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

 
 

 ۳۱/۰۱/۲۰۲۱            سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 قسمت پنجم

 

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

 

 :نهضت الحبیب  -۲۸
 حبیب هواخواهان از یکی بشیر محمد ی مولویمحررسر اباد به خان شهر در خورشیدی ۱۳۰۷سال  به نشریه این

سقوط امارت وی انتشار می یافت. در این نشریه خبر های داخلی  نشراتی نموده و تا اغاز به فعالیت هللا کلکانی
به حاکمیت حبیب هللا و مقاالت دینی ، عقیدتی به نشر  نفوذ بخصوص اخبار بیعت سران اقوام و روحانیون صاحب

 . میرسید
 

 : د کور غم  -۲٩
 سید به سردبیری اباد جالل شهر در خورشیدی ۱۳۰۸حبیب هللا کلکانی به سال  میتحاک به مخالفت در نشریه این

  نشر و توزیع میشد حسن وارد عرصه نشرات شد. نشریه بزبان پشتو
 

کلکانی  حبیب هللا امارت متحجرانه حرکات از اصالحات و پیشرفتهای دوره امانی و تقبیح در تمجید مقاالتی در نشریه
 .به منظور تحریک افکار عامه به قیام و مبارزه بر علیه او، انتشار میافت

 

 :غیرت اسالم  -۳۰

یب حب جالل اباد در تقابل با حاکمیت خورشیدی به سر دبیری عبدالحکیم در شهر ۱۳۰۸سال  غیرت اسالم به نشریه
 .نشر بازماندهللا کلکانی منتشرمیشد میشد.که با سقوط حاکمیت موصوف از 

 

 :حی علی الفالح - ۳۱
 به غالم میر محمد سر دبیری عدلیه به العلمای وزارت جمعیت طرف از خورشیدی ۱۳۰٩ سال به متدکره نشریه

با تغیر نام به ) الفالح( تحت نظر مالبزدگ  ۱۳۴٩ میشد . به سال چاپ مجله بشکل نشریه. . ماهانه اغاز کرد نشرات
 .تگابی انتشار یافت

 

 :جله ادبی هراتم - ۲۳
مجوز تاسیس  جهت اخذ صدیق محمد ریاست قاضی هیات از فضال، نویسنده گان و اهل ادب هرات به ۱۳۰٩به سال 

 مطبوعات امور نزمان برای تنظیمآسفر کردند. چون تا  به کابل معارف انجمن ادبی و انتشار مجله ادبی از وزارت
بود .اما با تاسف وزیر  کشور و فرهنگی نشرات امور متکفل رفوجود نداشت، وزارت معا جداگانه اداره و ارگان

تا انوقت در کابل وجود نداشته، از صدور مجوز انجمن ادبی هرات خود  انجمنی همچو اینکه دلیل به معارف وقت
 .داری کرد

تقاضای تاسیس انجمن ادبی  گردید ، فضال و فرهنگیان هرات مجدداً  تاسیس ۱۳۱۰ سال به کابل ادبی انجمن که وقتی
 ف وزارترمجوز آن از ط هجری شمسی ۱۳۱۱هرات را پیگیری کرده باالخره به سال  و مجلهٔ 
 .غاز کردآهرات به کار و فعالیت فرهنگی خودش  انجمن ادبی متعاقباً  صادر و معارف
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محمد صدیق  قاضی نگارنده گی در چهل صفحه به خورشیدی ۱۳۱۱اولین مجله ادبی هرات به تاریخ پانزده حمل 
چهارصد نسخه  هرات با تیراژ چهار باغ عمارت واقع دانش در چاپخانه هرات وارد عرصه نشرات کشور شد. مجله

 .چاپ و تشنه گان ادب و فرهنگ سیر آب میکرد
صفحه و گاهی با  ۱۳۰اشت گاهی با مجله ادبی هرات فراز و نشیب های را نسبت نداشتن منابع مالی پشت سر گذ

برای مدتی نسبت کمبود بودجه از نشر بازماند که باتالش محمد هاشم)پردیس(  ۱۳۲۲میشد به سال  صفحه منتشر بیست
 ..نشراتش دوام یافت میوندوال مجدداً 

تای کود الیفعالیتش  دولتی رسمی مجله و کلتور منظور و بشکل وزارت اطاالعات بودجه ان از طریق ۱۳۴۳سال  به
 .ادامه یافته و بعد از ان متوقف شد ۱۳۵۷مصیبتبار ثور 

 فخرالدین کاکا .صدیق محمد اند:قاضی بوده مجله ادبی هرات را عهده دار اشخاص اتی مسئولیت،انجمن ادبی و قسما
 عبدالروف  -حیرت عبدالعزیز - رجایی ابراهیم محمد  -شایق عبدالعلی میر ـ احراری عبدالکریم منشی سلجوقی
 -پردیس( میوندوال) هاشم محمد -گل احمد نور  -فراهی  عبدالرزاق - فکری سلجوقی عبدالروف - حسینی ضعیف

 توانمی را اتی ذوات مجله قلمی همکاران و ادبی عبدالغنی نیکسیر.از اعضای انجمن - سیف الدین مستمند سلجوقی
 :نامبرد

 علم محمد -بهره  عبدالواحد  -هللا رسا ذبیح - دالکریم احراریعب منشی  -پیر هرات زیارت حیدر متولی غالم میر
صفر علی  - هراتی شیرین سخن - حاذقه هروی - محجوبه هروی -طبیب جالل الدین  -کریم صدیقی محمد -غواص 

منشی  - سلجوقی فاضل صدیق محمد -سلجوقی  مطیع عمر محمد - دوست محمد عسکر - شیر علی قانون - امینی
 -سپاهی ابراهیم محمد - نورالدین مفلس  -غالم رسول نیکزاد - سعدالدین فیضی - بسمل ذبیح هللا  -غلجایی عبدالکریم

 – مولوی نصرالدین عنبری - عبدالکربم تمنا - حامد عبدالباقی حافظ  -طالع عبدالروف  -محمد حسینی عطا میر
-حفیظ هللا الیم  -غوریانی  دلیر - توفیق عبدالحسین  -مشعوف میرمحمد امین - عبدالرو ف فقیری - عبدالواحدنافذ
 علی -وقت  معارف رئیس محراب الدین -سرور جویا - میرعبدالعلی شایق -هاشم امید وار محمد -شهیر  محمد افَضل
ضیا حیدری و عده ای دیگر  - عبدالغفار بیدار - محمد ناصر طهوری - باشی منجم عبدالحسین - هروی اصغر بشیر

 .که نامهای شان در حافظه باقی نمانده
 

 :افغانستان  -۳۳
هر پانزده روز  هللا شاه امان خواهان نطرف خط دیورند از طرف هواآشهر الهور  در ۱۳۰٩سال  به نشریه این

 و مقاالتی محمد نادرشاه وجانبداری از شاه مخلوع امان هللا مطالب یکبار نشر میشد. نشریه در ضدیت با حکمرانی
د از نشریه بع وانمود شده. بوده مستعار اسم احتماالً  که خان تضی احمدمیداد. مسئول نشر ان کسی بنام مر را انتشار

 .مدت محدودی از نشر باز ماند
 

 :جشن نجات وطن  -۳۴
 سقوط امارت بمناسبت سالگرد خورشیدی در چهار صفحه به نکارنده گی شیر محمد خان ۱۳۱۰این نشریه به سال 

 .منظور منتشر میشد تا اینکه نشراتش توقف یافت همین سال به یافت . چند انتشار حبیب هللا کلکانی در شهر کابل
 

 :مجله اقتصاد  -۳۵
 یاحمد سید سلطان گی به نگارنده کابل ریاست اتاقهای تجارت در شهر خورشیدی از جانب ۱۳۱۰این نشریه به سال 

به زبانهای فارسی و پشتو وارد خانواده مطبوعات کشور شد. شش صفحه اخیر ان به زبان انگلیسی اختصاص یافته 
 .بود
 

 :صحیه مجوعهٔ  - ۳۶
به نگارنده گی رشید لطیفی تاسیس شد.ابتدا با ماشین  کابل شهر در صحیه وزارت جانب از خورشیدی ۱۳۱۰ سال به

ها  وقفه ن باا نشرات .فحه وقطع جیبی هر پانزده روز یکبار منتشر میشدص ۵۶حروفی در  با ماشین گستدنر و بعداً 
شکل مجله ماهانه به نگارنده گی لطیف  به ۱۳۳۸شده تا اینکه به سال  عرضه ادامه یافته گاهی هم بنام روغتیا چاپ و

 .یع شدده گانش توزتحقیقی بنام روغتیا زیری به خوانن - طوفان ملکیار با طبع وصحافت بهتر و مقاالت علمی احمد
 

 :مجله کابل  -۳۷
غاز به آانور بسمل تاسیس و  محمد کابل به نگارنده گی ادبی انجمن طرف از خورشیدی ۱۳۱۰جوزای سال  ماه در

 کابل جلهم مطبوعات تاسیس ریاست مستقل با که میرسید برگ تا شصت صفحاتش تعداد نشرات کرد.در سالهای اول
شور ک غاز وبا نشر مقاالت تحلیلی و علمی در بخش زبان بیکی از نشریه های معتبر ادبی درسطحآ نآ ارتقایی سیر

 . .و منطقه مبدل شد

mailto:maqalat@afghan-german.de

