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 ۰۸/۲۰۲۲/ ۰۷             جلیل غنی  

 هشتم(  ش) بخ   رنالیزم دوست یا دشمن مردمو ژ
 

 فصل سوم 
 

 ی بسته یا غیردموکراتیک روش کاری ژورنالیزم در جامعه 
 

های همگانی  هایی است که در آن رسانه آغازیم که بهترین مثال از جامعه این بررسی مختصر را از افغانستان می 
گونه نقش و سهمی  صد سال خود را در خدمت حکام سپری کرده و مردم هیچ تر عمر بیش از یکنشرات بیش   و

  زودی آن را پس گرفته ها داده شده، به اند، و اگر برای مدت کمی آزادی نسبی و محدودی هم به رسانه در آن نداشته 
 اند. 

ی قانونی  خان در یک محدوده هللاهمگانی در عهد شاه امان های  ها و رسانه بار نشریه در افغانستان برای نخستین 
، پس از تأیید  1303جدی سال    10ی مطبوعات« به تاریخ  قرار گرفت و برای اولین بار قانونی زیر نام »نظامنامه 

بود  ها، قدمی  ساختن نشریه   مند لویه جرگه نافذ گردید. این نخستین اقدام در تاریخ افغانستان در رابطه با قانون 
هایی بود،  راه با قیود و محدودیت های غیرحکومتی که گرچه هم سوی آغاز نشر رسانه درخور تمجید و حرکتی به 

 های غیرحکومتی. ولی آغازی بود نیکو برای نشریه 
ی نشرات و مطبوعات  یی نمود. پالیسی عمده ی قابل مالحظه خان مطبوعات توسعه   هللا»در عصر غازی امان 

چرخید«. دوستی، اتحاد و اصالحات می   دوستی و ملت ر محور استقالل سیاسی، وطن ی امانی ب دوره 
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 کند: ی اول این قانون چنین حکم می ماده 
ی افغانیه عاید و  ی اساسی تصریح شده در افغانستان نشر اخبار فقط به تبعه نامه ( نظام 11ی )چنان که در ماده »هم 

 منحصر است«. 
خان با تنظیم مقررات و موازین خاص، مطابق به   هللادر عهد امان  نشر روزنامه و کتاب بار  گرچه برای نخستین

نامه، آزادی مطبوعات و بیان و  مند گردید، ولی این مقررات و اصول هایی، قانون شرایط آن زمان با محدودیت 
دی بیان و فکر، که  ی طرح آزا کرد، و شرایط و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آماده فکر را تضمین نمی 

ی نشر روزنامه و یا چاپ  در مراحل نخستین خود در اروپا و کشورهای دیگر قرار داشت، نبود و دولت اجازه 
ی چهارم  ها در والیات مطابق به ماده الحکومه کتاب را تحت شرایط مقید از طریق وزارت داخله در کابل و نائب

های غیرحکومتی شرایطی در این قانون وضع گردید که  نشریه   کرد. روی همین دلیل برای این قانون صادر می 
 ساخت. ها و سایر آثار چاپی مسّجل می ها، کتاب ی نشریه نحوی از انحا کنترل حکومت را بر همه  به 

 داد: ها را جواب می ی نشر یک روزنامه باید این سؤال دهنده  بنا بر احکام این قانون، درخواست
 رساله عنوان روزنامه و یا    -1
 شود؟ در کدام محل و در کدام مطبعه چاپ می  -2
 کند چیست؟ موادی که بحث می  -3
 اوقات نشر کدام است؟   -4
 کننده اسم و شهرت و سن و محل اقامت و تابعیت درخواست   -5
 اسم و شهرت و سن و محل اقامت و تابعیت مدیر مسؤول   -6
 شود. به کدام زبان نشر می  -7

 کند که: قانون حکم می ی دهم این  ماده 
 تواند«. های افغانستان طبع شده نمی ی وزارت معارف در مطبعه »هیچ کتابی بدون تصویب و اجازه 
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ها،  هایی را بر نشریه تر محدودیت ی آن است، بیش که آخرین ماده   18الی    11ی  احکام جزایی این قانون از ماده 
 گوید: ی چهاردهم این قانون می کند؛ مثالً: ماده ضع می ها و دیگر آثار چاپی و ها، رساله محتوای روزنامه 

ی دهم در محاکم عدلیه بعدالمحاکمه  کنند به موجب ماده »روزنامه و رسایل یومیه و موقوته که نشرات ذیل را می 
 آیند: به زیر تعزیر می 

 داران و یا رؤسای حکومات دولی که با دولت افغانستان دوستی دارند«، نشرات »درحق حکم  
 »در حق خاندان سلطنت«، 

 »در حق دوایر و محاکم و هیأت رسمیۀ قشون«، 
 های مقیم افغانستان«.»در حق مأمورین سیاسی و دول اجنبیۀ متحابه و قونسل

گردید که متهم به نشر آن گردیده باشد. البته  یی می برده شد، مستوجب مجازات نشریه هایی که نام هر یک از فقره 
مند  هست که در این قانون قید گردیده ولی چون بار اول است که نشرات و مطبوعات نظام موارد دیگری هم  

 رفت نشرات و مطبوعات. گردید قدمی بود در راه پیش می 
دوره  از  امان قبل  شاه  زعامت  نخستین ی  برای  نشریه هللا  از  بعد  شمس بار  در  ی  امیر  ۱۸۷۳النّهار  زمان  در  م. 

شد  خان به ابتکار و مسؤولیت محمود طرزی نشر می   هللا م. در عهد امیر حبیب ۱۹۰۶االخبار در  خان، سراج شیرعلی 
الملة و الدین« یعنی  شد؛ زیرا لقب او »سراج خان نشر می هللا نام لقب امیر حبیب   ی این زمان هم به و حتی نشریه 

 چراغ ملت و دین، بود.  
،  ۱۹۱۹اپریل    ۱۲نام او »امان افغان« در    گردید هم به هللا نشر می هایی که در عهد شاه امان چنان یکی از نشریه هم 

 دهد.  شد که به این ترتیب حاکمیت مطلق شاهان و دولت را بر مطبوعات نشان می مسّمی بود و با همین نام نشر می 
که  شد    در این شکی نیست که در شرایط و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن روزگار انتظار برده نمی 

نخستین جراید و قانون مطبوعات افغانستان در طول تاریخ این کشور، یک قانون مترقی و مطابق به شرایط و  
حیث نخستین گام در راستای  توان آن را به گردید، بلکه می اوضاع کنونی و یا برابر با معیارهای امروزی وضع می 

 تنظیم صنعت نشر و مطبوعات همان زمان با اهمیت شمرد. 
ی موقوته )جراید و مجالت( در مرکز و  وجب این نخستین قانون مطبوعات به تعداد بیست و شش نشریه به م 

 های کشور اقبال چاپ یافت که در تاریخ مطبوعات افغانستان سابقه نداشت. والیت
در سال  ی موقوته در افغانستان  گردد. نخستین نشریه م. بر می 1873»تاریخ نشرات موقوته در افغانستان به سال  

حیث  خان نشر گردید که در آن از میرزا عبدالعلی به النّهار در عهد امیر شیرعلی نام شمس  م. به 1873./  . ق ه   1290
یی در افغانستان  خان کدام نشریه   هللامهتمم و مسؤول امور مالی این نشریه نام برده شده و سپس تا زمان امیر حبیب 

ج االخبار نشر شد«. نشر نگردید و در این زمان بود که سرا
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ها،  های وقت وضع گردیده و نقش این قانون هایی که از طرف حکومتکه در این بخش بر چگونگی قانون قبل از آن 

نظری    سازی برای آزادی مطبوعات آن زمان، تأملی داشته باشیم، کوتاه   ها و چه در زمینه چه در وضع محدودیت 
 اندازیم.  هللا می ب هللا کلکانی بعد از سقوط شاه امان ی حبیی حکومت نه ماهه بر مطبوعات دوره 

ی جدیدی  هللا ککانی سقوط داده شد، نشرات آن دوره نیز قطع گردید و نشریه هللا توسط حبیبوقتی دولت شاه امان 
هللا« که  ی نشر گردید. این نشریه نیز با نام »امیر حبیب . وارد چرخه .ش ه   ۱۳۰۷نام »حبیب االسالم« در سال  به 

 خود را خادم دین رسو هللا لقب داده بود، آغاز یافته است. 
نام »اعالن  های حکومت به ها، خبرهای داخلی و خارجی، مسایل دینی، اعالمیه نامه را سرمقاله   »متن این هفته 

تان  ها از اطراف و اکناف کشور تشکیل میداد« )کاظم آهنگ سیر ژورنالیزم در افغانسنامه   سرکاری« و بیعت 
 ( 25-24 -ص

هللا کلکانی و روی کارشدن دولت جدید به زعامت محمدنادرشاه در نشرات و مطبوعات  پس از سقوط حکومت حبیب 
( قانون جدیدی برای  .ش ه 1332-1325محمودخان )  در افغانستان تغییر کلی رونما نشد و هم تا زمان صدارت شاه 

 گردید. ایدی در کابل و والیات افغانستان نشر می ها و جرمطبوعات تدوین نشد و در این عصر روزنامه 
ی نزدهم  عضویت ملل متحد را حاصل نمود. ملل متحد آزادی بیان و فکر را در ماده   1946افغانستان در سال  

المللی حقوق مدنی  چنان در میثاق بین به تصویب رساند، و هم   1948ی جهانی حقوق بشر در دهم دسمبر  اعالمیه 
 سازد.  دی بیان و فکر تضمین گردید، که کشورهای عضو را مکلف به رعایت از این مصوبه می و سیاسی نیز آزا 

ی حقوق بشر شامل آزادی بیان و مطبوعات نیز بود که حکومت  »تعهد افغانستان در مورد پابندی به اعالمیه 
جدید مطبوعات از طرف حکومت  ی  نامه ی اصول ی مسوده کرد. همان بود که تهیه افغانستان باید به آن تمکین می 

ماه به تعویق افتاد...،    9محمودخان صدراعظم به اروپا برای مدت    روی دست گرفته شد؛ اما به دلیل مسافرت شاه 
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ی هفتم رویت داده شد و شورا آن را  ی مذکور به شورای ملی دوره پس از بازگشت صدراعظم از سفر، مسوده 
ی آن برای  ی پادشاه نافذ گردید که بر طبق مواد مندرجه پس از صحه به تصویب رساند و  1329جدی سال   9در 

که قانون جدید مطبوعات نافذ گردد، هم  ی نشرات داده شد.... در همین دوره، حتی قبل از آن جراید آزاد اجازه 
چهار    ی آیینه، صدای ملت، پیام افغان، و توان از جراید پامیر، جریده نشراتی وجود داشت که از آن جمله می 

های »انگار«، »ندای خلق«، »وطن« و بعداً »ولس« که هر یک منسوب به یک جریان  ی دیگر به نام جریده 

سیاسی بود، نشرات داشتند«. 
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محمودخان، که تحول نسبی در رابطه با نشرات    رسی به قانون مطبوعات دوران صدارت شاه با تأسف که دست 
 وجود آورد، میسر نگردید. نسبتاً آزاد و انتقادی و سیاسی را به 

ی اختناق  بعد از یک دوره   1946خان در شام روز نهم ماه می    محمودخان با استعفای محمدهاشم   صدارت شاه  
 خان آغاز گردید.   ی صدارت محمدهاشم هفده ساله 

در  ها  ها در طرز اداره پدیدار گردید که به شکستن یخمحمودخان در صحنه یک رشته دگرگونی  »با آمدن شاه

پایان زمستان سرد و طوالنی شباهت داشت«. 
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م. با وصف اختالفاتی که بین اعضای شورای ملی افغانستان وجود داشت و این شورا به سه گروپ  1950در  

تقسیم شده بود، ولی با وصف آن به قول آقای فرهنگ در »افغانستان در پنج قرن اخیر« شورا مؤفق شد قانون  
 قوانین دیگر به تصویب برساند.    جدید مطبوعات را با برخی 

ی احزاب نیز توسط  های سیاسی به شکل هسته زمان با تأسیس جراید آزاد، یا اندکی پیش از آن، یک تعداد حلقه »هم 

گذاری شد «. خصوص در کابل و سمت مشرقی و قندهار، بنیان فکران در نقاط مختلف کشور، به روشن 
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اثر خود توضیح می   دیدگاه شاه دآقای مبارز در  به امریکا و بعضی  محمودخان در سفر نه ماهه   هد که  ی او 

های  کشورهای اروپایی تغییر کرد و در بازگشت به افغانستان به فکر تغییراتی در سیاست داخلی و اعطای آزادی 
بیرون بیش جراید  با ورود  دیگر  جانب  از  و مطبوعات گردید.  نشرات  به  به   تر  و  مرزی  ایران،  از  خصوص 
 های بیرونی، یک نوع نهضت مطبوعاتی در افغانستان آغاز شد. ها و مجله مندی مردم به روزنامه قه عال 

اولین  با نشر جراید  »برای  نماید.  آزاد را صادر  تا جواز نشر جراید  بار ریاست مستقل مطبوعات حاضر شد 
کوتاه، دیگر واقعاً نهضت سیاسی جدید  های بسیار  »انگار«، »وطن« و »ندای خلق« یکی پی دیگری با فاصله 

کردند، سبب شدند که نشرات دولتی، خاصتاً  در کشور آغاز شد چون این جراید جدید که به آزادی کامل نشرات می 
آزاد فکر بود، نیز آزادی    ی حیران یک نویسنده   ی انیس، که در این وقت مدیر مسؤول آن محمدیونس روزنامه 

تر بگیرد«. بیش
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ها مدت طوالنی دوام نیاورد و یکی پی دیگری یا مصادره شد و از نشر بازماند و یا هم در یکی دو  ریه این نش
 هر دلیلی که بود، متوقف ساختند. یی شان را به مورد، گردانندگان آن فعالیت رسانه 

ر مدنی  تهای بیش محمودخان در قسمت اعطای آزادی   مطبوعات که یک جزء اقدامات حکومت شاه  1949»قانون  
ی کوتاه، در اواخر  رفت، نیز نشر یک تعداد جراید آزاد را اجازه داده بود؛ ولی به استثنای یک دوره به حساب می 

حکومت اجازه نداد چنین جراید به نشرات خود دوام بدهند«.  1950و سال  1949ی دهه 
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دوام    1343میزان سال    9هرشاه در  این رکود مطبوعاتی تا انفاذ قانون اساسی جدید افغانستان در عهد محمدظا

 کند: ی سی و یکم این قانون اساسی حکم می یافت. ماده 
ی گفتار، نوشته، تصویر  »آزادی فکر و بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله 
ن به طبع و نشر مطالب  یا امثال آن مطابق به احکام قانون اظهار کند. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانو 

ی قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. اجازه و امتیاز تأسیس مطابع عمومی و نشر مطبوعات تنها به  بدون ارائه 
 شود. اتباع و دولت افغانستان مطابق به احکام قانون داده می 

 ی رادیو و تلویزیون مختص به دولت است«. ی فرستنده تأسیس و تدویر دستگاه عامه 

 
 182-181 –د عبد هللا، رویداد های عمده در دورهء صدارت شاه محمود خان غازی ص کاظم سی -3
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 6تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

انفاذ قانون اساسی جدید، که بعد از استعفای سردار محمد داود نافذ گردید و در آن خاندان سلطنتی اجازه اشغال    با  
 نافذ گردید.   1965کرسی رهبری کابینه را نداشتند، قانون جدید مطبوعات نیز در افغانستان تدوین و در ماه جوالی  

جریده غیرحکومتی جواز نشر توزیع کرد. هفت تای  حکومت جمعاً برای سی و یک   1971الی    1965»از سال  
های نشراتی  حیث ارگان ملت و اتحاد ملی( به ی جاوید، افغان این جراید )خلق، پرچم، مساوات، صدای عوام، شعله 

از پا درآورد، ده    1973جوالی    17احزاب سیاسی به نشر رسید...، زمانی که محمد داود رژیم سلطنت را در  

ی جراید غیرحکومتی را مسدود کرد«. متی به نشر می رسید. محمد داود همه ی غیر حکوجریده 
8

 
آغاز    1343شود و با انفاذ قانون اساسی جدید در سال  ی دموکراسی در افغانستان یاد می نام دهه   در ده سالی که به 

می برای بهبود  تر اقدای یک صدراعظم، کم و با سقوط نظام شاهی توسط محمد داود خاتمه یافت، در هر دوره 
ی هر صدراعظم نه تنها که برای رشد مطبوعات غیرحکومتی کاری  عمل آمد. در دوره نشرات غیرحکومتی به 

 ها ایجاد گردید. ی بعضی از این نشرات برای آن نشد بلکه مشکالتی نیز به شمول مصادره 
کراتیک، مورد تحدید و تهدید هر  مانده و غیر دمو رفته تا عقب های همگانی در هر کشور و جامعه از پیش رسانه 

حزبی، توتالیتر و استبداد نظامی، مذهبی و    های تکتر در نظام گونه تهدید و تحدیدها بیش دو، قرار دارند و این 
تر است. در افغانستان نیز با وصف احکام قانون اساسی، قانون مطبوعات، که در  روانه بیش  های تک سایر نظام 

چه را که  های جدیدی نیز بر مطبوعات وضع کرده بود و آن د تدوین گردید، محدودیت روشنایی قانون اساسی جدی 
خواند، در آن گنجانده بود؛ مثالً: »تحریک به عدم اطاعت از قوانین  حکومت »مواد مضر به دموکراسی« می 

ید  تر جراکشور«، »تحریک به اخالل امنیت و نظم عامه« و »تحریک به کوشش برای فساد«. حکومت بیش 
تر ترکیبات و اصطالحات مبهم و قابل تعبیرهای  هایی که بیشها و ممانعت غیرحکومتی را بر اساس چنین محدودیت 

توان از کلماتی چون »تحریک به اخالل  ی نمونه می گونه متفاوت بود، مصادره کرد و از نشر باز داشت که به 
برد. در دوران حکومت داکتر عبدالظاهر در وزارت  امنیت و نظم عامه«، »تحریک به کوشش برای فساد« نام  

یی به نام سارنوالی مطبوعاتی تاسیس گردید که جرایم نشراتی را مورد تعقیب قانونی قرار  عدلیه دفتر جداگانه 
داد. تقریباً تمام این جراید غیرحکومتی بر اساس همین احکام گنگ و مغلق و مبهم، تحت تعقیب قرار داده شد  می 

 گردید.  و مصادره
گردید که به تدریج از  ی غیر دولتی در کابل نشر می ویک نشریه در همین دوران حکومت داکتر عبدالظاهر، سی  

 نشر باز داشته شد. 
ی دولتی بود که یگانه  ی قانون اساسی، مطبعه کردن فشار بر مطبوعات غیردولتی در دهه   یکی از وسایل وارد 

غیردولتی اندک و از جانب دیگر ظرفیت چاپ جراید را با قطع و    مرجع برای چاپ جراید بود؛ زیرا مطابع
 صحافت معیاری و تیراژ بلند نداشتند. 

های فعال و  ی کاروان و یکی از مطبوعاتی شکرهللا پیروزمند کهگدای استاد سابق دانشگاه کابل و خبرنگار نشریه 
 نگارد: های همگانی در افغانستان می آگاه و ناظر تحوالت رسانه 

قای محمد ابراهیم کندهاری، منجم مشهور کشور که رئیس مطابع دولتی بود، مناسبات نزدیک و ناظرانه با جراید  »آ 
ی دولتی از محتوای زیر چاپ »مطبوعات آزاد«  ی کارمندان مطبعه غیردولتی قایم کرده بود و عموماً به وسیله 

داد  از نشر آن، ناشر آن جریده را هشدار می بود، پیش  کرد و اگر مطلبی خالف میل حکومت می آگاهی حاصل می 
ی دولتی چاپ نخواهد شد. چون  ی او دیگر در مطبعه نظر کند، در غیر آن جریده   که از چاپ آن مطلب صرف 

یی  ی دیگری که ظرفیت چاپ جراید را داشته باشد، در کابل چندان وجود نداشت، ناشران جراید آزاد چاره مطبعه 
رئیس مطبعه نداشتند. و اما این سانسور قبل از نشر در قسمت جراید کمونیستی چون »خلق« و  جز تسلیمی به حکم  

شد«. گاهی تطبیق نمی »پرچم« هیچ 
9

 
هایی که قبالً اظهار وجود کرده بودند، مثل خلق و  های جدید سیاسی و یا جریان نشرات غیردولتی با تأسیس جریان 

مند  ها که یا توسط اعضای پارلمان و یا هم توسط اشخاص بانفوذ و قدرت نشریه پرچم، ، اوج گرفت و برخی از این  
دیدگاه تأسیس شده بود، به جناح  داکتر  های فکری و  های خاص تعلق داشتند؛ مثل: »صدای عوام« به مسؤولیت 

ات مترقی  عبدالکریم فرزان، »شعلهء جاوید« به رهبری داکتر عبدالرحیم محمودی، »مساوات« ناشر افکار دموکر 
کی، »پرچم« به رهبری ببرک کارمل،    از طرف محمدهاشم میوندوال صدراعظم، »خلق« به امتیاز نورمحمد تره 

های اسالمی بودند از »وحدت«،  تر ناشر اندیشه توان از نشراتی که بیش و »افغان ملت«. و از نشرات غیر حزبی می 
وش معتدالنه داشته و از تفکر خاص سیاسی و یا حزبی  »خیبر«، »گهیح«، »ندای حق«، نام برد و سایر جراید، ر 

 
 کهگدای، شکر هللا، افغانستان در چنگال خونین کمونیزم -8
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 6تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

خصوص مظاهرات دانشجویان  های سیاسی، به کردند؛ بلکه جریانات روز و موضوعات مربوط جنبش روی نمی پی 
را که در این آوان به اوج خود رسیده بود، و حکومت نوراحمد اعتمادی را مجبور ساخت که دانشگاه را مدت نه  

 سپردند. ی غند ضربه بر حریم دانشگاه کابل تعطیل کند، به نشر می ماه بعد از حمله 
ی صدارت استعفا داد و پادشاه محمدموسی شفیق را مؤظف به  داکتر عبدالظاهر از عهده   1972در هفتم دسمبر  

 تشکیل کابینه ساخت. 
قانون مطبوعات که در سال  »زمانی که محمدموسی شفیق صدراعظم افغانستان گردید، تجدید نظر وسیعی را بر  

تر گرداند«. ها و جرایم مطبوعاتی مشخص نافذ گردیده بود، روی دست گرفت تا آن را در مورد مکلفیت   1965
10
   

ی آزادی نسبی در رابطه با آزادی فکر و بیان که در قانون اساسی سال  شود که نخستین طلیعه بدین ترتیب دیده می 
محمودخان    های غیردولتی که از زمان صدارت شاه شید و بر مبنای آن نشریه . تضمین شده بود، درخ.ش ه   1343

 ی چاپ یافتند.  متوقف گردیده بود، اجازه 
شود که نشرات حکومتی،  از جانب دیگر وقتی به نشرات حکومت در افغانستان نظر کوتاهی انداخته شود، دیده می 

جهان، در افغانستان نیز چنین مسیری را تعقیب    حزبی و یا فردی و خانوادگی در ی دیگر تک مثل هر جامعه 
حیث یکی از ابزار تأثیرگذار حاکمیت  کاربردن نشرات و مطبوعات به کرد، یعنی حاکمیت مطلق بر نشرات و به می 

کردن بر اذهان مردم و تبلیغ  و حکومت برای رساندن پیام یا به مردم آن دیار و یا هم به جهانیان، و یا هم حکومت 
کار برده  کنندگان، به ها و نظریات حکومت روی بدون قید و شرط از پالیسی چنان پی ای حکومت و هم هسیاست 

حیث  ها برای داشتن مطبوعات، همانا استفاده از ژورنالیزم به معنای وسیع آن، به شد. هدف کلی در چنین نظام می 
 یکی از ابزار سیاسی بوده است. 

گذرد،  خان که از آن اندکی بیش از صد سال می النّهار، در عهد امیر شیرعلی افغانی، شمس ی  از نشر نخستین جریده 
ها  های حکومت سرایان نظریات و پالیسی   حتی تا همین اکنون نشرات دولتی در افغانستان تبلیغ کنندگان و مدیحه

 اند.  بوده 
ترین مرحله در  شده بود و درخشان ی معروف به دموکراسی که آزادی نسبی به مطبوعات داده  در همین دهه 

تواند و نشرات غیردولتی،  مطبوعات افغانستان با نشر جراید متعدد با نظریات گوناگون تا آن زمان، گفته شده می 
جراید و مجالت، نه تلویزیون که هنوز در افغانستان وجود نداشت، و رادیو هم در انحصار حکومت بود، بازهم  

هایی را که جراید آزاد و غیردولتی داشتند،  گوی حکومت بود و آن آزادی و سخن   مطبوعات دولتی تحت اداره 
 هایی برخوردار نبودند. ها و جراید، از چنان آزادی نشرات دولتی چه رادیو بود و چه روزنامه 

 کند:  ی قانون اساسی به سه بخش تقسیم می شکرهللا کهگدای مطبوعات افغانستان را در دهه 
 حکومتی،  مطبوعات مداح   -
 مطبوعات آزاد،   -
 و مطبوعات مزدور.  -

  ها، چون به پول حکومت به های کابل و والیات و رادیو و مجله »وسایل ارتباط جمعی حکومتی به مانند روزنامه 
ساختند و البد مطبوعات، مداح و  ها را به مدح و ستایش خود وادار می های مختلف آن راه افتاده بودند، حکومت 

سر و پای آن بود...، مطبوعات آزاد که با انفاذ قانون اساسی و تضمین آزادی  ها و اقدامات بی ومت ستایشگر حک 
نامه و یا مجله،  ی ارتباط جمعی به مانند جریده و یا ماه آوردن یک وسیله دست فکر و بیان و میسرشدن امکانات به 

رو هرکدام در  های چپی و میانه مسلمان گرفته تا دسته خواه و  نشرات داشتند، اندیشمندان کشور از نیروهای وطن 
دست بیاورند و در مسابقات سیاسی از طریق مطبوعات پا بگذارند ... و  صدد آن شدند تا امتیاز یک نشریه را به 

به  و  کرده  استفاده  سوء  فرصت  از  که  مزدور،آنانی  منفعت مطبوعات  قرار  خدمت  خارجی  و  داخلی  جویان 

گرفتند«. 
11

 
فاکولته صباح   در  ژورنالیزم  استاد  کشککی  بعداً  الدین  و  افغانستان  رادیو  رئیس  و  بشری  علوم  و  ادبیات  ی 
ی معتبر غیردولتی »کاروان« که در حکومت محمدموسی شفیق، وزیر اطالعات و کلتور  امتیاز روزنامه صاحب 
 نگارد: شد، می 

شدند، وضع بهتری نسبت به  لت تمویل می »مطبوعات حکومتی در این زمان چون از نگاه اقتصادی از طرف دو 
تایمز« توسط حکومت    ی »اصالح«، »انیس«، »هیواد«، و »کابلمطبوعات آزاد داشتند. در کابل چهار روزنامه 

رسید و در تمام والیات دیگر فقط در دوازده والیت کندهار، هرات، فراه، میمنه، مزار، بدخشان، بغالن،  نشر می به 

رسید«. نشر می  ر، پکتیا و غزنی به کندز، پروان، ننگرها 
12
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

که قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را تضمین کرده بود و حکومت محمدموسی شفیق صدراعظم  با وصف آن 
ی نشرات مطبوعات غیرحکومتی را فراهم ساخته بود، ولی حکومت تصمیم  های گذشته زمینه تناسب حکومت   به 

دارانه شود، بلکه از مطبوعات حکومتی صرف برای تبلیغ  ی غیرجانب نداشت که مطبوعات حکومتی وقف خبرها
 کرد.  ی سیاسی می های حکومت، مثل هرحکومت غیر دموکراتیک، استفاده ی نظریات و پالیسی و ارائه 

»نه پادشاه و نه صدراعظمان، متمایل بودند تا با مطبوعات همکاری ورزند یا اجرآت خود را مورد بررسی عامه  

بدهند«. قرار 
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 این بحث را در بخش نهم دنبال می کنیم بقیه 
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