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

 
 

 ۱۸/۰۴/۲۰۲۱            سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 دومین بهار مطبوعات دهه

 هجری شمسی۱۳۴۳دموکراسی سال 
 سیزدهمقسمت 

 

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

 : پرچم  -۱۲۰
در شهر کابل بحیث ارگان نشراتی جریان دموکراتیک  هجری شمسی ۱۳۴۶ماه حوت سال  ۲۳پرچم به تاریخ  جریدهٔ 

از به غآخلق به صاحب امتیازی میر محمد اکبر خیبر و نگارنده گی سلیمان الیق با مجوز وزارت اطالعات و کلتور 
ن جریده آراتی این جریان فعالیت داشت که با توقیف ن جریده خلق به عنوان ارگان نشآفعالیت نشراتی کرد. قبل از 

 .مربوط شاخه دیگر این جریان وارد صحنه شد پرچم
دچار افراط گرایی و هنجار شکنی شده با نشر  جریده پرچم نیز همانند جریده خلق از آغازین روزهای نشراتی اش

ی دیربن جامعه همخوانی نداشت سبب تحریک های دینی، و سنت ها هایی که با عقاید ، باور مقاالت، تصاویر وشعار
میز علیه آمطالب توهین  احساسات خفته عقیدتی مردم گردید. اولین عکس العمل از جانب اهالی پنجشیر در مقابل نشر

غاز یافت و دومین اعتراض که به توقیف ان انجامید نشر مقاله ای به آاین جریده با برپایی اعتراضات خشونت بار 
 .بود ن به شخص نامبرده درود فرستاده شدهآرد تولد والدیمیر ایلیچ لینن رهبر انقالب اکتبر بود که طی مناسبت سالگ

شهر کابل و شاگردان مدارس دینی دست به اعتراض و اعتصاب زده خواهان  ن مقاله سبب شد تا امامان مساجدیا
کابل و مکاتب وحتی  پوهنتونرفته به محاکمه مسئولین جریده بشوند. دامنه اعتراضات از صحن مساجد فرا تر 

گرفتن حرکت های اسالم  ادامه اعتراضات و اعتصابات یاد شده بستری شد برای ظهور و نضج والیات رخنه کرد
 .سیاسی

 

 : شعله جاوید  -۱۲۱
م رحیصاحب امتیازی و نگارنده گی دوکتور عبدال درشهر کابل به ۱۳۴۷ماه حمل سال  ۲۶شعله جاوید به تاریخ  جریدهٔ 

تریبون  شعله جاوید هم شناخته میشد محمودی تاسیس یافت . این جریده بحیث ارگان نشراتی جریان دمو کراتیک نوین
خته پیکنگ شنا سیاست های چون جریان دموکراتیک نوین هواخواه اصول مائویزم و نشر مفکوره های مارکسیزم بود

انطباق با تیوری های مائو تسی تونگ برای رشد و توسعه  میشد در جریده نامبرده نیز بیشتر مطالب و مقاالت در
نشریه و جراید هواخواه ماسکو رقابت ها  ن اینیب اشد، به نشر میرسید. جوامع عقب مانده که همان انقالب دهقانی ب

 .ن بر اینآن میتاخت و گاهی آوجود داشت گاهی این بر  و مشاجرات نشراتی شدید
دین باور افغانستان و زیاده  نا دیده گرفتن شرایط عینی و ذهنی جامعه سنتی و عمیقاً جریده شعله جاوید هم از اثر 

همان سرنوشت جراید خلق و  مارکسیستی و خدا ناباوری با عکس العمل جامعه مواجهه شده به روی در تبلیغات
  .پرچم یعنی توقیف و مصادره روبرو شد

 

 : جریده ترجمان  -۱۲۲
درشهر کابل به صاحب امتیازی  هجری شمسی ۱۳۴۷م حمل سال ا اریخ سیطنزی ترچمان به ت جریدهٔ 

دوکتورعبدالرحیم نوین ونگارنده گی روزنامه نگار ورزیده و دانشمند، استاد علی اصغر بشیر هروی بعد از اخذ 
 .جواز، به فعالیت نشراتی پرداخت
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دی بین اقشار جامعه برای خودش فراهم این جریده یکی از موفق ترین جراید دهه دموکراسی بوده عالقمندان زیا
ساخته بود .با شخصیت خیالی به نام خمیر خان بخش های مختلف اداره دولت اعم از شورا، قضا، عدلیه وقوه اجرائیه 

 .را به نقد میگرفت . در کنار سرلوحه نشریه این جمله نظر خواننده را جلب میکرد
 .(است آزاده سلمانی اداره در اصالح سر وریش مضامین وارد)
 

 : صبا  -۱۲۳
ب امتیازی و نگارنده گی غالم حخورشبدی در شهر کابل به صا ۱۳۴۷صبا به تاریخ نزدهم ثور سال  آزادجریده 

نبی خاطر تاسیس یافت.جریده صبا یکی از گروه نشریه های معتدل بوده با نشر مقاالت انتقادی و ارائه پیشنهادات 
  .اصالحی عالقمندان زیادی داشت

 

 :کمک  -۱۲٤
شهر کابل به صاحب امتیازی و نگارنده  در هجری شمسی ۱۳۴۷کمک به تاریخ بیست و یکم اسد سال  آزادجریده 

 .گی محمد یعقوب کمک اجازه نشر دریافت کرد. جریده خط مشی خاصی را تعقیب نمیکرد
 

 : کاروان - ۱۲٥
کابل به صاحب امتیازی صباح الدین کشککی  در شهر هجری شمسی ۱۳۴۷جریده کاروان به تاریخ سوم سنبله سال 

از  مسئول نشریه ، یکه صاحب امتیاز و نگارندهئغاز نمود. از انجاآو نگارنده گی عبدالحق واله تاسیس و به نشرات 
نخبه گان فن روزنامه نگاری و از دانش کافی در این بخش بهره مند بودند جریده کاروان را بیکی از معتبر وموفق 

ه ها در سطح کشور مبدل ساختند . نشریه یاد شده از لحاظ کیفیت مطالب ، طباعت و تیراژ بلند ترین رتبه ترین نشری
نشریه کاروان بیانگر مفکوره لیبرالیزم و دموکراسی بوده ،لبه  .را میان نشرات دولتی و خصوصی حاصل کرده بود

داد را مورد نقد قرار می آنهادست چپی بود و ایدیالوژی و اندیشه های ی آنهاتیز تبلیغاتش متوجه جراید چپگرا و جری
نیز به  اآنه بیشتر مطالب کاروان در تردید و تقابل با مقاالت منتشره جراید خلق ، پرچم و شعله جاوید بود متقابالً 

ل در کاب آنهاهای  حمالت لفظی بر علیه کاروان پرداخته نشریه را به دریافت کمک مالی از منابع خارجی وسفارت
  .نیز راجع میشد آنهامتهم میکردند در حالی که عین همین اتهام به خود 

 

 : خیبر  -۱۲٦
کابل به صاحب امتیازی ونگارنده گی  در شهر هجری شمسی ۱۳۴۷خیبر به تاریخ نزدهم میزان سال  آزادجریده 

لرحمن هوسا یکی از روزنامه نگاران سابقه محب ا .غاز کردآمحب الرحمن هوسا امتیاز نشر دریافت و به فعالیت 
تحلیل گران مطبوعات،  .های دولتی را به عهده داشت دار کشور بود و مدت زیادی نگارنده گی بعضی روزنامه

 .طرز نشرات جریده خیبر را با گرایشات اسالمی و جانبدرانه از نهضت اسالمی مرتبط دانسته اند
 

 ځگهی  -۱۲۷
در شهر کابل به صاحب امتیازی و نگارنده گی منهاج  هجری شمسی ۱۳۴۷ست و دوم میزان به تاریخ بی ځجریده گهی
 .اجازه نشر دریافت کرد ځالدین گهی

. مقاالت و مطالب نشریه بیشتر جنبه سیاسی داشت و  مرتبط به نهضت اسالمی افغانستان دانسته میشد گهیځجریده 
ی چپی به شدت تبلیغ و ترویج میشد.منهاج الدبن ها ناطریق جری ن مقابله با اندیشه های الحادی بود که ازآهدف 
نوقت نزد مردم کابل نا آاقدام تروریستی مرموز با سالح اتوماتیک که تا  موسس و ناشر این جریده در یک گهیځ

هواخواهان او جریان چپ دموکراتیک خلق و سفارت شوروی را در این قتل  .شناخته بود در منزلش به قتل رسید
 .راز این قتل تا امروز هم سر به مهر باقیمانده خیل میدانستند اماد
 

 : جبهه ملی  -۱۲۸
امتیازی و نگارنده گی عبدالرب اخالق بر  به صاحب هجری شمسی ۱۳۴۷جریده جبهه ملی به تاریخ دهم قوس سال 

 .اساس اجازه نامه وزارت اطالعات و کلتور در شهر کابل تاسیس یافت
ابستگی سازمانی وسیاسی نداشت اما نشر مقاالت تند انتقادی ادارات دولت را بمنظور اصالحات جریده جبهه ملی و

 .تحت فشارقرارمیداد
 

 : پروانه  -۱۲٩
 به صاحب هجری شمسی ۱۳۴۷پروانه به تاریخ دوازدهم قوس  آزادجریده 
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 .غاز کردآامتیازی و نگارنده گی امان هللا پروانه در کابل تاسیس و به نشرات 
ً  ین جریده نیز وابستگی سازمانی به گروه های سیاسی نداشت اماا  .ت دولت را مورد نقد قرار میداداجرأ  عموما

 

 : هدف  -۱۳۰
شهر کابل به صاحب امتیازی غالم محمد  در هجری شمسی ۱۳۴۷به تاریخ بیست ویکم قوس سال  ،هدف آزادجریده 

زه نامه وزارت اطالعات و کلتور تاسیس شد.این جریده نیز رحیم مهربان بر اساس اجا اورمل و نگارنده گی محمد
  .قرار میداد شدید ت دولت را مورد انتقادبا نشرمقاالت تند اجرأ 

 

 : پکتیکا - ۱۳۱
و  ځدر شهر کابل به صاحب امتیازی شاه زمان وری هجری شمسی ۱۳۴۷پکتیکا به تاریخ بیستم حوت  آزادجریده 

 .ازه انتشار دریافت و به فعالیت اغاز کردنگارنده گی ستانکزی، اج
 .تکارنامه ادارات دولت را به نقد میگرف این جریده نیز وابستگی به جناح های سیاسی نداشته با نشرمقاالت انتقادی ،

 

 : سپیده دم  -۱۳۲
بامداد در شهر کابل به صاحب امتیازی سید محمد  هجری شمسی ۱۳۴۸سپیده دم به تاریخ نهم اسد سال  آزادجریده 

 .محمود فارانی و مسافر صادق تاسیس و به فعالیت نشراتی پرداخت - و نگارنده گی عبدالبشیر کبیر
 ً  .به نشر مقاالت انتقادی و مسایل اجتماعی میپرداخت جریده سپیده دم یکی از جراید بیطرف بوده که صرفا

 
 .........ادامه دارد
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