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 ۲۳/۰۱/۲۰۲۱              سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 اول قسمت

 

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

 
مقام را به برکت بیداری  به عهده دارند ،این جهان را و اقتصادی زعامت فرهنگی ملتها و کشور های که امروز

.البته دولتها برای رشد  نها نصیب شده اندآرشد فرهنگ کتاب و روزنامه خوانی و ارتقا سطح دانش  از طریق مردم
بخش تقویت نهاد های نشراتی خصوصی و دولتی بخاطر چاپ  های هنگفتی را طی قرنها در جامعه ،سرمایه فرهنگ

نها و کشور آینده روشنی برای آمصرف رسانده اند تا جوامع شانرا به این مسیر سوق داده و ه ب کتب و روزنامه ها
های شان رقم بزنند. در قرن هجده و نوزده میالدی که توسعه طلبی کشور های استعمار گر خصوصا انگلیس بیشتر 

  از هیچ نآ سلطه تحت قلمرو بر انگلیس ورده و حکومتهای دست نشاندهآنصف کره خاکی را تحت سیطره در از 
زادی خواهی بخاطر بیداری آنمی ورزیدند، جنبشهای  شان ابا و بادار خود حکمرانی ظلم و ستم بخاطر دوام نوع

به  انهبصورت مخفی محدود از امکانات استفاده با استعماری قدرتهای مردم و تشویق به قیام در مقابل انگلیس و سایر
که مشاهده وضع زنده گی ناگوار  نشانده دست حاکمان خود غاز کردند درعده ای ازکشور ها،آها  رساله جراید و نشر

با  و مقابله بیداری و روزنامه ها در صدد نها را بیدار ساخته بود ، با اقدام به تاسیس جرایدآخفته ای  مردم ، احساس
 ادر خف زادآغاز شد انجا جریده هایی آ هند برتانوی ها از سر زمین پهناور جرقه تعدی استعمار گران برامدند. اولین

 نیز میرسید.  بنشر میرسید و برگهای ان بکشور های همسایه
 

کوتاه خورشیدی در دوره  (۱۲۴۶مطابق ) میالدی ۱۸۶۷اولین نشریه در اواسط قرن نوزده بسال  در افغانستان
 و به رهنمایی محمد اعظم فرزند امیر دوست محمد پا بعرصه وجود گذاشت. گفته میشود این نشریه سلطنت امیر

 ن هم متوقفآفعالیت داشته که با سقوط حکمرانی امیر محمد اعظم نشرات  افغانی ایجاد و جمال الدین سید همکاری
 شده است.

 
خورشیدی الی اخیردوره سلطنت امیر شیرعلی  ۱۲۴۸النهار از سال بنام شمس امیر شیر علی دوره در نشریه دومین

امیر  آو بعد یعقوب خان امیر غاز امارت کوتاه مدت فرزندشآبا مرگ امیر شیر علی و  به نشرات ادامه داد که
خموشی مطلق بر فضای رسانه یی کشور حکمفرما و نهال مطبوعات از  سال سکوت و از سی بیشتر عبدالرحمن

شده میتواند که نشر روزنامه ها در افغانستان نیز با سرمایه گزاری دولتها  و رشد باز ماند. به این اساس گفتهبیاری آ
نشرات خصوصی نیز باامکانات و سرمایه اندک  غاز شده است.چند دهه بعدآ فرهنگی، تحوالت وعالقه انها به ایجاد

 فرهنگیان پا به میدان گذاشتند.
 

 کشور های به نسبت نهاآ تعداد خوشبختانه اینکه را بر اساس قدامت انها به معرفی میگیریم ازاینک نشرات افغانستان 
 تقدیم خواهد شد. چند بخش بخدمت عالقمندان نها درآ نامه معرفی میباشند ، ما قابل توجه همجوار

 

افغانستان شناخت. طوریکه یی در  غاز نشرات رسانهآاین نشریه را میتوان اولین و سر هفته نامه کابل: - ۱

ا ب جریده کابل فررند امیر دوست محمد این نشریه بنام امیر محمد اعظم ماههٔ  چند یاد اور شدیم در دوره سلطنت قبالً 
خورشیدی به رهنمایی و همکاری فلمی سید جمال الدین افعانی پا بعرصه وجود گذاشت  ۱۲۴۶چاپ سنگی به سال 

. 
 مانده .باسقوط سلطنت امیر اعظم این در اثر حوادث تلخ و خونبار تاریخ کشور باقی نه نآکه هیچ برگی از  سفبا تأ 

 ماند. نشریه هم متوقف و از نشرباز
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در دوره سلطنت امیر شیر علی بسال  پانزده روزه این نشریه نیز بشکل جریده ماهانه و بعداً  شمس النهار: - ۲

شاور بوده پ ن کسی بنام قاضی عبدالقادر یوسفزی باشنده شهرآاولین سردبیر  کرد. غاز به نشراتآخورشیدی  ۱۲۴۸
پیشکی بیست و پنج روپیه چهره شاهی تعین شده بود. این  و حق االشتراک ساالنه طور ن ده آنهآ. قیمت یک شماره 

 میشده و با سقوط سلطنت شیرعلی از نشر باز ماند  اخیر سلطنت امیر شیر علی منتشر نشریه تا
 

و در زمان سلطنت امیر حبیب هللا  خورشیدی در کابل ۱۲۸۱سومین نشریه کشور به سال  سراج االخبار: - ۳

فظ منشی حا نآمولوی عبدالروف مدرس مدرسه شاهی و دبیر  نآیافت .سردبیر  انتشار ملقب به سراج ملته والدین ،
این نشریه تحت  بزرگ در چاپخانه سنگی طبع میشد.قطع  صفحه با ۳۶حیدر علی بوده اند. هر پانزده روز یکبار در 

و خارجی مقاالت سیاسی پارچه اشعاری از  داخلی های بر عالوه خبر میداده ادامه به فعالیت طرزی نظر محمود
بوده. در سال نخستین سال نشراتی این جریده تحت عنوان سراج االخبار  نآشعرای همان زمان نیز جز مطالب 

عنوان سراج االخبار و سر دبیری مستقیم محمود خان  خورشیدی صرف به ۱۲۹۰به سال  یشد بعداً منتشر م افغانستان
 راسته شد.آطرزی به زیور طبع 

 

 چهار صفحه و خان طرزی در محمود خورشیدی به سر پرستی ۱۲۹۵سال  میزان ماه در سراج االطفال: -۴

 معلومات نشریه ارتقای سطح میشده . هدف توزیعسراج االخبار  ضمیمه به صفحه حاوی دو ستون منتشر و هر
در والیات هفت روپیه تعین  پنج روپیه و در کابل نراآ شتراکا وجهه جوانان بوده . و نو ابتدایی مکاتب شاگردان

 بودند. کرده
 

 ادامه دارد....
 

 قسمت دوملینک 
 

 سعدی سلجوقی
 مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان در روند تاریخ, قسمت دوم
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