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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۲۹/۰3/۲۰۲1            سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 قسمت دهم

 

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

 

 : افغان طبی مجله - ۸۸
شر ن کابل اجازه پوهنتونطب  درخواست فاکولته خورشیدی بنا به 133۶به سال 

  .غاز یافتآن آشده و درهمین سال نشرات  صادر مطبوعات وزارت ان از طرف
 و مدیریت عثمان انوری محمد پروفیسور یکبار به نگارنده گی سه ماه مجله هر

 رسید کتابهای پهلوی نشر میشد. مجله طبی در سید عبدالقادر بها مسئول دوکتور
سایل نها از مآ برد سطح اگاهی برای بلند مفید و قابل استفاده طب، منبع محصلین

 تتبعات علمی وتحقیقی شانرا مقاالت و طب فاکولته طبی بود.زیرا استادان نامور
  .دراین مجله به نشر میسپردند

 

 :جلهد افغانستان بانک م  -۸۹
وزارت  طرف نشر مجله بانک مرکزی از زخورشیدی مجو 133۶به سال 

 .راسته شدآمجله مذکور به زیور طبع  مطبوعات صادر و متعاقباً 
مالی  نرا حبیب هللاآمسئول  افغانستان بانک بوده مدیریت ریاست نآامتیاز  صاحب

 یک سه ماه هر مجله .داشتند عهده محمد حیدر نیسان به انرآنگارنده گی  اچکزی و
زاد آر بازا ن تشکیل میداد.نرخآخارجی  شعبات داخلی و انرا گزارش فعالیت بانک مرکزی و میشد . مطالب نشر بار

 .اسعار و نرخ دولتی ان هم در مجله منعکس میشد
 

 :افغانستان نیوز  -۹۰
ازطرف  خورشیدی 133۶ سال اولین باز به فرانسوی مجله سه ماهه افغانستان نیوز به زبان های انکلیسی،المانی و

 .سفارت کبرای افغانستان مقیم لندن منتشر شد
عمرانی  های پروژه - پیداوار دستی - کشور طباعتی و تصاویر رنگی از مناظر طبیعی مجله مذکور با کیفیت عالی

 رهمتذک میشد . مجله پخش چاپ وبه ممالک اروپایی کشور فرهنگی اقتصادی و سیاسی و اخبار -محلی های لباس -
خدمات ارزنده ای  گردشگری صنعت تقویت جهت خارجی وجذب گردشگران جهان خارج به افغانستان معرفی در

 .میداد انجام
 

 :هوا  -۹1
خورشیدی از طرف ریاست هوانوردی ملکی به صاحب امتیازی عبدالکریم حکیمی و  133۶مجله هوا به سال 

  .و به نشرات آغاز کرد نگارنده گی عبدهللا محب حیرت در شهر کابل تاسیس
ا ریانآی ئمیشد مطالب مجله به فعالیتهای ریاست هوانوردی ملکی و شرکت هوا نشر یکبار چاپ و هر سه ماه مجله

 طیارات دیزاین اختراعات و نو اوری ها در - مرتبط بود. مقاالتی هم در مورد پیشرفت ها در ساحه هوانوردی
 .میرسید به نطر می مسایل هواشناسی در مجله مسافر بری و
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 :برید  -۹۲
به اثر تقاضای وزارت مخابرات جواز نشراتی خودش را از وزارت مطبوعات  خورشیدی 133۶ به سال برید مجله

 .بدست اورده بالفاصله به نشرات شروع نمود. مجله هر سه ماه یکبار نشر میشد
ً  االتمق معرفی شده. مطالب و فضل احمدزیارمن ان مسئول نگارنده اولین ت و پس مخابرات پیرامون امور مجله عمدتا

مخابرات در مطابقت به پالنهای پنجساله دولت نیزگزارش  عادی و انکشافی وزارت فعالیت های و تلگراف بود از
 .داده میشد

 

 : ننگرهار  -۹3
با چاپ  همان سال در باد مجوز نشر دریافت نموده ، وآدر شهر جالل  خورشیدی133۶مجله ماهانه ننگرهار به سال 

 و محروم احمد سید نآمسئول  نگارنده .با چاپ حروفی در مطبعه دولتی ننگرهار طبع میشد سنگی طبع شد. بعداً 
 .نشراتی ننگرهار معرفی شده اند صاحب امتیاز ان موسسه

 

 : وژمه - ۹۴
ابل ک پوهنتونبه صاحب امتیازی دیپارتمت پشتوی فاکولته ادبیات  خورشیدی 133۶ سال به وژمه ماهه دو مجله

مسئول ان بسم هللا  نگارنده .به نشرات اغاز کرد نآهمزمان به  اجازه نشر را از وزارت مطبوعات حاصل نموده
 .مجروح،' پوهاند صدیق هللا رشتین و عبداالحد یاری بوده اند و هیات تحریر ان سید بهاالدین ()سیرمن

نها در تقویه و انکشاف آهای  ،مقاالت استادان و کارشناسان زبان پشتو و دستاورد .بود پشتو بزبان مجله عمدتاً  بمطال
 .وژمه به چاپ میرسید زبان پشتو در مجله

 .موجود بود پشتو تولنه و افغان اکادمی نزدیک میان هیات رهبری مجله با در نشر مطالب مجله همکاری
 

 : د زیرمی مجله  -۹۵
پشتو  با مطالب عمدتا مجله .ملی تاسیس شد دفاع ریاست زیرمه تون وزارت از طرف 133۷یاد شده به سال  مجله

امور دفاعی و فعالیت  محور مقاالت و مطالب مجله در .با سهم کمتری به زبان فارسی هر سه ماه یکبار منتشر میشد
سران اف یمان عالیرتبه و دریافت درجه های نطاافسر تقررو تبدل بوده اخبار ارتش افسران و سربازان اموزشی های

و مکتب حربیه درجریده  حربی پوهنتون محصلین موزشآ جریان گزارش همچنان در مجله یاد شده گزارش می یافت
 .به عمل میامد موزان و استادان نخبه تجلیلآانعکاس یافته از دانش 

 

 : شوونکی  -۹۶
و به  معارف وزارت امتیازی صاحب به خورشیدی 133۷عقرب سال  در ماه یا معلم شوونکی دو ماهه مجله

 .سردبیری خانم نجیبه شایق سلیمان اجازه نشر یافت
معرفی معلمین و استادان نخبه و فعال اختصاص داشت .سایر مقاالت و مطالب مجله مربوط امور  به از مجله بخشی

 یتکیف و بهبود معلمین ای جدید جهت ارتقای سطح دانشو استادان بوده میتود ها و اموزه ه تعلیم و تربیه معلمین
 . چانس چاپ می یافت تدریس از نشرات خارجی ترجمه و در مجله

 

 : کلی  -۹۷
از طرف ریاست انکشاف دهات وزارت زراعت و ابیاری در شهر کابل تاسیس  خورشیدی 133۷ به سال کلی مجله

 به نام جدید با 133۷ از سال میشد اما وقفه های طوالنی چاپ غیر منظم و با بصورت (رنا ) بنام قبالً  مجله این .شد
 .طور منظم هر سه ماه یکبار وارد عرصه نشرات شد سمیعی دکبیر محم یمحررسر 

پالن توسعه روستا ها تا حد رسیدن به  گزارش فعالیت های ریاست انکشاف دهات در تطبیق را بیشتر مجله مطالب
 .دولت تشکیل میداد جسالهحد خود کفایی بر وفق پالنهای پن

 

 : فغانستانا  -۹۸
 .دی سی چاپ و توزیع شد از طرف سفارت کبرای افغانستان مقیم واشنگتن خورشیدی 133۷ سال به افغانستان مجله
نابع زیر م -امور فرهنگی -موقعیت جغرافیایی انگلیسی به منظور معرفی افغانستان از لحاط تاریخ ، زبان به مجله

ایاالت متحده ومجموع قاره  به جهان خارج بخصوص نآو مناطق تماشایی  -صنایع دستی زمینی، پیداوار زراعتی
کمکهای مالی ان کشور، و  و جذب امریکائیان در امر معرفی کشور به چاپ و توزیع میشد.مجله مذکور امریکا،

 .توسعه تجارت بین دولتین نقش به سزایی داشت
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 : مهری  -۹۹
مجوز نشر را از  خورشیدی 133۸سال  مربوط به لیسه دخترانه مهری هروی والیت هرات به وزین مهری مجله

. مجله مهری اولین نگارنده مسئول ان خانم روفه احراری بود .وزارت مطبوعات دریافت و به نشرات آغاز نمود
 ً  مهری، مجله در . میگرفت صورت ن دقت وتوجه عمیقآمجالت با کیفیت کشور بوده در انتخاب مطالب  از واقعا

ت والی از نویسنده گان هرات و اشعار ناب و مقاالت شده گرفته معرفی به کشور بانوان نامدار تاریخ هرات و تمام
 .هرات و والیت های همجوار به نشر میرسید موز ممتاز سطح والیتآهای همجوار و دختران دانش 

 .........ادامه دارد
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