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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  د پيشرو خپرونه

  ٢٠١٣ اپريل ٢٠

  د كرھالې د ډله ايزې وژنې جنايتكار عاملين،

  !، بلكې ولس بايد مجازات كړي»نړيواله محكمه« نه 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خپرونې لخوا چاپ شوی رنګه » پيشرو«يت په کرھالې کې د خلقيانو په الس د ټول وژنې په ياد د د کونړ وال

  .پوستر، چې په کونړ او ننګرھار واليتونو کې په پراخ ډول خپور شو

 د بھرنيانو، د تالي څټو او تنظيمي ببر څټو او ينړ زياركښ او بيوزله اوسيدونکوڅلورديرش كاله كيږي چې د ك

نړي بزګرانو، وكه نن امريكاييان او د ھغوې ناټويي ملګري پر ك. البانو لخوا رټل كيږي او ځوريږيبيرحمو ط

 او د ھيواد د نورو زياركښو وګړو په شان يې وژني، كه نن طالبان په دغه غورځويكارګرانو او ماشومانو بمونه 

ر سر سوداګري كوي او د پاكستان ارتجاعي نړيانو پوواليت كې ظلم او ستم كوي، كه نن تنظيمي جھاديان د بيوزلو ك

نړ د ومه كديرش كال د حمل په يو١٣۵٨ كاله وړاندې د ٣۴دولت يې جونګړې او كورونه په توغنديو ولي، له نن څخه 
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د دې كرغيړنو تالي څټو او ګوډاګيانو تر ستم الندې راغى او په يوه ورځ د دې واليت د »  خلقيانو او پرچميانو«

  . شولشھيدان ۍبيرحمبې ساري  تنه زياركښه ځوانان او سپين ږيري په ١٢۶٠ه كې كرھالې په سيم

 الوتكو د پرمختللو جنګيو د ټ لري او كونړيان ھر څه موده وروسته د امريكا او نادوامو لړۍ ال ن وژو د دې ډله ايز

ريخ په ويتنام او شمالي كوريا بمباريو الندې مري، په داسې بيرحمې مري چې د دې يانكيانو د تيري، ستم او بلوس تا

،  په څير، كونړيان وژني، خو ھماغه پخواني ګوډاګيانسيمو د اوسيدونکوان، د نورو يامريكاي. رويدكې سترګو ته 

د دموكراسۍ او بشري حقونو د «د افغانستان په ګټه ګڼي او نارې او سورې وھي چې يرغلګر ازن ي متاوس دغه

 په دې ډول ښيي چې په رښتيا ھم د يرغلګرو له غوالنځې يې د دوی. »ته اړتيا لريخونديتوب لپاره نړيوالې ټولنې 

  !!اګيتوب شيدې په مړه خيټه رودلي ديډګو

نړ كې داسې ناتار پيل شو چې وحشت يې ال د ولسونو له وڅلورديرش كاله وړاندې د پسرلي په ښايسته موسم كې په ك

نړ د غرونو واورې اوبه كيدلې، سيندونه ود ك.  مياشت وهۍ د پسرلي لومړن.الړ ھم نشيواو له ياده به ی وتلی ياده نه د

 پسرلني وږمو ګلونه نڅول او ورشوګانې تاندې او سمسورې د چوپانانو تر پښو ؛و او مستو اوبو څپې وھلېواللھانده 

، چې ېپو كوليې  تڼاكې به وبزګران په كروندو كې په كار بوخت وو، خوله يې تويوله او د ورغوي. الندې كيدلې

، زياركښه انسانان، غريبكاران ان انسان١٢۶٠: يدهوناڅاپه تنا په آسمان كې راڅرګنده او د تندر برښنا پر كرھالې راول

تر » د خلقيانو او پرچميانو«كوونكي، مامورين او سپين ږيري   ماره كارګران، دھقانان، ښوونكي، زدهي دياړھمغهيعنې 

  .سي مردكيو يې ټټرونه غلبيل شولتاړاك الندې راغلل او په رو

رو په مالتړ، د مستو او ليونو ځناورو ګخلقيانو او پرچميانو چې د روسي ښكيالك.  كال د ورې يوديرشمه وه١٣۵٨د 

ھره خوا وينه وه چې توييدله، ويالې په . ، شين كرھالې په وينو ولړوې وې تيزې كړداړېپه شان د انسانانو داړلو ته 

 و چې ی مردكيو سره ګډه، داسې انځور جوړ كړله او د باروتو بوي د وينو له بوي سره ګډ، وينه وينو رنګينې شوې

  .  پنځويېته يې اړتيا درلوده چې وٻ» پيكاسو«يوازې 

سھار وختي .  دود سره سم ښوونكي، مامورين، دھقانان او كارګران ټول په خپلو كليو كې ووله. د جمعې ورځ وه

كله چې خلك جومات ته راغلل، نو خلقيانو . خبرې كويورسره ي خلك راوغوښتل چې والي خلقي جنايتكارانو د كل

. په حركت راوستلې) ټانکونه(خلقيانو شوبلې . الړ شي، والي ورته ھلته په تمه دىوورته وويل چې د جومات شا ته 

خلقيانو .  درلوددوام وويشتلد توغنديو .  مقاومت سره مخامخ شولله يې څو كورونه په توغنديو وويشتل، خو یلومړ

د دوې تر منځ ځينې كندھاري عسكر .  پله خوا ته راوستول، بيا يې امر وكړ چې ټول په ګوليو وولييټول خلك د ليون

  خلكو سره يوله ھم عسكر له شرافته ډک غهدخلقيانو . ېھم وو چې دا قومانده يې ونه منله او پر خلكو يې ډزې ونكړ

 چې ډير په كې ېوركړه چې ھغوې ھم ډزې وكړيې ر يې راوغوښتل او بيا د ډزو قومانده  ودرول او نور عسكیځا

 چې څپو له وغورځولمړه او ځينې په كې ټپيان شول، ځينو ټپيانو د سيند خوا ته منډې كړې او ځانونه يې سيند ته 

ترې جوړې كړې چې ھمدا يې  بيرحمو خلقيانو مړي او زخميان د بلدوزر په وسيله راغونډ او ډيرۍ. ړلوځان سره يو

  . اوس ھم په كرھالې كې موجودې دي

 دروغجنو چيغو سره له خلكو كور واخيست، كالي يې ورته وسيزل او پهخلقيانو او پرچميانو د كور، كالي او ډوډۍ 

يڅ  سپين سترګو جنايتكارانو د زياركښانو په نوم داسې جنايتونه وكړل چې ھغود. ورته په زھرو ولړلهيې ډوډۍ 

 ا شرمه دي چې ھمدې جنايتكاران دومره بى حيا او بغهد.  او نه به يې ھم ھير كړييزياركښ انسان به يې نه وبخښ

نه ستړي كيږي او څخه  دورې له ستايلو ۍيانو او ناټويي ځواكونو په خدمت كې دي او د خپلې خونړياوس ھم د امريكا

 زياركښ او ږ، خو ليره نه ده ھغه ورځ چې زمودوړوي مالګه و پر زخمونيوپه دې ډول يو ځل بيا د شھيدانو د كورن

  !خپل غچ واخليڅخه بيوزله ولس له ټولو ګوډاګيانو 
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 تنه په بيرحمۍ او قساوت ووژل، خو ھيڅوك ھم د ھغوې د ١٢۶٠ خلقيانو ،نګه چې وويل شولرڅلکه په دغه ورځ 

او دھقانان وو، د ھغو ظالمو انسانانو لخوا ) رګرانكا( كسان چې اكثره يې غريبكاران غهد. كرغيړنو موخو اٻل نشول

ني يوھلې او په دې ډله ايزه وژنه يې وښوده چې د زياركښانو رښتيې چيغې » كارګر او زياركښ«ووژل شول چې د 

بې دفاع انسانان  لپاره  د ګټو خرسيمالتړي او پلويان او مدافعين نه دي بلكې ھغه خونړي انسانان دي چې د قطب

، )دھقان(شير :  ووژل شول چې نومونه يې د ھغوی له دندې سره دلته ذکر کوو، كسانالنديني ورځ غېه دپ. داړي

، )محصل(، حبيب الرحمن )مامور(، فضل الرحمن )غريبكار(، فضل )مامور(، محمد افضل )غريبكار(تاج محمد 

، سيدعظيم )موچي(، محمدګل )معلم(، عرب خان )معلم(، عبدالغفار )مستري(، شھسوارخان )متعلم(سلطان محمد 

، شيخ )غريبكار(، مالعمر )دھقان(، محمدعلي )دھقان(، محمد )دھقان(، وزيرمحمد )غريبكار(هللا   ، امان)غريبكار(

، )غريبكار(جان   ، رحمت)متعلم(، محمدرشتيا )مامور(، طالمحمد )غريبكار(هللا   ، شيخ نعمت)غريبكار(هللا   رحمت

الرحمن   ، ګل)غريبكار(، رحمن )غريبكار(، محمدظريف )غريبكار(، سيدحبيب )يبكارغر(، طالب )مامور(خان   فضل

، )متعلم(، عزيزهللا )دھقان(، سيداحمد ګل )غريبكار(، ګلزر )دوكاندار(، عبدالغفار )غريبكار(، نورالرحمن )غريبكار(

، مسافرخان )غريبكار(ن ، جنت هللا ولد مرسلي)غريبكار(، ګل شاعلي )غريبكار(، مرسلين )غريبكار(چنارعلي 

هللا   ، جنت)دھقان(، عبدالشكور )معلم(خان  ، يعقوب)دھقان(، خيرمحمد )مامور(، كچكول )غريبكار(، ملنګ )غريبكار(

، )غريبكار(هللا خان  ، سيف)معلم(، محمديوسف )مامور(، ولي محمد )دھقان(، آمرمحمد )مامور(ولد يعقوب خان 

، )متعلم(، حميدهللا كچى )تحويلدار(، محمدجان مال )غريبكار(، قدرمحمد )وكاندارد(، فضل محمد )غريبكار(سرورخان 

، )غريبكار(، ګل احمدجان )غريبكار(، محمد شينا )غريبكار( ، ديرعلم)غريبكار(هللا  ، عصمت)خياط(محمدكريم خياط 

، مولوي )غريبكار(مين ، محمد تر)مامور(، حاجي محمد عمر )غريبكار(، افسر )غريبكار(فضل الرحمن ولد رحمن 

، )غريبكار(، آمرسالم )غريبكار(، محمد زرين )مولوي(، مولوي عبدالخالق )غريبكار(، ارسالخان )مولوي(عبدالرشيد 

، سكندر )نجار(، يوسف خان )غريبكار(، عبدالمتين )متعلم(، محمدنور )غريبكار(، محمدداوود )غريبكار(غالم سخي 

، شاه )معلم(، سيد احمد جان )متعلم(، شفيق هللا )عصبي ناروغ(، شمس الرحمن )ياطخ(، فضل ولد محمد افضل )متعلم(

، )متعلم(، عبدالحنان )غريبكار(، يارمحمد )متعلم(، جمشيد )غريبكار(، مكرم خان )معلم(، جھانګيرخان )متعلم(محمود 

، )غريبكار(، ذګرورخان )ريبكارغ(، شھزاده )متعلم(، عبدالوھاب )متعلم(، عبدالعزيزخان )غريبكار(محمد عزيزخان 

، )غريبكار(، محمد ګالب )د كلي ملك(، ملك اسالم )غريبكار(، حضرت حسين )غريب كار(، خيرهللا )مولوي(محمد 

، محمد )چينك ساز(، سيداګل )خياط(، غفار )متعلم(، حبيب الرحمن )غريبكار(، داد محمد )غريبكار(محمد ھاشم 

، )غريبكار(، مياجان )متعلم(، منګل )متعلم(، ميرسالم )غريبكار(د عظيم خان ، محمد ولد محم)خياط(شريف خان 

، ابراھيم )غريبكار(، حضرت خان )غريبكار(، نورمحمد )غريبكار(، محصل )غريبكار(، بادام )متعلم(دارور خان 

، ګل )غريبكار(يدام الدين ، س)غريبكار(، شيرزمان )متعلم(، شمس الدين )دھقان(، سعدهللا )مامور(، امان هللا )غريبكار(

، محمود )غريبكار(، موسى جان )آھنګر(، جمروز خان )غريبكار(، شيردل )غريبكار(، سيداحمد )متعلم(محمدخان 

، )معلم(، نورحسن )معلم(، ګل حسن )غريبكار(، محمد حسن )غريبكار(، عبدالغفور )متعلم(، مرسلين )غريبكار(خان 

، ) پاس١٢(، مفاد خان )غريبكار(، عبدالقيوم ) پاس١٢(، سيد مير جان ) پاس١٢(، عجب خان )غريبكار(امين الدين 

، ګل الرحمن )متعلم(، حبيب الرحمن ) پاس١٢(، عبدالرحمن )متعلم(، بزرګ )متعلم(، باور خان )غريبكار(شاه نادر 

، )غريبكار(، حبيب هللا ) پاس١٢(، حبيب الرحمن )مامور(، ملنګ )غريبكار(، پھلوان )غريبكار(، محمد كريم )متعلم(

، )مامور(، مال سيد الرحمن )مولوي(، مال وزير محمد )مال(، مال عبدالحكيم )متعلم(، محمد ذاكر )پاس١٢(الله جان 

 ١٢(، محمد يوسف )مامور(، محمد يونس )مامور(، مسافر خان )غريبكار(، محمد عظيم خان )غريبكار(ګل جان 

، ګالميرجان )متعلم(، آلوزخان )متعلم(، محمدهللا )ګلكار(، دادهللا ) پاس١٢ (، حميدهللا)غريبكار(، ميرآجان )پاس
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، )غريبكار(، غالم صديق )مامور(، عبدالقدير خان )سرمعلم(، سرمعلم عبدالبصيرخان )غريبكار(، عبدالمختار )متعلم(

، ) پاس١٢(، سيد رسول )مامور( ، محمد رسول )مامور(، عبدالكبير )غريبكار(، حبيب هللا )ګدام دار(فضل واحد 

، )غريبكار(، محمد اليق )غريبكار(، فضل حق )غريبكار(، عبدالرزاق )غريبكار(، غالم دستګير )غريبكار(ميرحمزه 

، صفر )غريبكار(، تصويرخان )غريبكار(، بادام خان ولد جمال )غريبكار(، ملنګ ولد فضل حق )غريبكار(غفار 

، دايم )غريبكار(، محمد امين )غريبكار(، محمد عظيم خان )غريبكار( خان ، شير محمد)مامور(، محمداخان )مامور(

، ) پاس١٢(، سيد محمد ولد نورمحمد )مامور(، محمد رسول )مامور(، صالح محمد )غريبكار(، يارخان )كمال(خان 

، سرمعلم ) ملكد كلي(، سيد غفور )مامور(، شاه ولي )معلم(، وزير محمد )مامور(، اختر محمد )غريبكار(محمد زمين 

، خوشحال )متعلم(، نورالرحمن )متعلم(، ګل الرحمن )غريبكار(، ولي جان )غريبكار(، سخي جان )سرمعلم(عبدالجالل 

، سيد محمد وليد فقير محمد )صاحب منصب(، فقير محمد )؟(، امين خان )غريبكار(، عبدالغفور خان )معلم(خان 

، حكيم خان )غريب كار(، امين هللا )غريبكار(، ګل محمد ولد نورمحمد )متعلم(، محمد داوود  ولد فقير محمد )متعلم(

، )غريبكار(، سيد آغا جان پاچا )غريبكار(، ګل جان پاچا )متعلم(، محمداخان )غريبكار(، جميد علي خان )غريبكار(

، مال محمد )يبكارغر(، تاج محمد )غريبكار(، محمد ظاھر )متعلم(، عزيز هللا )متعلم(، حسن پاچا )متعلم(شير آغا 

، )مامور(، محمد كريم )غريبكار(، امين جان ولد دلباز )معلم(، محمد ياسين )غريبكار(، قاضي محمد )غريبكار(

، حبيب )غريبكار(، اكبرخان )غريبكار(، اكرم )غريبكار(، سلطان محمد )غريبكار(، رئيس خان )متعلم(عصمت هللا 

، محمد حكيم )غريبكار(، شير محمد خان )غريبكار(محمد خان ، خير)غريبكار(، محبت خان )غريبكار(خان 

، فيض )غريبكار(، حاجي ګل محمد )معلم(، ګل خان )غريبكار(، خير محمد )غريبكار(، شاه ګل )غريبكار(

، محمد طاھر )مامور(، سعادتمن )غريبكار(، لونګ )غريبكار(، متحير )مامور(، ميرآ محمد )غريبكار(محمد

، )متعلم(، ترميرزاده )غريبكار(، سيدامين ولد رحمن هللا )غريبكار(، محمد ولي )غريبكار(خان ، دليل )غريبكار(

، عبدالقادر )غريبكار(، نوروز خان )غريبكار(، سلطان محمد )غريبكار(، احسان هللا )متعلم(، حبيب هللا )متعلم(محمدهللا 

، )متعلم(، فاروق )غريبكار(، نور حبيب )بكارغري(، طارق )غريبكار(، عبدالغني )غريبكار(، فيروزخان )معلم(

، داود ولد سردار )متعلم(، سيدالرحيم )متعلم(، بھادر )متعلم(، انورخان )غريبكار(، امين خان )معلم(مسافرخان 

، محمد روز )غريبكار(، فيروز )غريبكار(، محمد اسحق )غريبكار(، محب هللا )مامور(، وزير محمد )غريبكار(

، سيد محمد )غريبكار(، كمال الدين )متعلم(، جمال الدين )معلم(، جانداد )متعلم(، زاھد هللا )متعلم(هللا ، حمد)غريبكار(

، )غريبكار(، محمد ګل )غريبكار(، عالم ګل )غريبكار(، نورمحمد )غريبكار(، ګل محمد )غريبكار(ولد محمد ياسين 

، بھرام )غريبكار(، امين هللا وليد عبدالقيوم )يبكارغر(، نظام الدين )غريبكار(، رحمت هللا )غريبكار(محمد شنا 

، )غريبكار(، عبدالرحمن )متعلم(، زاھدهللا )متعلم(، رحمن هللا )متعلم( ، انعام هللا)غريبكار(، علي محمد )غريبكار(

مين ، محمد ا)غريبكار( ، وزير)متعلم(، محمديوسف )غريبكار( مياګل ،)غريبكار( شاه ګل ،)غريبكار( شمس الرحمن

 ، محمدزمين)غريبكار( ، عبدالغفار)غريبكار(الرحيم   ، ګل)غريبكار( ، صاحب زمين)غريبكار(ولد عبدالحميد 

، )متعلم(، محمد امين ولد سيد امين )غريبكار( ، عيسى خان)غريبكار( ، عبدالرحمن)غريبكار( خان  ، مشرف)غريبكار(

 الم اسحقغ، ابو )غريبكار( ، رحمت ګل)غريبكار( ، يارمحمد)غريبكار( ، خواجه)غريبكار(حاجي فيض محمد 

 ، حميدخان)متعلم(، محمدهللا )متعلم(، فتح خان )غريبكار( ، محمد زمين ګجر)غريبكار(، انعام هللا )غريبكار(

، )غريبكار( ، محمد امين ولد ګل امين)متعلم(، يارمحمد )غريبكار( ، نورمحمد نجار)غريبكار( ، مسافرخان)غريبكار(

، ګل )غريبكار( ، اخترمحمد)متعلم(، لعل پاچا )غريبكار( ، عصمت)غريبكار( ، ظريف)غريبكار(ار خوګياني عبدالغف

، شھيده )غريبكار( ، انارهللا)غريبكار(، فضل آھنګر )غريبكار( ، محمد نبي)غريبكار( ، سيداګل)غريبكار( جان پاچا

، ګل )غريبكار(، پيرمحمد )غريبكار( فردوس ،)متعلم( ، عزيز)غريبكار( ، كرم)معلم( ، سيد احمد)د كور ميرمن(سرو 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ، مانورګل)متعلم(، عبدالقدوس )مامور(، محمد ادريس )غريبكار(، سيد حبيب )متعلم(، محمد نسيم )غريبكار(جان 

، رسول )غريبكار( ، محمد خان)غريبكار(، شمس الرحمن )غريبكار(، غالم نبي )غريبكار( ، دوائرخان)غريبكار(

، يوسف ولد رئيس )متعلم(، حمدهللا )متعلم( ، محمد ولي)غريبكار( ، ضياالرحمن)متعلم(، محمدالرحمن )لممتع(محمد 

، ګل محمد )غريبكار(، موسى خان )غريبكار( ، شيرمحمد)متعلم(، عبدالوھاب )غريبكار(، جھانزيب )غريبكار(خان 

، عبدهللا )غريبكار(، نورهللا )غريبكار(، فاروق )رغريبكا(، شھسوار )متعلم(، رحيم هللا )متعلم(، كريم هللا )متعلم(

، محمد ولي )غريبكار(، عبدالولي )غريبكار(، سليم هللا )متعلم(، عصمت هللا )متعلم( ، حميدهللا)معلم(، جاويد )معلم(

، )كارغريب(، بھاول )متعلم(، نوراحمد )متعلم(، محمد حكيم )غريبكار(، محمد ھاشم )غريبكار(، شاه جھان )غريبكار(

، ګل الرحمن )متعلم(، بختور )معلم(، سيد محمد )متعلم(، ملنګ ولد محمد جان )غريبكار( ، ګل ولي)غريبكار( زرمحمد

، شيرين )متعلم(، حميدهللا )متعلم(، رحمت هللا )غريبكار(، مالعمر )غريبكار(، غفار )غريبكار(، عبدالرحمن )غريبكار(

، سميع هللا )متعلم(، عمرګل )متعلم(، محمد )غريبكار(، نورهللا )غريبكار( ، عاشق)غريبكار(، محمدالرحيم )متعلم(

، ګل الرحمن )غريبكار(، محمد جان )غريبكار(، حضرت ولي )غريبكار(، ملنګ ولد جمشيد )متعلم(، رحيم هللا )متعلم(

، )متعلم(زمان ، ګل )غريبكار( ، شيرولي)غريبكار(، ګل ولي ولد اخترمحمد )غريبكار( ، موسى خان)غريبكار(

، محمد ظاھر )غريبكار(، جمعه خان )معلم(، رحلت )معلم(، شير محمد )معلم(، وزير محمد )متعلم(محمدالرحمن 

، زاھدهللا )غريبكار(وف و، عبدالر)غريبكار( ، ګل محمد)غريبكار( ، مسافر)غريبكار(، محمدګل )غريبكار(

، )متعلم(، عنايت هللا )معلم(، سيد محمد )غريبكار( ، اميرمحمد)رغريبكا(، ذين هللا )غريبكار(، احسان هللا )غريبكار(

، سربلند )غريبكار( ، سيدخان)غريبكار(، شريف هللا )غريبكار(، روح هللا )غريبكار(، حميدهللا )غريبكار(رحمت هللا 

، عبدالحق )بكارغري(، ولي محمد )غريبكار( ، محمدشاه)غريبكار(، فيروز )متعلم(، ګل محمد ولد عطا محمد )متعلم(

، فقير محمد )غريبكار(، نصرت هللا )غريبكار(، وزيرمحمد )غريبكار(، محمدالدين )غريبكار(، سبحان هللا )متعلم(

، محمدشاه )متعلم(، اول ګل )متعلم(، سيدمحمد )متعلم(، محمدهللا )غريبكار(، يوسف خان ولد رحيم هللا )غريبكار(

، محمدهللا )غريبكار(، حفيظ هللا )غريبكار(، نورهللا )غريبكار(ھارالحق ، اظ)غريبكار(، محمد اسحق )غريبكار(

، )غريبكار(د و، داو)غريبكار(، رحيم هللا )غريبكار(، محمد زرين )متعلم(، شاه محمد )متعلم(، محمد ظريف )غريبكار(

، )غريبكار(حمن ولد اكرم ، ضياالر)غريبكار(، فخرالدين )غريبكار(، صالح الدين )غريبكار(محمد امين ولد شيرمحمد 

، غفار ولد ګل زمان )متعلم(، زر محمد ولد مشرف خان )غريبكار(، محمد عارف )غريبكار(محمدالرحمن ولد محمد 

، مسافر ولد شاه )غريبكار(، عزيزهللا )غريبكار(، امين هللا )متعلم(، محمدهللا خان )غريبكار(، سيد احمد )غريبكار(

، بھروزخان )غريبكار( ، عبدالمحمد)غريبكار(، رحيم هللا )متعلم(، ذبيح هللا )متعلم(، يارمحمد )غريبكار(محمد 

، )غريبكار(، نورمحمد شاه )غريبكار( ، محمد شاه)غريبكار(، خليل الرحمن )غريبكار(، عبداللطيف )غريبكار(

، امين الحق )غريبكار( خان ، فتح)متعلم(، يارمحمد خان )غريبكار(، باورخان )متعلم(، سيد محمد )غريبكار(اجرمحمد 

، حبيب )غريبكار(، حكيم هللا )غريبكار( هللا ، ذبيح)غريبكار( ، اكرم خان)متعلم(، ضياالرحمن ولد ابراھيم )غريبكار(

، )غريبكار(، رحمت هللا )غريبكار(، شاه ولي )غريبكار(، ګل محمد خان )غريبكار(، محمدالرحمن )غريبكار(الرحمن 

، )غريبكار(، پرويز )غريبكار(، جان ولي )غريبكار(، مسافر ولد شيرمحمد )غريبكار(ي محمد ، ول)غريبكار(محمد 

، )غريبكار(، عبدالشكور )غريبكار(، شيرولي )غريبكار(، سبحان هللا )غريبكار(، محمد نسيم )غريبكار(محمد نبي 

 رحمت جان ،)غريبكار(ق هللا ، عاش)غريبكار(، يارولي )غريبكار(، ملنګ ولد مكرم خان )غريبكار(عبدالقدوس 

، مسافر ولد عاشق )غريبكار(، رحيم هللا )غريبكار(، حكيم خان )غريبكار(، شاه محمد )غريبكار(، معصوم )غريبكار(

، ګل )غريبكار(، محمد جميل )غريبكار(، مھربان )غريبكار(، حشمت هللا )متعلم(، زاھدهللا ولد سيد ولي )متعلم(هللا 

، صالح )غريبكار(، جنت )غريبكار(، محمد ھارون )غريبكار(، موسى خان )غريبكار(شحال ، خو)غريبكار(محمد 
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، امين جان )غريبكار(، خان محمد )غريبكار(، پھلوان )متعلم(، عبدالغفار )غريبكار(، عبدالقدير )غريبكار(محمد 

، محمد )غريبكار( ، شناګل)يبكارغر( ، مياګل)غريبكار( ، عمرشاه)غريبكار( ، سيدغفار)غريبكار( ، دواخان)غريبكار(

، )متعلم(، ګل حسين )معلم(، محمد حسين )معلم(، بختورخان )متعلم(، رضوان هللا )غريبكار(، ميرولي )غريبكار( قاسم

 ، محمد نادر)متعلم(، جمعه ګل )غريبكار(، فضل الرحمن )متعلم(، شفق هللا )غريبكار(، نورمحمد )غريبكار(فقير محمد 

، )معلم(، واحدهللا )معلم(، نورالرحمن )غريبكار( ، محمد ھاشم)غريبكار(، محمدهللا )غريبكار(، محمد حسن )غريبكار(

، )متعلم(، احمدهللا )متعلم(، ولي محمد )غريبكار(، ګل مال )غريبكار(، سيدمال )متعلم(، عبدهللا )غريبكار( محمد حكيم

، محمد )غريبكار(، شفق هللا )غريبكار(، كريم هللا )غريبكار(، سيف هللا خان )غريبكار(، عبدالرحمن )غريبكار(بسم هللا 

، )متعلم(، ابراھيم )معلم(، عمر خان )معلم(، جاندهللا )متعلم(، محمد شريف )غريبكار(، محمد يونس )غريبكار(حسين

، مسافر ولد جمروز خان )غريبكار(، عبدالقادر )غريبكار(، محمد امين )غريبكار(، نصرت هللا )متعلم(سيعدهللا 

 ، سخي)غريبكار(، محمد اميرخان )غريبكار(، جمال ناصر )غريبكار(، محمدكمال )غريبكار(، شاكرهللا )غريبكار(

، نھضت هللا )غريبكار( ، پرويز ولد يارمحمد آھنګر)غريبكار(، نورزمان )غريبكار( ، محمد حسن)غريبكار(

، قدرت هللا )غريبكار(، محمد ظاھر )غريبكار(، داودشاه )غريبكار(، ثاقب )غريبكار(، محمد اقبال )غريبكار(

، )معلم(، سميع هللا )غريبكار(،  ملنګ ولد عين هللا )غريبكار(، نورشاه علي خان )غريبكار(، ميرزا محمد )غريبكار(

، شاه ولي )غريبكار( ، احمد ولي)غريبكار(، سيدالرحيم )غريبكار(، كليم هللا )غريبكار(، محمد ولي )متعلم(انورالحق 

، عالم زيب )غريبكار(، سالم خان )غريبكار(، محمدالرحيم )غريبكار(، ګل خان )غريبكار(، غفورخان )غريبكار(

، حميدهللا )غريبكار(، احسان هللا )غريبكار(، فيض محمد )غريبكار(، نظام الدين )متعلم(، محمد حكيم )متعلم(

، حيات هللا )متعلم(، سيد امير جان )غريبكار(، علي حيدر )غريبكار( الدين ، غوث)غريبكار(، ګل احمد جان )غريبكار(

، عبدالمتين )متعلم( هللا  ، رحيم)متعلم(سيد مال ، )غريبكار(، سرور )غريبكار(، محمد نبي )غريبكار(، سيد امين )متعلم(

، فضل الربی )غريبکار(نظر ، محمد )غريبکار(، شمس الرحمن )غريبکار( هللا  ، نعمت)متعلم(، غالم علی )متعلم(

، قياس )معلم(، صالح الدين )غريبکار(، محمدالرحمن )غريبکار(، سيدالرحمن )غريبکار(، پير محمد )غريبکار(

، ممتاز )غريبکار(، قيام الدين )غريبکار(، لعل محمد )غريبکار(، افتخار )متعلم(، ذبير )معلم( ، شاھدهللا)متعلم(

، محمد )نجار( ، روح هللا)نجار( هللا  ، انعام)غريبکار(، فياض محمد )غريبکار( طوطی ،)غريبکار(کريا ز، )غريبکار(

، جميل خان )معلم(، عبدالظاھر )متعلم(، عزيزالرحمن )دھقان(، ثناء هللا )غريبکار( ، صديق هللا)آھنگر(افضل 

، عبدالشکور )غريبکار( محمد ، سلطان)غريبکار(، محمد الياس )غريبکار(، محمدهللا )غريبکار(، خوشحال )غريبکار(

، )دھقان(، يار محمد )دھقان(، نورهللا )دھقان(، تاج محمد )دھقان(، محمدالدين )متعلم(، ملنگ )متعلم(، بادام )غريبکار(

، )غريبکار(، سيد محمد )غريبکار(، عبدالرحمن )غريبکار(، فضل الرحمن )غريبکار(، رحمت جان )دھقان(نورمحمد 

ب ا، نو)دھقان(، گل محمد )معلم(، پاينده محمد )معلم(، صالح الدين )معلم(، صالح محمد )غريبکار(نور محمد 

، وزير )آھنگر(، محمد امين )نجار(، غفار )غريبکار(، نوبھار )غريبکار(، الھام هللا )غريبکار(، نصرهللا )غريبکار(

، محمد )غريبکار(، نور احمدخان )رغريبکا(، زلمی خان )دھقان(، حميدهللا )دھقان(، فضل محمد )باغوان(محمد 

، سيدالرحمن )غريبکار(، عبدالرحمن )غريبکار(، يار محمد )غريبکار(، محمدهللا )غريبکار(، حفيظ هللا )غريبکار(

، محمد ياسين )باغوان(، خليل هللا )نجار(، روزی خان )مامور دولت(، گل محمد )غريبکار(، عبدالبصير )غريبکار(

، )غريبکار(، شاھپور )غريبکار(، نورهللا )غريبکار(، زاھدهللا )غريبکار(، عبدالغفار )غريبکار (، روح هللا)غريبکار(

، )غريبکار(، سيد حبيب )غريبکار(، غالم حبيب )غريبکار(، محمد انور )غريبکار(، غالم علی )غريبکار(نوآب خان 

، )متعلم(، نوروز )معلم(، اسماعيل )دھقان(، نور محمد )دھقان(، گل محمد )متعلم(، خان محمد )متعلم( رحمت هللا

، تور )معلم(، محمد ظريف )متعلم(، مکرم خان )غريبکار(، انورالحق )غريبکار(، امين الحق )غريبکار(فيروز 
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، عصمت )دھقان(، عزيزهللا )دھقان(، عبدالمنان )دھقان(، محمد يوسف )آھنگر(، جان محمد )نجار(، شاه محمد )متعلم(

، )متعلم(، نوروز خان )غريبکار(، محمد حسن )غريبکار(، گل امير جان )غريبکار(، شاه ولی خان )غريبکار(هللا 

، سربلند )غريبکار(، حميدهللا )غريبکار(، سبحان هللا )غريبکار(، سيد محمد )متعلم(، گل محمد )متعلم(حاجی محمد 

، محمد غريب )غريبکار(، سيد حبيب )ريبکارغ(، حبيب هللا )غريبکار(، علی حيدر )غريبکار(، عبدالمنان )غريبکار(

، )دھقان(، گل محمد )متعلم(، فقير محمد )معلم(، جنت هللا )نجار(، محمد قاسم )غريبکار(، محمد يوسف )غريبکار(

، محمدهللا )غريبکار(، عصمت هللا )دھقان(، ابراھيم )متعلم(، گل سعيد )متعلم(، محمد سرور )باغبان(يق هللا تع

، محمد حنيفی )معلم(، محمد فھيم )غريبکار(، گل محمد )غريبکار(، يار محمد )غريبکار(رحيم هللا ، )غريبکار(

، )دھقان(، صاحب زاده )دھقان(، محمد زمان )دھقان(، گل احمد جان )دھقان(، فضل عيان )متعلم(، محمد شير )متعلم(

، محمد امين )دھقان(، شير امين )غريبکار( ، امان هللا)متعلم(، محمد هللا )متعلم(، رحمن هللا )دھقان(محمد زريق 

، جان محمد )دھقان(، ملنگ )گلکار(، عزيز هللا )نجار(، مجيب هللا )دھقان(، ذبيح هللا )دھقان(، صاحب جان )دھقان(

، صالح محمد )غريبکار(، گل زمان )غريبکار(، رحيم هللا )غريبکار(، سعيد هللا )غريبکار(، حسن گل )غريبکار(

، )متعلم(، نور الرحمن )متعلم(، پير محمد )معلم(، شير محمد )غريبکار(، غالم محمد )غريبکار(، اسماعيل )رغريبکا(

، آمر محمد )غريبکار(، فضل محمد )غريبکار(، امان خان )دھقان(، سيد محمد )دھقان(، عصمت هللا )دھقان(نعمت هللا 

، محمد ولی )غريبکار(، عبدالعلم )متعلم(گل نبی ، )غريبکار(، عاشق هللا )غريبکار(، محمد ولی )غريبکار(

، )غريبکار(، نور محمد )متعلم(، محمد سردار )متعلم(، محمد ترمنگل )متعلم(، محمد شاه )متعلم(، گل امين )غريبکار(

، )دھقان(، محمد )دھقان(، عبدالرحمن )دھقان (ر، محمد ناد)دھقان(، گل زاده )دھقان(، گل جان )دھقان(پيرمحمد 

، حبيب )متعلم(، سيد کريم )متعلم(، محمد کريم )غريبکار(، غالم حضرت )غريبکار(، زاھد هللا )غريبکار(مد رحيم مح

، )دھقان(، محمد انشا )دھقان(، شاھد هللا )غريبکار(، پير محمد )غريبکار(، رحيم الدين )متعلم(، انصارهللا )متعلم(هللا 

، محمد )غريبکار(، شمس الرحمن )غريبکار(، محمد نبی )غريبکار(ی ، زر ول)دھقان(، محمد ظھير )دھقان(خوشحال 

، ذبيح هللا )غريبکار(، بھادر خان )غريبکار(، گل محمد )دھقان(، محمد روز )متعلم(، ذبير )غريبکار(الرحمن 

، عبدالمنان )غريبکار(، رياض الدين )غريبکار(، انصار هللا )غريبکار(،  خليل هللا )غريبکار(، ميرزا محمد )غريبکار(

، محمد زمان )غريبکار(، سرور خان )غريبکار(، گل زمان )غريبکار(، حميد اله )غريبکار(، رحمت هللا )غريبکار(

، داود خان )غريبکار(، گل اکبر )غريبکار(، سيد محمد )غريبکار(، علی محمد )غريبکار(، نوروز )غريبکار(

، فضل محمد )متعلم(، محمد ثناء )متعلم(، امان هللا )لممتع(، بخت زرين )غريبکار(، محمدالرحمن )غريبکار(

، گل محمد )متعلم(، پاينده محمد )دھقان(، شاه امين )غريبکار(، رحمت گل )غريبکار(، محمد يوسف )غريبکار(

، سردار )غريبکار(وف و، محمد الر)غريبکار(، باور خان )غريبکار(، علم خان )غريبکار(، عمراجان )غريبکار(

، سعادت )دھقان(، عزيز هللا )دھقان(، لطيف هللا )غريبکار(، غالم قادر )غريبکار(، محمدآخان )بکارغري(ولی 

، )دھقان(، سيد محمد )گلکار(، فقير محمد )نجار(، محمد اکرم )دھقان(، محمد الرحمن )دھقان(، عزيز الرحمن )دھقان(

، گل )غريبکار(، ھارون )غريبکار(، روح هللا )غريبکار(، محمد ھاشم )غريبکار(، محمد ھاشم )غريبکار(فتح خان 

، فضل محمد )آھنگر(، بھرام )دھقان(، ملنگ )متعلم(، نور هللا )متعلم(، شاه محمد )متعلم(، محمد امين )متعلم(ولی 

، فضل الرحمن )دھقان(، محمد شاه )دھقان(، سميع هللا )دھقان(، صالح محمد )غريبکار(، قادر خان )غريبکار(

، محمد )متعلم(، رحيم هللا )متعلم(، مسافر خان )متعلم(، حضرت گل )معلم(، محمد نادر )غريبکار(عبدالقيوم ، )دھقان(

، گل )غريبکار(، عاشق هللا )غريبکار(، يار محمد )غريبکار(، محمد عارف )غريبکار(، ولی محمد )دھقان(ايوب 

، محمد امين )دھقان(، روح االمين )دھقان( محمد الياس ،)غريبکار(، امداد هللا )غريبکار(، نجم الدين )غريبکار(رحمن 

، محمد )غريبکار(، زاھدهللا )غريبکار(، حميدهللا )غريبکار(، محمد آصف )دھقان(، محمد )دھقان(دھقان محمد يوسف (
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 محمد ،)غريبکار(، نوارجان )متعلم(، سالم جان )متعلم(، اميرهللا )مولوی(، اجمل )متعلم(، سيد محمد )متعلم(حسين 

، شھاب الدين )دھقان(، محمد شاه )دھقان(، گل محمد )دھقان(، سلطان محمد )متعلم(، کريم هللا )غريبکار(زمان 

، سيد آمر گل )متعلم(، مومند )متعلم(، بھرام )دھقان(، جمدر خان )دھقان(، علی حيدر )دھقان(، رحيم الدين )دھقان(

، انور )دھقان(، فضل خان )دھقان(، وحيدهللا )غريبکار(، محمد ولی )غريبکار(، جان محمد )نجار(، پاچا خان )دھقان(

، حميد )دھقان(، سيد حبيب )دھقان(، محمد نبی )معلم(، امير محمد )معلم(، سيد محمد )معلم(، محمد قاسم )متعلم(خان 

، )دھقان(حمد امين ، م)دھقان( ، عبدهللا)دھقان(، ملنگ خان )غريبکار(، فاروق )غريبکار(، شيداخان )غريبکار(گل 

، خير محمد )غريبکار(، گل محمد )غريبکار(، يار محمد )غريبکار(، شاه محمد )متعلم(، نور محمد )متعلم(پلوخ 

، )معلم(، غالم صديق )دھقان(، نورالحق )دھقان(، امين الحق )دھقان(، سميع هللا )غريبکار(، سرور )غريبکار(

، )غريبکار(، نوروز )غريبکار(، احسان هللا )گلکار(، ذبيح هللا )متعلم(دت ، سعا)معلم(، روح هللا )دھقان(صابرهللا 

، وزير )غريبکار(، ملنگ )غريبکار(، عبدالمتين )غريبکار(، عبدالرحمن )غريبکار(، محمد رحيم )غريبکار(ابراھيم 

، جانان )غريبکار (، عبدالرحيم)دھقان(، امين هللا )غريبکار(، محمد يوسف )دھقان(، شير محمد )غريبکار(محمد 

، )غريبکار(، حنيف هللا )غريبکار(، مسافر )معلم(، طوطی )غريبکار(، عبدالغفور )غريبکار(، محمد نبی )غريبکار(

، احسان )متعلم (ر، بخت مني)غريبکار(، ملنگ )غريبکار(، محمد صديق )غريبکار(، تاج محمد )غريبکار(آمر محمد 

، )دھقان(، نظام الدين )غريبکار(، سيد اکبر )دھقان(، فضل اکبر )نجار(اھر خان ، ط)دھقان(، کريم هللا )متعلم(هللا 

، اقبال )غريبکار(، جانداد )غريبکار(، رحيم هللا )متعلم(اھدهللا ز، )غريبکار(، حبيب هللا )دھقان(محصل خان 

، گل محمد )ريبکارغ(، شاھد هللا )غريبکار(، محمد سالم )غريبکار(، زلمی )غريبکار (زين، محمد )غريبکار(

، )متعلم(، مالجان )متعلم(، ضابط )غريبکار(، وحيد هللا )غريبکار(، ضيا علی خان )غريبکار(، گل الرحمن )غريبکار(

، )معلم(، سيد احمد گل )معلم(، دلبر )معلم(، فضل محمد )متعلم(، عبدهللا )متعلم(، گل زرين )متعلم(سيد محمد 

، وزير )غريبکار(، شاه پور )غريبکار(، گل امين )غريبکار(، احمد هللا )غريبکار(، زاھد هللا )غريبکار(عبدالمتين 

، پرويز )غريبکار(، رحمت هللا )غريبکار(، محمد صديق )غريبکار(، فيروز )غريبکار(، شاه نبی )غريبکار(محمد 

، گل محمد )غريبکار(مد ، جان مح)مامور دولت(، خليل هللا )متعلم(، ذاھد هللا )غريبکار(، محمد اکبر )غريبکار(

، جنت هللا )غريبکار(، رحمت هللا )غريبکار(، ميرويس )غريبکار(، محمد شاه )غريبکار(، رحيم هللا )غريبکار(

، )دھقان(، خير هللا )دھقان(، گل الرسول )دھقان(، حفيظ هللا )غريبکار(، جانداد )متعلم(، حميد هللا )غريبکار(

، فضل اکبر )غريبکار(، شير محمد )نجار(، سميع هللا )گلکار(، عزت هللا )کارگل(، محمد زمان )نجار(محمدآخان 

، عبدالغفار )دھقان(، شاھد هللا )غريبکار(، زيړګل )غريبکار(، محمد علی )متعلم(، ايوب )متعلم(، عبدالحق )متعلم(

، سعيد هللا )متعلم(لرحمن ، محمد ا)غريبکار(، عبدالرحمن )غريبکار(، سيدالرحمن )غريبکار(وف و، محمدالر)دھقان(

، نظام الدين )دھقان(، محصل )دھقان(، نور محمد )دھقان(، سميع هللا )دھقان(، وزير محمد )متعلم(، محمد هللا )متعلم(

، )غريبکار(، گل محمد )غريبکار(، عبدالمنان )دھقان(، سيد محمد )دھقان(، محمد ظاھر )دھقان(، غالم محمد )نجار(

، )دھقان(، قيام الدين )غريبکار(، مصباح الدين )غريبکار(، نصرت هللا )غريبکار(، ذبيح هللا )غريبکار(وحدت هللا 

، تاج محمد )غريبکار(، مياگل )غريبکار(باوون س، )غريبکار(، حيدر خان )غريبکار(، واحد هللا )دھقان(فضل موال 

، )غريبکار(، معراج الدين )غريبکار(ر آغاز ، شي)متعلم(، سرور )متعلم(، جمدر خان )غريبکار(، نياز ولی )غريبکار(

، )غريبکار(، محمدالرسول )غريبکار(، محرالدين )غريبکار(، گل زمان )غريبکار(، شاھد هللا )متعلم(فضل خان 

، )دھقان(، جانان )دھقان(، محمد حسن )غريبکار(، محمد اليق )غريبکار(، امير زاده )غريبکار(صاحب زاده 

، )غريبکار(، يار ولی )دھقان(، حميدهللا )دھقان(، گل خان )دھقان(، شاه فقير )دھقان(حمد يونس ، م)گلکار(عبدالرزاق 

، مير احمد )دھقان(، عاشق هللا )متعلم(، سيد محمد )متعلم(، صالح محمد )غريبکار(، مير حسن )غريبکار(سيد ولی 
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، مير )غريبکار(، امان خان )غريبکار(زت هللا ، ع)دھقان(، محمد سليم )دھقان(، محمد هللا )دھقان(ايسته ښ، )دھقان(

، زر محمد )غريبکار(، سلطان جان )غريبکار(، احمدهللا )دھقان(، محمد امير )غريبکار(، فقير محمد )غريبکار(حسن 

، گل الرحمن )متعلم(، ضيا الرحمن )غريبکار(، عبدالرحمن )غريبکار(، صديق هللا )غريبکار(، محمد سلی )غريبکار(

، فضل )دھقان(، رحمان جان )گلکار(، محمد قايل )دھقان(، سردار )دھقان(، حبيب الرحمن )متعلم(، فضل ولی )متعلم(

، عالم زيب )غريبکار(، زير علم خان )دھقان(، محمد ثناء )دھقان(، ناصر خان )دھقان(، ميرزا محمد )دھقان(الرحمن 

، پښتون )متعلم(، شھنواز )متعلم(، فردول )متعلم(  هللا، واحد)دھقان(، جان ولی )غريبکار(، محمد شعيب )غريبکار(

، محمد )دھقان(، شيرزمان )دھقان(، پيرمحمد )مامور دولت(، طال محمد )غريبکار(، جمشيد )دھقان(، کامران )دھقان(

، )دھقان(، رحمت گل )دھقان(، شيدا گل )دھقان(، سيد ولی )دھقان(، محمد ظريف )دھقان(، محمد يوسف )دھقان(امين 

، )دھقان(، عبدالنبی )دھقان(، عبدالرحمن )دھقان(، فيروز )غريبکار(، امين جان )غريبکار(، سردار )غريبکار(محمد 

، )دھقان(، شاه ولی )دھقان(، خير محمد )دھقان(، يار محمد )متعلم(، ولی محمد )متعلم(، جان آغا )متعلم(محمد نبی 

، )غريبکار(، محمد جان )غريبکار(، عزت هللا )دھقان(، غريب )دھقان( ، ثناء هللا)دھقان(، عتيق هللا )دھقان(رمضان 

، )غريبکار(، سلطان محمد )غريبکار(، محمد عمر )غريبکار(، دلبر )غريبکار(، سيد شريف )غريبکار(حبيب هللا 

ن محمد ، خا)غريبکار(، جان محمد )غريبکار(، عبدالقدير )غريبکار(، گل جان )غريبکار(کريم هللا عبدالغفار 

، )دھقان(، ھدايت هللا )دھقان(، مطيع هللا )دھقان(، سيف هللا خان )دھقان(، عبدالولی )دھقان(، سيد محمد )غريبکار(

، شير )متعلم(، گل سيد )دھقان(، رحمت هللا )دھقان(، افغان )دھقان(، سيد احمد )دھقان(، ميا جان )دھقان(عبدالخالق 

، )دھقان(، عزيزهللا )دھقان(، شاه محمود )دھقان(، علی محمد )دھقان(قير محمد ، ف)متعلم(، بارز خان )متعلم(امين 

 ر، جمد)غريبکار(، شاه فقير )غريبکار(، واحد هللا )غريبکار(، عطا هللا )غريبکار(، گل الرحمن )غريبکار(شفيق هللا 

، مير اکبر خان )متعلم(الکبر خان ، عبدا)متعلم(، مجيب خان )دھقان(، عبدالقدوس )دھقان(، محمد امين )غريبکار(خان 

، محمد عمر )غريبکار(، حسين شاه )غريبکار(، شمس الدين )دھقان(، رحمت هللا )دھقان(، اکرام هللا )دھقان(

، سيد احمدجان )غريبکار(، پيرمحمد )غريبکار(، محمداکرم )غريبکار(، اکبرخان )غريبکار(، محمد امين )غريبکار(

، )غريبکار(، محمد صديق )غريبکار(، غياث الدين )غريبکار(، سيدمحمد )کارغريب(، خيرمحمد )غريبکار(

، )غريبکار(، محمد شير خان )غريبکار(، معصوم )غريبکار(، کبير )غريبکار(، فضل هللا )غريبکار(عزيزالرحمن 

، گل )غريبکار(، سيد عالم )غريبکار(، ضياء هللا )غريبکار(، محمد حسن )غريبکار(، نظام الدين )غريبکار(بادام 

، نور )غريبکار(، محمد ھاشم )غريبکار(، عبدهللا )غريبکار(، امان هللا )غريبکار(، نوروز خان )غريبکار(محمد 

، )غريبکار(، مسافر )غريبکار(، داد محمد )غريبکار(، منورخان )غريبکار(، حضرت علی )غريبکار(الرحمن 

، )غريبکار(، ضياءالرسول )غريبکار(، ملنگ )غريبکار(عارف ، محمد )غريبکار(، عبدالولی )غريبکار(عبدالوکيل 

، شاه )غريبکار(، عصمت هللا )غريبکار(، بريالی )غريبکار(، سيد الرحيم )غريبکار(، فضل هللا )غريبکار(سيد ھاشم 

يد ، س)غريبکار(، شاه حسين )غريبکار(، امير حمزه )غريبکار(، سيد ولی )غريبکار(، گل ميران )غريبکار(امين 

، سميع هللا )غريبکار(، فاروق )غريبکار(، وزير محمد )معلم(، محمد نبی )متعلم(، فضل خالق )دھقان(حبيب 

، رحمت هللا )غريبکار(، موسی خان )غريبکار(، کريم هللا )غريبکار(، عتيق هللا )غريبکار(، محمد حسن )غريبکار(

، غالم )متعلم(، گل محمد خان )معلم(، زلمی )دھقان(مد ، جان مح)دھقان(، محمد اکبر )گلکار(، شمس الدين )متعلم(

  ...او) غريبکار(، حبيب الرحمن )دھقان(، محمود )گلکار(محمد 

 په دنګو دنګو غرونو كې و شھيدانو د وينو سكروټغو شھيدانو وينې د كونړ په سيندونو كې څپې ووھلې، د دغود د

 او د پرچميانو او خلقيانو له مخې نه يې د ېزې جوړې كړ شيھدانو آواز په ناړو كې، انګاغو شوې، د دځالنده

  .نقاب ليرې كړ او د دې ځناورو وحشي څيره يې ټولو ته بربنډه كړه» انسانيت«
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 پلرونه او ترونه او ماماګان، د غرونو له څوكو تير يد دې شھيدانو ماشومان، ميندې، ميرمنې، خويندې او سپين ږير

ال دغه بيوزلي خلک . په نوم ياديده »كرھالې كمپ«د ميشت شول چې سول او ھلته شول او ځانونه يې باجوړ ته ور

 ځوريدلو انسانانو درد چا وانه وريد، د غود د. ميشت شوي نه وو چې تنظيمې سوداګر د ھغوې ښكار ته راورسيدل

ر، خوست، ميدان نړ، ننګرھاو، باالبلوك، كندھار، كډنډنګه چې نن د شينرڅلکه ھغوې درد په سوداګرۍ بدل شو، 

 انسانانو درد په ود دردمنو او رنځيدلو خويندو، ميندو او زياركښاو نورو سيمو  ، زابل، ارزګان، ھلمندوردك، كندز

  .م ماڼۍ كې خرڅيږيھسپينه ماڼۍ او بكينګ

ي، كه د افغانستان ټول جنايتكاران، كه خلقي وو او كه پرچمي، كه جھادي دي كه طالبي، كه امريكايي دي كه ناټوي

 ھر ھغه .»محكمه» ملي««او نه ھم » نړيواله محكمه«دولتي دي كه نادولتي، يوازې ولس محاكمه كوالې شي، نه 

ن په يچيغې وھي، د ولسونو پر ټپونو مالګه شيندې او بايد د خا»  محكمېېنړيوال«څوك چې ولس دوكه كوي او د 

  .   توګه وپيژندل شي

انو كورنيو ته ډاډګيرنې تر څنګ، باور لري چې د افغانستان د ولس د شھيدانو  خپرونه، د كرھالې د شھيد»پيشرو«د 

 ده او ډير ژر به د خپلواكۍ، آزادۍ او ھوساينې بيرغ په ھسكو څوكو په رپيدو ې پوښتنه كيدونكيد وينې د ھر څاڅك

 . يتاريخ به بيا وليكل ش» ډاكټر برايدن« او غليمان به د ولس په وړاندې په ګونډو او د يش
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