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 07/10/2019             ولی احمد نوری

 معلم جهانیپنجم اکتوبر روز 
 کشتار استادان پوهنتون ها 

 فغانستانامنحوس غیر دیموکراتیک بدست حزب 

 با تشکر و سپاس اقتباس از صفحۀ فیس بوک جناب کبیر یوسفی

 

یک و نیم سال زمامداری  ۀز استادان دانشگاه کابل در دورتن ا 36شمه ای از جنایات خلق و پرچم

 .شده ذکر می گردد تره کی و امین اعدام گردیدند که ذیالً نام فاکولته های مربوطه و استادان کشته
 

 ونپوهنتفاکولتۀ طب در آن زمان مربوط به  -طب کابل اعدام شدند  ۀاستادان ذیل از فاکولت 

 دکابل بو

 پوهاند دکتر عبدالفتاح همراه 

 پوهاند دکتر عبدالعظیم مجددی 

 پوهنوال محمد هاشم مهربان 

 حاج علی جاغوری پوهندوی دکتر 

 پوهنمل دکتر عبدالغفار 

 بدالظاهر رزبانپوهنمل دکتر ع 

 پوهیالی سید کاظم دادگر 

 پوهیالی داکتر عبداالحد 

 .زبان و ادبیات اعدام شدند ۀاستادان ذیل از فاکولت 

 پوهنمل زمریالی ناصری 
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 5از 2

 پوهنیار محمد علم نورستانی 

 پوهنیار امیر محمد یار 

 پوهنیار خان آبادی 

 پوهنیار زکریا 

 پوهنیار علی حیدر لهیب 

 پوهنیار عبدالرزاق 

 یالی خانبازپوه 

 .شرعیات اعدام شدندۀ استادان ذیل از فاکولت 

 پوهاند غالم محمد نیازی 

 پوهاند وفیع هللا سمیعی 

 پوهندوی حبیب الرحمن 

 پوهنمل ایاز هللا مخه ور 

 پوهیالی غالم فاروق 

 پوهیالی نصیر احم 

 

 انجنیری اعدام شدند ۀاستادان ذیل از فاکولت 

 پوهیالی محمد حسن 

 صدیق پوهیالی محمد 

 پوهنمل محمد محسن 

 پوهنمل عبدالکریم 

 پوهندوی عبدالکریم ابراهیم خیل 

 

 علوم اجتماعی اعدام شدند ۀاستادان ذیل از فاکولت 

 پوهندوی غالم غوث شجاعی 

 پوهنیار دوست محمد کامکار 

 پوهنیار عبدالسالم 

 

 .حقوق و علوم سیاسی اعدام شدند ۀاستادان ذیل از فاکولت 



  
 

 

 5از 3

 

 محمد عارف پوهندوی 

 پوهنیار نجیب هللا 

 

 استادان ذیل از فاکولتۀ اقتصاد اعدام شدند 

 

 پوهنیار عزیزهللا 

 سیدعلی آقا بلخی 

 فارمسی اعدام شد ۀپوهنوال فضل احمد احراری از فاکولت 

 عبدلغفور سلطانی از فاکولته ساینس اعدام شد, استاد انور فیاض از فاکولته اقتصاد

تن می رسد، تمام شان  36فوق که تعداد شان به  ۀ، استادان اعدام شدطوریکه به مالحظه می رسد

 .یک و نیم سال حکومت تره کی و امین کشته شده اند ۀدر دور

م حاکمیت ببرک کارمل اعدا ۀ، پوهندوی محمد یونس اکبری در دورساینس ۀیک تن از استادان فاکولت

 .شد

افغانستان در پنج قرن اخیر )جلد دوم(، تألیف میر محمد صدیق مأخذ : نام استادان اعدام شده از کتاب 

 .فرهنگ اخذ گردیده است

محترم جنایت طالبان را با جنایت حزب خلق مقایسه کرده است، می خواهم که به قتل  ۀچون نویسند

 .طالبان هم اشاره کنم ۀمشکوک یک تن از استادان در دور

انشگاه کابل در زمان حاکمیت طالبان در اتاق مسکونی اش پوهنمل بشرمل، استاد فاکولتۀ حقوق د

مرده یافت شد. مرگ او مشکوک باقی ماند، تعداد کثیری از استادان و منسوبین دانشگاه کابل به این 

نظر اند که استاد بشرمل را طالبان به قتل رسانیده اند و تعدادی هم به این نظر اند که بشرمل در اثر 

امبرده وجود ندارد. موثق در مورد چگونگی مرگ استاد ن ، به هر حال اسناد  مریضی در گذشته بود

خاد و پولیگون های پلچرخی یا  گان و شاعرانی که در سال های حاکمیت ح د خ ا درشمار نویسند

 :جا های دیگر تیر باران شده اند

 یوکراسدهۀ دم صدراعظمو آخرین  گرداستان نویس، پژوهشفیق، شاعر، ی شمحمد موس 

  ،رونق نادری، شاعر و نویسنده 

  های آموزشی معارفجم و مولف کتابشاهی، شاعر، نویسنده، مترعبدالغفور رحیل دولت 

  ،داود سرمد، شاعر 

  گر،علی حیدر لهیب، شاعر، پژوهش 



  
 

 

 5از 4

  گر،عبداالله رستاخیز، شاعر، پژوهش 

  ،نجیب هللا رحیق نویسنده و خبرنگار 

 گر،ان نویسنده و پژوهشمحمد یونس حیر 

  شاهی نقطه، شاعر و نویسنده،محمد ابراهیم عالم 

  ،انیس آزاد، شاعر 

  های جمهوریگار، این شاعر در سالننامهغالم شاه سرشارشمالی، شاعر، نویسنده و روز 

 کردداودخان سرشار روشنی تخلص می. 

  نگارنامهایوبی، نویسنده و روز محمد شریف 

 خی انتظار نویسنده و خبرنگار که در خیرخانه به وسیلۀ نیروهای شوروی به غالم س

 .شهادت رسید

  ،محمد شاه ارشاد، نویسنده و خبرنگار 

 ،سیالب صافی شاعر، نویسنده و خبرنگار 

  گر،میرنعمت هللا حباب، نویسنده و پژوهش 

  شاه، شاعر و نویسنده،سیدحسن 

  ،جان محمد فنا، شاعر 

   مفتون، شاعر،محمد نبیمولوی 

 ،سید نورالدین، شاعر 

  ،عبدالروف ترکمنی، نویسنده 

 کده ادبیات دانشگاه کابل ،علم نورستانی، نویسنده واستاد دانش 

  ،دهزاد فرخاری، شاعر 

 ،سیدحسین، شاعر و نویسنده 

  گر،عبدالجمیل جیحون، شاعر، پژوهش 

  هللا سامع، شاعر،حبیب 

  ،خیرمحمد لیان، شاعر 

  ،انجینرصالح محمد آهی، شاعر 

  گر،عبدالرسول جرأت، نویسنده و پژوهش 

  گر و نویسند،محمد اسماعیل مبلغ، پژوهش 

  گر ادبیات مردمی،پاییزحنیفی، شاعر، نویسنده و پژوهش 



  
 

 

 5از 5

  گذاران نخستین اتحادیۀ محصالن دانشگاه کابل،ایهمیرعلی احمد شامل سالک، شاعر، نویسنده و یکی از پ 

  ،سید متقی ضمنی، شاعر 

  گر،سید ثابت، شاعر، پژوهش 

 گر،انجینر دولت محمد دروازی، شاعر، پژوهش 

  ،محمود مبرم، شاعر و آموزگار 

  میرصاحب جان، شاعر که در ولسوالی تشکان بدخشان به وسیلۀ نیروهای شوروی به شهادت رسید. 

  های آموزشی فزیک برای مکاتب،قاری ابوبکر، نویسنده و مُولف کتاب 

 ،عبدالحفیظ آهنگرپور، شاعر 

  ،محد افضل شهیر، شاعر و نویسنده 

 نگار،نامهحبیب الرحمان جدیر، نویسنده و روز 

 ،دشتی هراتی، شاعر 

  ،غالم محمد اطرافی، شاعر و آموزگار 

 برنگار،عبدالوهاب صافی، نویسنده و خ 

  زی نویسنده و خبرنگار،مندی 

 ،عبدالستار خپلواک مایار نویسنده 

  ،واحد بشر دوست، نویسنده 

  گر و استاد دانشگاه،داکتر شجاعی نویسند، پژوهش 

 های ریاضی برای مکاتبعبدالغفور احمد پروانی، شاعر، نویسنده و مولف کتاب. 

  نگار،نامهمحمد شریف ایوبی، نویسنده و روز 

  گر،رسول جرأت، نویسنده و پژوهش 

  ،لطیف محمودی استاد ، نیرزمری صدیقحمد جان خوشدل استاد فاکولته انجنیری، انجم نعیم ازهر، شاعر

ریاضی، محمد حسن استاد رسم تخنیکی و هندسه ترسیمی، داکتر حبیب الرحمن معاون علمی و استاد کیمیا، 

ر ثاقب و سید سمندر شاه !!!! یاد همه شان با ده ها هزار محصل، استاد، پوهنمل مستمندی استاد کیمیا، داکت

یک قسمت این ریسرچ از جناب آقای عبدالرحمان مجددی است  نوتگر متعلم و مبارزین گرامی باد! )کار

چم سهم ادا در تکثیر و پخش جنایات خلق و پر ( هر کسی کهذرت اسم ایشان را ذکر نکرده بودمکه با مع

، شاکی بودن آقای مجددی این عمل کدام مفاد مالی نمی آوردکند، وظیفه وجدانی اش است، برای من می 

 !قابل فهم است
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