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 ۰۴/۰۴/۲۰۲۱            سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 یازدهم قسمت

 

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

 : برگ سبز  -۱۰۰
ت امتیاز نشر مجله ریاست مرستون کابل مربوط جمعیت افغانی سره میاش

  .خورشیدی بدست اورد ۱۳۳۸برگ سبز را به سال 
و  ن عبدالرشید لطیفیآ محررسر  .مجله در همان سال به نشرات آغاز کرد

نرا محمد موسی همت به عهده داشتند. مجله هر دوماه یکبار آنگارنده گی 
ه زیر چاپ میرفت . مطالب و مقاالت ان مربوط به فعالیت های خیر خواهان

به محتاجان و اقشار  ریاست مرستونها در راستای کمک و یاری رسانی به
اسیب دیده در سطح کشور بود. در مجله از فعالیت بخشهای تولیدی و توانمند 
سازی مرستونها نیز گزارش داده شده افرادی که در نتیجه اموزشهای حرفوی 

 .دارای استقالل مالی و کسب و کار شده بودند معرفی میشدند
 

 : د کوچینیانو ژغ - ۱۰۱
مجله ماهانه کوچینیانو ژغ یا صدای کودکان به صاحب امتیازی وزارت معارف و نگارنده گی احمد فرید به سال 

 .درشهر کابل تاسیس وبه نشرات شروع نمود ۱۳۳۹
 ر.دمکاتب ابتدایی چاپ و پخش میشداموزان  مجله حداقل درشصت صفحه با مطالب دلچسپ برای کودکان ودانش

گاهی کودکان به نشر آ داستان های اموزنده، کارتونها،ومعلومات قابل فهم جهت ارتقای سطح مجله مطالب دلچسپ
 .میرسید

 

 : و انیسړد و  -۱۰۲
و انیس یا انیس کودکان به ابتکار محمد ابراهیم عباسی رئیس وقت روزنامه انیس به سال ړمجله پانزده روزه د و

 .پا بعرصه نشرات کشور گذاشتدر شهرکایل  خورشیدی ۱۳۳۹
ن بدوش محمد عظیم رعد بود. مجله طوری که از نامش پیداست مخصوص کودکان آمدیرت مسئول و نگارنده گی 

 مکاتب شاگردانکودکان و  و به هدف ارتقای سطح معلومات و رشد فکری انها ایجاد شده، عالفمندان زیادی دربین
 .ی داشتئابتدا

 

 :نجونو روزل  -۱۰۳
خورشیدی به صاحب امتیازی وزارت معارف مجوز ۱۳۳۹ه دو ماهه نجونو روزل یا پرورش دختران به سال مجل

نشرات مجله از همین سال به نگارنده گی خانم معصومه عصمتی وردگ  .نشر را از وزارت مطبوعات حاصل کرد
 .اغاز شد

موزشی برای دختران و آجله مطالب ن متوجه ریاست تدریسات ثانوی وزارت معارف بود .در مآمسئولیت نشرات 
سایر مطالب مربوط به  شپزی، دوخت و دوز لباس، تربیه کودکان وآبانوان در رابطه به بهداشت بدن، امور منزل، 

 و زنده گی خانواده گی بنشر میرسید خانم ها
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 : مجله کندهار  -۱۰۴
 .ع افغان تاسیس و اغاز به نشرات نمودطلو خورشیدی ازطرف موسسه نشراتی ۱۳۳۹مجله دوماهه کندهار به سال 

ً آنگارنده گی  به زبان پشتو بود . مقاالت نویسنده گان، ادبا و  نرا محمد ولی زلمی به عهده داشت. مطالب مجله عمدتا
 شاعران قندهار و چند والیت همجوار ان درمجله به چاپ میرسید. روی همرفته مجله کندهار

 .خوردار بوداز کیفیت خوب نشراتی و طباعتی بر
 

 : بدنی روزنه  -۱۰۵
کابل مجوز نشر را  پوهنتونخورشیدی به صاحب امتیازی ریاست  ۱۳۳۹مجله بدنی روزنه یا تربیت بدنی به سال 

 .از مراجع مربوطه حاصل نمود
ن دوکتور محمد عمر وروگ نام برده شده است. مجله هرماه یکبار نشر میشد. مطالب ان درمحور ورزش آموسس 

 .ت بدنی جوانان بودوتربی
 .خبر های ورزشی از داخل و خارج کشور نیز دران انعکاس می یافت

 

 :نهړیڅ اقتصادی  -۱۰۶
 پوهنتونخورشیدی به صاحب امتیازی فاکولته اقتصاد  ۱۳۳۹به سال   نهړیڅمجله بررسی های اقتصادی یا اقتصادی 

 .گی انرا غالم محی الدین امین نوابی به عهده داشتندکابل تاسیس شد. مدیریت مسئول مجله را محمد انور و نگارنده 
 مجله هر سه ماه در بیشتر از پنجاه صفحه منتشر میشد . مقاالت و مطالب مجله عمدتا به قلم استادان فاکولته اقتصاد،

  .منابع خارجی بود ثارعلمیآیا ترجمه 
 در نوشتن پایان نامه های تحصیلی محصلینرای ب این مجله از محتوا و کیفیت عالی برخور دار بوده منع وماخذ خوبی

 .و کنفرانسهای صنفی انان دانسته میشد
 

 : افغان نساجي - ۱۰۷
خورشیدی در شهر کابل از طرف ریاست عمومی نساجی افغان به  ۱۳۳۹جریده پانزده روزه نساجی افغان به سال 

 .غاز به فعالیت نشراتی نمودآنگارنده گی عبدهللا علی تاسیس و 
جریده در ابتدا با ماشین گستدنر زیر چاپ میرفت اما به مرور زمان با کیفیت طباعتی بهتر و طبع حروفی نشر و 

مربوط فعالیتهای تولیدی و تجارتی رباست نساجی افغان بوده تغیرات و تبدالت هیات  توزیع میشد.مطالب جریده
در بخشهای مرکز و والیات نیز درصفحات جریده ان ریاست  رئیسه نساجی با تبدالت ومقرری مامورین بلند رتبه

 .گزارش می یافت .باقی مطالب مجله را اعالنات تجارتی سایر شرکت ها ومطالب پراکنده تشکیل میداد
 

 : افغانستان آریانا  -۱۰۸
خورشیدی درشهر کابل از طرف وزارت اطالعات و کلتور به نگارنده  ۱۳۴۰ریانا به سال آمجله وزین افغانستان 
 .تاسیس و به نشرات آغاز کرد گی محمد خالد روشان

مطالب و مقاالت ان مشتمل بود ازبخش های مختلف تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، شعر و ادب قدیم و معاصر، مکان های 
باور ها وسنن مردم و مناطق مختلف کشور . روی همرفته میتوان این مجله را که هرماه  دیدنی، عرف وعادات،

 .مجالت خوب و قابل خوانش به شمار اوردمنتشر میشد از 
 

 : یوهډ  -۱۰۹
خورشیدی به مدیریت مسئول غالم حبیب نوابی در شهر شبرغان مرکز والیت جوزجان  ۱۳۴۰یوه به سال ډجریده 

 .منتشر شدتاسیس و
زجان در اواخر دوره سلطنت بر اثر تقاضا و پافشاری وکالی جوزجان در شورای ملی نام جریده از دیوه به جو

 ۱۳۴۵این مخلص وطن دو دوره کاری بار اول به سال  .تعدیل و نشرات ان هم از جریده به روزنامه ارتقا یافت
در دوره اول کار من قطع خورشیدی مسئولیت نگارنده گی این روزنامه را به عهده داشتم  ۱۳۵۲ وبار دوم به سال

 .ت اهل قلم ان والیت میسر شده باشدروزنامه بزرگتر ساخته شد تا امکان بیشتری برای چاپ مقاال
 

 : کابل تامیز  -۱۱۰
ری صباح الدین محرژانس باختر به سرآخورشیدی از طرف ریاست  ۱۳۴۰روزنامه انگلیسی کابل تامیز به سال 

 . تاسیس و انتشار یافت خلیل کشککی ونگارنده گی سید
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خورشیدی در چوکات اژانس  ۱۳۳۵میباشد که به سال این روزنامه در حقیقت ادامه کارنشریه دیگری بنام باختر نیوز 
  .باخیر فعالیت نشراتی داشت

ده دالر ن پانزآبین المللی بودند . وجهه اشتراک  بیشتر مشترکین روزنامه سفارت های خارجی مقبم کابل وموسسات
 .در یکسال تعیین شده بود

 

 :جغرافیه  -۱۱۱
ابل ک پوهنتونتاریخ و جغرافیه فاکولته ادبیات  پارتمنتیز طرف دخورشیدی ا ۱۳۴۱مجله شش ماهه جغرافیه به سال 

 .تاسیس و اجازه نشر یافت د بهاالدین مجروحیبه مدیریت مسئول غالم جیالنی عارض و اهتمام شهید پروفیسور س
ین مجله بدون تردید ا.در مجله مقاالت علمی و تحقیقی استادان بخش جغرافته و تاریخ فاکولته ادبیات بنشر میرسید 

و ساختار سیاسی ،اقتصادی  را میتوان در قطار نشرات ارزشمند و مفید برای جوینده گان معلومات علم جغرافته
 .جهان به شمار اورد

غاز دهه دموکراسی آخورشیدی یعنی  ۱۳۴۳خورشیدی به بعد الی تدوین قانون جدید مطبوعات به سال  ۱۳۴۱از سال 
م تحول عمده در ساحه مطبوعات و نشرات اعم از دولتی و خصوصی رونما که در باره ان بحث خواهد شد، کدا

  .زاد پا به میدان نگذاشتندآنشده، نشریه های جدید دولتی ونشریه های 
 .....ادامه دارد
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