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  ډاک�ر عبدالرحمن زمانی

  دمطبوعاتو لوم�نې قانون او لوم�ن� مطبوعاتي محاکمه

 

  يمي کليزې په مناسبت)۹۷(دهيواد د خپلواک� د گ�لو د 

  

د هغې  او ن�يوالو ته دخپلواک� گ�ل  ونه او ستر سيا;: برياليتوب ېد غازي امان هللا خان لوم�ن� 45سته راوړن
وو.  تر هغې وروســته دامانې نهضــت ســتر اهداف  د ملي يووالي او وحدت تامين او د هيواد ترقي پيژندل ور 

  . ولشپيل  سيا;:، اداري، اقتصادي، نظامي، کلتوري او Jولنيز اص4Hحات پراخه له همدې امله او پرمختگ و. 

د افغانســتان په تاريخ کې به هيX مWــQ په دغه «د پUــتو ژبې د وتلي معاRــQ شــاعر، Pــاغلي جهاني په وينا، 
نه وي Pــودلي. د دونه ژوره، صــميمانه او صــادقانه ليون� مينه اندازه له خپل اولس او د هغه له ترق� ;ــQه 

خان مينه د يوه پاچا مينه نه، بلکې د  افغان اولس د نيکمرغه کولو، ع^Qي کولو او پرمخ بيولو ;Qه د امان هللا
 د يوه شـــاعر، هنرمند او نقاش مينه وه، چې زياتره په احســـاس افاده کيدله، خو لکه bرنگه چې بيده اولســـونه

خپلو هنرمندانو او شاعرانو د احساس په ژبه ډير ناوخته پوهيgي، دغه راز د خپل دې وطن پالونکي پاچا په نيکو 
يني هم هغه وخت وپوهيدل ، او هغه وخت يې دارمان او افســوس اوPــکې پســې احســاســاتو او ســپيhلې م

تويولې، چې هغه ددوې او د خپل گران هيواد له تودې غيgې bخه، چې ده د جنون تر ;ــــــQحده مينه ور;ــــــQه 
 درلودله، ډير لرې تللی و او نور يې د بيرته راســــــتنيدو امکان موجود نه و. هغه په ژوند د خپل اولس دپاره م�

   1  .» شوی و او هغه ژبې، چې دده په ياد وگ�يدلې، وار په وار غوbې شوې

ستاسې حکومت داسې اص4Hحات تجويز ک�ي به د خداې په مرسته او مرحمت «غازي امان هللا خان ويل چې 
چې د حکومت او خلکو دپاره گ�ور وي، ترbو د افغانستان ملت او حکومت په پرمختللې ن�ۍ کې شهرت او نوم 

  ».نUان وگ�ي، او د ن�ۍ د متمدنو هيوادونو په ليکه کې مناسب موقف او موقعيت تر 45سه ک�ي  او

مWــQوطه غوPــتونکو هيوادپالو د آرمانونو عملي کول هيواد د پرمختگ دپاره د د اماني نهضــت اصــ4Hحات، د 
Pــــــوونې او روزنې ته پدې ترڅ کې .  مقام درلود اصخکلتوري او Jولنيزو اصــــــ4Hحاتو وو، او په دغه برخه کې 

  . uانگ�ې توجه وشوه

  او معارف پيل او پراختيا ې ع^Qي Pووند 

. د Pـــــوونکو  ید غازي امان هللا خان په واکمن� کې د لوم�ي uل دپاره لوم�ن� زده ک�ې وړيا او اجباري شـــــو
ول، او کي Jينگ شتربيې ته پاملرنه وشوه او دارالمعلمين ته وده ورک�ل شوه. د نورو هيوادونو ;Qه کلتوري اړي

     بلل شول .راو دپاره خارجی پروفيQwان ونvيو دPو

د اماني او امانيه ليســــــو، د هرات د دارالمعلمين، د قندهار، مWــــــQقی، بلخ، هرات، پکتيا او قطغن د رشــــــديه 
حربي او پوليســو، موزيک، غال� رســام�، نجارۍ، معمارۍ، زراعت، دارالعلوم، مســتوراتو، Pــونvيو، د تلگراف، 

Pـــــوونvيو جوړول، تر اويا زرو  ۳۲۳او طبيه مســـــلکي Pـــــوونvيو په گyون په و45ياتو کې د  دبير منزلتاوبدلو، 
عنوانه  ۱۳۲د تاليف او ترجمې د Jولنو جوړول، د  ) Pوونکي، ۷۵۰زيات زده کوونکي، اوه سوه پنvوس () ۷۰۰۰۰(

لوړو زده ک�و دپـاره ترکيې، جرمني، اي�ـاليـا، ونو د روزنې پـه موخـه د علمي کـدر خپرول، او د کتـابونو در;ــــــ: 
  فرانسې او شوروي اتحاد ته د محصلينو استول د دغه دورې  روPانه 45سته راوړنې دي .

  د مطبوعاتو لوم�نې قانون

                                                           
 مخ . ١٨٣ ، دافغانستان د خپلواک� ستورى. غازى امان هللا خان  1



www.goftaman.com 

2 
 

يې د غازي امان هللا خان ډيره هhه کوله چې په هيواد کې د قانون حاکميت من� ته را�ــــــ: . له همدې امله 
ه پژوندانه د Jولو Jولنيزو، اقتصـادي او کلتوري چارو په هکله نظامنامې او قوانين من� ته راوړل . په دغه ل� کې 

آزادي او وينا هيواد کې د لوم�ې uل دپاره د مطبوعاتو داســـې نظامنامه يا قانون جوړ شـــو، چې د مطبوعاتو  
  يې سارې نه درلود.يې تضمين کوله، او په ايشيا او شاوخوا هيوادونو کې 

bرنگه چې د مطبوعاتو آزادي د ديموکرا;ــ� bلورم اصــل گ�ل کيgي، نو په اماني دورې کې ورته خاصــه توجه  
  .  جوړه شوههم ستره مرکزي کتابخانه ، او يوه وشوه 

  د اماني دورې نQWات

) ۲۳تر  درويشـــــتو  (په مرکز او و45ياتو کې په اماني دورې کې 
آزادې خپرونې  زيــاتې ورuپــا�ي، اونيزې او مجلی خپريــدلې . 

په هيواد کې د لوم�ي uل يوه خاصـــه uانگ�تيا وه.  ددې دورې
د  او غير دولتي خپرونو تــه اجــازه ورک� شــــــوه .  ودپــاره آزاد

ندې  د انيس  45 يت  لدين انيس تر مســــــئول ارواPــــــاد محی ا
پـه تـاريخ کې لوم�ن� آزاده او ورuپـا�ـه د هيواد د مطبوعـاتو 

سته د محمد نادرشاه د  غير دولتي خپرونه وه . دا خپرونه ورو
واکمن� په وخت کې دولتي شــــوه او 45تر اوســــه هم په کابل 

پر انيس ;ـــQبيره د نســـيم ســـحر او نوروز په نامه کې خپريgي .
  آزادو جريدو هم خپرونې پيل ک�ې . 

ابHــ4غ، حقيقــت، او اتحــاد پــه نورو خپرونو کې د امــان افغــان، 
 ،آیینه عرفان ، نی4Hب ، افغان ، اتحاد و اب4Hغ ، اتحاد ، مWــــــQقي

خپرونې هم پشــــــتون ژغ او  ، اتحاد اســــــ4Hم،  بيدارغازی ،  آواز 
. په و45ياتو کې هم  اونيزو په خپريدو پيل وک�. په  شـــاملې وي

 ۀپکتيا کې غازي، په هرات کې اتفاق اس4Hم، په پروان کې ستار 
او  فغان، په قطغن کې اصـــــ4Hح، په قندهار کې طلوع افغان ا

 چې د، ک�یپيل  ېخپرون ېاونيز ارشــاد النســوان په نامه Pــvو دپاره هم د  نورو خپرونو نومونه يادولې شــو . د
  خپرولو چارې يې د ارواPاد محمود طرزي ميرمنې پر مخ بيولې .

ي، لکه د Pــوونې دپاره د معرف معارف، د اردو د اماني دورې په نWــQاتو کې مســلکې خپرونې هم شــاملې و
   .2صحی، د اقتصاد دپاره ثروت، د کرهنې دپاره زراعت  ۀعسکري، د روغتيا دپاره مجموع ۀدپاره مجموع

او په لويو و45يتونو کې د معارف مطبعې فعالې شـــوې او د ، د لوم�ي uل دپاره په مرکز کې يوه کوچن� راډيو
و جوړول هم د هيواد ددغــه طHــ4ئی دورې هغــه هhې وي چې د رالترجمداد خــارجي کتــابونو د ژبــاړې دپــاره 

  ع^Qي معارف او کلتوري او ادبي اثارو د تخليق دپاره تر;Qه کيدی .

  دبيان د آزادۍ او لوم�ن� مطبوعاتي محاکمې داستان 

د افغانستان د تاريخ هغې لوم�ن� مطبوعاتې محاکمې ته اشاره  د معلوماتو دپاره د محترمو لوستونکو  دلته
کوم، چې هم داماني دورې د مطبوعاتو د آزادۍ bرگندويه ده، او هم د هغه وخت په مطبوعاتو کې د قانون 

  د پلې کولو نUه .

                                                           
 مخونه) ۵۵۷-۵۵۶بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگليس ( .  2 •
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پوليسو د bانگې لخوا ني�ه د  ۲۳کال د حمل د مياشتې په  ۱۳۰۷د غازي امان هللا خان دواکمن� په دوره کې د 
دزدان چراغ «يا  » پاســــــبان بيدار خواب«انيس يوه  گ�ه مصــــــادره او د خپرونې دفتر uکه وت�ل شــــــو چې د د 

  پور ک�ې وو. يې خليک  په نامه  يوه ليکوال يو» س . دين«تر عنوان 45ندې د » بدست

د خپرونې مؤســس اونا�ــQ،   د عريضــې په اســاس » مدد خان«دوه ورuې وروســته هم د پوليســو د يوه مامور 
 ه خپور شوي مضمون کې ک�ې وه چې پمدد خان  ادعا  . محکمې ته وغوPتل شوهم غ4Hم محی الدين انيس 

  .دئ شوې  سپکاوېتوهين او يې  په کار کې د هغه غفلت ته گوته نيول شوې او پدې توگه 

وو.  محمد ولی خان دروازیخان په کابل کې نه وو او د ســــــلطنت د مقام وکيل  امان هللاپدې وخت کې غازی 
  ويل کيgي چې هغه خپله محکمې ته تللې او دا جريان يې له  نژدې bخه bاره .

ور واهب حضــ" چې د خونخوارو غلو او ســيمې د ;ــQخ پوشــه قماربازانو د �ــQارت bخه  "پاســبان بيدار خواب" 
 خدايه ! پروردگاره ! ته« ته پناه  غوPــــــتلې وه، د انيس خپرونې ته په خپل ليک کې ليکلي وو چې العطيات" 

ي يې وسيدونکچې د کابل دتوپچي باغ  سيمه ظالمو غلو او جوارگرو تر بمبارۍ 45ندې نيولې او اخپله پوهيgي 
  ..»..تر تباه کوونکو حملو 45ندې راوستلي، د ورuې لخوا .... او دشپې لخو د هغو خوارانو مالونه او شيان لوJوي 

ددغه ليک په خپريدو د ســـيمې د پوليســـو مامور uکه شـــکايت وک� چې د ســـيمې د پوليســـو د جامو رنگ هم 
سنادو و45ړ  سور وو. صل او د ې خو د محی الدين منطقي او په ا فاعيې د قا¡  او منصفه هيئت قناعت حا

  نQWيې بيا په خپريدو پيل وک�.    

په داسې حال کې چې گ¢ شمير خلک ددغه بې ساری محکمې اوريدو ته حا¡Q شوي وو، ، محی الدين انيس
د ليکل شوي مطلب د حقانيت او واقعيت د ثبوت دپاره د مؤثقو اسنادو او شاهدانو د وړاندې کولو په ترڅ کې 

د  ر وو، نهد ليک خپرول د افغانســتان د دولت او ملت د گ�و په خاط«د خپلو خبرو په يوې برخې کې وويل چې 
ليک مو د ملي او وطني وظيفې په "پاســبان بيدار خواب" .  دکومې شــخ^ــ: عقدې او يا فردي گ�ې په خاطر 

  »اساس خپور ک�يدئ...

، هغه ســــــعدالدين خان بهاپه هيواد کې د لوم�ن� مطبوعاتي محکمې  د جوړيدو ددغه مضــــــمون ليکونکې 
   شاعر، ليکوال او مQWوطه غوPتونکې وو چې په انگلستان کې يې انگليw: ادبيات لوستي وو. 

کله چې غازي امان هللا خان د اروپا د سفر bخه راستون شو، نو uينو کسانو کوP£ وک� چې دا مضمون هغه 
 JوJې JوJې ک� او اغذتکفير ک دغازى امان هللا خان  خو ته وړاندې او د پاچا bخه د تکفير حکم تر45ســــــه ک�ي . 

 ستانافغان د اروپا د سفر په وخت په فرانسې کې يوه خبرنگار پر ما نيوکه وک�ه او وويل چې ولې د« ويل يې و 
نه ليدل کيgي؟ ســتاســې په Jولنه کې انتقاد ته اجازه نشــته، او که ســتا اســتبداد د انتقاد  انتقادپه نWــQاتو کې 

  کوونکو خوله ت�ليده؟

"امان قناعت وړ uواب نه درلود نو له بدې ورuې مې خصــوRــ: خپرونو ته اشــاره وک�ه او وويل چې  ما چې د
ه ده، او پر دولت انتقاد کو45ې نW: ، تاسې 45ړ �§ او شخ^: جرايد ولولئ ، او وگورئ نQWييوه دولتي افغان" 

  چې مونg انتقاد چاپوو او که نه؟

ليدم او دا uل يې د انيس همدا گ�ه په 45س کې وه، او د bه موده وروســــــته هغه فرانســــــوي خبرنگار زه و
و حاکم يم، او د مطبوعاتديموکرات زه چې يو  Pکاره ک�. رامضمون يې د بيلگې په توگه "پاسبان بيدار خواب" 

پر آزادئ عقيده لرم، خپله قضــاوت وک�ئ چې ددغه ;ــ¨ي محکومول به د نســلونو په وړاندې زما محکوميدل نه 
 وي؟ 

يادونه وشـــوه، بده به نه وي چې د وينا و مرحوم ســـعدالدين خان بها اغ4Hم محی الدين خان انيس اوس چې د 
د آزادۍ  او ســـــانســـــور  په اړوند د دوو نورو نمونو يادونه هم وک�و چې تر اماني دورې وروســـــته  په خانداني 

  :حکومت کې د مطبوعاتو د آزادئ bرنگوالې bرگندوي 
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اجازه او امکانات نه وو. د ارواPــــــاد محی الدين ســــــته د اماني دورې په هکله د ليکلو تر اماني دورې ورو .1
کال کې ليکل شوې وو، تر bو uل سانسور وروسته چاپ شو،  ۱۳۰۹کتاب چې په » بحران او نجات«انيس د 

 تولخو د هغه د متن يوه ډيره زياته برخه  هم  د رPـــتيا پر uاې  مصـــلحتي وه. خپله انيس زندان ته واســـ
په زندان کې د ســل په مرض د اخبار امتياز ترې واخيســتل شــو، او اخبار يې په دولتي اخبار بدل شــو. شــو، 

اخته شو، او د هاشم خان د صدارت په وخت کې تر مرگه په زندان کې وساتل شو، بيا يې م�ی هم کورن� 
يې هم د مکتب او تعليم نه ته ورنک� شــــو، او په کوم پ¬ uاې خاوروته وســــپارل شــــو. يو uوې او يوه لور 

 محرومه وساتل شول.
Jولې تر اماني دورې وروسته منورين تر گواښ، تهديد، مراقبت، بند، شکنجې، اعدام او حتی د خپلو  .2

د حاکم رژيم او انگريزي استعمار  خپرونې او د بيان آزادي نه وه. دوې به  د ورکيدو ;Qه مخامخ وو. �کورن
تبليغاتو او شبنامو bخه کار اخيست . خاندانی واکدارانو به ددغه ډول آثارو د پاليسيو په وړاندې شفاهي 

ن سعدالديليکل bه چې لوستل هم ملي جنايت باله، او د زندان او ک�اوونو او شکنجو ;®ا به يې ورکوله . 
 هم د يوه شعر د لوستلو له امله درې uل په کوتکو ووهل شو، يو uل ورته په تخرگونو کې د 3خان بها

    4 اوسپنې ;Qې شوې گول� ونيول شوې، او ديارلس کاله په زندان کې واچول شو.

  

  (پای)
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