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

 
 

 ۲۶/۰۱/۲۰۲۱            سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 قسمت چهارم

 

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

 

در زمان  یدیخورش ۱۳۰۰به سال  اول بار اصالح هینشر اصالح: - ۲۰

 تیوقت مرکز وال نآدر شهر خان اباد که  قطغن تیبر وال نادر محمد یتصد
 ریود زداده ب شیبرا یکه دولت هند برتانو یها نیبه ماش هینشر افتی انتشار بود،

 الحنشرات اص سیپار به یدولت امان ریسف ثی.با تقرر موصوف بح رفتیچاپ م
 متوقف شد. 

 یو جنوب یشرق اتیوال محمد نادر و برادران به با امدن ۱۳۰۸بار دوم به سال 
ز محمد نورو محرریبه سر  نشر اصالح یهللا کلکان بیحب جهت مقابله با امارت

 از ایپکت یجاج شهرستان لیخ یعل هیدر ناح یمیسل حسن محمدخان و محرری 
 ربوطم لیستا کلیبا دستگاه چاپ س کباری هفته اصالح نوقتآ شد. گرفته سر

 :کردیدر صفحه اول ان جلب نظر م تیب نی. ارفتیچاپ م ریشخص نادر شاه ز
 

 میکن داریانست که خود را همه ب وقت
 میـکن اریوشش بسـن کـاصالح وط یپ

 
 یحکمران غازآو  یکلکان هللا بیحب . با سقوطشدیو پخش م عیتوز گانیطور را یاصالح در مناطق سرحد دهیجر

محمد  محرری به سر ۱۳۰۸بار به روز چهارم عقرب  نیاصالح به کابل منتقل و نشراتش سوم دهی، جرنادرشاه محمد
ن کوچکتر وبه شکل مجلد در آقطع  به بعد ۱۳۰۹ داس .از هجدهمشدیو دو بار در هفته نشر م دیتجد یمیحسن سل

 مستقل استیر سیبا تاس ۱۳۱۸. به سال افتیارتقا  به روزنامه ۱۳۱۱. به سال  افتییم انتشار دوازده صفحه
ً یشده و نها ریتصاو موفق به نشر یزنگوگراف یها نیماش تیو موجود مطبوعات  شش در یدیخورش ۱۳۳۹ سال به تا

 صالحا . نشراتشد لیتبد یدولت راژیمعتبر وپر ت یاز روز نامه ها یکیب ستون با شش و هر صفحه صفحه بزرگ
 یدیمدغم و روزنامه جد سیبا روزنامه ان دیشه قیشف یو صدارت محمد موس ظاهر محمد سلطنت ریاخ یدر سالها

 خلق یکتاورید میمدن رژآ کاریمحمد داود و رو یجمهور م( عرض وجود نمود که با سقوط نظاسیبنام ) اصالح ان
 .افتیخاتمه  هیو پرچم نشرات هر دو نشر

 

 قیشا هاشم محمد استادمحرری  سر معارف به از طرف وزارت یدیخورش ۱۳۰۳به سال  عرفان : نهیآئ - ۲۰

ه شده دچار وقف طباعت لیکمبود بودجه و وسا لیبعد نشراتش باعنوان شدن دال یوبه نشرات آغاز کرد اما مدت سیتاس
 محمدمحرری عرفان به مجله عرفان به سر  نهینام از آئ ریبا تغ ۱۳۲۹به سال  گرید بار از نشر باز ماند. تیدر نها

 یقیو تحق یمطالب علم یو حاو شدیمنتشر م کباری ماه مجله هر سه نیپا به عرصه فرهنگ نهاد.ا ریروشن ضم اکبر
 بود. هیو ترب میخصوصا در بخش تعل

 

 کشور انتشار اسقالل جشن مناسبت به یدیخورش۱۳۰۳در ماه اسد سالبار  نیاول هینشر نیا استقالل: دیع - ۲۱

 درج بود،: هیبر سرلوحه نشر تیب نی.اشدیم عیکننده گان جشن استقالل در پغمان توز اشتراک به و
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 پغمان نتیاستقالل گشته ز دیع باز
 سبب چوگل خندان ملت افغان زان

، یانکه با سقوط دولت ام افتی یم استقالل انتشار لیتجل مناسبت به هینشر نیا امان هللا شاه سلطنت دوره ریاخ تا
 .وستیپ خیهم به تار هینشر

 

 یاحمد راتب باق محرری کابل به سر درشهر یدیخورش ۱۳۰۶سحر به سال  میهفته نامه نس سحر: مینس - ۲۲

 .افتی یدوستون انتشار م یصفحه حاو و هر صفحه چهار در هینشر نیزاده وارد عرصه فرهنگ کشور شد. ا
 

به سال  یامان سهیل فعال موزانآ از دانش یکی نیجالل الد یبه نگارنده گ بنام)مکتب( یهفتگ دهیجر مکتب: - ۲۳

 سهیل اموزان دانش یمقاالت و دست نوشته ها هینشر نیدر ا نیغاز کرد. اآدر کابل به نشرات  یدیخورش ۱۳۰۶
 .افتیمعارف انتشار م نیها با مسئول صاحبهمعارف و م یشرفتهایو اخبار مربوطه به پ یامان
 

و  سیتاس سیان نیالد یمح محرری کابل به سر در شهر یدیخورش ۱۳۰۶در ماه ثور سال  :سیان هینشر - ۲۴

 هللا بی. در دوره حبشدیم عیو توز منتشر صفحه در دوازده کباری روز هر پانزده هینشر نیا غاز کرد.آ به نشرات
چهار صفحه نشراتش را از  در کباری یا هفته نادر محمد لطنتغاز سآبا  گرید بار شد متوقف نآ نشرات یکلکان

ت . نشراگشتیم عیتوز نیشش صفحه منتشر و به مشترک در روز و هر ارتقا روز نامه به ۱۳۳۹ سرگرفت. از سال
 داود محمد تیکار امدن جمهور یو با سقوط نظام سلطنت ورو افتیسلطنت محمد ظاهر ادامه  ریروز نامه تا اخ

 متوقف گشت. سینشرات ان
 

 ریم رزایممحرری  و نوروز محمد محرری به سر یدیخورش ۱۳۰۷ سال اسد ماه در نوروز: هینشر - ۲۵

شار انت کباریدو ستون هفته  یصفحه حاو هر یحروف چاپ با صفحه هشت دروارد عرصه نشرات کشور شد.  غالم ،
 .افتی یم
 

 روز نیو از اغاز ۱۳۰۷از سال  یهللا کلکان بیحب وار مربوط دوره امارت هفته دهیجر االسالم: بیحب - ۲۶

 .افتیموصوف در شهر کابل انتشار  یزمامدار یها
 یکشکک نیبرهان الد یمولو به عهده داشتند بعداً  سیان نیالد یهم مح یمحمد حسن، و مدت دیانرا س محرری سر

 و یتدیعق ،ینیاز مطالب د ریغ هینشر نیبه عهده داشت. در ا یهللا کلکان بیدوره امارت حب ریتا اخ انرا تیمسئول
 هینشر یشد. باسقوط امارت کلکان یمنتشر نم یگریو حکام ،مطلب د رانیمردم از ام اطاعت خصوصا یشرع احکام

 .وستیپ خیتار به زین

ه ب یهللا کلکان بیحب تیحاکم هیجبهه مقاومت بر عل جادیا هدف به ۱۳۰۷ سال به هینشر نیا اتحاد افغان: - ۲۷

محرری  به سر یسمت مشرق یچمکن در منطقه محمد نادر برادران یو شاه ول شاه محمود یو نظارت یمال تیحما
 و به زبان پشتو طبع یبا چاپ سنگ هیکرد. نشر اغاز نشرات بهبود،  یاز هند برتانو حسن خان که اصالً  فقوبی
 مصروف خدمت بود. یدراز یسالها هیمکتب حربمعلم  ثیبح نادرشاه حکومت خان در دوره حسن عقوبی. شدیم
 

 دارد..... ادامه
 

 سعدی سلجوقی
 مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان در روند تاریخ, قسمت پنجم
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