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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 : یعقوب مشعوف نویسنده

                                                                                                    ۲۶/۱۱/۲۰۲۲ 
 

 ثور  نیخون یسالروز کودتا نیچهل و چارم هٔ در آستان 
خلق، برگرفته از    کی حد و حصر حزب دموکرات   یاز استبداد ب   یاه ی ثور، نما  نی خون   ی سالروز کودتا  نی چهل و چارم  هٔ آستان   در

  !افغانستان" به قلم خودم   یاسی س  اناتی کتاب " نخبگان و جر
برهزار،از    ک ی است، که بطور حتم    دهی گرد  یجمع آور   یزبان   ،یساحو  ،یتبار  ،یقوم  ،یمذهب   ،یاسی س  شاتی بدون گرا  ستی ل  نی ا

به خصوص    زان؛ی . محترمانه ازتمام عزشودی م  ه ی نابکارخلق و پرچم اعدام شدند نما  می تعداد هموطنان ارجمند ما را که توسط رژ
  نی راست  ی شهدا  ست ی ل لی و تکم  حی ام که در تصح یدارند، متمن  ست ی درخارج از کشور ز ا ی از وطن   هٔ وارثان شهدا  که در هرگوش

 .رسانند  یاری بر ما دارند، مرا  یمی وطن که حق بس عظ
را درنظر داشتند   هٔ ن ی خود گز  یانسان   ری غ  ی در ُکشت و ُکشتار ها  نوشهی پلپوت و پ   ،ین ی هتلر، موسل  مور،ی ت   ز،ی چنگ  ال،ی تاروس، آت  

  ک ی  چی رانان ح  د خ  ا به هو نابود کنند. اما حکم ست ی کشند و ن  دی خود را در بند و ق  نی که به کدام گناه و مصداق کدام ُجرم، مخالف
با عقده    شانی متعهد و مقرون نبودند. ا  یحق شهروند  یمبان   و  ی حقوق بشر  نی مواز  ،یاجتماع  یقراردادها   ،یاراد  یارهای از مع

جامعه    یاقتصاد  ،یاجتماع  ،یاسی اقشار س  یخود ساخته، آن هم درنبود سند و سجل، با تمام  یحت   ،یتام؛ بدون محکمه قانون   یمند
 و نه هم   دهی و نه شن   دهی نه د  یبشر  خی ساختند که تار  یکشور مستول  روحشت ودهشت را د  یگشودند. و چنان فضا   ی جبهه نظام

نوشت:  از هرپنج نفر اتباع افغانستان، سه نفر    توانی م  نی انگی . که به طور مدی خواهد نوشت و خواهد د  ندهی نوشته است و نه هم در آ
   .هم محبوس نمودند  ا ی آواره ساختند و  ای ُکشتند  ای آن را 
  .می نمای م خی صفحات تار  سی از استبداد سران ح د خ ا را،رونو یانه نمو اه،ی س  هٔ دور نی نگون سار ا خی صفحات تار  یافشا  جهت
 . خود شدند هٔ پوهنتون کابل که مجبور به ترک وطن و کاشان  یعلم ی ها  کادر

  .زراعت پوهنتون کابل  پوهنځی از  
 یزراعت  ماتی تعل ن،استادی پوهنمل عبدالمب  -1
 .تجا  وه ی فرهمند ، استاد علوم جنگالت وم ی پوهندو -2
 .ین ی استاد زراعت وماش ،یاحمد صاعد ر ی دوکتورنص ی پوهندو -3
 .استاد تکثر ونشو مباتات ،ی اسلم یپوهاند دوکتور محمدنب  -4
 ی وان ی استادعلوم ح ،یدوکتور انصار  ی پوهندو -5
 .نباتات ه ی استاد وقا وم، ی پوهنمل دوکتور محمد ق  -6
 یزراعت  ماتی تعل ،استادیپوهنمل دوکتور قادر  -7
 .ین ی استاد زراعت ماش یی رضا ی پوهندو -8
    .ی وان ی بها، استاد علوم ح دهاشمی س اری پوهن  -9

 .یزراعت  ماتی اسد هللا شاهند، استاد تعل یالی پوه -10
 .نباتات ه ی سردارمحمد، استاد وقا یالی پوه -11 
 .نباتات ه ی استاد وقا ،یپوهاند دوکتور محمد داوود سنز -12
 .ین ی ستاد رزاعت ماشا ن،ی الد ای ض ی پوهندو -13
 .جات   وهی وم  یاستاد جنگل دار  ،یمی محمد سرور ابراه اری پوهن  -14
 .ی دار وهی استاد علوم م م،ی محمد ابراه الی پوه -15
 .یدوکتور ببرک خالق،استاد زراعت تخصص ی پوهندو -16
 .پوهاند دوکتور اعظم گل، استاد زراعت  -17
 .ین ی استادزراعت ماش ،یپوهنمل دوکتور عبدالرزاق غفار -18
 .یزراعت تخصص ،استادیمی رح می پوهنمل فضل الرح -19
 .انور ،استاد زراعت  می پوهنمل محمد نس -20
 .ین ی عبدالرسول صاحب زاده، استاد زراعت ماش ی پوهندو -21
 .یوان ی پوهنمل عبداالحد،استاد علوم ح -22
 .ی و تخم پاش ی اری استاد علوم آب  ،یوسفی پوهنمل محمد قاسم  -23

 .اقتصاد پوهنتون کابل  پوهنځی
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 ..وارقام یآمارشناس  ار،استادی داود  یپوهندو-24
 .هیی هللا انتظام، استاد احصا حی دوکتور ذب  ی پوهندو – 25

 .ی، استاد مالاسد می دوکتور محمدنع یپوهندو-26
 .یپول وبانک دار  هٔ استاد رشت  از،ی پوهنوال دوکتور غالم محمد ن  – 27
 .فرهنگ،استاد تجارت وانکشاف نی محمد ام ری م ی پوهندو -28
 .عبدهللا کاظم د ی پوهاند دوکتور س -29
 .یآمارشناس ن،استادی هللا لود  زی دوکتور عز ی پوهندو -30
 ،یابو  ییحی دوکتور غالم  ی پوهندو -31
 .یاقتصاد  ای جغراف ز،استادی ساو نی اسالم الد ی پوهندو -32
 .پوهاند دوکتور محمد انور،استاد تجارت وانکشاف -33
 .استاد محاسبه ، یوسفی  مانی محمد سل اری پوهن  -34

  1356  یسال ها   یاقتصاد که ط  پوهنځیاستادان منور پوهنتون  کابل به خصوص استادان گرانسنگ ودانشمند    هٔ ونام هم  ادی ) 
 (مشعوف  عقوبی باد.   ی نموده ام گرام  ل ی کسب تحص شانی از محضر ا1358و1357

 .ه ی وترب  می تعل پوهنځی -
 .ی پداگوژ ف،استادی دوکتور ظر یپوهندو-35

 .یروان شناس مار،استادی محمد کاظم ب  اری پوهن  -36
 .عبدالشکور  یالی پوه -37
 .پوهنمل عبدالقدوس ودود-38

 .یکی تورپ  اری پوهن  -39
 .یمور ی ت  یغالم سخ اری پوهن  -40
 .پوهاند محمد فاضل  -41
 .دوکتور عبدالرحمان -42

 .پوهنتون کابل یری ن ی انج پوهنځی
 .کی کان ی م ار،استادی احمد س ر ی دوکتور بش یپوهندو-43

 .(شرفته ی ) پ کی رنی ن ی انج  ظ،استادی هللا حف ظ ی پوهنمل حف -44
 .کی خان ی م یری ن ی انج ،استادیاعتماد  ونسی  نی پوهنمل دوکتور پرو -45
 .ساختمان ری ن ی ق،استادانجی رف  ونی محمد هما اری پوهن  -46
 .کی ن  ری ن ی سول انج  ِن،استادی لود اری پوهن  -47
 .(شرفته ی پ  کی وردک،استاد سول)تخن  ی محمد واسع ناج اری پوهن -48

 .برق ن،استادی نوش فهی لط اری پوهن  -49
 .عبدالغفار پاچا دی س اری پوهن -50
 .عبدهللا اری پوهن -51

 .دی عبد المج اری پوهن  -52
 .دوکتور زرجان بها اری پوهن -53

 .برق ،استادییمای دوکتور محمدعاشق  ی پوهندو -54
 .ای دوکتور محمدعمر ض ی پوهندو -55
 .استاد ساختمان ،یز   یسمع عی محمدرف ی پوهندو -56
 .تاد سولپوهنمل ارباب زاده،اس -57
 .،استادساختمانیاحمد کاظم ر ی پوهنمل بش -58
 .کی خان ی غضنفر،استاد م دی پوهنمل عبدالحم -59
 .سول در،استادی محمد ح یپوهنمل ول -60
 .پوهنمل محمد عارف -61
 .سراج، استاد ساختمان  وسفی محمد  یالی پوه -62
 .کی خان ی عبدالواسع گران،استاد م یپوهندو-63

 ،یر ی فق ی پوهندو -64
 .ساختمان ،استادیعبد الشکورفرهاد اری پوهن -65
 .،استادسول یغالم مجتب  اری پوهن -66

 .برق  ،استادیمحمد عثمان توخ  اری پوهن  -67
 .محمد نجم،استادساختمان اری پوهن  -68

 .پوهنتون کابل نسی سا پوهنځی
 .یشناس نی پوهانددوکتور محمد فرزان،استاد زم-69

 .احسان هللا  یالی پوه -70
 .احمد  ری نص یالی پوه-71
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 .یپوهاند دوکتور فضل موال رئوف-72
 .یمحمد ملگر  ر ی پوهاند فق -73
 .برهان دی س اری پوهن  -74
 .جمعه گل اری پوهن -75

 .پوهنتون کابل ی وعلم بشر اتی ادب  پوهنځی
 .یسی استاد زبان انگل ان،ی هاشم ل ی جل د ی پوهاند دوکتور س -76
 .برهان لی دوکتور محمد اسماع ی پوهندو -77
 .عاشق  لهی پوهنمل جم -78
 .نابی پوهنمل عادله لو -79
 .بای ز  ی. استاد هنر هادی احمد حامد نو یالی پوه -80
 .یاعتماد می احمد تم یالی پوه -81
 .نی هللا تر  بی پوهاند دوکتور حب -82

 .یاستاد زبان در  ،یراع نی الد ام ی دوکتور ق ی پوهندو -83
 .نی مخدوم ره دی ر سدوکتو یپوهندو-84

 .یسی دوکتور محمد احسان انتظار، استاد زبان انگل ی پوهندو -85
 .یزبان در  ،استادیدی نکهت سع می پوهاند  محمد نس -86
 .یزبان عرب  ،استادیری شپوهاند دوکتور غالم صفدر پنج -87
 .زاده،استاد هنر در ی امان هللا ح ی پوهندو -88
 .یسی ارسال،استاد زبان انگل قهی شف  یپوهندو-89
 .زبان پشتو ،استادیباجور نی مع اری پوهن -90

 .یسی هللا پوپل،استاد زبان انگل دی ارعب ی پوهن  -91
 .یسی هللا شهاب،استاد زبان انگل نی ام یالی پوه-92
 .هللا پوپل ق ی صد یالی پوه-93

 .پوهنمل دوکتور بسم هللا رزمان،استاد زبان پشتو -94
 .ی زبان در ،استادیو رض یدعلی دوکتور س– 95
 .ی زبان فرانسو ار،استادی عبدالواسع فر یپوهندو-96

 .یسی ساجد مکمل،استاد زبان انگل ی پوهندو -97
 .یفرهاد له ی جم ی پوهندو -98
 .اری فر  هی پوهنمل سور -99

 .یپور.استاد زبان المان  نی ام ی سی پوهنمل محمد ع -100
 .ینواب  لهی پوهنمل جم -101
 .پوهنمل محمد انور نوزن-102
 .یسی زبان انگل ،استادیمحمد فاروق ببرک ز اری پوهن -103
 .ار ی هللا عبد ات ی ح ری م اری پوهن -104
 .یمی ابراه الی ل یالی پوه-105
 .ی دی احمد سع ری پوهنمل م-106

 .هنر د،استادی پوهنمل عبدالوهاب سع  -107
 .ییزبان انگلس ه،استادی ری خ اری پوهن -108

 .ری دستگ نه ی زرم یالی پوه -109
 .یغی خ رمحمد ی پوهنوال ام-110
 .یغی فاطمه خ  یپوهندو-111
 .استاد هنر ،یهللا شهران   تی عنا یپوهندو-112
 .یسی روشن، استاد زبان انگل ل ی پوهنوال عبد الجل-113
 .مقصود دی س  یپوهندو-114

 .ی در انی ز ،استادیناظم فی لط ی پوهندو -115
 .زمی هللا سحر، استاد ژورنال ظی دوکتور حف ی پوهندو -116
 .راحل عی شف  دی پوهنمل س-117
 .فلسفه   د،استادی لطف هللا جن  اری پوهن -118
 .خی شمس الصفا،استادتار یالی پوه.119
 .( مجروح، استاد فلسفه نی بها الد  دی )سنی برهان الد دی پوهاند س-120
 .زمی استادژورنال ،یپوهنمل دوکتور محمدحسن راز-121
 .فلسفه ن،اسادی نمل عبد الرسول امپوه-122

 .تشوال،استاد فلسفه می پوهنمل محمد حک -123
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 .پوهنمل محمد افضل پاکمل-124
 .خی تار ر،استادی کب  دی عبدالرش ی پوهندو -125
 .استی راقم،استاد س یالی پوهنمل تور-126

 .زمی ژورنال ف،استادی لط یمصطف یالی پوه -127
 .کاکر وسف ی پوهنمل دوکتور محمد -128
 .زمی ژورنال ،استادیکشکک نی صباح الد  یپوهندو-129
 .خی تار ،استادیقاسم هاشم دی پوهنوال س-130
 .زمی پوهنوال محمد فاروق اچک،استاد ژورنال-131
 .ثاری ا دهللای پوهنمل عب -132
 .ی علوم بی دحب ی س یالی پوه-133
 .خی تار ،استادیعلم  وسفی پوهاند دوکتور محمد-134
 بارز رضا،استاد فلسفهو  نی عامدالد یپوهندو-135

 :ی اسی حقوق و علوم س پوهنځی ی ذولفغار،استاد جامعه شناس  حهی پوهنمل مل -136
 .دانشگاه کابل یاسی حقوق وعلوم س پوهنځی
 .ی جامعه شناس ار،استادی رکی ز  یپوهاند رحمت رب -137
 .نت اداره ومجم ،استادیی عطامحمد نورزا یپوهندو-138
 .ی اسی فاروق بشر،استاد علوم س  یپوهندو-139
 .معروف ی پوهنمل محمد موس-140
 .حقوق ،استادیمحمد طاهر هاشم   یپوهندو-141

 .ی پوهاند محمدقاسم فاضل -142
  .ی هاشم ساعد،استاد جامعه شناس دی پوهنوال س-143
 .ی سوی مقا ،استادیفی پوهاند محمد طاهر س-144
 .ی علوم اسالم ،استادیقی گل محمد عت  یپوهندو-145
 .ی اسی س در،استادعلومی دوکتورمحمدح یپوهندو-146
 .نی دوکتور محمدآصف ذه یپوهندو-147
 .یاسی اقتصاد س ،استادیدز ی س می محمدفه یپوهندو-148

 .ی الملل نی حقوق ب  ،استادیدوکتور عبدالوهاب هاد -149
 .یاسی س  اتی نطر ،استادیاحمدز یدوکتور احمد شاه غن -150
 .ی اسی علوم س د،استادی دوکتور اسدهللا را-151
 .یالملل نی ب  است ی پاکزاد،استاد س می دوکتور عبدالکر-152

 .دوکتور فاروق بشر،استاد حقوق  -153
 :طب دانشگاه کابل پوهنځی
 .یعبدالقادر بها،استاد اناتوم دی پوهاند دوکتور، س -154
 .ی هاشم،استادجراح یپوهاند دوکتور عبدالول– 155
 .داخله  ،استادینوازی پوهاند دوکتور محمد ناصر ش-156
 .یوعصب  ین،استادعصلی احمدذه  ای پوهاند دوکتورض-157
 .یینسا ،استادیپوهاند دوکتورعثمان انور-158

 .امراض اطفال  ،استادیناصر یالی پوهنمل تور -159
 .ی اشرف،استادجراح  ونس ی پوهنمل دوکتور محمد -160
 .یبها،استاد کالبد شناس بی حب   دی س اردوکتوری پوهن -161

 .پوهاند دوکتور عبدالصمد سراج،استاد امراض کودکان -162
  .یولوژ ی استاد فز ،یپوهاند دوکتور محمد عثمان هاشم-163
 ....سراج،استاد  زی پوهاند دوکتور عبدالعز-164
 .یارماولوژ س،استادن ی و نی پوهنوال دوکتور صالح الد-165
 .یالوژی باکتر ،استادیمی پوهاند دوکتور عبدالرحمان حک-166
 .ی جراح ،استادی هاشم دی پوهنمل دوکتور حم-167
 (ی.)محمد اختر مستمندیینسا ،استاد یدوکتور اختر محمد محمد یپوهندو-168
 .یوعصب  یپوهنمل دوکتور عبدهللا عثمان، استادعقل-169

 .ی رضا بخش، استاد جراح  دی دوکتور س اری پوهن  -170
 .یلوژ  و ی پوهاند دوکتور نادر عمر، استاد فز -171
 .یاستاد اناتوم ،یفی س وسف ی پوهاند دوکتور محمد  -172
 .استاد امراض اطفال ،یفی پوهاند دوکتور عبدالواسع لط -173
 .ی آفت، استاد معدو می پوهاند دوکتور عبدالکر-174
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 .اد گوش وگلو نصرت، است  نی پوهاند دوکتور محمد حس-175
 .استاد امراض داخله  ،یمی کر مور ی پو هاند دوکتور محمد ت  -176
 .یاستاد امراض معدو  ،یومی ق  می دوکتور عبدالکر یپوهندو-177

 .استاد گوش وگلو  ف،ی زلطی پوهنمل دوکتور عبدالعز -178
 .ی استاد امراض روح د،ی پوهنوال دوکتور کمال سع-179
 .یاکبر، استاد امراض جراح وبی پوهاند دوکتور محمد ا-180
 .یدستاد امراض معدو   ل،ی ما ای پوهاند دوکتور احمد ض-181
 .یوعصب  یاستاد عقل ن،ی پوهاند دوکتور اختر محمد خوشب -182
 .پوهاند دوکتور احسان اسعد غبار، استاد امراض داخله-183
 .پوهاند دوکتور اختر محمد ارساال، استادگوش وگلو -184
      .ییاستاد نسا ن،ی نو می پوهاند دوکتور عبدالرح-185

 .یدوکتور محمدانور شادورد، استاد اناتوم ی پوهندو -186
 .چشم   استاد امراض ،ییای دوکتور اسد هللا ض ی پوهندو -187
 .یمی . استاد امراض شییپوهنمل دوکتور علم شاه قفا-188
 .ی استاد جراح ،یدوکتور محمد اکرم بابر یالی پوه-189
 .دی احمد ارسال، استاد ارتوپ  ق ی پوهاند دوکتور شف-190

 .ی هما، استاد جراح وسف ی پوهاند دوکتور محمد  -191
      .امراض چشم ق،ی پوهنوال دوکتور عبدالقادر صد-192
 .ی پوهاند دوکتور محمد هاشم کمال، استاد جراح-193
 .استاد امراض کودکان ،یابدال قی پوهاند دوکتور محمدصد-194

 .امداض داخله  ر،ی پوهاند دوکتور خاتون تنو -195
 .حکمت،استاد امراض داخله ی پوهاند صمدعل -196
 .یقلب   ،امراضیمعصوم دی پوهاند دوکتور عبدالحم -197
  .ی وحدت، استاد جراح  نی پوهاند عبدال حس -198
 .طب ننگرهار پوهنځی . یشگاهی استاد علوم آزما ،ی پوهاند محمد آصف فروغ -199
 .یمی ش  ،استادیانصار نی شراف الد د ی پوهاند س -200
 .زاده،استاد داخله   یپوهاند دوکتور عبداالحد مولو-201

 .یدوکتور تابش،استاد جراح ی پوهندو -202
 .پوهنمل دوکتورصاعق،امراض داخله  -203
 .ی وعصب  یعقل ،استادین ی ع ا ی دوکتورض یالی پوه-204
 .واعصاب   یاستاد جراح ، یبشر یپوهنوال فضل رب -205
 .هللا  انعام،امراض داخله ف ی پوهاند دوکتور شر-206

 .یوشمی استاد ب  ،یبارکز ده ی پوهنوال دوکتور سع -207
 .یعصب  یاستاد جراح م،ی دوکتورعبد الصمد حک یالی پوه-208
 .داخله ،امراضیبارکز عقوبی دوکتور  یالی پوه-209
 .امراض داخله ،یشرف ز نی دوکتور سعد الد اری پوهن -210
 .یناصر، استاد جراح ی داد خدا اردوکتوری پوهن -211
 .استاد امراض داخله  ،یعبداالحد سرخرود  یپوهندو-212
 .ی استاد جراح ،یعقوب ی  رزادی پوهاند دوکتور ش-213
 .ی اکور جلد ،استادینواری پوهنوال دوکتور اسد هللا ش-214
 .ی ولوژی ب  کرو ی استاد م ، یدوکتور محمدزاهد شرف ز اری پوهن -215
 .یخان کمال،  استاد جراح  تی دوکتور وال ازی پوهن -216
 .دوکتور عبد الشکور،استاد گوش وگلو یپوهندو-217
 .ییونسا ی والد  دوکتور نگار، استاد  اری پوهن -218
 .امراض داخله ،یپوهنوال دوکتور واحد الکوز -219
 .داخله  ،استادیپوهنوال دوکتور احمد سمع احمد ز -220

 .ی ولوژی محمد پروا، استاد ب  ر ی ش ی پوهندو -221
 .ی دوکتور محمد گل مهنمد، استاد جراح ی پوهندو -222
 .ی جراح ف،استادی دوکتور محمدحن  یپوهندو-223
 ی تور پرتو،استاد فارماکولوژ پوهنوال دوک-224
 .زاده،استاد اطفال یدوکتور عبداالحد قاض یپوهندو-225

 .وسفی دوکتور محمد  ی پوهندو -226
  .پوهنتون کابل ات ی شرع پوهنځی 
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 .حقوق رت،استادی عبدالستارس یپوهندو-227
 .غالم بهلول برهان،استاد حقوق یپوهندو-228
 .پوهنمل نطر محمد معاف،استاد حقوق-229
                      .ث ی ،استادحدیمحمد جان احمد ز  یپوهندو-230
 .استاد فلسفه  ،یداکتر شاه اکرم الهام یپوهندو-231

 .حقوق   ز،استادی پوهنمل عبدالعز -232
 .علم حقمل، استاد حقوق  ری پوهنمل ش -233
 .ثی ،استادحدیب ی محمد طاهر خط یالی پوه -234
   .ثی حد اف،استادی پوهنمل عبدالرسول س-235
 .یداور گل،استاد زبان عرب  اری پوهن -237
 .ی سوی مقا ،استادفقه یمی استاد عبدالسالم عظ-238
 ..توانا، استاد فقه ی پوهانددوکتور محمد موس-239
 .یسو ی محمد گران، استاد فقه مقا نی د یپوهندو-240

 .یمحمد فاروق، استاد زبان عرب  یالی پوه -241
 .ری استاد تفس ،یاستاد نعمت هللا شهران  -242
 .ری هللا ابالغ،استاد تفس  تی دوکتور عنا -243
 .فقه  ف،استادی الرحمان سا فی پوهنمل س-244
 .رتی پوهنمل عبدالرزاق س-245

 .پوهنتون کابل یدامپرشک پوهنځی
 .یوان ی ح کی ن ی کل ،استادیفاضل  رمحمدی پوهاند دوکتور ش-246
 .یمحمد افضل مسعود یپوهندو-247
 .یوان ی استاد امراض ح ،یمی نس می محمد نس اری پوهن -248
 .یوان ی مهربان، استاد امراض ح یعبدالباق اری پوهن -249

 .یوان ی حسن شاه،استاد امراض ح دفضل ی س ی پوهندو -250
 .یوان ی ح کی ن ی مستغفره وفا، استاد کل یالی پوه-251
 .یوان ی ح کی ن ی فاطمه، استاد کل اری پوهن -252
 .یشناس  وانی باغبان،استاد ح یالن ی پوهنمل غالم ج-253
 .ی وان ی ح کین ی جمعه گل، استادکل یالی پوه-254
 .ی وان ی ح کین ی آقا محمد،استادکل یالی پوه-255
 (   238تا227:صفحات   1371ار،ی .)دانشد«ی وان ی ح کی ن ی گل،استاد کل دی س یالی پو-256

 ( 1371/نهی افغانستان/مؤسسه انتشارات به یانقالب اسالم قات ی مرکزتحق/یاعتماد/جنگ افغانستان وشورو  ری ام اری دانش)
دولت دست    ه ی که در جبهات نبرد عل  ینه آنان   دند،ی پوهنتون کابل است که در خارج کوچ  ی علم  ی ها  ت ی شامل آن عده شخص  ست ی ل

  .نشانده در جنگ ومبارزه بودند
  ر ی ومتخصص که توسط حاکمان خود کامه ح د خ ا، بدون جرم وگناه و پرسش و پاسخ، ت  کی کادما ی ها ت ی وشخص  یعلم یکدرها

  .باران شدند
 . طب کابل پوهنځی پوهاند دوکتور عبدالفتاح همراه ، استاد  -1
 .پوهاند دوکتور محمدهاشم مهربان،استاد دانشکاه طب کابل  -2
 .طب کابل   ،استاددانشکدهیجاغور ی داکترضامن عل ی پوهندو -3
 .دانشکده طب کابل  ،استادیمجدد می دوکتر عبدالعظ ی پوهندو -4
 .طب کابل پوهنځیپوهنمل دوکتور عبد الظاهر مرزبان، استاد  -5
 .طب کابل  پوهنځیپوهنمل دوکتور عبدالغفار، استاد  -6
 .طب کابل  پوهنځیکاظم دادگر، استاد  د ی س یالی پوه -7
 .طب کابل  پوهنځیوکتور عبداالحد،استاد د یالی پوه -8
 .کابل  اتی ادب  پوهنځی ،استادیناصر  یالی پوهنمل زمر -9

 .کابل  اتی ادب  پوهنځی ،استادیمحمد علم نورستان  یالی پوه -10
 .کابل اتی ادب  پوهنځیاستاد اد،ی محمد  ری ام اری پوهن   -11
 .بل کا اتی ادب  پوهنځیاستاد  ،یخان آباد  اری پوهن  -12
 .کابل  اتی ادب  پوهنځی استاد  ا،ی ذکر اری پوهن  -13
 .کابل  اتی ادب  پوهنځیاستاد  ب،ی له دری ح  یعل اری پوهن  -14
 .کابل اتی ادب  پوهنځیعبدالرزاق، استاد  اری پوهن  -15
 .طب  یاستاد دانشکد  یاری   یدوکتور صادق عل اری پوهن   -16
 .کابل  ات ی شرع پوهنځیاستاد  ،یازی پوهاند غالم محمد ن  -17
 .کابل  اتی شرع پوهنځیاستاد   ،یعی هللا سم  یپوهاند وف -18
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 .کابل  ات ی شرع پوهنځیالرحمان،استاد  بی حب   یپوهندو  -19
 .کابل ات ی شرع پوهنځیهللا مخه ور،استا از ی پوهنمل ا -20
 .کابل ات ی شرع پوهنځیغالم فاروق، استاد  یالی پوه  -21
 .کابل  اتی شرع پوهنځیاحمد، استاد  ری نص یالی هپو -22
 .کابل یری ن ی انج پوهنځیمحمدحسن، استاد  یالی پوه  -23
 .کابل یری ن ی انج پوهنځیمحمد صادق، استاد   یالی پوه  -24
 کابل  یری ن ی انج پوهنځیاستاد  م،ی پوهنمل عبدالکر  -25
 .کابل یری ن ی انج پوهنځی ل،استادی خ  می ابراه می محمدکر یپوهندو  -26
 .یعلوم اجتماع پوهنځیاستاد  ،ی غالم غوث شجاع یپوهندو  -27
 .یعلوم اجتماع پوهنځیاستاد  ار،ی دوست محمد کام اری پوهن   -28
 .یعلوم اجتماع پوهنځیعبدالسالم، استاد  اری پوهن   -29
 .ی اسی حقوق وعلوم س پوهنځیمحمدعارف،استاد  یپوهندو  -30
 .ی اسی حقوق وعلوم س پوهنځیهللا، استاد  ب ی پوهنمل نج  -31
 .( نسی علوم)سا پوهنځی ،استادیپوهنمل عبدالغفور سلطان   -32
 ی فارمس پوهنځیاستاد ی استاد فضل احمد احرار  -33
 .کابل کی تخن ی پول یبرق از دانشکده یدوکتورا  ی صمد  یدوکتر عل – 34
 کی تخن ی فلز استاد پول یسکندر دوکتورا  ری دوکتور م –35

 ک ی تخن ی . استاد پولکی رسم تخن  پارتمنتی دوکتوررئوف د – 36
 ک ی تخن  ی.استاد پولی ماستر حسن محمود –37
 کی تخن ی سبز.استاد پول رهللا ی داکتر خ –38
 .کابل  کی تخن ی استاد پل ی محمود فی لط –39
  .ون کابل پوهنت  ینری انج پوهنځیدوکتور محمدجان خوشدل استاد  –40

استاد غالم    ار،ی نصرت    نی الد  فی س  ،یازی در رأس پوهاند غالم محمد ن   ؛یوابسته به نهضت اسالم  یها  ت ی تن از شخص 140 
بودند. برخالف مواز  ییحنا  بی استادعبدالحب   ش،استادعبدالقادرتوانا،ی عط  یربان    ی اسی وس  یانسان   نی که محبوس زمان داوود خان 

  هٔ کشتن گرو  م،ی رژ  یاستبداد  یگرعملکردهای شان درج است.از د  ی و مشخصات شغل  ی ماعدام شدند.درمتن کتاب اسا  می رژ  زتوسطی ن 
 .خانوده ها بود 

مدفون    یمجدد   لی نفرمردان فام  60زنان و  25(  حضرت شوربازار را با  خی المشا  اءی )ض  یمجدد   می محمدابراه  1357  ی درجد
  ، یکابل، هرات، قندهار، غزن   ت ی ( را در وال  یوابسته به حضرات شور بازار )مجدد   یها  لی فام  یآن تمام  ی خاک نموند. و در پ 

 .ندبرد نی ب  ز و ا ری ننگرهار و لوگر، دستگ سا،ی لغمان، کاپ 
فرزند عطامحمد    ی هللا مجدد  عی رف  -ی حضرت عطامحمد مجدد –  یمعروف به حضرت صاحب غزن   یحضرت غالم داود مجدد  -

در سقوط    یهللا کلکان   بی با حب   یکارکه در هم   ی )شخصیبزرگ جان مجدد  - یفرزند عطامحمد مجدد   ی مجدد  اءهللای ض  - یمجدد
  گری ود  یهللا مجدد   تی هدا  -ننگرهار   تی وخانوده اش از وال  یحضرت فضل احمد مجدد   –داشت(  یرول ونقش اساس  یدولت امان 

( از حضرات هرات که در همان  دآقاجانی )سیمجدد   د ی فرزند احمد سع  ی مجدد   اء ی احمد ض  - ا زکابل  ی مجدد  هٔ زنان وکودکان خانود
  - ی محمد اسحاق مجدد  - یدفضل محمود مجد   -ی غالم احمد مجدد  - ی ذکرهللا مجدد  - یمجدد   د ی احمد سع  - جواد مهمان بود(   هٔ شب در قلع 

محمدحسن    -ی محمد مودود مجدد-ی محمد مسعود مجدد  -یمجدد  زی داکتر محمد عز-یمجدد   بی محمد شع  - یمجدد   لی محمد اسماع
مجدد  - یمجدد   عقوب ی محمد    - یمجدد مجدد  ی عل-  ی عبداالصمد  محمداحسان    - یمجدد   ارمحمدی   -ی مجدد  می داکترعبدالعظ-یاحمد 
احمد    ای ض  -یعصمت هللا مجدد   - سای کاپ   تی نجراب معلم در کوهستان وال  ی معلم ولسوال  یعبدالجبار مجدد -  12فارغ صنف    یمجدد
  – حضرات    هٔ فی خل  ی آقاجان مجدد-مال امام مسجد  یمجدد  یالن ی غالم ج-دهقان  ی احمد مجدد  ضی ف –  سی روی م  هٔ سط متعلم متو  یمجدد

احمد    یعل  ،یمجدد   ی،عبدالباق  یانور مجدد   ،ید عبدالصمد مجد  ،یهرات فضل الحق مجدد   تی وارس خان مزدور حضرات. ازوال
 .،یمجدد

 . اعدام شدند ی اسدهللا سرور ی به امضا ی مجدد هٔ اناث واطفال خانود ی پنج نفراعضا ستی ب  
  ه ی .قدس4.ی ولد فضل احمد مجدد  ی مجدد  هی .هاد3.یمجدد  نی ولد محمد ام  ی مجدد  رای .حم2.خی ولد حضرت نورالمشا  یمجدد   بهی حب -1

  ی .شاکره مجدد 7.ی د مجددولد فضل احم   ی.کوکبه مجدد6. یولدفضل احمد مجدد  ی.راشده مجدد 5.یولد فضل احمد مجدد  یمجدد
  ی مجدد   مای .س10.  یولد فضل احمد مجدد  ی مجدد  ی.گل مک9.ی مجدد  می ابراهولد محمد    یمجدد  هی .فوز8.ی ولد فضل احمد مجدد
ولد    ی .محموده مجدد13. ی مجدد  لی ولد محمد اسماع  ی مجدد  نی .ام12.ل ی ولد محمداسماع  یمجدد  ت ی .هدا  11ولد نعمت هللا خان.

  ی مجدد  سی . بلق16.یمجدد عقوب ی ولد محمد    ی مجدد  لی .جم15.ی مجدد  عقوبی ولد محمد   ی.زهره مجدد14.یمجدد   لی محمداسماع
  ی ولد حاج  ی.فاطمه مجدد 91ولدمحمد مال.  ی .پشته گل مجدد18.ی احمد مجدد  اءی ولدض  یهللا مجدد  عی .سم17.ی هللا مجدد  تی ولد هدا

  ی مجدد  گمی .شاه ب 23.می ولد کر  ی المجدد ی . شک22احمد.  ری ولد ب   ی مجدد   ره ی .وز21.  ی ولد احمد ز  ی مجدد   ی .گل ز20هللا.   ف ی س
  .محموده ولد حضرت غالم محمد  25-احمد.  ری ولد کب  ی مجدد رهی ز.و24ولدخواجه محمد.

 
 .و نابودشدند ر ی بدون اثبات دست گ عی اهل تش جامعه ی ها تی از شخص یچنداول جمع 1358دوم سرطان   امی ق یدرپ 
  یعل  ری م  4افشار.  نی محمد ام  خی حجت االسالم ش- 3ناصر.  د ی عبدالحم  د ی حجت ال اسالم س-2محمد سرور واعظ.  د ی هللا س  ت ی آ-1

س- 5احمدشامل. االسالم  س-6مصباح.  نی حس  دمحمدی حجت  االسالم  س-7.یرضوان   نی حس  ری دمی حجت  االسالم    دمحمد ی حجت 
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اسماع-10.نی العابد  نی ز  خ ی ش-9سلطان.  خی ش-8.یمعصوم ف  ل ی محمد  شورا  ل ی ووک  لسوف ی مبلغ،    م ی دابراهی س-11.ی مل  ی سابق 
  - 15لتی شاه فض  رزای م  دی س -14نهضت    نی محمد حس-13.یمل   یسابق شورا   ل ی وک  شی ن ی ب   وسف ی محمد  -12حقوق دان.  یعالمشاه

قاسم صابر - 16،یبلخ  لی داسماعی آقا فرزند عالمه س  ی عل  دی س   یدمهدی س18سناتور سابق.  ی جاغور   ینادرعل-17.ی.داکتر محمد 
  (106:  1393رزاد،ی افغانستان )پ  وی ظفر نطاق راد ی محمدمهد-19.یمدن 

  ق ی شف  یمحمد موس-2صدر اعظم (اعدام (  ینوراحمد اعتماد–.دندی زندان گرد  یکودتا راه  نی نخست   یکه در روزها  یسران دولت  
- 5.یشاه   هٔ جرگ  یولس سی تور محمدعمر وردک رئ دوک-4 یشاه می عبدالصمد حامد معاون صدارت رژ-3صدر اعظم . )اعدام ( 

غالم  -8.تی جمهور  م ی رژ  عی معادن وصنا  ر ی وز- 7جرگه.  یمعاون ولس  ی عبداالحد کرز6جرگه.  ی اول ولس  یحمد شاه ارشاد منشم
عبد   ری ن ی انج-11.هی عدل  ری وز  د،ی عبدالحم-10.یتجارت شاه  ری وز  رزاد، ی غالم محمد ش-9زمان داود خان.  رمشاوری وز  ن،یی آ  یعل

  د ی فوا  ری وز  ق،ی فا نی الد غوث -13صحت عامه. ر ی داکتر عبدهللا عمر، وز - 12داود خان. ی مخابرات جمهور ری وز  ،ییاعطا می الکر
 .یاطالعات کلتورشاه ری وز یکشکک نی صباح الد- 14داود خان . تی عامه جمهور

 .تی .برق جمهور  رآبی وز ی جمعه محمد محمد ری انجن -16عامه. دی فوا  ری وز  ری محمد کب -15
 

شان در    یکی اعدام نمود مشخصات هر  1358یتاجد   -1357پوهنتون کابل را از ثور  نی تن  از محصل   384خلق وپرچم     می رژ
 .متن کتاب درج است

سمت شمال شرق کشور    یاهال   ی.  بطور نمونه اعدام گروهنمودندی م  ربارانی مردم را به گناه ناکرده، ت   یبه طور گروه  می رژِ   سران
 :دارمی فهرست مرا 

.گروال محمداعظم    یروستاق  قی بلوچ از روستاق. محمد صد  یمحمد موس  ل ی . وکی رستاق  ری تقص  رزای مشهور به م  می محمدابراه 
  ی . جنرال عبدالصمد روستاقیروستاق  یالن ی . غالم جی . ارباب جان محمد بلوچ روستاقلوتی پ   یروستاق   ی. دگرمن عبدالحی روستاق

.بخش هللا صاحب  یروستاق  ی جاهد  ر ی .محمدنصی روستاق  ری .عبدالبصیروستاق   فی للط.عبدایاللهروستاق محب هللا روستاق  تی هدا
اردو روستاق افسر روستاقی .عبدالطارق روستاق  یزرگر روستاق  می .عبدالرحی روستاق  ونسی محمد    ی منصب    ل ی . وکی.محمداکبر 
روستاق عمر  روستاقی محمد  هللا  احمد  سی .  غالم  قلع   ی خ.جنرال  عبدالو  هٔ ازدشت  رحی تخار  احد تخار.مأمور  محمد    م ی .معلم 

ازاشکمش    می .حکی.ضابط محمد نادر.معلم مراد محمد چاه آب یچاه آب   ی .معلم احمد خان زمچلوت ی پ   ی .جنرال محمد اسحاق چاه آب یتخار
تالقان حسام الد  یتخار. شهرزه ازسرا   ت ی از وال  یتخار.ارباب ظاهر جلگه چ   ت ی وال فدا از    می .معلم محمد ابراهی قان تال  نی سنگ 
.پوهنوال  ی قندز  یگی ارزب   ی .غالم سخی روستاق  لی .محمد اسماعیقندوز   ری دامی س  ل ی تخار.وک  ت ی از وال  یمحمد گلفگان   ر ی تخار.خ  ت ی وال

جنرال عز رئ   زهللا ی تورن  ک  دی زون شمال شرق.س  هٔ صحت عام  سی صفر  وال  یومل  یفرهنگ  تی شخص  یان ی نورهللا رونق    تی از 
آباد    ضی فکرت از ف  ی.استاد عبدالغن ی. معلم احمد بهارکی.استاد محمد اکبر شورماچ نورستان ی نورمحمد تاتار سمنگان   لی بغالنوک

کابل    کی تخن ی محصل پول  قرای آباد.با  ضی هللا ازف  نی خان آتش.ع  ی غالم عل  ر ی .استاد میبدخشان.محمدحسن مشهور به حسن جان پر
  د ی س  لی .وککی ب   می با پسرش ابراه  اههمر  یخان کشم  نی حس  ل ی وک  ک،فرزندی ب   دری ح  لی رهبر سازا.وک  ی،فرزند محمدطاهر بدخش

  یفخرالدبن بهارک  د ی . سینذرهللا دهقان بهارک  د ی بدخشان.س  شکانی از ت   ادی عبدالمنان ص  دی بدخشان.معلم س  شکانی از ت   اد ی ص  نی الد  یمح
دادزردبو   ری ن ی انج- بهارک  می .عبدالحکیبهارک   یخالق  ولسوالیمحصل،  از  حاتم  اسکازر    ی.مأمور  از  ومنجان.دهقان  کران 
اسکازر جرم.عبدالحک  لی نا  ف ی .محمدشررمج ازا  یخوستک  می از  پرتو محصل،    ل ی جرم. محمداسماع  سکانی از جرم.مال گدامحمد 
از    دی جرم.مالولد جمش  سکانی جرم.محمدهللا متعلم از ا  سکانی از ا  یکارکن حرفه و   ف ی جرم. محمدشر  سکانی محصل از ا  یدی ع
فارغ صنف    سکانی ا ا  12جرم.دهقان  از    نی از جوخان جرم. حس    12فارغ صنف    ازجرم.نو  سکانی از  افسر   مگانی خارکش 

  کانی مأمور محمدحسن از تاج ی . محمدحسن جان خاشی.تورن عبدالغفور خاشی رخاشی دامی جرم.جنرال عبدالرئوف از جرم.تورن س
پرتو    ری دهقان از شهران خاش.محمدظه  یخاش.محمدغن   کانی خاش. مال سنگ محمد متنفذ از تاج  کانی خاش.معلم خان محمد از تاج

  رجان ی شهدا.م بار ی محمد ار جو ض ی شهدا ف ی ازولسوال ی کارکن حرفو  داکبری افسر از مغالن خاش.گل محمد افسر ازشهران خاش.س
  ی شهدا.معلم محمد موس  نجی شهدا. بزرگ جان افسرازو  جوجی شهدا.معلم عبدالغفور ازپ   جوج ی پ شهدا.معلم عبدالواحد از  باری دهقان ازجو

  ی سارچی از گنده چشمه ارگو.عبدهللا دواساز از ا  ی .عبدالصمدحکمت تاجرملمی درا  ی از ولسوال  ی می کر  می محمدنعشهدا.  النی ازسرغ
از گنده چشمه ارگو. محمدعثمان معلم از حافط    یبا  ومی ارگو.خان محمد معلم از بتاش ارگو.پهلوان ق  یارگو.عبدالغفور معلم ازکر 

ارگو.عبدالخل محل  لی مغل  متنفذ  محل  یحکمت،  ،متنفذ  عبدالرسول  مال  ارگو.  چشمه  گنده  ارگو.قار   یاز  چشمه    ی ازگنده 
ارگو.عبدالقادر ازدهقان    نگلی رگو.عبدالجبار محصل، از اسپ هللا ازبرالس ا   زی عز  یاز گنده چشمه ازگو. مولو   یعبدالشکور،تاجرمل

  ، یمشهوربه ارباب قندهار  می محمدابراه  رباب.افتلی   النی ازگو. محمدسرور معلم، از گند چشمه ارگو.عبدالودود شاروال، از کند  هٔ خان 
در قشالق  فتلی   هٔ ازچاوش  ارقه  از  دهقان  کندفتلی .عبدالقدوس  از  دهقان  محمد  وند  ری ن ی .انج  فتلی   النی .گل   یان ی نورمحمد 

  ل ی .عبدهللا فرزندمحمداسرائ یفرزند دادربا  نی از کول شهر بزرگ.قمرالد  ی دادربا  ی ازشهربزرگ.عبدالوهاب از شهربزرگ.حاج
احمد از ملوان شهربزرگ.غالم قادر از    ری عبدالقادر از زرنگان شهربزرگ. معلم م  رزای می چ  ی.تورن رحمت هللا چوگان ازکول 

  خان ی قومندان،جبهه ش  یمعلم از کاتک شهربزرگ. امام عل  ل ی ازکاتک شهربزرگ.محمداسرائ   نی قمرالد  رزا ی م   زرگ ی کاتک شهر
شغنان.محم  ی ردی ب   یخدا   ل ی شهربزرگ.وک ام  ری دنذازبهشار  ازبهشارشغنان.داکتر  زراعت  مأمور  ازبهشار    ری ،  محمد 

ازبهشار شغنان.معلم محمداکرم دروشهربزرگ.داکتر عط از سرچشمه    هٔ از سرچشم   یشی ا محمد،  دهقان  نظرمحمد  شغنان.خالق 
مراد محمد    معلممحصل ازشدوج شغنان.  ک،ی ب   ف ی خان از ده مرغان شغنان.ظر  رزای .مرشغنانی خان از و  می شغنان.معلم محمد حک
 .یدرواز.عبداالول خواهان  ی از ماه م یشدوج شغنان .غالم ربان ، افسر از ارخانی  زی شغنان.عز  ری از و ک ی از شغنان.معلم بهادر ب 

الد  یبهادر  نی الد  نی ع خواهان.جالل  آب  سنگ  س  ی عصمت   نی از  کارکن  استا  خوهان.فرمانده  آب  سنگ  شاه    ی اسی از  حوزه  از 
.معلم  ی داغ.پروانه خان افسقال،متنفذ محل  اوانی محمد دهقان از نوآباد    نه ی داغ.پهلوان آد  اوان ی خواهان.معلم نوروز خان از نوآباد  

افا    ری فرزند م  داقای آقا.س  ری برادر م  نی سراج الد  یمتنفذ از کوف درواز.حاج  تی آقا،شخص  ری مدرواز.  یازشک  یان ی نعمت هللا زنگ ر
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از کوف    رشاهی ن جان از کوف درواز.م.نبات از کوف درواز.معلم احمد خان از کوف درواز. خاری پام  هٔ سی ل  12متعلم صنف  
فطرت   هٔ س ی ل   12.قدرت هللا جالل ،متعلم صنف  از درو  یای جان مشهورخسرو ازجامرج عل  یگی از کوف درواز.ب   دی درواز.عبدالحم

جامرج.معلم    ازی سعد  شانی مشهور به فرزند ا   نی درواز.معلم ذکرالد  یماه م  هٔ سی ل  12صنف    ،متعلمیمحمد قدرت   دنذری درواز.س  یماه م
خونون    هٔ ی درواز.خوشقدم ازقر  یاوبغن باال  هٔ ی ازقر  دهللای درواز. معلم حم  ی ارخودجو  هٔ ی هللا از قر  بی .معلم حب ی درجو  یمحمدانور کوف 

.ارباب  یجو   رپلی ز  هٔ ی از قر  نی درواز. رکن الد  ی .شفقت هللا از جوی جو  هٔ ی از قر  یماه م  12متعلم صنف    یعل  ر ی اوبغن درواز.ش
   12  صنف   ن،متعلمی الد  نی .مع رپلی بن ز  هٔ ی ازقر  ن ی . معلم اسالم الدرپل ی تربغن ز  هٔ ی از قر  ک ی .مال امرا ب ی جو  رپل ی از ز  نی لدزمان ا

درواز.معلم لطف هللا خان از نمازگه کشم.مأمور شکور خسپله ازنمازگه کشم. معلم محمود مبرم از    یفطرت از آرن جو   هٔ سی ازل
صحت    س ی جرشاه بابا. داکتر محبوب رئ   هٔ سی ل  12متعلم صنف    ی اورته بالق کشم.جرشاه بابا  هٔ ی محمد از قر  ر ی کشم. خ  یکنگورچ

 از نمازگه کشم.گل محمد دهقان از نمازگه کشم.عبدالغفور از خشکه  هللا ظی نظام خان از ماداوه کشم.حف مدکشم. مح یولسوال   هٔ عام
کشم. عبدالوهاب از نمازگه کشم.عبدالشکور فرزند عبدالرسول از نمازگه کشم.بسم هللا از نمازگه    هٔ از خشکه در  ل ی کشم.خل  هٔ در

  ی ازکنگورچ  لوتی کشم. عبدالستار پ   یچدهقان از کنگور  یکشم. محمدعل  یورچکشم. مطلب خان ازکنگ  یازکنگورچ  عی کشم.معلم رف
ازجرشاه    نی کشم. قومندان شمس الد  یکشم.عبدالودود از جرشاه بابا  ی ازکنگورچ  ف ی کشم. محمد شر  ی ازکنگورچ  ف ی کشم.عبداللط

بابا  انی کشم.معلم عبدالد  یبابا باب   ل ی کشم. ارباب جل  یاز جرشاه    ل ی کشم.معلم شمس فرزند ارباب جل  ی اقومندان جبهه از جرشاه 
بابا ولسوال  رزا ی کشم.م  ی ازجرشاه  از  متعلم صنف  شکانی ت   ی محمد  در   12.عبدالناصر  ازنمازگه    م ی ج  هٔ از  محمد  باز  کشم.معلم 

هواشناس  ری کشم.ام کارمند  محمدامان  فرزند  ازسانی بام  غانی ازس  ی جان  مخابرات  کارمند  بدرالدانی بام  غانی .محمدغوث    - نی . 
افسر اردو از مرکزاشکاشم. معلم    ی با  می . نعانی بگرام از بام  ییهوا  دانی .جوره افسر مانی بام  ت ی ازوال  س ی افسر پول  می ابراهمحمد

. گل محمد جان  باکی محمد متعلم از مرکز ز  ری از غاران اشکاشم.پ    12قدرت،فارغ صنف    ری غاران اشکاشم.نص  چی قدرت از ز
  نی شاه خان از خندود واخان زر  ز ی . سرمعلم عزباک ی ز  دهقان از مرکز  کی ب   ن ی ری . شباکی ز  هٔ از گل خان   ی هوا شناس  ،کارمندیبا

.عبدهللا  باکی ز  چی از سنگل   12.خسپله فارغ صنف  باکی از مرکز ز  تی مستوف  ک،مأموری ازخندود واخان.حاتم ب   یحرب   پوهنځی محصل  
  د ی احمد دوکاندار از بغالن.معلم س  ی کشور.ول  یمل  ی ها  ت ی از شخص  ی. محمد آصف جان پغمان یفتلی   عقوبی . محمدری شپنج  هٔ از در

  ی هرات.)مراد   ت ی از وال  مورشاهی بهمنش از خان آباد کندوز. استاد ت   می شاه از شغنان.عبدالرح  یعل  نی ع  - حامد ازشهر کهنه بغالن.
،1390 :270  -278  ) 

مورد    ک ی   ،یحقوق تی حفرد خارج از صال  ک ی وثبت وحکم کدام محکمه ، آن هم به امر    ل ی بدون سند وسج  یباکشتار ها   دررابطه 
 .می نمای نگون سار شان م خی مرتکب شدند، درج تار کی حزب دمکرات   یرا که، اعضا  یصدها مورد   هٔ از جمل 

بلخ ح د خ ا به نام دشمنان انقالب    یت ی وال  هٔ ت ی کم  هٔ ی اول  یمنش ،یبه امر عبداالحد ولس  1978  یبلخ  در ماه م  یتن از اهال 900 »
  ت ی فعال  ی بازرس  ی شکنجه قرارگرفتدند. برا  ری بلخ افگندند. وز  ت ی مرکز وال   ف ی در مزازشر  یشدند. آن ها را در زندان   ری دستگ

ال داده  شدگان  به کابل انتق  ری دستگ  هٔ تا هم   دی رس  تی شد. در اواسط ماه جون از کابل هدا  لی تشک  یسون ی آن ها کم  یضد انقالب   یها
تن ازآن ها     60تا  50 نی است. چون هرشب ب  افته ی کاهش  یلی خ  ی اشخاص نی که تعداد چن  دی گرد افت ی در یبررس  نی ح ی شوند ، ول

خود خندق    یشده گان، خود برا  ری . دستگدندی گردیمزار بود اعدام م  درشهرکه قرا ر گاه آن    ادهی پ   18  هٔ شده درفرق   دهی کش  رونی ب 
  نی هر روزه ب   داد،کهی روزانه شان نشان م  هٔ جودنداشت، اوراق اعاش   انی زندان   نی در ارتباط  ا   ی وسند  ل ی کاه  سج  چی . هکندندیم

 (  39: 1991ن،ی تروخی است«.) م افته ی تن کاهش  70تا  30
مرض طاعون  نشان و بدون گورو مدفن، مارا،    یوطنداران با نام ب   نی که ا  ندی به خصوص نسل امروز، فکر ننما  یوطننان گرام  هم
نازل    ی به عنوان انسان کش ی روسی خلق افغانستان و و کی بنام حزب دمکرات  یدمی هم ُکرونا با خود برده بود. نه، بل اپ  ا ی ُکلرا و  ای 

حزب را    ی صد نفر ازاعضا  نی رحم ننمودند، چند  زی به خود ن   شانی . اینه دوست ونه دشمن   یگر ی د  هکه نه خودشناخت ون   دی گرد
مفصالً به آن    یدرون حزب   یونابودکردند که در متن کتاب تحت عنوان "ده کودتا   ست ی ن   ی به نام خلق  یوپرچم  ی به نام پرچم  یخلق

 .پرداخته شده است 
 .پرچم معدوم شدند-خلق   می که توسط رژ سندگان،ی شاعران، نو ان،ی فرهنگ ن،ی متنفذ ون،ی روحان  ون،ی اسی س
  هٔ از سلسل  د،ی محمد سع  ری .م3.س ی ان    هٔ روزنام  رمسئولی مد  ران،ی ح  ونسی محمد  .2مکرم حضرت کروخ.    دی فرزند س  دمعظمی س  -1
.  6هرات.  ی مل  ،تجار ی.نصروهللا خان فاروق5هرات.  ت ی دست.، وال  ره ی مردان، نقاش .خطات چ  زی .عبدالعز4گازرگاه هرات.  رانی م

مهمند،ولس .  یعدالقدوس  ازمتنفذ  شاه  یعل  دی س–7جرگه  ساجد  خی ش  - 8هرات.   نی تاجدار.  محسن  محمد    خی .ش9.وی محمد  غالم 
غالم شاه سرشار  -1  2.سندهی نو  ،یعالمشاه  می محمدابراه-  11. سنده ی ، نو  ق ی رح  ب ی .نج10هرات .   ع ی تش  هٔ جامع  ون ی .از روحان یروحان 

شر-  13،شاعر.  سندهی ،نو  یشمال مد  یوب ی ا  ف ی محمد  جر  ری ،  نو"یفی حن   زی "پاهبدالرئوف .ع14مساوات    هٔ دی مسئول  طنز    هٔ سندی ، 
نو  البی احمد شاه س15.سی نو پشتو.  سندهی ،  فنا. شاعر ونو16وشاعر  عبدالرئوف  18مفتون،شاعر.  یمحمدنب 17.سنده ی جان محمد 

  نی ام  رمحمدی .م  21  یفرهنگ  ،ی.علمنورستان 20.سندهی نعمت هللا حباب، شاعر نو19وجدان.    ام ی پ   هٔ مسئول روزنام  ری ،مدیترکمن 
فرهاد.س  22،شاعر.  عوف مش محمد  حس24.سندهی مبلغ،نو  لی محمداسماع2مدار.  استی .غالم  نو  نی محمد    25.سنده ی نهضت، 

محمد افضل    27مکاتب افغانستان .  هٔ ازدی صنف    کی ابوبکر مسرور،مؤلف مضمون فز  ی.قار  سندهی زاده،نو  یمهدو   ونسی .محمد
.محمد طاهر    30باعث،فرد دوم محفل انتظار.  نی بحرالد  ناموال29تخار  تی شاعر وال  ،ین ی ع  نی الد  نی ع28.  سندی نو  ر،شاعر،ی شه

  ، یمحمدحسن درواز  ری ن ی ا نج32محفل انتظار.   ی اسی س  تی ،شخصیفرخار   دی عبدالرش  ری ن ی انج  31گذار محفل انتظار.  انی ،بن یبدخش
انتظار.  هٔ ی بلندپا  یازاعضا شف  33محفل  حک  ق ی .دولت  به  رهبر  م ی مشهور  کادر  انتظار.  ی،جزء    حون،ی ج  لی الجمعبد34محفل 
  37.یمگی   نی مب   دی .جگرن س  36محفل انتظار.  ی اسی کاران س.امام نظر دولت،ازهم  35مطرح محفل انتظار.  ی اسی س  یها   تی ازشخص

  م ی .جگرن عبدالرح  39محفل انتظار. ی نظام هی بلند پا یاز اعضا ،ی.تورن محمدصابر خوست وفرنگ  38.لوت ی .نعمت هللا هجرت پ 
محمد  42.یفرخار   لی .محمد اسماع  41هرات اعدام شد.  1357حوت سال  24  امی جرم شرکت در ق  ه ب   ، ی.محمدمراد خاش40  لوتی پ 

  ب ی هللا پاچا ،خط  بی حب   یمولو   44افغانستان .    هٔ وهنر مند پُر اواز  سنی . موزنوازی .فضل احمد ن   43.  یافسرنظام  ،یثمرغ  نی کم
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 10تر  10 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

  شه ی تاجر پ   هٔ از سلسل  یخان جکان   دی عبدالمج46کابل.  تی الو  هٔ . باشندین سلجوقخا  یعبدالباق45شهرجالل آباد.   یمسجد جامع بزاز 
وال افضل  نری .انجن 47هرات.  تی گان  افضل   یظفرهللا  نصرهللا  م  48)دوبرادر(.  یوداکتر  حس  ری .داکتر  ازسادات    ین ی عبدالقدوس 

متعلم  مکتب   ود احمد مسع  ری وم  ات ی ادب محصل  ا ی ض راحمدی احمد محصل حقوق، م دی س  ری بادمرغان هرات، همراه باسه فرزندش م
محاسبه    توتی محصل انست   رمحمدفاروق ی هللا فرزند م  قی عت   ری .م   50هرات.  ت ی وال  نی از متنفذ  ی.الحاج عبدالغفور روضه باغ  49
.اختر محمد خان پدر داکتر   52تانک جان داد. ری تخارکه محضر عام به ز ت ی خواجه غار وال یولسوال  نی از متنفد دی .عبدالرش 51

  ت ی شبانه دروال  یها  سه ی گذار ل  انی بن   ی. عبدالقهارکوهستان   53. دی گرد  رتانکی ز   یخلق  انی اغی عام توسط    محضر عبدالغفور آرزو در  
.نورالحق    56ات.هر  تی وال  یرباط سنگ  یازولسوال  یازی ن   فی . معلم عبداللط55هرات    تی از وال  دی . داکتر محمدجان ود  54.سای کاپ 

 کشور.   یاسی س  تی شخص ی ضان ی .عالمه ف 57خان.  اود پدرش به د یبه جرم دوست  عی مأمور وزارت صنا یصاف
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