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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 
 

 ۲۰۱۶ گستا ۱۹                                                نیزما عبدالرحمنراکټډ
 

 

 دمطبوعاتو لومړنې قانون او لومړنۍ مطبوعاتي محاکمه

 یمي کلیزې په مناسبت(۹۷د د گټلو د خپلواکۍ دهیواد )

 

پیژندل وراو نړیوالو ته د هغې  دخپلواکۍ گټل  ونه او ستر سیاسي بریالیتوب ېد غازي امان هللا خان لومړنۍ السته راوړن

له وو.  تر هغې وروستتتتته دامانې نستتتتتت ستتتتتر اهداا  د ملي یووالي او وحدت تامین او د هیواد تر ي او پرمخت  و. 

 . شولپیل  سیاسي، اداري، ا تصادي، نظامي، کلتوري او ټولنیز اصالحات پراخه همدې امله 

کې به هیڅ مشر په دغه اندازه له خپل د افغانستان په تاریخ »د پښتو ژبې د وتلي معاصر شاعر، ښاغلي جساني په وینا، 

نه وي ښتتتودلي. د افغان اولس د نیغمرغه دونه ژوره، صتتتمیمانه او صتتتاد انه لیونۍ مینه اولس او د هغه له تر ۍ ستتتره 

کولو، عصري کولو او پرمخ بیولو سره د امان هللا خان مینه د یوه پاچا مینه نه، بلغې د یوه شاعر، هنرمند او نقاش مینه 

د خپلو هنرمندانو او شاعرانو د احساس په ژبه  زیاتره په احساس افاده کیدله، خو لغه څرنگه چې بیده اولسونه وه، چې

ډیر ناوخته پوهیږي، دغه راز د خپل دې وطن پالونغي پاچا په نیغو احساساتو او سپیڅلې میني هم هغه وخت وپوهیدل 

، او هغه وخت یې دارمان او افسوس اوښغې پسې تویولې، چې هغه ددوې او د خپل گران هیواد له تودې غیږې څخه، 

جنون تر ستترحده مینه ورستتره درلودله، ډیر لرې تللی و او نور یې د بیرته راستتتنیدو امغان موجود نه و. هغه چې ده د 

  1  .« په ژوند د خپل اولس دپاره مړ شوی و او هغه ژبې، چې دده په یاد وگړیدلې، وار په وار غوڅې شوې

غومت داستتې اصتتالحات تجویز کړي چې د ستتتاستتې حبه د خداې په مرستتته او مرحمت »غازي امان هللا خان ویل چې 

حغومت او خلغو دپاره گټور وي، ترڅو د افغانستتتتتان ملت او حغومت په پرمختللې نړ  کې شتتتتسرت او نوم او نښتتتتان 

 «.وگټي، او د نړ  د متمدنو هیوادونو په لیغه کې مناسب مو ا او مو عیت تر السه کړي 

دپالو د آرمانونو عملي کول وو، او په مشروطه غوښتونغو هیوادپاره د هیواد د پرمخت  د اماني نستت اصالحات، د 

ځانگړې توجه ښتتتتتتتوونې او روزنې ته پدې ترڅ کې .  مقام درلود اصخکلتوري او ټولنیزو اصتتتتتتتالحاتو دغه برخه کې 

 . وشوه

 او معارف پيل او پراختيا ې عصري ښووند 

. د ښوونغو تربیې ته  یلومړي ځل دپاره لومړنۍ زده کړې وړیا او اجباري شود غازي امان هللا خان په واکمنۍ کې د 

ونځیو پاملرنه وشتتتوه او دارالمعلمین ته وده ورکړل شتتتوه. د نورو هیوادونو ستتتره کلتوري اړیغي ټین  شتتتول، او دښتتتو

    بلل شول .راو دپاره خارجی پروفیسران 

                                                           

 مخ . ۱٨٣ ، دافغانستان د خپلواکۍ ستورى. غازى امان هللا خان  1
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 ندهار، مشتتتتر ی، بلخ، هرات، پغتیا او  طغن د رشتتتتدیه ښتتتتونځیو، د  د اماني او امانیه لیستتتتو، د هرات د دارالمعلمین، د

دبیر تحربي او پولیستتتتو، موزیا، غالۍ اوبدلو، رستتتتامۍ، نجار ، معمار ، زراعت، دارالعلوم، مستتتتتوراتو، تلگراا، 

ه زیات زد( ۷۰۰۰۰)ښتتتوونځیو جوړول، تر اویا زرو  ٣۲٣او طبیه مستتتلغي ښتتتوونځیو په گډون په والیاتو کې د  منزل

کتابونو درستتتتتتتي عنوانه  ۱٣۲د تالیا او ترجمې د ټولنو جوړول، د  ( ښتتتتتتتوونغي، ۷۵۰کوونغي، اوه ستتتتتتتوه پنځوس )

لوړو زده کړو دپاره ترکیې، جرمني، ایټالیا، فرانسې او شوروي اتحاد علمي کدرونو د روزنې په موخه د خپرول، او د 

 ته د محصلینو استول د دغه دورې  روښانه السته راوړنې دي .

 د مطبوعاتو لومړنې قانون

غازي امان هللا خان ډیره هڅه کوله چې په هیواد کې د  انون حاکمیت 

منځ ته راشتتتي . له همدې امله یې د ژوندانه د ټولو ټولنیزو، ا تصتتتادي 

او کلتوري چارو په هغله نظامنامې او  وانین منځ ته راوړل . په دغه 

په هیواد کې د لومړې ځل دپاره د مطبوعاتو داستتتې نظامنامه یا لړ کې 

آزادي یې تتتتتمین کوله، او او وینا نون جوړ شتتتو، چې د مطبوعاتو   ا

 په ایشیا او شاوخوا هیوادونو کې یې سارې نه درلود.

څرنگه چې د مطبوعاتو آزادي د دیموکراسۍ څلورم اصل گڼل کیږي،  

ستره مرکزي او یوه  ،نو په اماني دورې کې ورته خاصه توجه وشوه 

 .  جوړه شوههم کتابخانه 

 د اماني دورې نشرات

شتو  )په مرکز او والیاتو کې په اماني دورې کې  ( زیاتې ۲٣تر  دروی

یوه  آزادې خپرونې ددې دورې ورځپاڼي، اونیزې او مجلی خپریدلې . 

او غیر  وپه هیواد کې د لومړي ځل دپاره آزادخاصتتتتتتته ځانگړتیا وه. 

د ارواښتتتاد محی الدین انیس تر  دولتي خپرونو ته اجازه ورکړ شتتتوه . 

. دا خپرونه لومړنۍ آزاده او غیر دولتي خپرونه وه د مطبوعاتو په تاریخ کې ورځپاڼه د هیواد انیس مستتلولیت الندې  د 

پر انیس ستتربیره د وروستتته د محمد نادرشتتاه د واکمنۍ په وخت کې دولتي شتتوه او التر اوستته هم په کابل کې خپریږي .

 خپرونې پیل کړې . نسیم سحر او نوروز په نامه آزادو جریدو هم 

آیینه  ، اتحاد و ابالغ ، اتحاد، افغان  نیالب ، ، ت، او اتحاد مشتتتتتتتر ي، ابالغ، حقیقد امان افغانکې په نورو خپرونو 

اونیزو په خپریدو  هم  تو کېیاوال. په  خپرونې هم شاملې ويپشتون ژغ او  یدارب ، اتحاد اسالم، آواز غازی ، ، عرفان

افغان، په  طغن کې اصالح، په  ندهار کې  ۀپغتیا کې غازي، په هرات کې اتفاق اسالم، په پروان کې ستارپیل وکړ. په 

 ،ړیکپیل  ېخپرون ېاونیزارشاد النسوان په نامه ښځو دپاره هم د  دیادولې شو . نو نومونه خپرواو نورو  طلوع افغان 

 چې د خپرولو چارې یې د ارواښاد محمود طرزي میرمنې پر مخ بیولې .

د معرا معارا، د اردو دپاره  پارهوونې دښتتتتمستتتتلغې خپرونې هم شتتتتاملې وي، لغه د ني دورې په نشتتتتراتو کې اامد 

  .2زراعت کرهنې دپاره صحی، د ا تصاد دپاره ثروت، د  ۀمجموع عسغري، د روغتیا دپاره ۀمجموع

                                                           

 مخونه( ۵۵۶-۵۵۷) امانی و توطئه های انگليس  ۀبازنگری دور.  2
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او په لویو والیتونو کې د معارا مطبعې فعالې شتتتتوې او د خارجي ، راډیویوه کوچنۍ رکز کې د لومړي ځل دپاره په م

عارا او و جوړول هم د هیواد ددغه طاللی دورې هغه هڅې وي چې د عصتتتتتتري مرالترجمداد کتابونو د ژباړې دپاره 

 رسره کیدی .تاثارو د تخلیق دپاره او ادبي کلتوري 

  او لومړنۍ مطبوعاتي محاکمې داستان د آزادۍن بياد

ته اشاره کوم، چې  محاکمېمطبوعاتې د افغانستان د تاریخ هغې لومړنۍ  د معلوماتو دپاره د محترمو لوستونغو دلته 

 هم داماني دورې د مطبوعاتو د آزاد  څرگندویه ده، او هم د هغه وخت په مطبوعاتو کې د  انون د پلې کولو نښه .

انیس پولیستتتو د څانگې لخوا د نیټه د  ۲٣کال د حمل د میاشتتتتې په  ۱٣۰۷ غازي امان هللا خان دواکمنۍ په دوره کې دد 

سبان بیدار خواب»د چې د خپرونې دفتر ځغه وتړل شو گڼه مصادره او  وه ی تر عنوان « دزدان چراغ بدست»یا  « پا

 یې خپور کړې وو. لیا  یوه لیغوال یو مه په نا« س . دین»الندې د 

غالم محی   ،ناشرد خپرونې مؤسس او د عریتې په اساس « مدد خان»ورځې وروسته هم د پولیسو د یوه مامور وه د

د هغه په کار کې  ه خپور شتتتوي متتتتمون کې پکړې وه چې ادعا  د خان مد . محغمې ته وغوښتتتتل شتتتوم هالدین انیس 

 .ئ دشوې  سپغاوېتوهین او یې  دې توگه پ ته گوته نیول شوې اوغفلت 

کیږي وو. ویل  محمد ولی خان دروازیخان په کابل کې نه وو او د ستتلطنت د مقام وکیل  امان هللاوخت کې غازی پدې 

 څخه څاره .دې ژن چې هغه خپله محغمې ته تللې او دا جریان یې له 

ور واهب حتتتتت" څخه نخوارو غلو او ستتتتیمې د ستتتترم پوشتتتته  ماربازانو د شتتتترارت چې د خو "پاستتتتبان بیدار خواب" 

خدایه ! پروردگاره ! ته خپله  »غوښتتتتتتتتلې وه، د انیس خپرونې ته په خپل لیا کې لیغلي وو چې  ته پناه العطیات" 

تر تباه او اوستتتتتتتیدونغي یې جوارگرو تر بمبار  الندې نیولې ستتتتتتتیمه ظالمو غلو او  توپچي باغ دچې د کابل پوهیږي 

 ...«.لوټوي ، د ورځې لخوا .... او دشپې لخو د هغو خوارانو مالونه او شیان ستليوکوونغو حملو الندې را

د خو  ځغه شغایت وکړ چې د سیمې د پولیسو د جامو رن  هم سور وو. روسو مامپه خپریدو د سیمې د پولیلیا غه دد

ې د  اتتتی او منصتتفه هیلت  ناعت حاصتتل او نشتتریې بیا په خپریدو پیل یعدفا  ې محی الدین منطقي او په استتنادو والړ

     وکړ.

د لیغل ی محغمې اوریدو ته حاتتتر شتتوي وو، په داستتې حال کې چې گش شتتمیر خلا ددغه بې ستتار، محی الدین انیس

په ترڅ کې د خپلو خبرو په د وړاندې کولو او شتتاهدانو  واستتنادمؤثقو د د ثبوت دپاره شتتوي مطلب د حقانیت او وا عیت 

په خاطر وو، نه د کومې شتتخصتتي عقدې د افغانستتتان د دولت او ملت د گټو ا خپرول د لی»یوې برخې کې وویل چې 

 «لیا مو د ملي او وطني وظیفې په اساس خپور کړیدئ..."پاسبان بیدار خواب" د . او یا فردي گټې په خاطر

، هغه شتتاعر، لیغوال ستتعدالدین خان بسا تتتمون لیغونغېمدغه دهیواد کې د لومړنۍ مطبوعاتي محغمې  د جوړیدو په 

  او مشروطه غوښتونغې وو چې په انگلستان کې یې انگلیسي ادبیات لوستي وو. 

چې غازي امان هللا خان د اروپا د ستتتفر څخه راستتتتون شتتتو، نو ځینو کستتتانو کوښتتتو وکړ چې دا متتتتمون هغه ته له ک

ویل یې ټوټې ټوټې کړ او و اغذکد تغفیر غازى امان هللا خان  وخ الستتتتته کړي . وړاندې او د پاچا څخه د تغفیر حغم تر

په نشتتراتو کې  افغانستتتان ولې دد اروپا د ستتفر په وخت په فرانستتې کې یوه خبرنگار پر ما نیوکه وکړه او وویل چې  »

 ده؟اد د انتقاد کوونغو خوله تړلیاستبدستا شته، او که ستاسې په ټولنه کې انتقاد ته اجازه ن ؟نه لیدل کیږي انتقاد

"امان افغان" چې د  ناعت وړ ځواب نه درلود نو له بدې ورځې مې خصوصي خپرونو ته اشاره وکړه او وویل چې ا م

اید ولول  ، او وگورئ چې مونږ ، تاستتې الړ شتت  او شتتخصتتي جر، او پر دولت انتقاد کوالې نشتتي ه دهنشتترییوه دولتي 

 ؟وو او که نهانتقاد چاپ
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 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بیدار  "پاستتتتبانموده وروستتتتته هغه فرانستتتتوي خبرنگار زه ولیدم او دا ځل یې د انیس همدا گڼه په الس کې وه، او د ه څ

حاکم یم، او د مطبوعاتو پر آزادئ عقیده لرم، دیموکرات چې یو ه ز ښغاره کړ. رامتمون یې د بیلگې په توگه خواب" 

 خپله  تاوت وکړئ چې ددغه سړي محغومول به د نسلونو په وړاندې زما محغومیدل نه وي؟ 

نه وي چې د وینا د آزاد   او یادونه وشتتوه، بده به و مرحوم ستتعدالدین خان بسا اخان انیس  غالم محی الدینچې د اوس 

 خانداني حغومت کې د مطبوعاتوپه  روسته د دوو نورو نمونو یادونه هم وکړو چې تر اماني دورې وپه اړوند  سانسور 

 :د آزادئ څرنگوالې څرگندوي 

ارواښتتتتتتاد محی الدین انیس د امغانات نه وو. د اجازه او اماني دورې وروستتتتتتته د اماني دورې په هغله د لیغلو ر ت .1
کال کې لیغل شوې وو، تر څو ځل سانسور وروسته چاپ شو، خو د هغه  ۱٣۰۹کتاب چې په « بحران او نجات»

د اخبار امتیاز انیس زندان ته واستتتول شتتو، خپله  ي وه.مصتتلحت رښتتتیا پر ځاې هم  د  یره زیاته برخه یوه ډ د متن
په زندان کې د سل په مرض اخته شو، او د هاشم خان د اخبار بدل شو.  ترې واخیستل شو، او اخبار یې په دولتي

رنۍ ته ورنغړ شو، او په کوم پټ ځاې ړی هم کوصدارت په وخت کې تر مرگه په زندان کې وساتل شو، بیا یې م
 ځوې او یوه لور یې هم د مغتب او تعلیم نه محرومه وساتل شول.خاوروته وسپارل شو. یو 

د  ۍکورنې ټول، اعدام او حتی د خپلو اماني دورې وروسته منورین تر گواو، تسدید، مرا بت، بند، شغنجېتر  .2
د حاکم رژیم او انگریزي استعمار د پالیسیو په  به ي نه وه. دوې آزادبیان او د خپرونې  ورکیدو سره مخامخ وو.

واکدارانو به ددغه ډول آثارو لیغل څه چې لوستل خاندانی  وړاندې شفاهي تبلیغاتو او شبنامو څخه کار اخیست .
هم د یوه شعر د  3الدین خان بساسعد.  زندان او کړاوونو او شغنجو سزا به یې ورکوله دهم ملي جنایت باله، او 

ورته په تخرگونو کې د اوسپنې سرې شوې گولۍ ونیول ل ځکوتغو ووهل شو، یو لوستلو له امله درې ځل په 
   4 شوې، او دیارلس کاله په زندان کې واچول شو.

 

 (ی)پا
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