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

 
 

 ۱۱/۰۳/۲۰۲۱            سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 قسمت هفتم

 

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

 

 :پشتون ژغ - ۴۹
به  به حیث ارگان نشراتی رادیو افعانستان ۱۳۱۹مجله پشتون ژغ به سال 

به قطع  .ابتدا نگارنده گی غالم حبیب نوابی تاسیس و به نشرات آغاز کرد
بعد ها با مدیریت محمد ناصر  کوچک و هرپانزده روز یکبارنشرمیشد،

تبدیل شده و هر ماه یکبار طهوری بیکی از موفق تر ین نشریه های کشور 
ت حزب دموکراتیک خلق نام ان به آواز تغییر یمنتشر میشد.در زمان حاکم

  .نمود
 

 : ورانگه - ۵۰
پکتیا  خورشیدی در شهر گردیز مرکز والیت ۱۳۲۰نشریه ورانگه به سال 

به روزنامه  ز به نشرات کرد. نشریه ابتدا جریده پانزده روزه بوده بعداً اغآ
 .ارتقا یافت. اولین نگارنده مسئول نور محمد پوونده معرفی شده

 

 :ریانا دایره المعارفآانجمن  - ۵۱
از طرف انجمن ادبی کابل و بعد ها پشتو تولنه کار های مقدماتی بخاطر تدوین دایره المعارف  با وجودیکه قبالً 

ً آ خورشیدی در تشکیل ریاست مستقل مطبوعات  ۱۳۲۱به سال  غاز شده بود، اما انجمن اریانا دایره المعارف رسما
به منظور نگارش اولین دایره المعارف افغانستان تاسیس شد. با این وجود اولین شماره دایره المعارف به 

خورشیدی به  ۱۳۴۸ -۱۳۴۱ -۱۳۳۵ -۱۳۳۰ن به سالهای آخورشیدی به طبع رسید. شماره های بعدی  ۱۳۲۸سال
 . طبع رسیدند

خورشیدی  ۱۳۵۲الی  ۱۳۵۱انب از سال جالمعارف به هردو زبان پشتو و فارسی انتشار می یافت.این دایره
 .عضویت کادر مسلکی تحریر دایره المعارف و معاونیت بخش فارسی این نهاد علمی را به عهده داشتم

 

 :ریاناآمجله  - ۵۲
خورشیدی به حیث ارگان نشراتی انجمن تاریخ افغانستان به نگارنده گی مسئول احمد علی  ۱۳۲۲این مجله به سال 

کشور بوده مقاالت  ریانا از نشرات وزین وبا کیفیت کارزارمطبوعاتآمجله  .مطبوعات شد کهزاد وارد عرصه ای
 .علمی و تحقیقی در بخش تاریخ و فرهنگ زینت بخش اوراقش بود

ماه یکبار مجله ای به زبانهای انگلیسی و فرانسوی از طرف انجمن تاریخ انتشار مییافت که به همین عنوان هر سه 
 .در معرفی تاریخ افعانستان به جهان خارج نقش به سزایی را ایفا میکرد

 

 :ستوری  -۵۳
در شهرمیمنه مرکز والیت فاریاب به نگارنده گی میرغالم احمد صالحی هروی تاسیس و به نشرات  ۱۳۲۲به سال 

خورشیدی و دوره مدیریت عبدالکریم  ۱۳۴۵روز یکبار نشر میشد تا اینکه به سال  اغاز کرد. در ابتدا هر پانزده
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تقا و نام ان نیز از ستوری به مجاهد از اثر تقاضای مردم و کوشش اقای مجاهد، نشریه مذکور به روزنامه ار
 .روزنامه فاریاب تغییر یافت
خورشیدی مُسولیت نگارش این روزنامه را به عهده داشتم که درارتقا  ۱۳۴۷الی ۱۳۴۶این خدمتگار وطن از سال 

 .مدآکیفی و کمی ان در حد توان و امکانات سعی و تالش بعمل 
 

 :مجله میرمن   -۵۴
طرف انجمن نسوان افعانستان به مدیریت مسئول خانم صالحه فاروق  خورشیدی از۱۳۲۴مجله میرمن به سال 

ها نام انجمن  غاز کرد. این نشریه ارگان نشرانی انجمن نسوان افغانستان بود و بعدآاعتماری تاسیس و به نشرات 
فعالیت های فرهنگی و میرمنو تولنه( تعدیل شد. مجله در بیداری ذهنی بانوان و انعکاس  د)نسوان نیز به پشتو ،

 .نها نقش عمده را ایفا کردآهای  تحقق ارمان
 

 : مجله حقوق  -۵۵
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل به نگارنده گی )س( ساعد اغآز به  پوهنځیاز طرف  ۱۳۲۴مجله حقوق به سال 

 .منتشر می شداز ان  فعالیت نشراتی نمود. مجله هر ماه یکبار ، حد اقل در چهل برک و گاهی بیشتر
طوریکه از نام مجله هویداست مطالب ان در محور مطالب حقوقی و علوم سیاسی چرخیده مقاالت معلوماتی مفید 

 .برای دانشجویان حقوق در کنار کتب درسی برای انها فراهم میساخت
 

 :بدخشان - ۵۶
نگارنده گی میرامین الدین باد مرکز والیت بدخشان به آخورشیدی در شهر فیض  ۱۳۲۵نشریه یاد شده به سال 

هفته وار در دو صفحه منتشر میشد به سال یاد  ۱۳۴۰ابتدای نشرات الی سال  انصاری به نشرات آغاز کرد .از
 . تشر میشدنارتقا یافته و با قطع بزرگتر در چهار صفحه م شده تحت مدیریت محمد شریف نسیم پروان به روزنامه

 .یک سال مسئولیت نگارنده گی این روزنامه را عهده دار بودمخورشیدی مدت  ۱۳۴۹فدوی نیز به سال 
 

 :سیستان  -۵۷
غاز آعبدالمنان دردمند تاسیس و به نشرات  خورشیدی در مرکز حکومت اعلی فراه به نگارنده گی ۱۳۲۶به سال 

به زبان پشتو نشر میشد اما از اثر تقاضای  ر نخورده کامالً ظبه زبان فارسی در ان بن کرد. در ابتدا هیچ مطلبی
نشر را در نشریه سیستان یافتند. در سالهای بعدی نشریه به  مجدانه مردم بعد مدتی مقاالت فارسی نیز چانس

 .روزنامه ارتقا یافت
 

 : پوهنه  -۵۸
ضمیر تاسیس و گی محمد اکبر روشن  از طرف وزارت معارف به نگارنده ۱۳۲۶مجله پوهنه اولین بار به سال 

و فارسی  با مقاالت علمی و تخصصی در بخش تعلیم وتربیه به زبان هایی پشتو انتشار یافت.مجله هر ماه یکبار
 .منتشر میشد

 

 :ژوندون  -۵۹
 لطیفی وخورشیدی از طرف موسسه نشراتی انیس به صاحب امتیازی رشید  ۱۳۲۷مجله هفتگی ژوندون به سال 

نشراتی خودش از لحاظ  تاسیس و به نشرات آغاز کرد.مجله ژوندون در تمام دوره نگارنده گی محمد شفیع رهگذر
 .کیفیت چاپ ، تیراژ و تعداد خواننده گانش در در صدر نشرات دولتی کشور قرار داشت و خوب درخشید

مدتی بست خالی( برای  مقاله ای تحت عنوان  خورشیدی در دوره مدیریت سلیمان الیق بخاطر نشر ۱۳۴۶به سال 
روز کیفیت و کمیت ان  ولی بعد از گذشت چند ماه نشراتش از سر گرفته شده روز تا .ماند توقیف و از نشر باز

 .بهتر از قبل میشد
 

 : تعلیم و تربیه  -۶۰
مجله ماهوار به مدیریت مسئول زمان  از طرف موسسه تعلیم و تربیه وزارت معارف به صورت ۱۳۲۷به سال 

مطالب مجله را مقاالت علمی و تحلیلی پیرامون تعلیم و تربیه ، و فعالیتهای  اغاز کردالدین سرور به نشرات 
 .تعلیمی و تربیتی وزارت معارف تشکیل میداد
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 : پیام تندرستی  -۶۱
خورشیدی از طرف مدیریت تبلیغات وزارتصحیه تاسیس گردید. نشریه در اوایل حاوی  ۱۳۲۸در ماه حمل سال 

ماشین گستدنر به چاپ میرسید بعد ها دچار تحول گشته تا حدود سی صفحه با چاپ حروفی و  چهار صفحه بوده با
گاهی و معلومات شهروندان در زمینه های حفظ الصحه آتصاویر رنگه منتشر میشد. هدف نشریه ارتقای سطح 

 .شخصی و محیطی عنوان شده بود
 

 : مجله بلخ -۶۲
غاز به فعالیت نشراتی آعبداالحد قسیم  خورشیدی در شهر مزار شریف به نگارنده گی ۱۳۲۸به ماه جوزای سال 

 .کرد
 .مجله حد اقل در سی صفحه با مقاالت ادبی و اشعار شاعران بلخ و والیات همجوار هر ماه یکبار انتشار می یافت

 

 :کرهنه  -۶۳
یوسف آئینه به صاحب امتیازی وزارت محمد  خورشیدی به مدیریت مسئول ۱۳۲۸مجله ماهانه کرهنه به سال 

 .و اولین شماره ان بدسترس خواننده گان قرار گرفت زراعت و ابیاری تاسیس
 ً تربیه حیوانات ومالداری و تشریح فعالیتهای  ، جنگل داریزراعتمربوط به امور  مقاالت و مطالب نشریه عموما

ر و نویسنده فقید کشور ، محمد حسین وفا . مدت زمانی شاع بیاری بودآزراعت و  عادی و انکشافی وزارت
دوره را میتوان شگوفا تربن دوره نشراتی این مجله به شمار  سلجوقی مسئولیت نشر مجله را به عهده داشت که این

 اورد
 .......ادامه دارد
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