالرزاق میدان ښار د کرني د پوهنځي محصل/ محصل پوهنځی زراعت  ۳۳۳۷
 مین هللا کندز محصل عزیزهللا ا ۳۳۶۸
 خان آباد محصل تخارستان  -نورعلي دولت کندز   ۳۳۷۸
 قریب هللا امین هللا ننگرهار د ننگرهار طب محصل/ محصل طب ننگرهار ۳۵۸۷
 عبدالحکیم کابل د وترنۍ محصل/ محصل وترنري عبدالحمید  ۳۶۶۹
 حبیب هللا عبیدهللا هرات د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل ادبیات ۳۶۷۳
 محمد کاظم محمد هاشم هرات د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل ادبیات ۳۶۷۷
 عبدالکریم کالن کابل محصل  ۳۶۹۲
 عبدالواحد محمداعظم پروان محصل دارالعلوم  ۳۷۳۹
 د خواجه غالم حیدر مزار شریف د شرعیاتو د پوهنڅي محصل / محصل شرعیات سی  ۳۷۵۳
 ل تخنیک میرعلم نصرت پروان د تخنبک محصل / محص ۳۷۶۱
 سید زبیح هللا )سید ذبیح هللا( سید حبیب هللا ؟ د انجنیري پوهنځي محصل/ محصل انجنیري  ۳۸۲۸
 دارالمعلمین تخار ۱۲محصل/ محصل صنف  ۱۲شمس الدین سید حکیم تخار د تخار د دارالمعلمینو د  ۳۸۶۳
 محمد عمر محمد رحیم پروان د طب محصل/ محصل طب  ۳۸۷۷
اندر جو )په کاپیسا پسې وروستی نوم اندرجو د اندرجویی په ډول لیکل شوی دی خو د پیکه   -کاپیسا  لعل محمد ناصرخان ۴۰۲۶

 محصل دارالمعلمین پروان  رنگ له کبله سم نه لوستل کیږي( د پروان د دارالمعلمینو محصل/
 پنجشیر د تعلیمي غونډ محصل/ محصل غند تعلیمی -عین الدین محمد خان پروان  ۴۰۷۵
 خان آباد د پولیتخنیک د پنځم کال محصل/ محصل صنف پنجم پولیتخنیک -تیق هللا میر آقا کندز میرع ۴۱۹۸
 کونکی/ محصل دارالعلوم   نجراب د دارالعلومو د مدرسې زده -ولي هللا امین هللا کاپیسا   ۴۲۲۹
 نام انجمن خوانا نیست د انجمن نوم نه لوستل کیږي/  -جمال مینه محصل انجمن ؟  -عبدالظاهر عبدالرزاق کابل   ۴۲۴۶
 محمد حسن محمد عزیز بدخشان محصل قبالً در پولیتخنیک  ۴۲۸۰
 سید ابراهیم سید مرتضی ؟ محصل  ۴۳۰۱
 حربي پوهنتون محصل/ محصل حربي پوهنتون  کټواز د -عبدهللا محمد رضاء پکتیکا  ۴۳۳۱
 محصل/ محصل پوهنځی شرعیات واصل آباد د شرعیاتو د پوهنڅي  -عبدهللا گل محمد ذبیر )زبیر( کابل  ۴۳۳۲
 جمال مینه د طب د پوهنځي محصل/ محصل پوهنځی طب   -محمد همایون عبدالمحمد کابل  ۴۳۳۵
 محصل/ محصل ساینس  محمد سمیع خالقداد وردک د ساینس د پوهنځي ۴۳۳۶
 محمد آغه محصل اوس کروندگر دی/ محصل فعالً زارع  -محمد سلیم عبدالحلیم لوگر   ۴۳۴۱
 ایوب خان مینه د اقتصاد د پوهنځي د دویم کال محصل/ محصل صنف دوم اقتصاد   -لیم عبدالکریم کابل عبدالح ۴۳۴۳
عیاتو د پوهنڅي ددویم کال محصل/ محصل صنف دوم  کوهدامنی )کوه دامن( د شر -محمد عارف میر اعظم شاه پروان ۴۳۴۹

 پوهنځی شرعیات 
 محصل/ محصل ادبیات عبدالکریم غالم رسول پروان د ادبیاتو د پوهنځي  ۴۳۷۵
 عبدالطیف )عبداللطف( عبدالعزیز پروان د انجنیرۍ د پوهنځي محصل/ محصل انجنیری  ۴۳۷۶
 سید مرتضی ؟ محصل  üسید ابراهیم  ۴۴۲۴
 قره باغ د ادارې او منجمنت د انستیتیوت محصل / محصل انستیتیوت اداره )و( منجمت  -ه ولي کابل خان ولي شا ۴۴۷۶
 فیض آباد د ادبیاتو د پوهنځي محصل/ محصل پوهنځی ادبیات  -اکبر بدخشان میر احمد میر  ۴۴۸۸
 کنرها د حقوقو د پوهنځي محصل / محصل پوهنځی حقوق  -حاجي میر سید اکبر کونړونه ۴۴۹۱
 عبدالحی عبدالطیف )عبداللطیف( کندهار د ساینس د پوهنځي محصل/ محصل پوهنځی علوم  ۴۵۰۴
 مخابرات  ۱۳ټولگي محصل/ متعلم صنف  ۱۳چهاردهی غوربند د مخابراتو د  -ن محمد امین محمد صادق پروا ۴۵۱۸
 پنجاب د انجنیرۍ د پوهنځي محصل/ محصل پوهنځی انجنیری  -دالور عبدهللا بامیان  ۴۵۱۹
 سفرمحمد محمدعیسی بدخشان محصل  ۴۵۹۷

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 11تر  10 له : ڼو شمیرهد پا

 german.de-alat@afghanmaq  وږ سره اړیکه ټینگه کړئله م ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ه ده زې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړدلیکنې د لیکنی: یادونه

 

 یتخنیکمحمد عارف محمد علم وردک د پولیتخنیک د پنځم کال محصل/ محصل صنف پنجم پول ۴۶۴۰
 وزیر آباد د ننگرهار طب د دویم کال محصل/ محصل صنف دوم طب ننگرهار -محمد طاهر شاه محمد حسین کابل  ۴۶۴۵
 نځي د لومړي کال محصل/ محصل صنف اول شرعیات عبدالحکیم سرور پنجشیر د شرعیاتو د پوه ۴۶۵۲
 ل صنف سوم پولیتخنیک جغتو د پولیتخنیک د دریم کال محصل/ محص -فتح خان محمد گل وردک   ۴۶۸۵
 چهاردهی د پولیتخنیک د دریم کال محصل/ محصل صنف سوم پولیتخنیک -عمر خان محمد عمر کابل   ۴۶۸۶
ې مسکونه سیوي مرکز لیکل شوی چې معنی یې تر السه نه شوه که سیلوی مرکز  پاینده محمد شاه محمود په اصلي لست ک ۴۶۹۲

سته بیا د سیلوی مرکز نوم په سمه الفبا راغلی دی ښایي نوموړي ارواښاد د کابل د  وي نو هلته خو استوگنځی نه دی یو نوم ورو 
 نتونمرکزي سیلو په شا و خوا کې استوگنه کوله د حربي پوهنتون محصل/ محصل حربي پوه

 کوهستان د پولیتخنیک محصل/ محصل پولیتخنیک -عبدالجمیل عبدالغني پروان  ۴۷۸۴
 این تنها یک لست است 

 محصل پوهنتون کابل توسط دژخیمان خلق و پرچم..  ۴۷۸۴ار بدون محاکمه و وحشیانه قتل و کشت 
استاد و محصل را به بیرحمانه ترین شکل   رژیم سفاک کمونستی نخبه های ملت افغانستان و کادر های تحصیل یافته کشور اعم از 

 به شهادت رساند.. 
 ******************************************** 

آینده سازان کشور کسانی اند که کشور واجتماع را از نگاه تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با غنا معنوی شان به  محصلین 
 طرف بهبود رقم میزنند.  
با استفاده از علم و دانش جوانان شان به رفاه و سعادت دست یافته اند، اما با نهایت تاسف در زمان رژیم   کشور های مترقی جهان

ی حزب منحل شده دیمکراتیک خلق هزاران محصل جوان بدون ارتکاب جرم در پولیگون یا در جریان شکنجه به قتل  تحت رهبر
 اه بدبختی ها دست و پنجه نرم میکند. رسیدند، چنانچه امروز کشور به دلیل فقر معنوی در پرتگ

وهنتون های / دانشگاه های، محل  جا دارد تابه مناسبت روز جهانی محصل ، از آن جوانان محصل که از صنوف درسی پ 
افغانستان و یا محل زیست شان به جرم دگر اندیشی و یا به جرم عدم هم فکری)تحت شعار هر که با ما نیست مخالف ما است( به  

 گاه ها کشانیده شده و سر به نیست شدندر، یاد شود. شکنجه 
 هزار شهید در ج است به نشر میرسد.  و اینک اسامی تعداد از محصلین )شهدای بی مزار ( که در لست پنج

 نوت: 
هموطنان که معلومات بیشتر در قسمت این شهدا دارند )بیگرافی / عکس شان را ( لطفا جهت مستند سازی با بنیاد حق شریک  

 ازند، تشکرس
 روح شان شاد یاد شان گرامی 

 راه عدالتخواهی شان پر رهرو باد
_________________________________________ 

 نظریات شما،
^^ 

 دوستان عزیز،
سال است که خونریزی در افغانستان ادامه دارد، نظر به فهم ناچیزم, این مسئله را برای نسل جوان ما   40متأسفانه تقریبا مدت 

م وما  یار مهم است تا علت اصلی و نتایج این خونریزی ها آن را بدانند. عالوه بران بفهمیم که ما چگونه جاهل بودیم وهستی بس
نمیدانیستیم ونمیدانیم که چرا برادران وخواهران خودرا ازبین بردیم ومیبریم وچطور بیگانه ها ما أفغان ها براي أغراض شوم  

 مال كردند ومیكنند.خود به ضد أفغان ها دیگر استع
، حال وآینده افغانستان گذاشه  دقیقا از دست دادن چنین تعداد بزرگي محصلین وطبقه نخبه روشنفكرما تأثیر بسزا بزرگي در گذشته

 اند. چنین نسل جوان نخبه روشنفكرما می توانست تغیر مثبت زیادی را در همه بخش ها زندگي مردم رنجیده ماایجاد کند. 
شد كه ، این لیست, لیست تمام محصالن شهید را نمایندگی نمی کند ونام های بسیاری ها شامل این لیست نیست. آنچه  بابد یاداور 

من به یاد می آورم حداقل نام دو نفر از همصنفانم در آن زمان در پوهنڅي انجنیری پوهنتون کابل بودند كه عبارت از محمد  که 
 امل این لیست نیست. اکرم از جبل سراج ومحمد نعیم از کابل ش

^^ 
 غالم حضرت باید گفت كه:  1276درباره شماره 

محصلی معمولی پوهنڅي انجنیری پوهنتون کابل نبود؛ او در میان همه ما  غالم حضرت، پسر غالم حیدر از پغمان کابل بود، 
د كه شما نمیتوانستید زبان )بیش از هزار محصل( او اول نمره بود. او به زبان هاي فارسی، پشتو وانگلیسی طوري مسلط بو

یگرفت, حقیقتا او یک نابغه  مادری او را تشخیص بدهید. او سخنان استادها را خیلی سریع درک می کرد، هیچ وقت نوت نم
 واقعی بود. 

او یك یتیم بزرگ شده بود وبزرگترین پسر مادرش بود ومادرش بي صبرانه منتظر فارغ التحصیلی اوبود تا خدمت مادر  
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 وبرادرانش وکشورعزیزمارا کند.   وخواهران
ي ها ان وقت بود؛ اکثر محصالن برای  تا آنجا که ارتباط بروابط اجتماعی اش بود، پوهنڅي انجنیری یکی از مشكلترین پوهنڅ

 باقي ماندن درپوهنڅي تالش می کردند و برای کمک نیازداشتند, او به کمک هر نیازمند میشتافت. 
پرافتخار ونیز ارواح ملیون ها شیهد پرافتخار کشورعزیزمارا شاد وجنت الفردوس األعلى را   خداوند جل جالله روح این شهدا 

ي خونرا درکشورعزیزما را استاد كند و بما بینیش توفیق بفرماید كه دیگر شكار بیگانه ها نشویم وهمه  نصیب شان بگرداند و دریا
 مطابق إرشادات دین مبین اسالم مصدر خدمت گردیم. امینباهم دست بدست داده براي مردم پرافتخار ومظلوم أفغانستان 
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