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انتخابات به های غیردموکراتیک که زمام در نظام  اکثریت و  آن از جانب مردم بر اساس رأی  قدرت  داران در 
ها این قدرت را یا به شکل موروثی و یا  دانند. آن گویی در برابر مردم نیز نمی رسند، خود را مکلف به جوابنمی 

نتیجه  در  از زور  استفاده  از طریق  د ی جنگ هم  در  های  اقتصادی  و  سیاسی  نفوذ  هم  یا  و  یا کودتاها  و  اخلی 
کنند قایل  کنند و چون حقی برای مردم کشوری که بر آن حکومت می تر محلی، تصاحب می های کوچک حکومت 

های سیاسی و یکی  گار هدف دهند و مطبوعات را فقط خدمت های مردم نیز اهمیتی نمی نظر و خواست   نیستند، به 
 دانند. های شان، می های حکومت اهداف و پالیسی از ابزار تبلیغ 

ها، تا آن زمان حاضر به ثبت آواز و یا هم نشر بیانات شان در رادیو نبودند و آواز پادشاه  پادشاه و صدراعظم 
 گردید. بار به مناسبت جشن استقالل نشر می صرف سال یک 

ماه  نگارد که در هفت نون اساسی« می ی قانام »دهه آقای کشککی در بررسی مطبوعات حکومتی در اثرش به 
دوره  در  دوره اخیر سلطنت  آخرین صدراعظم  شفیق  اخبار    ی ی صدارت محمدموسی  نشر  پادشاهی، حکومت 

 مربوط واقعات حیاتی جامعه را جزء سیاست خود ساخت. 
مؤسسات حکومتی  داد و به  »در هنگام حکومت او بود که کابینه برای مردم از جریانات جلسات خود اطالع می 

ی طرز اجراآت و ارقام رسمی کمک کنند«. هدایت داده شد تا با مطبوعات در ارائه 
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کردم به خاطر دارم که آقای کشککی که در  عنوان خبرنگار در آژانس باختر کار می نگارنده که در آن زمان به 

گوی مجلس  سمت منشی یا سخن   حیث وزیر اطالعات و کلتور بود و در عین وقت ی محمدموسی شفیق به کابینه 
وزرا را نیز داشت ، خبرها و تصامیم مجلس وزرا را به صورت منظم در هر هفته به اطالع منابع خبری آژانس  

جز از موارد کامالً خاص و به هدایت صدراعظم  رساند که تا آن زمان به ها می ها و سایر رسانه باختر و روزنامه 
 منظم وجود نداشت. طور و یا پادشاه، چنین روشی به 

های مطبوعاتی محمدموسی شفیق، اشتراک او در دعوتی  چنان دعوت از خبرنگاران غیرحکومتی در کنفرانس هم  
کاری بین مؤسسات حکومتی با  ی هم که از طرف خبرنگاران مطبوعات آزاد ترتیب گردید، فراهم نمودن زمینه 

های حکومت  محمدموسی شفیق بود و در مورد قرار دادن فعالیت های حکومت مطبوعات از ابتکارات و نوآوری 
 به بازپرسی عامه اعالم داشت: 

دانیم که تاریخ از کجا  سپاریم ما نمی که ما اسناد و حقایق را به نشر نمی شود. تا زمانی »مدنیت با تاریخ آغاز می 
تاریخ قرار می  از  بدین ترتیب ما بیرون  یافته است و  تا  را امروز مسؤول نمی   گیریم و خود آغاز  دانیم؛ زیرا 

که احساس و ذهنیت تاریخ وجود نداشته باشد، احساس مسؤولیت نیز وجود نخواهد داشت«. زمانی 
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ی حکومت محمدموسی شفیق داشتند، شاید یکی  ها و جراید رسمی و شخصی در دورهآزادی نسبی که هم روزنامه 
قانون اساسی بوده باشد؛ زیرا به خبرنگاران اجازه داده شده بود تا نقاط  ی  سابقه در دهه های خوب و بی از دوره 

اگر کدام منبع رسمی حاضر نمی  شد سؤال  ضعف حکومت و یا کارمندان حکومت را نیز نشر نمایند و احیاناً 
ن این  الدین کشککی، اجازه داده بود که خبرنگارا خبرنگاران را جواب بدهد، وزیر اطالعات و کلتور وقت، صباح

بار در  سابقه بود و فقط یک موقف آن منبع را در خبر بگنجانند که در نظام خبرنگاری افغانستان تا آن زمان بی 
ی جواب در این مورد نشد. از فردای آن روز، روش و برخورد  یک خبر گفته شد که ریاست ...، حاضر به ارائه 

 شد. آوری اطالعات خبری احساس نمی تمام منابع خبری تغییر آنی کرد و دیگر کمبودی در جمع 
ی  در آن زمان تنها یک منبع معتبر خبری در افغانستان وجود داشت، آژانس باختر، که بعد از فراغت از رشته 

ژورنالیزم دانشگاه کابل در آن اداره شامل کار شدم. این نهاد ژورنالیستیک، یگانه مرجع معتبر خبرهای داخلی و  
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های دولتی  یی دیگر، همه رسانه گونه ها در مرکز و والیات، و رادیو افغانستان بود. به خارجی برای تمام روزنامه 
کرد. شاید سؤال شود که چرا؟ به این دلیل که منابع خبری دیگر  هایی بودند که آژانس باختر نشر می متکی بر خبر 
ین آژانس باختر بود که دولت از  ها و رادیو هم خبرنگارانی داشتند؛ ولی نه در تمام والیات و ایعنی روزنامه 
کرد و از اعتبار کامل هم نزد دولت و هم نزد سایر  های دولت را نشر می های رسمِی مطابِق پالیسی طریق آن خبر 

 یی برخوردار بود. منابع رسانه 
بین  خبررسانی  آژانس  نُه  با  افغانستان  خبررسانی  آژانس  یگانه  این  دیگر  جانب  )برتاناز  رویترز  یه(،  المللی: 

پریس فرانس  )فرانسه(،  متحده پرس  )ایاالت  پریس  اسوشیئتید  )هند(،  اندیا  آف  تانیوگ  ترست  امریکا(،  ی 
)اتحاد جماهیر شوروی(،  ADN)یوگوسالویا(، ) )ایتالیه(، سینهوا )چین(، تاس  انسا  )آلمان شرق(،  اِی.دی.اِن   )

بدون وقفه در بیست و چهار ساعت از این طریق  های مهم جهانی را  ی گزارش برای اخذ خبر ارتباط داشت و همه 
المللی  های خبری رادیوهای بین المللی نیز با ثبت سرویس ی ثبت رادیوهای بین آورد. عالوه بر آن شعبه دست می به 

مثل بی بی سی، صدای امریکا، رادیو آلمان، رادیو دهلی، رادیو پاکستان، رادیو ایران، رادیو روسیه و رادیوهایی  
کرد که قسمتی از خبرهای این  داشتند، هم روزانه ثبت می هایی در رابطه با افغانستان می گاهی گزارش گاه   را که

شد و قسمت دیگر در بولتن خبرهای خاص به مقامات حکومت  ها ارسال می رادیوها به رادیو افغانستان و روزنامه 
 گردید. ارسال می 

و غیر رسمی ارتباط قایم، و خبرهای داخلی را هم از مرکز و هم  در بخش اخبار داخلی هم با تمام دفاتر رسمی   
شد  چه مربوط به خبرهای داخلی و خارجی می کرد. آن ها مخابره می آوری و به رادیو و روزنامه از والیات جمع 

گذشت و بدین ترتیب مشکلی از نگاه پالیسی و موقف  از نظر مدیران شعب مربوطه و رئیس آژانس باختر می 
ی جهانی و یا داخلی  داد عمده آمد و اگر کدام روی چه در موضوعات داخلی و چه خارجی به وجود نمی  حکومت

آمد، از طریق بولتن خبرهای  دست می شد، به هایی در آن فکر می مثل کودتایی در کشوری حتی دور که حساسیت 
ها هم در نشر خبرها متکی به  شد. روزنامه های عالی دولت و حکومت رسانده می عاجل و خاص به اطالع مقام 
های تفصیلی و سایر مطالب مستقالنه با درنظرداشت پالیسی  ها و گزارش ی مصاحبه آژانس باختر بودند و در تهیه 

 کردند.  شان، کار می نشراتی 
رسی  ها بر موضوعات داخلی تمرکز داشته و دست نامه ها و ماه ها، رادیو، مجله سایر منابع خبری مثل روزنامه 

یی در والیات نیز نداشتند  ها نماینده ها به منابع خبری داخلی هم بسیار محدود بود. در آن زمان اکثر این رسانه آن 
ها نمایندگی داشت،  و همه در نشر خبرهای داخلی و مربوِط والیات نیز به آژانس باختر که تقریباً در تمام والیت 

المللی تهیه و به رادیو و  های داغ بین یی نیز در رابطه با گزارش متکی بودند. حتی روزانه آژانس باختر تبصره 
هایی مثل انیس و اصالح، و هیواد، و کابل تایمز و  های روزنامه ها و سرمقاله کرد. تبصره ها مخابره می روزنامه 

مختلف و    های خصوص در مورد برنامه ها، همه به موضوعات داخلی و به های والیتهای نشریه چنان سرمقاله هم 
 یا هم اقدامات و نظریات دولت در مسایل داخلی تمرکز داشت. 

ی قانون اساسی که بر مبنای تضمین آزادی بیان در قانون اساسی  سال اخیر رژیم شاهی مشهور به دهه در همان ده 
عات داده  ها و مطبو های نسبی به نشریه های سلطنتی تلقی شده بود، آزادی که یکی از قوانین مترقی رژیم   ۱۳۴۳

کار شدن  شده بود و یک سلسله نشرات غیردولتی هم وجود داشت. از جانب دیگر فضای خبرنگاری با روی 
های قبلی، از مطبوعات  شود که این دولت، مثل دولت حکومت محمدموسی شفیق تغییر کرده بود، بازهم دیده می 

گاه  های افغانستان تا همان تاریخ هیچ فت. دولت گرعنوان یکی از ابزار سیاسی جهت نفوذ بر افکار عامه کار می به 
ها از مشکالتی  نظرهای مردم و یا هم شنیدن صدای آن به فکر استفاده از مطبوعات و نشرات یا برای دریافت نکته 

 گرقتند.  ی تقرب و نزدیکی با مردم کار نمی حیث وسیله که داشتند، و یا به 
 های همگانی رسانه داود خان و خاموشی مشعل آزادی نسبی 

با رهبری سردار محمد داود در     1973جوالی    17مطابق    1352سرطان    26با سقوط سلطنت در یک کودتا 
ی قانون اساسی«  های همگانی که در ده سال بعد از قانون اساسی جدید و معروف به »دهه های نسبی رسانه آزادی 

گردید، نیز  ها نشر می آزاد که با وصف برخی محدودیت های  به مردم اعطا شده بود، سلب گردید. جراید و نشریه 
ی قانون اساسی کسب کرده بودند، از بین رفت  ی دهه های نسبی که مردم افغانستان در سایه در پهلوی سایر آزادی 

و جامعه که در یک آرامش نسبی نظام شاهی قرار داشت، و توأم با آن ثبات سیاسی داخلی و توازن نسبی در  
ی  دادهایی گردید که آینده خوش حوادث و روی فرما بود، دستی افغانستان که در آن نظام هم حکم روابط خارج

اتکا به کدام قدرت خارجی، به عنوان یک کشور بی افغانستان را به  ویژه در  طرف در سیاست خارجی و عدم 
دادهایی را در پی داشت  ، روی المللی، تغییر جهت داد. این تغییر آنیی بین ی پسین این نظام در صحنه چهاردهه 
بی  به  همسایه ثباتی، جنگ که  جانب  از  چه  تجاوز  داخلی،  قدرت های  جانب  از  چه  و  و  ها  انجامید  دیگر،  های 

جوی منطقه و جهان تبدیل  طلب و منفعت های منطقوی و کشورهای قدرت ی رقابت افغانستان را بار دیگر به صحنه 
 کرد. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 7تر 3 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

 

های همگانی آزاد را ممنوع  کردن صدای ملت، نظام جدید جمهوریت، نشرات و رسانه در نخستین گام برای خفه 
ی  اعالم کرد و اولین میخ را بر تابوت آزادی بیان در روز کامیابی کودتا کوبید. عبدالحق واله مدیر مسؤول نشریه 

این روزنامه این خبر ناگوار و  ها، به کارمندان  ترین ها و پرخواننده آزاد »کاروان« یکی از بااعتبارترین روزنامه 
 غم انگیز را چنین ابالغ کرد: 

شود ...، از مطبعه  خدا »کاروان« توقیف شد و دیگر چاپ نمیتان بهتان را جمع کنید، بروید پناهها کارهای»بچه
ی دولتی آمده و دستور داده است که اگر هر ناشر مطبوعات  احوال دادند که حسن شرق صبح زود به مطبعه

اش پافشاری کند، گرفتار و به زندان تسلیم داده شود«. زاد برای چاپ نشریهآ
3

 
نام روزنامه  تبدیلی  نوین،  از نخستین کارهای نظام  بود. روزنامه یکی دیگر  به »جمهوریت«  ی  ی »اصالح« 

محمدنادرخان  ساالر  م. توسط سپه 1929های عمده و تاریخی افغانستان است که در سال  اصالح یکی از روزنامه 
هللا کلکانی از خارج کشور داخل افغانستان  در والیت پکتیا هنگامی تأسیس گردید که برای سقوط حکومت حبیب 

عنوان رئیس این روزنامه تعیین  گردید. با تغییر این نام، داکتر محمد آصف سهیل که زمانی شهردار کابل بود به 
سردار محمدداود بود و این روزنامه بعد از کودتا و تأسیس  گردید. او یکی از دوستان نزدیک و مورد اعتماد  

ی اصالح که  ی روزنامه روزه سرمقاله   حیث ارگان نشراتی نظام جمهوری گردید. داکتر سهیل همه جمهوریت، به 
داد، به ارگ ریاست  ی داخلی و گاه خارجی، انعکاس می نظرهای حکومت را در مورد موضوعات عمده   نکته 

ها  ی اصالح مثل سایر روزنامه کرد. در روزنامه گذراند و بعد نشر می از نظر محمدداودخان می جمهوری برده و  
یافت؛ بلکه همه موضوعات جز تعریف و توصیف  گونه نظر انتقادی و یا اصالحی بازتاب نمی و جراید دولتی هیچ 

برنامه  برنامه از  تبلیغ  و  دولت  توسعه های  ارائه های  بدون  مدرک  یی،  و  سند  به ی  دیگری  مطالب  جز  اثبات، 
 شد.  ویژه در پخش خبرها، دیده نمی   موضوعات خارجی، به

کرد که گویی افغانستان  قدر در تعریف و مداحی سردار داود مبالغه می ی جمهوریت آن »داکترسهیل در روزنامه 
ی جهان  رفته ای پیشگام با کشورهداشت و زود است که هم گام بر می   سوی انکشاف و ترقی آسا به به صورت برق 
گونه  های خود هیچ ها( در سرخط گزارش که اکثر روزها، همه وسایل ارتباط جمعی )رادیو و نشریه شود؛ در حالی 

داشتند«. رفت اجتماعی نمی خبر داخلی ناشی از کدام انکشاف و پیش 
4

 
یک از  گاهی با هیچ محتاطانه داشت و هیچ های همگانی روابط بسیار  محمدداودخان نیز مثل اسالفش، با رسانه 

یی با وصف تغییر نظام شاهی  ها و جراید بود، مصاحبه ها که در آن زمان رادیو و روزنامه وسایط نشر و رسانه 
 های رسمی او گزارش تهیه کنند.  ی طوالنی در افغانستان، انجام نداد و تنها خبرنگاران مجاز بودند از بیانه با سابقه 
حیث خبرنگار از طرف آژانس  در آخرین سفر داودخان به کشورهای عربستان سعودی، کویت و مصر به نگارنده  

هایش با زعمای این کشورها  راه بودم، تنها از مذاکرات او و مالقات ی گزارش در این سفر هم باختر برای تهیه 
ی مدیر اطالعات وزارت خارجه،  حظه یی را اجازه داشتیم مخابره کنیم. آن هم بعد از مال خبرهای مختصر و کلیشه 
ی شخص داودخان، اجازه بود که اخبار به کابل انتقال  راه بود. گاهی هم بعد از مالحظه که در این سفر با او هم 

هللا سمیعی  راه او به استثنای مترجم، وفی داده شود. تمام مذاکرات او در این سفر خصوصی بود و حتی هیأت هم 
راه او در این مذاکرات اشتراک نداشتند و به  ی هیأت هم دو نفر از وزارت خارجه، بقیه   وزیر عدلیه، و یکی یا

 شد.  گونه معلوماتی داده نمی خبرنگاران هم از محتوای مذاکرات هیچ 
یی داشت با خبرنگاران خارجی و به هیأت خبرنگاران  محمدداودخان در روز دوم مسافرت در مصر مصاحبه 

هدایت داده شد که این کنفرانس مطبوعاتی برای خبرنگاران خارجی است و خبرنگاران داخلی  راه او  داخلی هم 
ی نشر محتوای این کنفرانس خبری را ندارند. در همین کنفرانس خبری بود که محمدداودخان در رابطه با  اجازه 

ایدیالوژی  با  این مبارزه  داشت ولی گزارش  تأکید  افغانستان  در  بیگانه  و  کنفرانس مطبوعاتی در    های خارجی 
ونیم ماه قبل از  درست تقریباً یک 1357افغانستان نشر نگردید. این آخرین سفر محمدداود در اوایل ماه حمل سال 

 سرطان همین سال در افغانستان بود.   26کودتای حزب دموکراتیک خلق در 
در مطبوعات تحمیل گردید. تمام  سال دوام کرد، سانسور به معنای واقعی آن    در زمان رژیم داودخان که پنج 

خود گرفت و منابع خبررسانی تنها  های دولتی و رسمی به ها و اعالمیه آهسته شکل ابالغیه خبرهای داخلی، آهسته 
ها به شکل مکتوبی و یا تیلفونی به  سپردند که از طرف وزارت های دولتی را به نشر می ها و یا ابالغیه اعالمیه 

های »جمهوریت« و یا »انیس« و یا هم »هیواد« داده  خصوص به روزنامه مستقیماً به   آژانس باختر و بعضاً هم
ی او  که دفتر مربوطه ی خبر و یا گزارش را نداشت؛ مگر آن آوری آزادانه شد. هیچ خبرنگاری استقالل جمع می 

عی که این خبر را  سپرد و پس از تکمیل گزارش باید آن را با وزارت مربوطه و یا مرجرسماً به او وظیفه می 
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توانست آن را نشر نماید.  شد و بعد می شد و تأییدی آن مرجع گرفته می برای خبرنگار داده بود، دوباره خوانده می 
شد، بلکه در  آوری خبرهای داخلی عملی می ترین مرجع جمع   عنوان عمدهچنین قیودی نه تنها بر آژانس باختر به 
های خبررسانی خارجی و یا هم  ذکری از افغانستان در یکی از آژانس   ترین بخش خبرهای خارجی نیز اگر جزئی 

های دولتی در یک  شد، باید نخست به اطالع مقام المللی برده می های این منابع خبری و یا رادیوهای بین تبصره 
اشت. در  ی نشر آن را د دید مقامات، آژانس باختر اجازه شد، و بعداً بر حسب لزوم بولتن خاص خبری رسانده می 

عالی  مأموران  یا حاضرشدن  و  کنفرانس مطبوعاتی  نوع  نیز هیچ  دوره  با  این  برای مصاحبه  رتبه و خبرساز 
 خبرنگاران، وجود نداشت. 

های تفصیلی و حتی خبرهای شهری و والیات،  در زمان زعامت محمدداودخان تمام نشرات از خبر تا گزارش 
های آن پر  گاه تر شکل یک فورمه را داشت که خالی شده بود و بیش سنجیده های  یی و مختصر و با جمله کلیشه 

گردید؛ مثالً: خبرهای تشریفاتی که پادشاه در  گردد. در زمان سلطنت نیز در بسیاری موارد عین روش تعقیب می 
  گردید و از طرف ارگ با فورمت خاصی تکمیل و به طول هفته با اشخاصی در ارگ مالقات داشت، نشر می 

ی  یافت. از جمله هایی که پادشاه با مهمانان خارجی داشت، انعکاس می شد؛ یا مالقات آژانس باختر فرستاده می 
احمر بود که ریاست افتخاری آن را شهزاده احمدشاه  کرد، جمعیت هالل دفاتر دیگری که این روش را تعقیب می 

 رین تغییر در آن نبود.  تکس را یارای تصحیح و یا واردکردن جزئی دوش داشت و هیچ به 
رسید،  حیث یگانه منبعی که صدای آن به تمام افغانستان می در رادیو افغانستان نیز وضع به همین منوال بود و به 

ویژه شخص رئیس جمهور قرار داشت. حتی اتفاق افتاده که در یکی دو مورد  های دولتی به مورد توجه خاص مقام 
زنان به دفتر رادیو رفته و  در نزدیک رادیو افغانستان موقعیت داشت، قدم محمد داودخان شخصاً از منزلش که  

 داد تا آن را نشر کند.  ی رادیو می اش را به آقای مهدی ظفر نطاق برازنده بیانیه 
های چاپی و غیرچاپی در رژیم جمهوری داودخان است که از  هایی از کنترل و سانسور رسانه ها فقط نمونه این 

ها استفاده از  العنان( یادآوری شد. هدف چنین نظام حزبی و توتالیتر )مطلق   ی دیکتاتوری و تکها آن در نظام 
منظور    هایی بهها و گزارش ی سیاسی و نشر اعالمیه های همگانی تنها استفاده وسایط نشراتی و در مجموع رسانه 

هایی که  شنیدن صدای مردم و نگرانی ها است؛ نه ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم و یا هم  تبلیغ اهداف دولت 
 حیث به اصطالح »رعایای وفا شعار« شان داشتند. به 

چنان  که در آن آزادی بیان تضمین گردیده بود، لغو و هم   ۱۳۴۳کارآمدن رژیم جمهوریت، قانون اساسی سال  با روی 
کرد و با استفاده از  گی می ترتیب تنها صدای افراد عادی که مطبوعات از آن نمایندشورای ملی منحل شد. بدین 
 ی قانون اساسی فراهم شده بود، از بین رفت.  ی معروف به دهه امکانات محدودی که در دهه 

با لغو قانون اساسی و پارلمان حتی نمایندگان مردم هم دیگر با استفاده از مصونیت پارلمانی حضور نداشتند تا  
اساسی، مثالً:  برسانند. حتی در دوران قبل از دهه گوش دولت  شان و مردم کشور را به نظر مؤکالن  ی قانون 

های هفتم، دهم و یازدهم شورا نمایندگانی بودند که انتقادها و نظریات مردم را در جریان مباحث شورای  دوره 
 داشتند.  ملی، چه در مجلس نمایندگان و چه در مجلس سنا، ابراز می 

ها داده  گونه حق و حضوری به آن داشتند، هیچ م مردم باید حضور می در نظام جمهوریت که بنا بر تعریف این نظا 
که  با آن   ، های کودتایی دیگر در جهان حزبی و یا نظام   نشده بود. در این نظام نیز مثل هر نظام دیکتاتوری و تک 

الفت با  گونه ابراز مخ های فردی و اجتماعی سلب گردید و هیچ بر آن مهر جمهوریت کوبیده شده بود؛ اما آزادی 
 گرفتند. گرد قانونی قرا می شد و مرتکبان تحت پی حکومت و نظام تحمل نمی 

ها وضع گردیده بود؛ بلکه حتی در درون  های مدنی از جمله رسانه هایی بر آزادی در این دوره نه تنها محدویت 
ویژه در سال اخیر اقتدار  به ی رئیس جمهور، نهال مخالفت جوانه زد و  مرور زمان، با اقتدارگرایی و سلطه نظام به 

کار و پشتیبان سرسخت نظام  گرایان که در آغاز کودتای محمدداودخان هم نظام جمهوریت، تعداد زیادی از چپ 
های پنهانی و علنی با حکومت آغاز کردند، که در نتیجه دولت دست به تصفیه و حذف چنین  بودند، به مخالفت 

ی  ی معروف »خلق« و »پرچم« داشت و تا آن زمان در مطبعه ریه های اندکی که دو نشعناصری زد. آزادی 
گردید، نیز متوقف شد. حتی مأموران  های غیردولتی در آغاز کودتا، نشر می دولتی با وصف توقیف تمام نشریه 

 های دوردست تعیین گردیدند، یا از کار برکنار شدند. ها یا به والیتمنصوب به این جناح 
 تهاجم شوروی  های مگانی در حکومت حزب دموکراتیک خلق و سال های ه نگاهی به رسانه 

ویژه پس  های همگانی، به گیری شدیدتر و محدودتر در رابطه با برخورد و پالیسی دولت افغانستان با رسانه موضع 
و کسب قدرت توسط حزب خلق و پرچم، اتخاذ    1978اپریل    27از کودتای خونین حزب دموکراتیک خلق در  

ی اعضای خانواده و  ها و کشتار محمدداودخان با تقریباً همه کردن میت حزب خلق نه تنها با زندانی گردید. حاک
های همگانی آزاد و غیرحکومتی به معنای واقعی  ها و رسانه نزدیکان او آغاز یافت؛ بلکه آغاز دربندکردن نشریه 
ادی بیان و عقیده، هرگونه صدایی را که  داران و مخالفان آز آن نیز بود. پس از این تاریخ چنگال خونین زمام 

ها خبرنگار غیرحزبی و  ساخت. ده ترین احساس آزادی و یا مخالفت با رژیم داشت، برای ابد خاموش می اندک 
باختر، روزنامه کارمند رسانه  آژانس خبررسانی  تلویزیون،  و  رادیو  از  همگانی  دوران  های  در  و مجالت  ها، 
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شان برکنار گردیدند؛ که شامل حتی    دموکراتیک خلق یا کشته یا زندانی شدند و یا از وظایف حکومت حزب  
تخنیکی رسانه  و  اداری  می کارمندان  نیز  آزادی رسانه ها  از  دیگر  به شد.  ندایی  بیان  و  فکر  آزادی  و  گوش  ها 

اذهان همه نمی  آزاداندیشان و دیگراندیشان ر رسید. ترس و هراس و وحشت و دهشت  ا فراگرفته بود. حتی  ی 
شدن و قتل  خورد، باعث زندانی ها بر می رهبران حکومت و یا وابستگان آن و حزبی فکاهی سیاسی که نه تنها به 

شد، بلکه حتی شوخی و فکاهی مربوط به یکی از رهبران کشورهای دوست! مثل اتحاد جماهیر شوروی  گوینده می 
 فرستاد.  نیز، گوینده را به زندان می 

تر خبرها را از  ها و رادیو بود و بیشی خبر برای روزنامه یادآوری شد که آژانس باختر یگانه مرجع تهیهقبالً 
های غربی و تانیوگ  گرفت. در زمان رژیم شاهی خبرهایی که از آژانسالمللی میهای خبررسانی بینآژانس

شد، نود درصد  گذاران آن بود، گرفته مییانحیث مرکز جنبش عدم انسالک، که افغانستان یکی از بنیوگوسالویا به
داد. در زمان اقتدار نظام جمهوریت این درصدی کاهش یافت و در حدود خبرهای خارجی روز را تشکیل می

آژانس از  آن  درصد  می پنجاه  اخذ  غربی  مجموعه های  که  »تانیوگ«  از  بقیه  و  کشورهای  گردید  خبرهای 
کرد؛ و از آژانس خبررسانی »تاس« مربوط اتحاد جماهیر  شر می غیرمنسلک را در یک بولتن خاص خبری ن

 شد.شوروی گرفته می
های  ترین خبرها باید از آژانس المللی دیگر کاهش داده شد و بیش های بین با گذشت اندک زمان استفاده از آژانس 

آژانس خبررسانی ) و  آلمان شرق ترجمه و نشر می ADNخبررسانی »تاس«، »تانیوگ«  از  گردید. درصد  ( 
درصد کاهش یافت. این خبرهای خارجی محض شکل  های خبررسانی روزانه در حد پنج استفاده از سایر آژانس 

های آن کشور را داشت. اندکی بعد از کودتای حزب  پیمان های حکومت اتحاد شوروی و هم ها و اعالمیه ابالغیه 
ها  تر از ریاست ای هر دفتر و گاه به دفترهای نازل هخلق، مشاوران روسی به تمام دفاتر حکومت و حتی ریاست 

ها بر مؤسسات نشراتی  ویژه کنترل آن   هم، توظیف شدند و تمام امور هر اداره را زیر کنترل خود گرفتند، به 
یی مغایر  ترین خبر و یا گزارش که از آن بویی از آزادی و یا اظهار نظر و یا نکته تر بود تا از نشر جزئی بیش

شد، نشر نگردد. تمام خبرهای داخلی در  وروی آن زمان و یا حکومِت بر سر اقتدار در کابل احساس می اهداف ش
ی  کرد و بعد اجازه شد و خبرهای خارجی را هم او انتخاب می آژانس باختر باید به اطالع مشاور روس رسانده می 

کار انداخته  ی تاس در آژانس باختر به یافت. پس از مدتی ماشین تیلی پرنتر خاصی از آژانس خبررسان ترجمه می 
کرد و این دفتر مکلف بود تنها از آژانس تاس خبرهایی  شد که بولتن خبری خاصی را برای افغانستان مخابره می 

های خبررسانی ترجمه و  را انتخاب کند و تنها یکی یا دو خبری که به ذوق مشاور روس بود، از سایر آژانس 
ی خبرهای  ی که بیش از همه در آژانس خبررسانی باختر در این زمان فعال بود، شعبه گردید. یگانه دفترنشر می 

گردید ترجمه و به بولتن خاص  ها نشر می های مربوط به افغانستان که در این آژانس خاص بود که تمام گزارش 
 شد. های حکومت رسانده می خبری به نام »خبرهای عاجل« به اطالع مقام 

مقر آن در رادیو افغانستان بود و سلیمان الیق و بارق شفیعی و چند حزبی دیگر در آن عضویت  ی خاصی که  کمیته 
چنان  گردید، مطالعه و در مورد نشر و یا عدم نشر و هم داشتند، هرگونه خبر داخلی یا خارجی که به رادیو مخابره می 

فرما بود که در  و نیز همان سانسوری حکم گرفتند. یعنی در رادی که در کدام سرویس خبری نشر شود، تصمیم می این 
های داخلی نیز نه از اصول و سبک خبرنگاری و یا  کرد. در بخش خبر ها حاکمیت می آژانس باختر و یا روزنامه 

ها؛ بلکه تمام  بودن گزارش هم رعایت اصول و موازین خبرنگاری خبری بود و نه هم از توازن و سرعت و مؤثق 
ها و توصیف رهبران  داشت، تبلیغ اهداف دولت نوبنیاد و حمایت از پالیسی یک هدف می ها باید  خبرها و گزارش 

خواندند، و یا هم توصیف و تبلیغ از کشور بزرگ  چه را که انقالب می دادن آن مند جلوه   حزب و حکومت و شکوه 
بودند، باید خبر مربوط  شوراها، اتحاد جماهیر شوروی. هر وزیر یا مأمور، که عموماً افراد حزب دموکراتیک خلق  

ی نشر  یافتند اجازه شان می دیدند و اگر آن را مطابق ذوق ی شان را قبل از نشر می ی مربوطه به خود و یا مؤسسه 
 شد.  شان بازنویسی می دادند درغیر آن باید مطابق هدایت و میل می 

طور مثال همه    حکومت مبدل شده بود. به های  گویی ماشین تبلیغاتی و گزافه   صورت کل به های همگانی به رسانه 
چین و برای  داد. افرادی که از جاهای مختلف دستکی ساعت ده صبح به یک تعداد افراد بیانیه می روزه، تره 

شدند. این بیانات او ثبت و  ی خلق نام گذاشته بودند، آورده می شنیدن بیانات او به ارگ، که آن زمان آن را خانه 
های همگانی او بود، به  نام دوست شینواری که ظاهراً منشی رسانه شد و بعد کسی به جمه می از پشتو به دری تر

های حزب و رهبری دولت باشد و بعد  کرد تا مطابق خواسته آمد و آن را تصحیح و تعدیل می آژانس باختر می 
نشر  اجازه  می ی  بی داده  بیانات  این  تمام  روزنامه شد.  اول  در صفحات  باید  »کابل همحتوا  زبان  ای  به  تایمز« 

ی  گردید. در پهلوی روزنامه های رسمی کشور نشر می انگلیسی، »اصالح«، »هیواد«، »انیس«، و رادیو به زبان 
»حقیقت انقالب ثور« )که در آن حقیقتی وجود نداشت( از نخستین حرف تا آخرین کلمه همه تبلیغات دروغین و  

 تهی دولت و حزب بود.  میان 
های همگانی اتحاد جماهیر شوروی و یا اقمار آن بود و عالوه  همگانی در این دوره کاپی مطلق رسانه های رسانه 

های مختلف برای جوانان، زنان،  های دیگری هم در این زمان با عنوان ی »حقیقت انقالب ثور« نشریه بر روزنامه 
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گردید؛ که  خلق و پرچم، نشر می اهل کسبه و اقشار دیگر از طرف دولت و حزب خلق، مرکب از هر دو جناح  
 دادن به خلق بود.  ها تئوری هدف آن فقط تبلیغات حزبی و به زعم حزبی 

زدن آزاد و  کس را یارای سخن صورت کامل از بین رفت و هیچ های همگانی به آزادی بیان و فکر و آزادی رسانه 
زدن در این موارد  د، و هرگونه سخن یا مخالفت جزئی با روش حکومت و یا حتی روش اتحاد جماهیر شوروی نبو

 بود. بودن و جزای آن زندان و یا هم اعدام می به مفهوم خیانت ملی و ضد انقالبی 
کی رئیس  قدرت رسید، نورمحمد تره در نخستین روزهایی که حزب دموکراتیک خلق در یک کودتای خونین به 

دایر کرد که در آن در حدود صد و بیست  گشای ارگ  دولت، نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود را در قصر دل 
خبرنگار از کشورهای مختلف شرکت کرده بودند. در همین کنفرانس مطبوعاتی بود که به پاکستان اخطار داد که  

که  اگر در امور داخلی افغانستان مداخله کند، انقالب خود را به پاکستان صادر خواهد کرد. ولی دیگر تا زمانی 
هللا امین از قدرت خلع و بعد به امر او کشته شد، کنفرانس مطبوعاتی و یا مصاحبه با  زنده بود و توسط حفیظ 

 خبرنگاران داخلی انجام نداد. 
های دولتی و حزبی صورت  یی و یا مصاحبه با خبرنگاران از طرف مقام گونه کنفرانس رسانه در این دوره نیز هیچ 

ها  داشتند، حق پرسش و سؤال از مقام اگر حضور هم می گرفت و در هیچ یک از مراسم رسمی، خبرنگاران،  نمی 
 ها جواب بدهد. شد به آن را نداشتند و کسی هم حاضر نمی 

دوره  روزه در  و چهار  نود  امین، یک کورس سه ی حفیظ ی حکومت  به ماهه   هللا  ژورنالیزم  نام »ژورنالیزم  ی 
کرد  آن زمان، آن را به زبان انگلیسی تدریس می   مترقی« دایر گردید که یکی از استادان ژورنالیزم از آلمان شرق 

ی خبرنگاران مربوِط حزب دموکراتیک خلق حضور داشتند  شد. در این کورس همه و برای شاگردان ترجمه می 
ویژه اتحاد جماهیر  های سوسیالیستی، به گردید که در نظام ها مبانی و اصولی از خبرنگاری تدریس می و به آن 

اروپای شرقی و سایر اقمار اتحاد شوروی کاربرد داشت. این کورس فقط یک هفته قبل از تهاجم قوای  شوروی و  
ها و یا محتوای  گونه کورسکه هدف این خاتمه یافت. بدون این   1979شوروی به افغانستان در بیست و پنجم دسمبر  

نحوه  از  بگیرد،  قرار  آشکار می آن مورد بحث  تدریس،  آن و مرجع  تدویر  اتحاد جماهیر شوروی  ی  گردد که 
های دوایر قبضه کرده بود، به نشرات  ها و مدیریت گونه که تمام امور اداری و حکومت را تا سطوح ریاست همان 

نشانده، تمام    های دستخواست که در افغانستان نیز مثل سایر حکومت و تبلیغات نیز توجهی خاص داشت و می 
خواندند، در خدمت تبلیغات به نفع کشور بزرگ شوراها  چه »انقالب ثور« می آن برد اهداف  منظور پیش ها به رسانه 

به  کارمل  ببرک  همیشه  که  می )اصطالحی  رسانه کار  نشراتی  هدف  و  مرام  درکل  باشد.  از  برد(  برگرفته  ها 
 شد. هایی بود که از جانب اتحاد جماهیر شوروی القا می سیاست 

های اندکی  رسیدن ببرک کارمل، تالش صورت گرفت که آزادی قدرت   به با تهاجم قوای شوروی به افغانستان و  
به مردم داده شود؛ تا اذهان عمومی برای حمایت از دولت جدید و پشتیبانی از حضور قوای شوروی در افغانستان  

ند  کی و امین در بهای تره هایی که از دوران حکومت جلب گردد. به همین سلسله نخست تعداد زیادی از زندانی 
چرخی زندانی بودند.  ها از جناح پرچم حزب خلق بودند، در زندان پل تر آن بودند، آزاد شدند. این زندانیان که بیش 

ویژه تلویزیون که در این زمان فعال گردیده بود، موقع داده شد تا از این اقدام به  در این راستا به خبرنگاران، به 
ی  هایی انجام دهند. ناگفته نگذریم که در جمله نیان آزاد شده، مصاحبه تفصیل و تعریف گزارش تهیه کنند و با زندا

شد و یکی  نام عبدالرسول سیاف شناخته می سول سیاف بود که در آن زمان به ب رالرزندانیان آزادشده، یکی عبد 
دولت متوجه گردید  جا صدایش بلند شد،  ی مخالفان حکومت بود، وقتی او به پیشاور رسید و از آن از رهبران عمده 

 که چه اشتباه بزرگی را مرتکب شده است. 
گیری دیده نشد و در  های همگانی تغییر چشم داری ببرک کارمل در پالیسی دولت برای رسانه ی زمام در دوره 

ستون دایر گردید، و در آن خبرنگاران  های همگانی، که در قصر چهل نخستین کنفرانس خبری کارمل با رسانه 
ها  کردن داده شد؛ ولی با این تفاوت که سؤال دی اشتراک داشتند، به خبرنگاران داخلی هم موقع سؤال خارجی زیا 

از قبل به هر یک از خبرنگاران داخلی داده شده بود و خبرنگار فقط حق داشت همان پرسش را از روی کاغذ،  
این ان رایج بود. در همه العن های مطلق ها و نظام ی دیکتاتوری بخواند. درست همان روشی که در همه  گونه  ی 

شده، گزارشی از کنفرانس ترتیب  یی از قبل تعیین یی، خبرنگاران داخلی باید مطابق برنامه های رسانه کنفرانس 
ی  های همگانی معلومات داده بود و یا دفتر مربوطه های دولتی، و یا شخصی که به رسانه دادند و بعد از تأیید مقام می 

گر داده  کردند. در واقع حق دخل و تصرف در محتوای گزارش، اصالً به گزارش ش اقدام می او، به نشر گزار
 تر شکل ایراد بیانه را داشت تا کنفرانس مطبوعاتی. های مطبوعاتی بیش شد. این کنفرانس نمی 

اه تغییری  گهای اندکی دوام داشت؛ ولی هیچ این روش و پالیسی دولت در دوران حکومت داکتر نجیب نیز با تفاوت 
حزبی، بدون حزب، مشروطه و غیرمشروطه    های تکی حکومت ی سیاسی از ژورنالیزم در همه در هدف استفاده 

های  ها کنترل بر رسانه ها و دولت ی حکومت و انتخابی و انتصابی در افغانستان تغییر نکرد. در واقع کوشش همه 
های نسبی به آن، بوده است. با وضع  های همگانی و دادن آزادی همگانی، حتی با انفاذ قوانین جدید اساسی و رسانه 

هایی زیر عنوان تعرض بر حقوق دیگران، اهانت به اعتقادات، نشر مسایل منافی وحدت و منافع ملی،  محدودیت 
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ها برای سانسور قبل از نشر و یا  گیری   هتک ُحرمت، سعی بالفساد، و تعبیرهای گنگ و مبهم دیگر در بهانه 
بود؛ اما    ی یک نشریه بعد از نشر، در پهلوی سایر فشارها، مانع آزادی بیان و فکر و گفتن حقایق گردیده مصادره 

محمودخان و صدارت  های همگانی در صدارت شاه های نسبی رسانه آزادی   در کنار آن نظر کوتاهی بر دو دوره 
گر  ی قانون اساسی« نیز داشتیم که بیان »دهه داکتر عبدالظاهر در ده سال قانون اساسی جدید افغانستان معروف به  

 نوعی تفاوت بود. 
 
   ی پردازیمم ای مختلف در حکومت ه  ی همگانی و مطبوعاتها ه ی بر رسی رسان به ادامه ر بخش دهم د
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