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

 
 

 ۲۵/۰۱/۲۰۲۱              سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 سوم قسمت

 

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

 

باد آخورشیدی در شهر خان  ۱۳۰۰به سال  :نشریه اتحاد خان آباد - ۱۳

 اً والیت قطغن تاسیس یافت. ابتدا هفته ای یکبار منتشر میشد. مرکز نشر جریده بعد
در نهایت مرکز .ن هم به اتحاد بغالن تغیر کرد آبه شهر بغالن صنعتی انتقال و نام 

ن به شهر بغالن جدید منتقل و نام ان نیر به اتحاد استقرار و به روزنامه ارتقا آچاپ 
ن میتوان مرحوم استاد محمد علم غواص و عبداللطیف نشاط آیافت. از سردبیران 
این نشریه را به عهده داشته  مدیریت مٔسولفدوی نیر دو دوره  .ملک خیل را یاد کرد

 .است
 

به سر دبیری  خورشیدی در شهر قندهار ۱۳۰۰به سال  ن:طلوع افغا  -۱۴

غاز به نشرات کرد.هفته وار در دو صفحه و سه ستون آصالح محمد خان تاسیس و 
با چاپ سنگی طبع می شد.در شماره های نخستین ، جریده با عالمت کاله بر باالی دو شمشیر و این بیت در پهلوی 

.بعد از نشر چند شماره نام نشریه به موید االسالم تغیر «بادهرکه اب از دم شمشیر خورد نوشش »نامش مزین بود
 ۱۳۳۹کرد اما مدتی بعد به همان نام قبلی طلوع افغان به نشراتش ادامه داد تا انکه به روزنامه ارتقا یافت در سالهای 

ً  انرا به عهده داشته. مدیریت مٔسولغا محمد کرزی آ ۱۳۴۱الی  بود که بمرور ن بزبان فارسی آمطالب  ابتدا قسما
 ً  .به زبان پشتو تعدیل یافت زمان تماما

 

بعد غاز به نشرات کرد .آی در شهر کابل از طرف وزارت حربیه شمس ۱۳۰۰به سال  :مجموعه اردوـ  ۱۵

 . خورشیدی نامش به مجله اردو تعدیل هنوز هم تحت نظارت وزارت حربیه قرار داشت ۱۳۱۰ها به سال 
 

این نشریه به سر دبیری  .ن نیز ماهوار ادامه داشتآنام نشریه مجله اردو وگاهی هم د اردو مجله تغیر و نشرات 
سیر ارتقایی را پیموده با بیشتر  فیض محمد عاطفی هروی در سالهای اخیر دهه دیموکراسی و جمهوریت محمد داود

 . تصاویر رنگی میشداز هفتاد صفحه بامطالب دلچسپ و مقاالت علمی منتشر با 
 

در شهر مزارشریف تاسیس و به نشرات آغاز کرد در اول جریده و در دوره  شمسی ۱۳۰۰به سال  :بیدار  -۱۶

مدت محدودی با تغیر نام ) رهبر اسالم( منتشر شده اما در نهایت با .سلطنت محمد ظاهر به روزنامه ارتقا یافت 
 .این رورنامه را بعهده داشت محررسر همان نام بیدار باقی مانده. فدوی مدتی 

 

ی مولوی محمد ابراهیم کاموی پدر ،محمد موسی شفیق محررخورشیدی به سر ۱۳۰۱به سال  االیمان: - ۱۷

سرخ رود والیت ننگرهار با چاپ سنگی پا  ولسوالیخرین صدراعظم دهه دموکراسی ، در قریه بابری آشهید ، 
 در ارتباط به مسایل دینی و عقیدنی و مسایل شرعی بود. بعرصه وجود گذاشت. مطالب و مقاالت این نشریه عمدتاً 

از اینکه  .این نشریه هم از جمله نشراتی بود که در دوره کوتاه حکمروایی حبیب هللا کلکانی به نشراتش ادامه میداد
 .ن ادامه یافته اطالع دقیقی در دست نیستآریخ نشرات تا کدام تا
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ی محررخورشیدی بحیث ارگان نشراتی وزارت مالیه افغانستان به سر ۱۳۰۲به سال  :جریده ثروت  -۱۸

اما اندکی بعد بخاطر نشر مقاله ای به قلم صالح الدین سلجوقی تحت  .استاد صالح الدین سلجوقی به نشرات آغاز کرد
ها و روحانیون با نفوذ منجر گردیده ،نشراتش برای مدت محدودی متوقف و  مال ها که به احتجاج مالعنوان نیمچه 

 .اجازه نشر یاقت بعداً 
 

 ۱۳۳۳در زمان سلطنت محمد ظاهر و صدارت محمد داود وتصدی عبدالملک خان بر کرسی وزارت مالیه به سال 
 .نرا علی اکبرشهرستانی عهده دار بودآی محررخورشیدی نام نشریه به پشتو )وته( تغیر یافت.در این زمان سر 

 

مولوی برهان الدین کشککی تاسیس  مدیریتخورشیدی ماه اسد در شهر کابل به  ۱۳۰۳به سال  :حقیقت  -۱۹

 .شد
 .نشریه مذکور یک روز در میان در چهار صفحه منتشر وتوزیع میشد

مطالب ان بیشتر سیاسی و در محور آزادیخواهی و مشروطیت  ن در مطبعه سنگی صورت میگرفت .مقاالت وآچاپ 
 .میچرخید

 .....ادامه دارد
 

 نگاری افغانستان در روند تاریخ, قسمت چهارم مطبوعات و روزنامه
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