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 ۱۱/۰۴/۲۰۲۱            سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 دومین بهار مطبوعات دهه

 خورشیدی۱۳۴۳دموکراسی سال 
 قسمت دوازدهم

 

 درسی بسر فرهنگ کشوراقتباس از یاد داشتهای پدر مرحومم مستمند سلجوقی که عمرش بخدمت مطبوعات و 
 

بعضی صاحب نظران تحوالت سیاسی و فرهنگی آغاز دوره صدارت شاه 
 ۱۳۲۹ی محمد ظاهر شاه و انفاذ قانون مطبوعات سال کاکامحمود خان 

مستعجل نامیده اند که  ی را بهار مطبوعات و عده ای دیگر انرا دولتشمس
ا ن دوره را بنآ. اگر مطالبی نگاشته شد در باره تحوالت دوره یاد شده قبالً 

به گفته اهل نظر، بهار اول مطبوعات بشاسیم ، به صورت یقین تحوالت 
را میتوان دومین بهار مطبوعات ( ۱۳۵۲-۱۳۴۳غازین دهه دموکراسی )آ

 .افغانستان نامید
بنا به هدایت شاه و نظارت دوکتور  ۱۳۴۳اسی سال قبل از تسوید قانون اس
م کمیته ای با صالحیتی از شخصیتهای نامدار ظمحمد یوسف صدراع

فرهنگی و ادبی به شمول میر غالم محمد غبار و گل پاچا الفت موظف شدند 
 .تا مسوده قانون جدید مطبوعات را در پرتو تحوالت جدید ترتیب نمایند

ز غور و بررسی های دقیق، نسبت اینکه انتخابات مسوده قانون مذکور بعد ا
مجلس شورای ملی در حالت بر گزاری بود طی فرمان تقنینی شاه که شتاب 
و عالقه وافر برای گذار از دوره تحجر و خمود سیاسی به فضای باز تر 
سیاسی و نزدیکی بیشتر با جهان متمدن داشت،نافذ و به منصه تطبیق قرار 

  .گرفت
ر قانون جدید سانسور قبل از نشر ممنوع اعالم شده بود بازهم نشرات از قیچی سانسور چیان در امان باوجودیکه د

زاد و مطابع خصوصی هم در قانون پیشبینی شده اما نظر به حکم جداگانه به بعد از انجام آکامل نبودند.تاسیس جراید 
وری شود که با وجود تدکر قانون مطبوعات آیاد انتخابات دوره دوازدهم شورای ملی موکول دانسته شد.البته باید 

مبنی بر قانونی بودن کار مطابع خصوصی، مطابع مجهز خصوصی که قادر به چاپ روزنامه های بزرگ وکتابها 
باشند تاسیس نیافتند تنها مطابع کوچک با امکانات محدود به سرمایه های اندک ایجاد شدند که بیشتر به تهیه اوراق 

 .زاد در مطابع دولتی به نشر می رسیدندآش خصوصی مصروف بودند و جراید مورد ضرورت بخ
 خورشیدی مواردی وجود داشت  ۱۳۴۳در قانون اساسی مصوب سال 

زادی بیان و دنباله روان جریان های سیاسی به استناد همین موارد و چراغ سبز آزادی رسانه یی و آکه هوا داران 
 .قانون مطبوعات توسط شورای ملی، شروع به فعالیت های سیاسی و نشراتی نمودندنها ،قبل از تصویب آتلقی نمودن 

زادی بیان ازادی نشریه های خصوصی، و تشکیل احزاب آقانون اساسی اشاره های داشت به  ۳۱و  ۲۶ -۲۱مواد 
 ن اساسی تسوید واما اجازه فعالیت احزاب سیاسی به قانون احزاب محول شده بود که باید بعد از انفاذ قانو.سیاسی 

ن روز های سلطنت محمد ظاهر و دهه دموکراسی قانون احزاب چانس تسوید و تنفیذ یخرآنافذ میشد که متاسفانه تا 
نیافت و خالی بزرگی را دربرهه حساس تاریخی کشور ایجاد کرد . جریانهای سیاسی چپ متاثر از حمایت کشور 

تظاهرات و اعتصابات فضای سیاسی کشور را ملتهب ساخته بدون رپایی بهای خارجی با استفاده از همین خال با 
نها اگاهی داشته باشد با دروغ تذویر و تظاهر به دموکراسی بین قشر جوان، دانش آنکه کسی از اهداف و اساسنامه آ

ه شان زادی و دموکراسی برچهراگذاشتن نقاب  نها وآسپر قرار دادن  رخنه کردند و با اهپوهنتوناموزان مکاتب و 
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بدست  ۱۳۵۷زادی و دموکراسی را غرس و حاصل انرا یک و نیم دهه بعد تر با کودتای خونین ثور آنهال دشمنی با 
  .اوردند

 :جریان های سیاسی اتی الذکر در اوان توشیح قانون اساسی وجود شان محسوس بود
 

محمد تره کی و دومی به رهبری  پرچم اولی به رهبری نور جریان دموکراتیک خلق مرکب از دوشاخه خلق و :الف

 .ببرک کارمل. پیرو خط فکری مارکسیزم ، لیننیزم و هوا خواه سیاستهای ماسکو

 .جریان دموکراتیک نوین به رهبری اکرم یاری پیرو اندیشه مارکس و مائویزم .هوا خواه سیاستهای پیکنگ :ب

فرهاد هواخواه اندیشه های  محمدجریان افغان سوسیال دموکرات مشهور به افغان ملت به رهبری انجینیر غالم  :ج

 . نشنلیزم ، تفوق قومی و زبانی

 .جریان عوام زحمتکش به رهبری دوکتور عبدالکریم فرزان هوا خواه اندیشه های ملی بر مبنای نظام مشروطه :د

رنگار به رهبری استاد خلیل هللا خلیلی ،هوا خواه اندیشه های ملی بر مبنای نظام جریان وحدت ملی مشهور به ز هه:

 . مشروطه

جمعیت دمو کراتیک مترقی به رهبری محمد هاشم میوند وال هواخواه اصول سیوسیالیزم منطبق به نظام مشروطه  :و

کرده اند که بنطر بنده حزب  . بعضی وقایع نگاران جریان های سیاسی نامبرده را حزب سیاسی تعریفپارلمانی
نها درست نیست بخاطری که قانون احزاب تا اخیر نظام شاهی تسوید و نافذ نشد و هیچ حزبی در وزارت آشمردن 

 .عدلیه کشور ثبت و راجستر نشده بود
گرایان هوا دار مسکو در سوم عقرب سال  با سقوط کابیه دوکتور محمد یوسف صدراعظم از اثر تظاهرات چپ

ن ، محمد هاشم میوند وال موظف به تشکیل کابینه دولت شده و بعد از اخذ آخورشیدی و حوادث مرتبط به  ۱۳۴۳
رای اعتماد از شورای ملی در اولین فرصت قانون مطبوعات را جهت تصویب به شورا ارائه داشت که با تصویب 

 .زاد باز گردیدآن راه برای تاسیس نشریه های آو انفاذ 
صوصی ذیل در دهه دموکراسی بعد کسب جواز نشرات از وزارت اطالعات و کلتور وارد کارزار زاد و خآجراید 

 .سیاست و فرهنگ کشور شدند
 

 : جریده وحدت - ۱۱۲
خورشیدی در شهر کابل به صاحب امتیازی و نگارنده گی موالنا خال محمد خسته  ۱۳۴۴دلو سال  ۱۲به تاریخ 
  .مولوی خسته یکی از فرهیخته گان زمان خودش بودغاز به فعالیت نشراتی کرد. آتاسیس و 

 .جریده وحدت بیانگر مفکوره هایی مشروطه خواهی و نظام پارلمانی معرفی شده بود
 

 : پیام امروز  -۱۱۳
خورشیدی در شهر کابل به صاحب امتیازی غالم نبی خاطر و نگارنده  ۱۳۴۴ماه دلو  ۲۱جریده پیام امروز به تاریخ 

 .گی عبدالروف ترکمنی و محمد طاهر محسنی تاسیس شد. پیام امروز یکی از نشریا های اعتدال پسند شناخته میشد
 

 : جریده افغان ملت  -۱۱۴
فرهاد و نگارنده گی قدرت هللا حداد و  محمد در شهر کابل به صاحب امتیازی انجینیرغالم ۱۳۴۵حمل  ۱۷به تاریخ 

حبیب هللا رفیع بحیث ارگان نشراتی جریان افغان سوسیال دموکرات تاسیس و به فعالیت نشراتی اغازکرد. جریده 
 .افغان ملت به ترویج اندیشه های تفوق طلبی قومی و زبانی متهم بود

 

 : خلق  -۱۱۵
جریده خلق به صاحب امتیازی نور محمد تره کی و نگارنده گی بارق شفیعی به حیث ارگان نشراتی جریان دموکراتیک 

غار کرد .بعد از آخورشیدی در شهر کابل بعد از اخذ جواز به فعالیت نشراتی  ۱۳۴۵ماه حمل  ۳۲خلق به تاریخ 
نشر مرامنامه جریان مذکور و مقاالت بیانگر دیدگاه ماتریالیستی و دشمنی با عقاید و باور های اکثریت جامعه در 

ن بلند شد این اعتراضات به صحنه شورای ملی هم راه پبدا کرد که از آجریده خلق، صدای اعتراض مردم برعلیه 
 .از نشر شش شماره توقیف و جواز نشر ان نیز مصادره شدجریده خلق بعد  فشار اکثریت وکال ، اثر
 

 : جریده مردم  -۱۱۶
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خورشیدی به صاحب امتیازی سید مقدس نگاه درامه نویس شناخته  ۱۳۴۵جریده مردم به تاریخ بیست و دوم ثور 
شده و نگارنده گی غالم محی الدین تفویضی آغاز به نشرات کرد.جریده مردم به جناح بندی های سباسی تعلق نداشته 

 .مطالب منتشره رعایت میکرد بیطرفی و اعتدال را در
 

  :مساوات -۱۱۷
جمعیت دموکراتیک مترقی مربوط محمد هاشم میوند وال به تاریخ ششم جوزای جریده مساوات بحیث ارگان نشراتی 

د محم -در شهر کابل به صاحب امتیازی عبدالشکور رشاد و نگارنده گی پوهاند محمد رحیم الهام  شمسی ۱۳۴۵سال
تدل سوسیالیزم معغاز نمود. نشریه معرف اندیشه های آعبدالغنی میوندی تاسیس و به فعالیت نشراتی  -شریف ایوبی

 .بر مبنای نظام شاهی مشروطه مساوات و عدالت اجتماعی بود
 

 :پیام وجدان  -۱۱۸
خورشیدی در شهر کابل به صاحب امتیازی و نگارنده گی عبدالروف  ۱۳۴۵جریده پیام وجدان به تاریخ سوم اسد سال 

 .نشرات اعتدال پسند قرار داشت غاز به فعالیت نمود این جریده نیز در قطارآترکمنی بعد کسب جواز نشر ،
 

 : صدای عوام  -۱۱۹
صاحب امتیازی دوکتور عبدالکریم فرزان و  جریده صدای عوام بحیث ارگان نشراتی جریان عوام زحمتکش به

خورشیدی ، مطابق جواز نشراتی دست داشته ، به فعالیت  ۱۳۴۶نگارنده گی محمد عارف حنیفی به تاریخ نهم حوت 
 .غاز کردآ

جریده مقاالتی به تائید نظام پارلمانی و نقش تعیبن کننده احزاب سیاسی در بهبود وضع سیاسی و ثبات کشور بر در 
  .مبنای نظام مشروطه به نشر میرسید

 .…ادامه دارد
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