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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۲۴/۰۱/۲۰۲۱              سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 دوم قسمت

 

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

 

خورشیدی و در دوره تصدی محمد نادر شاه بر ریاست تنظیمیه سمت  ۱۲۹۸به سال  :نشریه اتحاد مشرقی  -۶

مشرقی در شهر جالل اباد به سر دبیری مولوی برهان الدین کشککی تاسیس یافت. ابتدا هر پانزده روز یکبار با 
به بعد به  ۱۳۱۸به زبان فارسی طبع میگردید از سال  زرد و سبز با چاپ سنگی و کامالً  کاغذ های رنگه، سرخ،

  .ن هم بمرور زمان ازفارسی به پشتو تغیر کردآروزنامه ارتقا یافته و نامش نیز به ننگرهار و مطالب 
 

الی ختم جنگ سوم افغان و انگلیس و برسمیت شناختن استقالل  ۱۲۹۸این نشریه از ماه ثور  نشریه ابالغ: -۷

کشور توسط دولت برطانیه در یک صفحه همه روزه انتشار می یافت . در این نشریه اخبار فتوحات ارتش و قوتهای 
  .مردمی در جبهات جنگ گزارش می یافت بعد از چند ماه محدود فعالیت ،از نشر باز ماند

 

بخش طبع سنگی ماشین خانه کابل  در در شهر کابل و ۱۲۹۸این نشریه هم به سال  معارف:نشریه معرف   -۸

به هدف تشویق دانش اموزان  و اهل معارف، شاگردانمقاالت و دست نوشته های  به طبع میرسید. در این نشریه از
 .به هنر نویسنده گی استفاده میشد

السراج هفته ای یکباربا چاپ سنگی به سردبیری میر  خورشیدی در شهر جبل۱۲۹۹به سال  :ستاره افغان  -۹

غالم محمد الحسینی منتشرمیشد حق االشتراک ساالنه در والیات شمال دو روپیه و چهار پیسه ، در دیگر والیات 
 .چهار روپیه بوده

 

خورشیدی در شهر کابل بشکل مجلد با تعداد صفحات زیاد هر ماه یکبار به  ۱۲۹۹به سال  :نشریه افغان  -۱۰

سر دبیر ان پاینده محمد فرحت و دبیر ان محمد جعفر خان بوده اند. قیمت  .زبانهای فارسی و پشتو انتشار می یافت
 .هر نسخه ان دو پیسه تعین شده بود

 

سید محمد سلیم اغاز به فعالیت  مدیریت مٔسولابتدا به شکل جریده هفته وار به  ۱۲۹۹به سال  امان افغان:  -۱۱

این  .نشراتی کرد چندی بعد به سر دبیری عبدلهادی داوی با قطع و صحافت بزرگتر و بهتر به روزنامه ارتقا یافت
 .باز ماندخرین روز های سلطنت شاه امان هللا منتشر میشد وبا سقوط دولت او از نشر آروزنامه تا 

 

عبدهللا قانع هروی در شهر  مدیریت مٔسولخورشیدی به شکل جریده هفتگی به  ۱۲۹۹به سال  :اتفاق اسالم  -۱۲

نشرات ان به فعالیت های  ۱۳۰۲غاز به فعالیت نشراتی کرد .از ماه قوس آهرات با چاپ سنگی در چهار صفحه 
سلجوقی اختصاص یافت و نام نشریه نیز به)فریاد( عوض صالح الدین  مدیریت معارف هرات به سرپرستی استاد

عبدهللا قانع به نشراتش  مدیریت مٔسولبار دیگر به همان نام اولی یعنی اتفاق اسالم و به  ۱۳۰۷در ماه میزان  شد.
این نشریه را شخصیتهای نامدار فرهنگی همچو استاد صالح الدین سلجوقی، غالم سرور  مدیریت مٔسول ادامه داد.

محمد کریم  میر محمد عثمان حسینی پریشان، ویا، محمد هاشم پردیس،)میوندوال(، منشي عبدالکریم احراری،ج
 میر عبدالعلی شایق هروي، محمد علم غواص، میر امین الدین انصاری انصاری، احمد شاه هاشمی، سید صدیقی،

جاهد به عهده داشتند.این نشریه در دوره میر غالم محمد حسینی عبدالکریم م حبیب الرحمن جدیر ، عبدلواحد نافذ،
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حاکمیت حبیب هللا کلکانی بعد  سر دبیری محمد هاشم میوند وال ازهفته نامه به روزنامه ارتقا یافت. در دوره نه ماهه
  .از نشریه حبیب االسالم دومین نشریه که در سطح کشور منتشر میشد اتفاق اسالم در هرات بود

 

 مدیریتخورشیدی در شهر کابل به شکل جریده هفتگی در هشت صفحه به ۱۳۰۰در اول حمل سال  ارشاد النسوان:

 الف(-ر ( مخفف نام همسر محمود طرزی و)ر -غاز به نشرات کرد.) الفآ الف(-ر( و دبیری)ر-)الف مٔسول
قلمی محمود  نشریه تحت سرپرستی و حمایت مخفف نام روح افزا طرزی دختر محمد زمان خان طرزی ذکر شده این

ن مربوط به بانوان و آ ن منظم نبوده و باوقفه ها همراه بوده بیشتر مطالبآمیداد اما نشرات  طرزی به فعالیت ادامه
 .نشرات این نشریه نیز برای همیش خاتمه یافت امور مربوط به انها بود.با سقوط دوره امانی

 
 ادامه دارد...

 
 سعدی سلجوقی

 مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان در روند تاریخ, قسمت سوم
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