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  نینو کیجنبش دموکراتباختگانِ گرامی باد یاد و خاطرۀ جان 

 (دیجاو  ۀ شعل انی)جر

 شان توسط )آگسا( رحمانهروز کشتار بیدر چهل و سومین سال

جنبش  گامان  زنده یاد رفیق اکرم یاری با جمع کثیری از پیش  (خورشیدی  1358هفتم قوس  سال قبل، در چنین روزی )  43

نوین   و  دموکراتیک  جاوید(،  شعله  )جریان  ثوری،    کثیریجمع    افغانستان  هفت  کودتای  منحوس  رژیم  مخالفین  سایر  از 

مردمتوسط   خورده  سوگند  پل  ،دشمنان  وآ   و  دیباند  خلق  ا  دمکش  بگوش    نیپرچم  حلقه  امپریالیزم مزدوران    سوسیال 

و    ن، پس از دستگیری، ارعابامی    ـ    "شوروی" به رسدمداری تره کی تحمل بدترین و وحشتناک ترین  با  به زندان افتادن 

 و به قتل رسیدند.  ها، از زیر تیغ  جالدان گذشتندشکنجه

فرزندان شان افغانستان کشتار بیرحامنه  )اگسا(را  مردم زحمتکش  استخباراتی  تنها  را  توسط سازمان  به شدت محکوم    نه 

 کنند!  بخشند و نه هم هرگز فراموش مینه می که این جنایات راکنند، بلمی

 داریم:  مخترص معلوماتی ارائه می ف جاسوسی آگسا،سازمان مخو ترجوانان در مورد برای آگاهی بیش

  7به وجود آمد که تا زمان کودتای    » ادارۀ ضبط احواالت « در زمان صدارت داودخان، سازمان اطالعات دولتی تحت عنوان  

شان بر اریکه  داد، بعد ازینکه کودتاچیان به زور ارباب سوسیال امپریالیستثور تحت همین نام فعالیت هایش را ادامه می

تغییر نام دادند. هرچند    » آگسا  ) د افغانستان گتو ساتلو اداره( « این اداره را  به  نام    کیدر زمان تره  قدرت نصب گردیدند،

و سپس در زمان بربک     ( «مؤسسه  ید کارگرانو استخبارات» کام )این نام نیز دوامی نیاورد و بعدا توسط حفیظ الله امین به  

مه و همه وظیفۀ یکسان را به منظور رسکوب قهری و  تغییر داده شد اما ه  » خاد )خدمات اطالعات دولتی( «کارمل به نام  

 مرگبار مخالفین رژیم کودتاچیان هفت ثوری به پیش بردند.   

که   تره کی  لست کشتارهایی  افغانستان"  تحت رهربی    –  1357امین جالد در سالهای    ـ    توسط "حزب دموکراتیک خلق 

که حتی پس از به قدرت رسیدن بربک  رود، طوریبه شامر می  ست، تنها گوشه کوچکی از جنایات  شان  ا   انجام  شده  1358

های مختلف تیرباران، اعدام و در هزار نفر پس از دستگیری به شیوه  12کارمل، وی اعالم منود که در زمان حفیظ الله امین  

از گذشت    اندگورهای دسته جمعی دفن شده ا  43که حتی پس  اکرثیت سال  ثوری،  کودتاچیان هفت  ز کشتار ددمنشانه 
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اند.   االثر شده  بازگشت عزیزان شان هستند که مفقود  ابازماندگان کامکان منتظر    یهاستی ال یامپرالیسوس  بیترت  نیبه 

رو  یشورو  بر    یگرانه و پوشالاشغال  تیدهه حاکم  می ونکی  با  یها در طول تقرآن  یو پرچم  یخلق  ستیون یزیو نوکران  شان 

به   کینزد  ست، یالیامپر  الیگران سوسو اشغال  یپوشال   میو چه در جبهات نربد ضد رژ  میرژ  یهاافغانستان، چه در زندان

 را قتل عام کردند. دموکراتیک نوین  جنبش  نیو منسوب  نیهزار نفر از رهربان، کادرها، فعال ستیب

سال سومین  و  چهل  در  ما  جانامروز،  خاطرۀ  روز  و  یاد  دیگر  بار  جاوید(،  )شعله  کشور  نوین  دموکراتیک  جنبش  باختگان 

کنیم که راه شان را ادامه خواهیم داد و درین راه  داریم و تجدید پیامن میمتامی عزیزان به خون خفتۀ خویش را گرامی می

، تالش  مقاومت ملی مردمی و انقالبیبرد  فقانه کار و پیکار قاطع در مسیر پیشاز متام توش و توان خویش بخاطر پیشربد مو 

 خواهیم ورزید.

جمع  با  سوسیالما  مقاومت ضد  جنگ  در  ما  جنبش  منفی رشکت  و  مثبت  تجارب  از  از  بندی  بندی  جمع  و  امپریالیستی 

وظایف مبارزاتی و مقاومتی خویش در  قصور و کوتاهی کل جنبش در جواب دهی مثبت و پیش رونده قانع کننده به  عوامل  

تاریخ   به  یانکی  اشغالگر  های  امپریالیست  توسط  دیگر  یکبار  طالبان  اسالمی  امارت  که  کنونی    1400اسد    24رشایط 

خورشیدی، دوباره به اریکه قدرت تکیه زده و متحجرترین و قرون وسطی ترین نظام سیاسی در کشور را با تکیه بر اربابان  

برند، رضورت کار و پیکار قاطع انقالبی، و جنبشی را می طلبد تا علیه امارت اسالمی  الیستی شان به پیش میاشغالگر امپری

فقط ازین طریق است که ما خواهیم  . فقط و  رویمطالبان و حامیان اشغالگر بین املللی شان با قاطعیت هرچه متام به پیش  

 . داری مناییمدموکراتیک کشور پاسجنبش باختگان توانست از خون جان

نفری که   300ت از لیست تقریبا قسمبخاطر پاس داری حرمت خون جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین )شعله جاوید(، آن  

استخباراتتوسط   سوس  یها  ست یون یزیرو  یی کودتا  میرژ  یسازمان  پلاین    سا(گ)ا  یشورو   زمیالی امپر  الیمزدور    و   دی باند 

  یدر سال هان،  امی    ـ   سوسیال امپریالیزم "شوروی" به رسدمداری تره کی مزدوران حلقه بگوش    نیپرچم ا   دمکش خلق و آ 

در ادامه  به قتل رسیده اند، را    و  ( افغانستان نسبت داده شدهدیجاو  شعله  انی)جر  نینو  کیدموکرات  انی، به جر1358و    1357

 نرش می مناییم.  این اطالعیه

 باد! رهرو شان پرراه  برابری گرامی و یاد جانباختگان آزادی و

 ی افغانستان  کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقالب

 خورشیدی   1401قوس   7

 میالدی   2022نوامرب   28

www.afghanistanrmy.org  

strugglecommittee4@gmail.com  

ییلیست جانباختگان مائوئیست و شعله  

http://www.afghanistanrmy.org/
mailto:strugglecommittee4@gmail.com
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نفری، بیرون کشیده شده و بخش بسیار کوچکی از جانباختگان جنبش    4500این لیست از میان لیست منترش شدۀ تقریبا    

دموکراتیک نوین را در زمان حاکمیت رویزیونیست های مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی و زمان اشغال کشور توسط قوت  

 های مهاجم سوسیال امپریالیستی نشان می دهد.   

 .اع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعلهشج .1

 .جالل الدین ولد غالم محی الدین، مامور، مسکونه کابل، شعله .2

  .عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل شعله .3

 .عسکر حسین ولد نور محمد حسین، مسکونه ده خدایداد، شعله .4

 .ز، کابل، شعلهرسدار محمد ولد صالح محمد، کارمند مرک .5

 .نور محمد ولد آقا محمد، کارگر، مسکونه کارته نو، شعله .6

 .عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکرت، مسکونه واصل آباد، شعله .7

 .اسالم الدین ولد محمد افضل، بیکار، مسکونه سالنگ، شعله .8

 .اسامعیل ولد محمد عثامن، کارگر، مسکونه ده خدایداد، شعله .9

 .ف، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعلهخلیل الله ولد محمد یوس  .10

 .عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله .11

 .غالم جیالنی ولد محمد انور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله .12

 .سید زمان الدین ولد سید امان الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله .13

 .اد، شعلهمحمد انور ولد محمد عمر، جگرن، مسکونه واصل آب .14

 .سلیامن ولد گل آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله .15

 .گل محمد ولد یار محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله .16

 .عبدالرحیم ولد فقیر محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله .17

 .محمد حسن ولد دولت محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل آباد، شعله .18

 غالم محی الدین ولد جامل الدین، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه واصل آباد، شعله   .19

 .حفیظ الله ولد عبدالله، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله .20

 .نجیب الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد شعله .21

 .محمد نعیم ولد بازگل، مامور، مسکونه واصل اباد شعله .22

 .خوشحال، مسکونه واصل آباد، شعلهمحمد علی ولد  .23

 .شفیع الله ولد عبدالله، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد، شعله .24

 .بربک، مامور رشکت برق کابل، مسکونه واصل آباد، شعله .25

  .محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد، شعله .26

 .سید عبداملناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد، شعله .27

 .غالم حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد، شعله .28

 .بسم الله، محصل صنف سوم پوهنزی حقوق، مسکونه واصل آباد، شعله .29

 .سید داوود، معلم مکتب عالوالدین، مسکونه واصل آباد، شعله .30
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  .حمیدالله، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله .31

 .ه واصل آباد، شعلهعبداالحد ولد ولی محمد، مسکون .32

 .علی خان ولد محمد رسدار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله .33

 کوته سنگی، مامور مرغداری پغامن، شعلهای 5شاه آغا ولد شیرآغا، مسکونه ناحیه  .34

 .شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، شعله .35

 .میربچه کوت، مایوییستزمری ولد محمد علی، مسکونه  .36

 .حبیب الله ولد حاجی عبدالله، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه چهاردهی، مایوییست .37

 .عبد االحد ولد جالد خان، معلم، مسکونه لوگر، مایوییست .38

 .، ساکن خیرخانه، مایوییست234سید احمد ولد فقیر محمد، آمر مالی قطعه  .39

 .قندهار، مایوییستعبدالهادی ولد عبداللطیف، داکرت، مسکونه  .40

 .فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار، مسکونه کندهار، مایوییست .41

 .محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چهارآسیاب، مایوییست .42

  .محمدخلیل ولد محمدنارص، معلم، چهاردهی ، مایوییست .43

 آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن سمنت خانه، مایوییست  .44

 .،مسکونه جبل الرساج، مامور احصاییه مرکزی، مایوییستنیازالله ولد عبدالله  .45

 .عبدالودود ولد عبدالکریم، دواساز، مسکونه جوزجان، مایوییست، ضد انقالب .46

 .غالم رسور ولد غالم دستگیر، مسکونه شربغان، دکتور، مایوییست .47

 .محمد قاسم ولد میر حیدر، مسکونه پکتیا، سابق رییس تجارتی بانک، مایوییست .48

 .ونس ولد محمد ایوب، مسکونه لغامن، معلم، مایوییستمحمد ی .49

 .حشمت الله ولد تاج محمد، مسکونه لغامن، ضابط متقاعد، مایویست .50

 .امان الله ولد بازگل، دوهم برید من، مسکونه خیرخانه، مایوییست .51

 .شیر احمد ولد محمد علی، جگرن، مسکونه کابل، مایوییست، ضد انقالب .52

 .ین، مامور متقاعد زارعت، مسکونه رحامنه مینه، ماوییست، ضد انقالبعین الدین ولد محراب الد  .53

 .نیک محمد ولد نیاز محمد، مامور بیهقی، مسکونه کارته سه، مایوییست، ضد انقالب .54

 .عبدالخاق ولد حبیب الله، مسکونه ارزگان، مامور ریاست مبارزه با بی سوادی، مایوییست .55

 .امور نساجی کندهار، مایوییست ضدانقالباسدالله ولد محمد آصف، مسکونه وردک، م .56

 .شیرزمان ولد نیازگل، مسکونه لوگر، مسوول محکمه تجارتی، مایوییست .57

 .غالم فاروق ولد غالم نبی، داکرت شفاخانه جمهوریت، مسکونه بلخ، مایوییست .58

 .داکرتمیراحمد ولد محمد اکرب، مسکونه خیرخانه، مایوییست .59

 .محمد، کابل، محصل، مایوییستخواجه گل ولد خواجه دوست  .60

 .گل محمد ولد آقا محمد، مسکونه میدان، محصل صنف سوم پلی تخنیک، مایوییست .61

 .یقین علی ولد حیدرعلی، مسکونه وزیرآباد، سابق دواساز فعال بیکار، مایوییست .62

 .محمدشفیع ولد یقیینعلی، مسکونه وزیرآباد، شاگرد مسرتی، مایوییست .63

 .صل اقتصاد، مایوییستمحمد قاسم ولد محمد، مح  .64
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 .عبدالوکیل، استاد پوهنزی اقتصاد، مایوییست .65

 .عبدالغنی ولد محمد افضل، محصل صنف اول طب، مایوییست .66

 .حرضت گل ولد نیاز گل محصل صنف پنجم طب،مایوییست .67

 .عبدالطیف ولد نورمحمد، محصل صنف پنجم طب، مایوییست .68

 .، مایوییستمیرحسین شاه ولد سید منورشاه، محصل صنف پنجم طب .69

 .احمد ولد فضالحمد، مسکونه چرمگیری، داکرت، مایوییست علی .70

 .محمدنعیم ولد محمدرسور، سابق قوماندان فعال متقاعد، مایوییست .71

 .محمدمال ولد عبدالخالق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست .72

 .محمد ولد نظرمحمد، مسکونه چیگل، مامور، مایوییست  سلطان .73

 .عبدالخالق، مسکونه چاریکار، معلم، مایوییستعبداملالک ولد  .74

 .الله، مسکونه قلعه بلند، معلم، مایوییست بقیت .75

 .جمشید ولد سیدان؟، مسکونه سپاهگرد، معلم، مایوییست .76

 .نورمحمد ولد امیرمحمد، مسکونه سپاهگرد غوربند، معلم، مایوییست .77

 .مایوییستعبدالرحیم ولد اخرتمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار،  .78

 .حسین ولد اخرتمحمد، مسکونه دولتشاهی، زمیندار، مایوییست .79

 .حاجی صالح ولد غالممحمد، مسکونه لغامن، زمیندار، مایوییست .80

 .سید داوود ولد حاجی صالح، مسکونه لغامن، زمیندار، مایوییست .81

 .عبدالجمیل ولد محمدرفیق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست .82

 .الدین، مسکونه پشییان، متعلم، مایوییست ضد انقالببها  یحیی ولد غالم غالم .83

 .آقاگل ولد غالمحرضت، مسکونه پشییان، معلم، مایوییست ضد انقالب .84

 .دآلقا ولد مالغالمعلی، مسکونه چیگل، متعلم، مایوییست ضد انقالب .85

 .عبدالرشید ولد محمدنور، مسکونه نجراب، محصل زراعت، مایوییست ضد انقالب .86

 .مدجان، مسکونه پنجشیر، دریور، مایوییست ضد انقالبمحمداصغر ولد اح .87

 .شیراحمد ولد سلطامنحمد، مسکونه سیدخیل، معلم، مایوییست .88

 .یوسف ولد خیرالله، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست .89

 .محمدعلم ولد محمدکبیر، مسکونه گلبهار، متعلم، مایوییست .90

 .ییستجان ولد عبداالحمد، مسکونه سیدخیل، متعلم، مایو علیم .91

 .محمد، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست صفدر ولد غالم غالم .92

 .ایشان ولد افغان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، مایوییست غالم .93

 .انارگل ولد سیدامیر، مسکونه غوربند، طالب، مایوییست .94

 .محمود ولد محمدبرات، مسکونه بدخشان، مایوییست .95

 .مایوییستطالگل ولد عبدالحسن، مسکونه رسوبی،  .96

 .شیراحمد ولد محمدرسور، مسکونه مرکز غزنی، محصل دوم طب، مایوییست .97
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