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 ۱۷/۰۵/۲۰۱۹                 کمحمد معصوم هوت
 

 خچهیتار هډکندهار اطالعات او کلتور لن د
 
 
را  خهڅ يځله ور سیپه اماني دوره کي د طلوع افغان اخبار د تاس لیکي د مطبوعاتو رسمي پ تیکندهار وال په
نوله طلوع افغان اخبار  ي،ېږغږد مطبوعاتو پر سابقه و تید ددغه وال يړغوا وکڅدئ او کله چي  یسو لولښن

او همکاران د هماغه وخت د  وونکيچي د طلوع افغان اخبار د هغه وخت چل رنگهڅ. لويیبه خبره را پ خهڅ
 وليټ. زما خبري مېږغږو اتیز هڅویچي ددغه اخبار په باب  مړدي، نو زه غوا وونکيیښا ټبنس يړو لوممطبوعات

د کابل په عامه کتابخانه کي خوندي  ڼېدي. دا گ يړوال ټپر بنس ېاو مطالع ېدمشاهد وڼگ وړید اخبار د هماغو لوم
  رنگه؟څبه وي که  ېحال نه لرم چي پرت ې. اوس ئېپخوا کتلي و هکال تېښلوڅ ېاو ما نژد ېو

هـ ش کال د سرطان  ۱۳۰۰د  عنيیکال په دوبي کي  میددر ېدور انهښافغان اخبار د شاه امان هللا غازي د رو طلوع
سره  ميږله شپ یع کال د جوال۱۹۲۱او د  رشميېهـ ق کال د شوال له د۱۳۳۹چي د ځپه ور ېد چارشنب لسمهځپر پن

" محل اداره  ېمولوي صالح محمد هوتک او د دفتر ادرس ئ ېاو سرمحرر ئ ری. مدړوک لیراتو پبرابره وه، پخپلو نش
دئ او  یسو کلی" عبارت لافتیاختتام  زی" بقلم و اهتمام عبدالعز ېکي ئ یپه پا ڼېگ ړۍوو. د لوم یوولښقندهار" 

 ېملگر خهڅ ڼېگ ړۍله لوم الکوزي همکاري د اخبار زخانیچي د مرحوم بابه جان عبدالعز کاريښ خهڅ ېله د
 رهډېد فارسي برخي په پرتله  ېبرخه ئ توښخو پ ېژبو و وړدوا توښله اول سره په فارسي او پ رونيوه.د اخبار خپ

 یالیو وکڅ خهڅ اقیله س کنيیدئ چي د ل یمضمون راغل ویالندي  کی" تر سرلتوښکي د" پ هڼگ ړۍوه. په لوم ږل
 یسو انیب دویکي د اخبار پر فا کنهیل ېوو. په د یسو کلیسي چي غالباً به د مولوي صالح محمد خان هوتک په قلم ل

 : دئ یراغل تیدا ب ېکي ئ یاو په پا
 

 قبوله یدوعا لرم په خدا وهیپه درست عــــــــمر  که
 ه هم مقبولهـم مشروعـه يیاښه شان کي ـپادشاه پ ده

 

په  ې. د کابل د عامه کتابخاندلېک لړمنشي محمدعثمان خان بارکزي لخوا ژبا ادښ" د ارواهیاخبار " حوادث خارج د
په  اتویاو د ادب ېمقاله خپره سو وهیمحسن قندهاري" په قلم  دیکي د "س هڼگ مهېینسته .په در هڼکي دوهمه گ ونیکلکس

  " عبارت لري.افتیاختتام  ییالکوزا زیه هم " بقلم و رقم عبدالعزڼدئ . دا گ یشعر ) مخمس( راغل ویدده  ېستون کي ئ
دئ. د ارگ سراچه د کندهار  یسو وولښد اخبار دفتر په " محل ادراه ــ سراچه ارگ قندهار"  ېکي ئ هڼاوومه گ په
وو او  ښېخارجه پک تیری" مد ووختیته وه. ( پرلهیما هڅ ویلور ته  ېشمالي خواته ) قبل رید اوسني تعم ۍاروالښ

 روغتون هم وو.  زیوبسترڅبل وخت 
د خطاط په توگه د عبدالوهاب نوم  ېکي ئ هڼگ ورلسمهڅکي نسته او په  وڼگ ارلسوید وړید خطاط نوم په لوم داخبار

 وړیپه لوم ېکار ئ ۍسي چي دخطاط یالیو وکڅ خهڅله " قلم و رقم ..." له کلماتو  ڼېگ ميیدئ. خو ددر یسو کلیل
وو او د اخبار د کاپي  یخان د محمد سرور زو الوهابعبد رزایوو. م یسرته رسول زخانیکي باباجان عبدالعز وڼگ

 ڼېگ لسميځله پن .یدېک رلېخطاطانو کي شم وښد خپل وخت په  یوخته شامل وو. د رهډېکي تر  لهډپه  سانوینو
او کله پسته  يیرچای، کله ش ړژ ېوو او کله به ئ ولهډنازک خوشکي  ې. د اخبار کاغذ ئکيیوروسته د خطاط نوم نه ل

هره  خهڅ ڼېگ رشميېراووت خو له اته د ځپه ور ېپوري د چارشنب ڼېگ رشميې. اخبار تر اووه ددرلودرنگ  يی
 . یدېخپر ېشنب

 رشمهېخپورسو. په شپرد ۍپوري د مولوي صالح محمد هوتک په سرمحرر ڼېگ رشميېد ږطلوع افغان اخبار تر شپ د
الندي  کیو سرمحرر طلوع افغان" تر سرل ریش( کي مولوي مرحوم د" اعتذار از طرف مد۱۳۰۰حوت  ۲۴)  هڼگ
خپل  ېئ خهڅ تیرید اخبارله مد تهیاس هل تویمصروف اتویپه معارف کي د ز ېکي ئ ېاو په هغ ړېخپره ک ایخبرت وهی
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" ییالکوزا یقندهار زخانینو د اخبار د سرمحرر په توگه د"عبدالعز خهڅ ڼېگ رشميېدئ. له اووه د ړیعذر اعالن ک
 .  نوینوم و
 دئ.  یدلېته رس وسوځپن رېشم وڼکال د خپرو سوو گ يړافغان د لوم طلوع

"  ېمضمون سته چي په هغه کي ئ ویجوان" په نامه  یغاز حضرتیکي د" ارشاد اعل هڼگ رشمهېکال په نهه د میددر
 ۲۴ش کال د جوزا پر ۱۳۰۳ده. دا خبر د  ېراغل وونهښغازي الر حضرتینشر کي د طلوع افغان" د اعل توښپه پ

کي دا  وڼونکو گدي، خو په راتل توښکالمه پ هوروسته د اخبار وه کالمه فارسي او دو ڼېدئ.له دغي گ یمه خپور سو
غازي امان  حضرتیچي اعل کاريښتوگه  رگندهڅپه  خهڅ ېنه ده. له د ېاو مراعات سو ېسو هډگده و رتهیموازنه ب

اته کاله وروسته عالمه  ېټېته تر دغي ن ېاراد ېاراده درلوده او د دلوېک توښتوگه داخبار د پ جيیهللا شاه په تدر
د  وادیغازي امان هللا شاه د ه حضرتی. خو دغه وخت اعلړک توښپه پ ولټ ېاو اخبار ئ ړتحقق ورک بيیبعبدالحي ح

 . ېرولېت ېشپ ۍسېد پرد ريیپه فرسخونو ل خهڅله خپل محبوب وطن  تهید فتنو له اس منانوښد ویاو بهرن ویکورن
خواجه محمد وو.  ېئ الیاو مرست ړپوري وک ڼېگ ۍکال تر وروست مږد شپ تیریخان د اخبار مد زیعبدالعز باباجان

وه خو  هړ. د اخبار رسمي مشري د بابه جان پر غاړوروسته بابه جان " د عالج له پاره" کابل ته وال ڼېله دغي گ
د معاون خواجه محمد په نامه خپره  رید مد هڼگ ړۍوم.داووم کال لدلېک ولېله خوا پر مخ ب الید مرست ېکارونه ئ

.له اخبار سره د ېکي(خپروني درلود وځپه ور ېاو چارشنب ېدوه واره ) د شنب ېسوه. اخبار په دغه وخت کي د هفت
د  اترهیوه. د خواجه محمد شعرونه ز ېسو لید شعرونو په خپرولو سره پ خهڅکال  مږخواجه محمد همکاري د شپ

له  نوڅېړ ویلغوي پانگه د راتلونکو ژبن ېکارسو ېته وقف سوي ول. په شعر کي ئ لوږرواجوک وړاوخپل وخت دن
پوري پوري ورساوه. په دغه وخت  ڼېمي گ ۶۴مواد لري. خواجه محمد د اخبار د چلولو کار د اووم کال تر  هښپاره 

او کابل  یسو اکلټکي  لهډاستازو په  دوه او خواجه محمدمعاون د کندهار  ېسو تلښجرگه راغو هیکي په کابل کي لو
 خهڅش( ۱۳۰۷سنبله  ۹) شنبه  ڼېمي گ ۶۵دئ. له  یکي خپور سو هڼگ تمهېلورشپڅته روان سو. دده د تگ خبر په 

مي  ۷۷. د اووم کال له ېسو ېخپر ڼېدوولس گ ۍپه سرپرست نیحس دیوو. دس هړپر غا نیحس دید سرپرست کار د س
 ريډېکي هم  ۍسید اخبار او نورو نشراتو په کاپي نو نیحس دی. سنویخان نوم و زیعبدالعزد بابا جان  رتهیب خهڅ ڼېگ

بدمرغه خبرونه  نيځی ېالمید پ ړودوړکي د ا وادیپه ه خهڅ ڼېگ ميیدي.ددغه کال له نهه نو يړک يیتو ېخول
کي  هڼداتم کال په دوهمه گ بپه با ړد کلک مالت انویکي له شاه امان هللا غازي سره د کندهار ړاو په دغه ل يېږخپر

 عظام" په نامه مطالب خپروي.  یعلما یکي د" فتوا هڼکال په اتمه گ ېقندهار" او د همد انیمجلس اع هی" اعالم
هللا شاه تر استعفا او وتلو وروسته او د غازي امان  يېږک چنېکړک ځپه ور ځکي حاالت ور وادیوروسته په ه ېترد

او بابه جان  يړاالسالم" او دینوم په " مؤ خيیکي د طلوع افغان تار ارهی. په دغه تيېږخپر ارهیتوره ت وهیپر وطن 
 ادښد اروا رتهیب اڼوروسته د طلوع افغان اخبار رو دوېختم تر نیکي ددغه تور ناور وادی. په هيېږک لمهېد زندان م

دوام  تیپه معاون بيیعبدالحي حب وانځاو د  تیریش کال پوري د همده په مد ۱۳۰۹او تر  يېږباباجان په الس خپر
. يېږک لیپ خهڅش( ۱۳۰۵عقرب  ۲۸) ڼېگ ميیکال له در مږهمکاري د شپ بيیکوي. له طلوع افغان سره د عالمه حب

کندهار ته د شاه امان هللا غازي د راتگ  ېکي ئ هڼگ ېدرلوده او په همد فهیوظ وونکيښوخت عالمه مرحوم د  دغه
 : دئ ړیشعر خپورک ویپه مناسبت 

 

 "قندهار نه دئ دا ستا د عشق مکتب دئ"
 

 ریکار د مد ۍاو د اخبار د سرپرست يېږک اکلټپه توگه  لیش کال بابا جان په ملي شورا کي د کندهار د وک ۱۳۰۹ په
 بيیحب یش کال عبدالح ۱۳۱۰. په يېږلو هړ(پر غابيیحب یپوهاند عبدالح) وروسته عالمه  بيیعبدالحي حب الید مرست

کوي.  توښاخبار په پ ولټش کال ۱۳۱۱په  ل،یچي مو وو انديړاو لکه و لیپه توگه کار پ رید اخبار د رسمي مد
 . يټگ ړایاخبار و توښپ نيړکي د لوم وادیطلوع افغان په ه

سواو د طلوع افغان اخبار  اکلټمشر و ولنيټ توښسوي پ سیش کال په کابل کي د نوي تاس ۱۳۱۹په  بيیحب عالمه
 رزایم ادښپه وخت کي د اخبار د منتظم دنده د اروا ازيیا وسفیته وسپارل سو. دمحمد  ازيیا وسفیمحمد  تیریمد

کي شامل  لهډپه  سانویبار د کاپي نوپخوا د اخ ېدند ېعبدالودود هوتک تر د رزایوه. م هړعبدالودود هوتک پر غا
په شهادت د اخبار  ڼېمي گ۲۷ش کال د  ۱۳۲۶ش( د طلوع افغان د ۱۳۲۶عبدالودود د مرگ تر وخته )  رزایوو. م

 .  ېپر مخ وهل نهیاو م تیجد رډېسي، په  ادی ېچي نوم د ېله د ېچاري، ب وليټچلولو 
 : الندي ذواتو په الس کي ول ېد وروسته د کندهار د مطبوعاتو مشري د ازيیا وسفیمحمد  تر
 

 خادم  نیالد امیق
 

 ارشاد  محمدشاه
 

  وبيیا نیالد یمح غالم
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  یولي زلم محمد
 

  یکرز اغامحمد
 

  يیعطا میابراه محمد
 

  سایو عبدالصمد
 

  رآغایش
 

  موالجان
 

 ظاهر شفق  محمد
 

 طالب میعبدالکر
 

 احمد متوکل لیوک
 

 متقي  رخانیام
 

 همت  عبدالحنان
 

 مطمئن  یعبدالح
 

  ملیار یعبدالعل
 

  یباب دیعبدالمج
 

  الیپت میعبدالقد
 

 پال  نهیم دواخان
 

 ولي هوتک  حضرت
 

د روزني  نویشاعرانو او منور کوالو،یکندهار د اطالعاتو و کلتور اداره ) پخوا د مطبوعاتو اداره( دهغو کندهاري ل د
ته به تر رسمي  ۍکمه ) کومه( رسمي دنده نه درلوده. دغي ودان ېکي ئ ټاو پالني مرکز وو چي د دولت په چوکا

په  توبیکول. زما د زلم ېبه ئ ارونهډاو علمي بان اتللر وانانځشاعران او  کوال،یل اترهیز ارښوخت وروسته د 
 ادښد اروا ایب رهېمرکز همدا مطبوعات ول. په ت بیاو ترغ قید علمي ، ادبي تشو وانانوځ ویکندهار اترویوخت کي د ز

 نگيد ادبي و فره وانانوځدي چي د  ړو نيیستا اتيید ز ونيڅهغه ه سایعبدالصمد و ادښاغامحمد خان کرزي او اروا
 وانانځپروا نه ساتله او  دادید دولتي اختناق او سرکاري ا ی. دوېسره سرته رسول ندنيښپه سر ېپه وده کي ئ وڅه
 . ولڅادبي او فرهنگي کارو ته ه هیپه روح ۍشېد آزاد اند ېئ

له  ۍذواتو د معرف ولوټداده چي ددغو  لهیه خهڅحضرت ولي هوتک  رانګ سید اطالعات اوکلتور له اوسني ر زما
دي  ېاو کارنام کیاو د هر پخواني او راتلونکي مطبوعاتي مشر ژوند ل ديښېږکتاب ک ویکي  استیپاره دننه په ر

 سي.  کلیول ښېپک
 

 !وي ېتل خپر ېکندهار کي دي د پوهي او ادب پلوش په
 

 معصوم هوتک محمد
 

 اډــ کانا آشاوا
 

 ع۲۰۱۶ مبرټمه د سپ ۴
 

 یپه ژبه پوه زلم هښ. يېږنوم یالیفضل باري بر سیع د کندهار د اطالعاتو او فرهنگ رئ۲۰۱۸مارچ  ۲۸) اوس 
 دئ. م . هـ( 
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