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

 
 

 ۰۶/۰۳/۲۰۲۱            سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 قسمت ششم 

 

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

 

 :مجله بلدیه هرات  -۳۸
یس مجله ادبی هرات در ماه خورشیدی همزمان با تاس ۱۳۱۱این نشریه به سال 

حوت به حیث ارگان نشراتی ریاست بلدیه هرات درچهل صفحه به نگارنده گی 
ات وارد مسئول میرزا عبدهللا احراری و اهتمام شیر علی قانون در شهر هر

. ریاست بلدیه هرات بعد از بلدیه کابل از فعالترین خانواده مطبوعات کشور شد
دانی و تطبیق برنامه های زیر بنایی بوده و سمت باآبلدیه های کشور در بخش 

یان زاد و مستقیم شهرآریاستش انتخابی بود که هر چهار سال یکبار بر اساس رای 
در زمان تاسیس این نشریه مرحوم عبدالغنی خان تصدی ریاست .انتخاب میشد 

 .بلدیه هرات را به عهده داشت
 

 :سالنامه افغانستان -۳۹
خورشیدی در زمان سلطنت محمد نادر  ۱۳۱۱ن به سال اساس سالنامه افغانستا

به امر و هدایت خودش در شهر کابل گذاشته شد. نشر سالنامه تحت نظر مستقبم 
نادر شاه صورت میگرفت . در سالنامه افغانستان فعالیت ها و انکشافات ، 

سیاسی کشور انعکاس مییافت .هیات تحریر ان  و فرهنگی، اقتصادی،ساختمانی
-عبدالرحمن پژواک  -کابل بودند که از جمله ذوات اتی را میتوان بر شمرد. سید قاسم رشتیا  انجمن ادبیاعضای 

  .( مید غالم محمد غبارهاشم میوند وال)پردیس -رشید لطیفی  -برهان الدین کشککی
غانستان به نامه افدر سالهای بعد متکی بر سیاست تعمیم زبان پشتو و جانشینی واژه های پشتو به عوض فارسی ،سال

 .د افعانستان کالنی( تغییر اسم یافت)
 

 :انجمن ادبی کابل  -۴۰
خورشیدی در شهر کابل از وزارت معارف مجوز فعالیت را دریافت و به فعالیت فرهنگی آغاز کرد.  ۱۳۱۱به سال 

برای  جمع شده اننویسنده گان، شاعران و فعاالن فرهنگی کشور با تشکیل این انجمن بدور  بیشترین سخنوران ،
به یادگار گذاشتند در این راستا ذوات اتی را میتوان برشمرد.  انکشاف فرهنگ و ادب کارهایی ارزشمند ادبی از خود

صدیق هللا  -محمد امین خوگیانی  -احمدهللا کریمی  - سرور گویا -شایق جمال   -ابراهیم صفا -استاد عبدالحق بیتاب 
قیام  - احمد علی کهزاد - محمد عثمان صدقی -رشید لطیفی  - پژواک (ارمانجن)گل پاچا الفت عبدالرحمن  -رشتین

 وعده دیگری  -ابراهیم خلیل -میر غالم محمد غبار -خلیل هللا خلیلی، -عبدالحی حبیبی   -عبدالروف بینوا - الدین خادم
 . از فضال و اندیشمندان

ارزشمند این انجمن به حساب  نتایج کار مثمر و زدایره المعارف افغانستان ا مجله کابل ، نشر سالنامه افغانستان ،
خورشیدی انجمن ادبی کابل و انجمن ادبی قندهار براساس سیاست جدیدی  ۱۳۱۶سال  بعد از گذشت مدتی به میاید.

 ن بحیث زبان اول عموم شهروندان کشور روی دست گرفته،آکه دولت در قبال بسط و توسعه زبان پشتو و تثبیت 
 .رهنگی جدیدی بنام پشتو تولنه عرض وجود کرد و انجمن ادبی کابل به اوراق تاریخ جا گرفتشده واحد فمدغم  بود
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 :مجله پشتو  -۴۱
ه چهل و گاهی تا پنجاه صفح خورشیدی از طرف انجمن ادبی پشتو)دپشتو ادبی تولنه( در شهر کابل در ۱۳۱۲به سال 
 .رونق چاپ یافتعثمان خان بارکزایی رئیس انجمن پشتو تاسیس و  ی محمدمحرربه سر

ن در کابل شش و در والیات هشت آساالنه  ماه یکبار منتشرمیشد.وجهه اشتراک بزبان پشتو بوده و هر مجله کامالً 
 .گشت ن نهاد مدغمآبا تاسیس پشتو تولنه این نشریه در بخش نشراتی  افغانی تثبیت شده بود. بعداً 

 

 :نجات  -۴۲
امانی( خورشیدی از طرف لیسه نجات ) ۱۳۱۵بق ماه اسد سال میالدی مطا ۱۹۳۷نجات در ماه اگست سال  جریدهٔ 

 پشتو و -ن به سه زبان فارسیآانتشار یافت .جریده هر ماه یکبار انتشار می یافت و مطالب 
 .المانی نوشته میشد

 

 :تاسیس ریاست مستقل مطبوعات  -۴۳
هاشم میتوان نقطه عطف و  خورشیدی و در زمان صدارت محمد ۱۳۱۸تاسیس ریاست مستقل مطبوعات را به سال 

 .وردآغاز تحول بنیادی در مطبوعات افغانستان به حساب آسر 
این اداره به ابتکار و پیشنهاد محمد نعیم وزیر معارف که سمت معاونیت صدارت را هم به عهده داشت و منظوری 

معارف ، داخله و  ن مطبوعات کشور مرکزیت واحدی نداشته وزارتآ اعظم تاسیس یافت قبل ازمحمد هاشم صدر
گاهی هم اداره استخبارت ) ضبط احواالت( ناظم امور نشراتی و مطبوعات بودند. با تاسیس ریاست مستقل و انتصاب 

ن ، روح تازه ای به پیکر مطبوعات خواب رفته کشور دمیده شد ایجاد مرکزیت آاستاد صالح الدین سلجوقی در راس 
 عبالرحمن –مثل سرور گویا  زمودهآکار  کب از شخصیتهای ادیب ومطبوعات و تعین تیم کاری مر واحد برای

قدیر  -احمد علی کهزاد -محمد عثمان صدقی -رشید لطیفی  -قاسم رشتیا  سید –هللا کریمی  احمد –)ارمانجن( پژواک 
الروف عبد -گل پاچا الفت  -صدیق هللا رشتین   -برشنا عبدالغفور -محمد امین خوگیانی -برهان الدین کشککی  -تره کی

یافته وقت انجام ن نآهای زیادی را که تا  توانست که کار طی مدت کمی از تاسیس این اداره ، عبدالحی حبیبی ، -بینوا
بود به انجام رسانیده با نو اوری ها در عرصه نشرات ، ایجاد رادیوی سرتاسری بعوض رادیو کابل، تاسیس اژانس 

فیت روزنامه ها و مجالت از لحاط کیفیت ، کمیت ،محتوا و خبررسانی ، تقویت روزنامه های والیات ،تغییر کی
تدویر  انجمن های ادبی ، موزی ، کلوپ های ادبی درسطح کشور، تیاتر ها وآطباعت، تاسیس کورس های سواد 

ل بخاطر تقویت هنر تیاتر و در نظر گرفتن جوایز یتدویر کورس های هنر تمث کورس های فن خطابه و تربیه نطاقان،
موسیقی و سایر بخش های فرهنگی، ریاست مطبوعات به کانون  -تمثیل -هنری -ثار ادبی آبرای بهترین مطبوعاتی 

جنبش های فکری و فرهنگی مبدل شود. به گفته مرحوم رشتیا ،ریاست مستقل مطبوعات تحت ریاست استاد صالح 
در ها و شخصیتهای مهمی چون، ی نامید که ککتبمالدین سلجوقی و تیم کاری نخبه گان فرهنگی او را میتوان 

احمدهللا کریمی، قدیر تره کی ، رشتین،  احمد علی کهزاد ، محمد عثمان صدقی، قای رشتیا،آعبدالرحمن پژواک، خود 
الفت ، میوندوال، خادم ، بینوا، و برشنا از این دبستان بهره ها گرفته ،با استفاده از اندوخته های شان خدمات 

 .نگ و ادب کشور ایفا نمایندارزشمندی در غنا مندی فره
 

 :اژانس خبر رسانی باختر -۴۴
شت. ن تعیین گآدر چوکات ریاست مستقل مطبوعات تاسیس و عبدالرشید لطیفی به مدیریت  ۱۳۱۸اولین بار به سال 

افت یژانس باختر مسما شده به ریاست ارتقا آدر ابتدا بدون پسوند باختر صرف بنام مدیریت اژانس یاد میشد بعد ها به 
در سالهای بعد نماینده گی های اژانس باختر در چوکات مدیریت های مطبوعات والیات بزرگ مثل کندهار، ننگرهار، 
هرات و بلخ گشایش یافت تا اخبار داخلی را روزانه بمرکز گزارش دهند .اما نبود امکانات تخنیکی برای دریافت و 

 ۱۳۳۶بوالیات وبرعکس مشکل اصلی نماینده گان اژانس بود. چنانچه این بنده هللا که از سال ارسال اخبار از مرکز 
خورشیدی نماینده اژانس و محرر روزنامه اتفاق اسالم بودم بخاطر نداشتن رادیو شبها از بلند گوی سر  ۱۳۴۰الی 

امه خالصه نویسی کرده بعدا چهار نزدیک خانه اخبار ساعت هشت شب را روی تریشه های اضافه برش کاغذ روزن
تا نیمه شب انرا به تفصیل مینوشتم و پای پیاده فاصله چند کیلومتر تا مطبعه را طی میکردم تا خبر های تازه در 
روزنامه صبح بدسترس مطالعه کننده گان رسیده باشد البته این ابتکار شخص خودم بود .در سایر والیات خبر ها را 

فت کاپی میکردند .در همان دوران محمد داود راز یک یا دوهفته بدسترس قرار میگبعد از روزنامه های مرکز که 
مد و در استدیوم هرات برای شهریان سخنرانی کرد . من به همان شیوه خالصه نویسی بیانیه آصدراعظم به هرات 

هم موجود نبود، محمد  نوقت دستگاه ثبت اواز حتی در رادیو کابلآاو را جمعبندی و در روزنامه به چاپ سپردم. 
داود با مطالعه روزنامه خواسته بود تا تهیه کننده راپورتاژ را ببیند.وقتی مرا به نامبرده معرفی کردند امر خرید 
یکپایه رادیو را طور تحفه برایم صادر و قلم نوک طالی شیفر خودش را همانجا بمن اعطا کرد. بعد ها با توسعه 
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ایپ مدرن ساخت المان در تمام نماینده گیهای والیات نصب و کار خبر نگاران را های تیلی ت اژانس باختر دستگا
  .تسهیل نمود

 

 :رادیو افغانستان - ۴۵
خورشیدی اداره بنام نشرات رادیو در چوکات ریاست مستقل مطبوعات تحت مدیریت عالم سرور  ۱۳۱۸به سال 

گاه های کهنه و فرسوده با ساحه برد محدود که گاهی حتی ن نشرات رادیویی با استفاده از دستآگویا ایجاد شد .قبل از 
در بعضی نقاط شهر کابل قابل دسترس نمی بود، صورت میگرفت اما با تاسیس ریاست مستقل مطبوعات دستگاه 

ل و موج کوتاه برای رساندن امواج به والیات از کمپانی های المانی بهای قدرتمند تر پخش موج متوسط برای کا
 .منطقه یکه توت نصب وفعال گردید درخریداری و 

واز بصورت زنده آ.نشرات رادیو نسبت نبودن دستگاهای ثبت  استدیو های رادیو در منطقه پل باغ عمومی اعمار شد
از طرف اداره ضبط احواالت دولت تحت کنترول و مراقبت قرار داشت.  صورت میگرفت و از همین لحاظ شدیداً 

 ه و نصب بلند گو ها در مناطق مرکزی و مزدحم شهر هااه های اخذه و تقویت کننددر والیات کشور با نصب دستگ
  .واز رادیو بگوش مردم رسانده میشدآ

 بودند نشرات رادیو به تناسب سایر بخش هایی اینکه بیشترین تعداد شهروندان کشور از نعمت سواد بی بهرهنسبت 
ساعات نشر پروگرامهای رادیو توان خرید رادیو نداشتند در ی که انهای .استقبال مردم واقع شد فرهنگی بیشتر مورد

صدای  ر راه ها و مناطق مزدحم جمع شده با تعجب و عالقمندی به موسیقی وهای نصب شده در چها زیر بلند گو
 دتی،عقیرو ریاست مستقل مطبوعات به مقصد تنویر اذهان برنامه های مفید دینی،  اواز خوانان گوش میدادند.از همین

 رادیویی، درامه های رادیویی ،برنامه قران، عظیم الشان ، تشریح و تحلیل احادیث شریف ،مجله هایی ترجمه تفسیر و
رساند که در خواری و برنامه تفریحی را از طریق رادیو به نشرمی  تهای انتقادی، بخاطر مبارزه با فساد و رشو

  .خودش ایفا کرد ر زمانجهت بیداری و تنویر افکار عامه نقش مهمی را د
بعد ها برای نشرات رادیو تعمیر جدید ی در جوار ریاست هوانوردی اعمار و با دستگاه های جدید و مدرن تری 

الی ۱۳۴۰مجهز شد که نشرات ان روی موج کوتاه تا کشور های همجوار هم میرسید نگارنده این یادداشتها از سال 
 . مسئولیت برنامه ما وشنونده گان رادیو افغانستان را عهده دار بودخورشیدی امریت بخش پروگرامها و  ۱۳۴۱

 

 :افغان اکادمی- ۴۶
این اداره قبل ازان هم موجود  .جز تشکیل اداره نو تاسیس ریاست مستقل مطبوعات درنظر گرفته شد ۱۳۱۸به سال 

به امر شاه امان هللا به  (م)پشتو مرکهدر زمان سلطنت شاه امان هللا انجمنی بنا ۱۳۰۱بود گفته میشود که ابتدا به سال 
خورشیدی با انجمن ادبی کابل و قندهار  ۱۳۱۶به سال  ریاست مولوی عبدالسمیع عرض وجود کرده بود این نهاد بعداً 

مدغم شده نهاد جدیدی بنام پشتو تولنه را تشکیل داد . چند سال بعد از تشکیل وزارت مطبوعات جدا و در تشکیل 
به شکل اداره مستقل دارای اساسنامه بنام افغان اکادمی و نهایتا  ۱۳۳۴گرفت باالخره به سال وزارت معارف جا 

 .اکادمی علوم افغانستان فعالیتش را ادامه داد
 

 :انجمن تاریخ -۴۷
کهزاد مورخ نامور کشور تاسیس یافت.  علی در چوکات ریاست مستقل مطبوعات به ریاست احمد ۱۳۲۱به سال 
ریانا به حیث ارگان نشراتی انجمن که به زبان هایی آمجله  .د ،درچوکات پشتو تولنه فعالیت داشتن این نهاڼقبل از 

همین مجله هر سه ماه یکبار به زبان هایی  .و پشتو نشر میشد، یکی از با کیفیت ترین نشریه های کشور بود دری
یخی علمی و نار -ثار زیاد آر دوره فعالیتس فرانسوی از طرف انجمن تاریخ انتشار می یافت انجمن تاریخ د -انگلیسی

 .تحقیقی ارزشمندی را ازخود به یادگار گذاشت -اثر نویسنده گان نامور کشور به نشر رسانده گنجینه علمی
انجمن تاریخ تا زمان ایجاداکادمی علوم افغانستان جز تشکیل وزارت اطالعات وکلتور بود اما با با ایجاد اکادمی علوم 

 می پیوستبه ان اکاد
. 

 ....ادامه دار
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