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که در طول تاريخ و به برھمگان معلوم است 

 تعداد   به اين سو دھه از سه  خصوص

 متحمل زجر،   ھمکاران مطبوعاتی  روزنامه نگاران، ھنرمندان، ،ءگان کشور، نويسندگان، شعراراوانی از نخبف

را از دست داده وياھم سال   شيرين شان جان ھای که  دولتمداران قرار گرفته يا اين شکنجه، آزار و اذيت قدرتمندان و

 به   تاکنون کسی از ايشان  اما از طرف ديگر متأسفانه .ھای سال عقب ميله ھای زندان جوانی را به پيری رسانيدند

 . نيست  يادی صورت گرفته، قناعت بخش  و اگر درستی يادی نکرده

 تا حد امکان نام ھا و  مند موضوع باشند،ه ه عالق تا در وبسايت رنگين و سايت ھای ديگری ک من خواھان آن ھستم

استبداد  ه قربانی  و ھمکاران مطبوعات را، ک ، ھنرمندانء شعرا شرح حال ھريکی از ژورناليستان ، نويسندگان ،

  . انتشار بدھم،شده اند  درژيم ھای مستب
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ی خود نمی توانم از عھدۀ اين کار ئتنھامن به . ست صدا بر نمی خيزد  از يک د ھمان قسمی که بزرگان ما گفته اند، 

  .شوم  کرده، خواھان کمک و ھمکاری می  نا گزير رو به سوی شما دوستان وھموطنان محترم  .دشوار برايم

 نام  بعضی اوقات  اسمای بعضی از شخصيت ھا را تذکر داده اند، تعدادی از دوستان با تماس ھای تيلفونی ويا ايميل ھا،

 ی کمک قابل احترام انجام میئاما در ھر حال برای ترتيب نھا . ن تھيه کرده ام، قبالً شامل بوده اندھا در ليستی که م

  .دھند

 به نشر برسانم، تا دوستان وھمکاران محترم،  برای آسانی کار، الزم می بينيم که نخست لستی را که تاکنون تھيه گرديده

 دوستان ۀاز ھمکاری و ھمياری ھم.  نمايند که شامل اين لست نباشدکسانی را که بعد تر برای ما معرفی می کنند، توجه

  . اظھار سپاس وامتنان می نمايم قبالً 

  "حيدر اختر  " 

   

  :در زمان سلطنت امير شيرعلی خان 

ی بود، نظر ئقدرت رساندن ترقی خواھی ووحدت جوسيد جمال الدين افغان که ھمه عقيده دارند، آدم با سويه و دارای  

   درباريان از افغانستان خارج شد طئۀبه تو

   

  :در زمام داری اميرعبدالرحمن خان

  .کاشانه شد مجبور به ترک خانه و غالم محمد خان طرزی که شاعروآدم با فھم بود، 

   

  :درعصر امير حبيب هللا خان

 .ادت رسيدند ديگر درعصر امير حبيب هللا خان به شھدیبا تعدا، محمد سرور واصف و برادرش نويسنده وشاعر

   .برعالوۀ اين که تعدادی به شھادت رسيدند ، يک تعداد ديگر محبوس شدند

 غالم محمد ميمنه گی ، مولوی غالم محی الدين افغان، شاعر پشتو  ،»مشھور به ميرصاحب «  ميرسيد قاسم خان  ـ 

درارگ   نويسنده، یئن راقم اچکزا، ميرزا محمد حس مال عبدالخالق، عبدالرحمن لودين سراج االخبار، محمد انوربسمل،

  محبوس شدند

   

  :در عصر امان هللا خان

زمانی که امان هللا خان غازی پس ازين که شنيد اختر جان قصد قتل شاه را دارد، تعدادی را به قتل رسانيد و يک تعداد  

ازآن جمله می . ع نداشتنددربين محبوسين نزديکان اختر جان ھم بودند که از نقشۀ اخترجان ھيچ اطال. رامحبوس کرد

   .توان از ناظر محمد صفرخان و استاد محمد انوربسمل نام برد

غالم محی الدين انيس، ناشر جريدۀ ملی وغير دولتی انيس، دروقتی که شاه در اروپا مسافرت نموده بود، مدت کوتاھی  

ت پادشاھی نادرشاه مالحظه و را در وقسرنوشت ا. مگربه وسيلۀ محمد ولی خان که کفيل شاه بود آزاد گرديد. حبس شد

  .يم ئمی نما

عالوه بر : طور مثاله ب. ناگفته نماند که در ھمان وقت امان هللا خان بود که شاخه ھای مطبوعات بيشترگرديد

آواز خوانی که دارای سابقه  رسامی ونقاشی، ترجمه، ھنرتياتر، داستان، اخبارنويس ھا، نويسنده ھای زيادی به شعر و

  .درھمين عصرمشغول شدند ند،بود
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  :حبيب هللا کلکانیامير  ماھۀ ٩درعصر  

غالم محی الدين  . ويا مجبور شدند که نويسندۀ دولتی باشند  نشستن شدندهی قبلی مجبور به خانتعداد زياد مطبوعاتی ھا 

رف نادرخان به جنوبی او از کابل گريخت وط. خان انيس چند وقت مجبورساخته شد که مديرجريدۀ حبيب االسالم شود

مدح او را می کرد، مدير   و ھميشه وصف و برھان الدين خان کشککی که نويسندۀ درباری امان هللا خان بود. رفت

  .جريدۀ حبيب السالم شد

مجبور ساخته شد که به سوی مناطق ھزاره نشين برود برای امير حبيب هللا کلکانی   مؤرخ کبيرفيض محمد کاتب، 

 به اثر لت  وقتی کاتب برگشت، .بعيت نکردند ون مردم ھزاره از امان هللا خان راضی وخوش بودند،چ. بيعت بگيرد

حين يکی از مسافرت ھای محمود طرزی ھمراه وی ازفرانسه به  افندی که در. وکوب مريض شد وبعدترجان سپرد

  " محقر، دستکش وجوراب می بافت،یئد استادان بود، نيمه مخفی در سرابه ھزارھنرآراسته واستا" و کابل آمده بود

   

  :درعصرنادرخان وھاشم خان جالد 

   .درپھلوی ساير پروبلم ھا، بال وجفای بزرگ نصيب مطبوعاتيان قبلی شد که نوکر وخدمتگار دولت نشدند 

 نادرشاه ارگ به امر مستقيم عبدالرحمن لودين يکی ازمحررين سراج االخبار و امان افغان که رئيس بلديۀ کابل بود، در 

نويسندگان و گل ھای سرسبد فرھنگ افغانستان را راھی  و تعداد فراوانی از شاعران و. به شھادت رسيد تيرباران شد و

  .زندان کرد

ری ، محمد ابراھيم صفا اجمن ادبی ، بابا عبدالعزيز قندھ مدير ان  ميرسيد قاسم خان، محمد انوربسمل عبدالھادی داوی، 

 نويسنده وشاعر ، محمد   نويسنده ، حافظ محمد اکبر فارغ  عبد هللا خان افغان نويس دا شاعر،شاعر، محمد اسمعيل سو

 افغان و ۀمحمد اکبراخترمترجم ، ميرغالم محمد غبار مديرستار محمداسلم بسملزاده عضو آژانس باختر، ھاشم زمانی،

سيد حسن پاچا شاعر متخلص به شيون، سعد   نويسنده ،  شاعر و  چرخیۀعضو انجمن ادبی کابل، خالد صديق ازخانواد

 نويسنده ، سيد غالم حيدر پاچا ، غالم احمد خان اعتمادی ، ميرياربيگ خان دروازی ، فيض محمد ناصری ءالدين بھا

 روزنامه نگار ، حيدر نيسان شاعر، خليل هللا خليلی شاعر، محمد سرورجويا مديراتفاق  نويسنده ، غالم محی الدين انيس

محمد ابراھيم خليل شاعر، خطاط ،  عبدالرشيد بيغم مترجم، مير حامد بھار نويسنده ومترجم ، ھرات، ميرغالم  اسالم

 برادر  محمد اسلم چرخی شاعر، نويسنده ، عبدالصبورغفوری شاعر، بشيرشور نويسنده، صفرعلی امينی شاعر و

شيخ بھلول شاعر، سيد ظھورالدين خان جنرال شيرمحمد خان چرخی شاعر ، مال عبدالخاق مشروطه خواه شاعر، 

  استاد محمد صابر ھنرمند شاعر معلم مکتب نجات 

   

  :درزمان صدارت شاه محمود خان  

  .زندانی شدند فکر ترقی خواھی ومشروطه طلبی  مردمان صاحب قلم و 

شايان، علی محمد  مير محمد صديق فرھنگ، محمد نعيم   برات علی تاج ؛ ميرغالم محمد غبار، علی احمد نعيمی ، 

ی ، داکتر ئنيرعطامدير ندای خلق ، انج و  صاحب امتياز  محمد آصف آھنگ، داکترعبدالرحمن محمودی،مديرخروش

  . خال محمد خسته   سيد عليم گوھری، مولوی  عبدالحليم عاطفی ، سيد اسماعيل بلخی غالم فاروق اعتمادی،

   

  : حکومت نوراحمد اعتمادی ۀدر دور 

 که ازجمله می توان از فريد   زندانی شدند  ھای کابلیځپوھنموزان آھرات دانشگاه کابل تعداد از دانش به اثر مظا 

  . نام برد   طاھر محسنی نويسنده ، و حبيب هللا رفيع شاعر ونويسنده شايان گوينده راديو افغانستان ،
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  :دو رياست جمھوری سردار محمد داو در زمان

مطبوعاتی ھای نويسنده مجبور شدند، دست ودھن . حبيب هللا کلکانی وسردار ھاشم خان شدتقريبا ًمانند دوران امير  

  .اما موسيقی وفلم تياتر فعال بود.خودرا ببندند

به  يس مستقل مطبوعات، وزيرمطبوعات ئ ر، روزنامه انيس ، اتفاق اسالم ۀمحمد ھاشم ميوند وال مدير روزنام 

 سياسی ۀار کشور مدتی را به زندان گذشتاند البته زندانی شدن احمد ظاھر جنبو احمدظاھر ھنرمند نامد شھادت رسيد

  .نداشت 

   

  : ثور٧ شوروی سابق يعنی پس از کودتای ۀدرزمان رژيم دست نشاند 

 راديو تلويزيون افغانستان مھدی ظفر به شھادت رسيد ۀورزيده ترين گويند  نخستين قربانی در آغاز روز ھای کودتا  

 ، علی حيدر لھيب  شاعر ، نجيب هللا رحيق نويسنده و اھل مطبوعات :کشته شدگان ديگرعبارت اند  وبه تعقيب وی 

 محمد ابراھيم عالمشاھی نويسنده، غالم شاه سرشارشمالی معاون   انيس ،ۀ مديرسابق روزنام محمد يونس حيران

در ( غالم سخی انتظارژورناليست،  مساوات،ۀنويسنده، محمد شريف ايوبی مديرجريد  جمھوريت شاعر وۀروزنام

 افکار در مطبوعات، محمد موسی ۀمحمد شاه ارشاد مدير تربي) قسمت خيرخانه توسط نيرو ھای روسی به شھادت رسيد

 سيد  افی شاعر پشتو مدير در راديو افغانستان ، امان هللا سيالب ص  عربی راديو افغانستان ،ۀشفيق داستان نويس گويند

وف ؤ شاعر ، عبدالر  شاعر ، سيد نورالدين نويسنده ، جان محمد فنا شاعر ، مولوی محمد نبی مفتون  شاعر و حسن شاه

  برق راديو افغانستان،ۀ انجنير ورکشاپ راديوافغانستان، سيد امير مودودی مديرشعب  نويسنده، انجنير کريم ترکمنی

 موسيقی تلويزيون، ؛ نعمت هللا ۀ مدير شعب رشيد جان تخاری آمر ورکشاپ تخنيکی راديو تلويزيون ، نصرهللا مشکوری

 عضو مديريت  چمن علی  سياسی واجتماعی تلويزيون، جان احمد کھيار معاون تخنيکی افغان فلم،ۀحباب عضو ادار

   عبيدهللا نورستانی عضو مديريت  کابل،پوھنتون  ادبيات  یځپوھنعلم نورستانی استاد  موسيقی راديوافغانستان، 

برادر دوگانگی ( جالل الدين غازی يار ، فضل احمد نينواز ھنرمند  ھنرمند ،  احمد ظاھر تخنيکی راديو افغانستان،

 شريف خيرخواه  ،ھنرمند ، استاد دری لوگری توسط راکت روسھا در راه لوگر به شھادت رسيد) جواد غازی يار

عارف الدين ھنر .  ديگردراثر اصابت راکت به شھادت رسيدندۀ سينما در حال شوتنگ فلم با ھشت نفر ھنر پيشۀرپيشھن

 پرچم از آژانس ۀغالم نبی کوھنورد عضوشاخ.  درسينمای پامير به اثر اصابت راکت به شھادت رسيد  سينماۀپيش

ه توسط مجاھدين به رزمان رژيم دست نشاندد  و تلويزيون زبان پشتو راديۀ ممثله و گويند خانم صايمه مقصودی. باختر

سيده اند توسط مجاھدين به قتل ر رژيم دست نشانده بخت مينه درزمان  ،خان قره باغی و ماستر فضل غنی. قتل رسيد

  . راديو افغانستان دراثر راکت به شھادت رسيده است ۀظريفه جان عضو مديريت عمومی روزن 

   

  :نشانده شوروی سابق محبوسين رژيم دست  

 انيس ، استاد لطيف ناظمی شاعر ۀ محمد نجيم آريا مدير روزنام  ترجمان ،ۀ صاحب امتياز جريد داکتر عبدالرحيم نوين 

نويسنده ، صباح الدين کشککی   شاعر ویاستاد رھنورد زرياب، داستان نويس مشھور، استاد واصف باختر ونويسنده،

ول کاروان، قدرت هللا حداد مدير اخبار افغان ملت ، محمد ؤ عبدالحق واله مدير مس  کاروان،ۀصاحب امتياز روزنام

ی وزير مخابرات، غالم ئ نويسنده وشاعر، انجنير کريم عطانیاظريف لودين مدير گويندگان راديو تلويزيون، محمود فار

   اکتر عبدالغفور روان فرھادی د  مدير مجاھد ولس، محمد نياز نطاق فرانسوی راديوافغانستان، محمد حسن ولسمل

  کريا ابوی نويسنده،ز جنرال   نويسنده، ينئ فاروق فارانی شاعر ، غالم علی آ نويسنده ، پرتو نادری شاعر نويسنده ،

 نامه نگار و ناشر وصاحب امتيازدوردوم   کابل و پوھنتون شکرهللا کھگدای استاد   نويسنده ، داکتر عبدالقيوم کوچی
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 انکشاف پشتو ، احمدشاه ۀ کابل ، محمد يوسف ميرنی ھمکاره ادارپوھنتون ، حبيب الرحمن ھاله استاد  ان کاروۀماھنام

 در راديو   ژورناليست یئطالعات وفرھنگ ، عبدالرزاق ارسالپسر موالنا ارشاد عضو نشرات داخلی وزارت ا

 شعور ژورناليست در راديو افغانستان ، نثارعلی  داکتراسد هللا  در راديو افغانستان،  محمد رفيع ژورناليست افغانستان ،

 در راديو تلويزيون، عبدالمحمد غياثی رئيس افغان فلم و مديرعمومی پروگرامھای راديوافغانستان ،  فرياد ژورناليست

يت  راديو افغانستان، نورالدين بدر عضو مديرۀمحمد قسيم ھمکار تخنيکی راديو تلويزيون، سردار محمد طاھرمدير آخذ

 نادريه، داکتر غالم مصطفی رسولی ۀسرمعلم دانشکد و  گل آقا بيرنگ شاعر انيس آزاد شاعر،  نشر راديو افغانستان ،

ن تخنيک راديو، فيض محمد عضو احممون نويسنده، انجنير حبيب الرأيس تلويزيون ، ، رازق مئفغان فلم و ريس ائر

 ديگری بود اما خاد ارشخصذ راديوافغانستان ، گرچه بم گ۴٩ستديوی اری که در اذ بم گۀدر واقع( ثبت راديوافغانستان 

يس تخنيکی راديو تلويزيون، خليل غياثی عضومديريت ئامران رفيض محمد را شکنجه وزندانی نمود، انجنير خالقداد ک

  .موسيقی راديو افغانستان 

. از طرفين، شکنجه و محبوس شده اند  تعداد فراوانی  دراثر مخاصمت ھای ذات البينی بين جناح ھای خلق و پرچم

 تحت سايۀ  زمانی که پرچمی ھا زمانی که خلقی ھا می خواستند يکه تاز ميدان شوند اکثرپرچمی ھا را زندانی ساختند و

   به قدرت رسيدند تعداد فراوانی از خلقی ھا را در بند کشيدند شوروی سابق قشون سرخ 

 انگليسی و فرانسوی در  ھای آن به زبان ۀ افغان وناشر مجل  مدير خبر گزاری الدين مجروحءسيد بھا گفته می شود که  

توسط حزب اسالمی حکمتيار در ،  فرياد ۀمديرجريد یئعبدالرحيم چنزا  لف،ؤعزيرالرحمن الفت نويسنده وم پشاور،

  .پشاور ترور شده اند 

   

  :درزمان جنگ ھای داخلی وقدرت طلبی ميان تنطيم ھای جھادی سابق 

 ھنرمند محلی ، زمان   شاعر؛ سيد کبير استوار شاعر، فيض محمد و پسرش ھنرمندان بدخشی ، بنيگيچه قھارعاصی 

 توسط راکت باری تنطيم   کبير دلربانواز پسر استاد رحيم گل ، آصف جبلسراجی ھنرمند محلی ، شوقی ھنرمند محلی 

  .سليم سحاب آوازخوان راديو تلويزيون   و ھا 

   

  :ژيم فرھنگ ستيز طالباندرزمان ر

  ٢٠٠٧ اپريل ١٠ تا ٨ توسط گروه طالبان گروگان گرفته شده و بعدأ سر بريدند بين  اجمل نقشبندی 

  .سف نام ھای شان را در اختيار ندارم أتعداد بيشتر ديگر نيز آزار و اذيت ديده اند که با ت 

   

  :درزمان رژيم کرزی 

    شکيبا ، تلويزيون طلوعۀ گويند یئاديوی صلح جبل السراج ، شيما رضا ر ولؤخانم ذکيه ذکی ژورناليست ومدير مس 

   . پرويز کامبخش ،ورناليستژ از تلويزيون شمشاد ، سلطان محمد منادی   آماج سانگه

 خبرنگار، نويسنده و دست اندرکار رسانه ھای خبری جان خود را در افغانستان از دست داده اند که ٣٩ سال گذشته ٢٠

 تن از آنان بر اثرانفجارو يا در جريان درگيری کشته ١۶ تن ھدف قرار گرفته اند و به قتل رسيده اند و ٢٣جمله از آن 

  .شده اند

 ۀ تن از اين افراد از سوی مجرمان مسلح، چھارتن از آنان توسط طالبان، سه تن توسط وابستگان و يا اعضای خانواد١۴

 ميرويس جليل نخستين .ی به قتل رسيده استئتن توسط سربازان بريتانيای و يک ئشان، يک تن توسط سربازان امريکا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

اسالمی درمسيرراه برگشت به محل   پس از مصاحبه با گلبدين حکمتياررھبرحزب١٣٧٣خبرنگاری است که در سال 

  سکونتش به قتل رسيد

ستين استرو، کارن فيشر،  کرياولف استرامبرگ، ماريا گارسيا کتولی، جوليو فيونتز، عزيزهللا حيدری، ھری بورتون،

ی، شکيبا سانگه آماج، اجمل نقشبندی، رحمان قل، ذکيه ذکی، عبدالصمد روحانی، جاويد احمد، سلطان ئشيما رضا

محمدمنادی، سيد حامد نوری، اميد خپلواک، سادم خان بھادورزوی، مزمل صادقی، محسن ھاشمی و سوشميتا بنرجی 

  . سال گذشته ھدف قرار گرفته و به قتل رسيده اند١٢ که در جريان مشھور به سيده کماله افرادی ھستند

افزون برآن، جان هللا ھاشم زاده و انور صالح دو خبرنگار آزاد افغان ھستند که در قلمرو پاکستان از سوی افراد مسلح 

  .ھدف قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند

 عبدالحميد مبارزکارمی کندوھم   تحت رياست مطبوعاتی سابقه دار جنابدر اخير از اتحاديه ژورناليستان افغانستان که

  فعاليت دارد، وھم از تمامی نويسندگان، از بنياد ژورناليستان آريانا در امريکا که تحت نظر داکتر شکر هللا کھگدای

 ا از روی لطف ومی نمايم ت  والکترونی تقاضا  و اھل خبره وتمام رسانه ھای کتبی ، صوتی ، تصويری  ءشعرا

ی که امکان داشته باشد شھرت ئمرا ياری رسانيده تا جا ی که قربانی استبداد شده اند،ئمھربانی و دلسوزی به حال آن ھا

 وقلباً اظھار   ھمه قبالً ۀازھمکاری ھای بی شايب.  کالم قربانيان را برای ما ارسال دارندۀمکمله، يک قطعه عکس و نمون

 .ومن هللا توفيق . سپاس وامتنان می نمايم

                                        

……………………………………………………………………………………………….  

   

   

  

 

  


