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

 
 

 ۱۴/۰۳/۲۰۲۱            سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 هشتمقسمت 
 

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

 

 : هیواد  -۶۴
مسئول محمد شاه رشاد  به مدیریت کابل در شهر ۱۳۲۸روز نامه هیواد به سال 

نتشر سایر ایام تعطیل م جمعه و پشتو به استثنای به زبان یافت. روزنامه تاسیس
  .میشد

 

 : کابل پوهنتون خپرونه  -۶۵
به کابل ، پوهنتونریاست  امتیازی کابل به صاحب پوهنتونمجله ماهانه اخبار 

 .تاسیس و اغاز به نشرات کرد شیدیخور ۱۳۲۸سال 
یقی و تحق ممتاز و فعالیتهای علمی محصلین استادان و علمی در این مجله مقاالت

 .کابل انعکاس می یافت پوهنتون
 

 : انفاذ قانون مطبوعات  -۶۶
ان جمله ای در مطبوعات کشور رونما شد از  تحول شگرف و بی سابقه ۱۳۲۹با انفاذ اولین قانون مطبوعات به سال 

پا  ،صدراعظم محمود جریان های سیاسی بود که در سایه ریفورم های حکومت شاه ظهورجراید آزاد و نشرات
بعرصه مطبوعات کشور گذاشتند. نشریه های ازاد اتی به صاحب امتیازی و ارتباط به شخصیتهای سیاسی فرهنگی 

 .کشور اجازه نشر یافتند
 

 .ی میر غالم محمد غبارمحربه سر  وطن حزب وطن ارگان نشراتی جریده  -الف
ی عبدالحمید محررصاحب امتیازی عبدالرحمن محمودی و سر حزب خلق به نشراتی ارگان جریده ندای خلق - ب

 .مبارز
 ی فیض محمد انگارمحررجریده انگار ارگان نشراتی حزب ویش زلمیان به سر   -ج
 .ل پادشاه الفتمربوط حزب ویش زلمیان به سردبیری گ ولس همچنان جریده  -د

 .ازاد، نیالب به سردبیری اکبر اعتمادی جریده  -هه
 .جریده ازاد آئینه به سردبیری غالم حبیب نوابی  -و

 . ان شهر میمنه جریده آزاد اتوم به سر دبیری محمد رحیم شیدا محل نشر وفعالیت -ز 
 
امیدواری هایی زیادی  ، یده شدهکشور دم غاز نشرات جراید ازاد نیروی تازه ای به بدن مطبوعات درحال رشدآبا 

 تبه مشروطی و باالخره تحقق دیموکراسی وتبدیل نظام استبدادی بیان ازادی نشرات، زادیآبرای  منور نزد طبقه
شکننده بودن  آزاد بعضا بادرک شد.جراید فراهم خصوصی بین نشرات دولتی و نشرات رقابت زمینه .مدآبوجود 

 ودداریخ حامیان استبداد باشد نشر مطالبی که سبب تحریک برداشته از قدم تیاطاوضاع و ازادی های نشراتی ، با اح
گیرد اما عده  زاد تر وشرایط بهتر حرکت صورتآداشتند تا مرحله به مرحله و قدم به قدم بسوی فضای  ارزو و

ها با بپیمایند. ان شبه را یک بیان رسیدن به دموکراسی و ازادی صد ساله راه شده خواستند گرایی دچار افراط دیگر
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ستبداد ا بدست استبداد پرستان داده زمینه برگشت سرکوب را سالح ، نیشدار تند و انتقادات و مقاالت مضامین نشر
 .اهم ساختند۹را فر

 ور همسایهکش سیاسی اند که یکی از انها تغیر اوضاع البته عوامل دیگری را هم در برگشت استبدادنشراتی بر شمرده
رقابت های داخلی خانواده شاهی بخاطر رسیدن  دیگر علت و مصدق داکتر گرفتن و قدرت ایران با سقوط وفرار شاه

 .به قدرت بوده اند
 از ازادی وحشت دولت دوره هشتم شورای ملی آغاز انتخابات با کوتاهی داشت عمر بهار ازادی مطبوعات متاسفانه

وقتیکه عده از سیاسیون جهت رفتن به شورا خود را بر  شد خصوصامطبوعات و فعالیت جریانهای سیاسی بیشتر 
 مطبوعات آزاد را درهم هواداران استبداد با عجله ودستپاچگی بساط خواسته دولت کاندید نمودند دولت و خالف
ندان ز ، سیاسیون و نویسنده گان شناخته شده راهیو مشروطه طلبان ،توقیف استثنا را بال جراید ازاد تمام پیچیده
 . شدند

  :شخصیتهای که در جریان این سرکوب روانه زندان شدند از اینقراراند
 -عبدالقیوم رسول -فاروق اعتمادی -عبدالحی عزیز - میر محمد صدیق فرهنگ -سرور جویا -میرغالم احمد غبار

عبدالهادی -مبارز عبدالحمید -یوسف آئینه -عبدالرحمن محمودی -طاهر غزنوی -محمد خروش علی -علی یاور نعیمی
 . نصرهللا یوسفی و یونس مهدوی -داوی

 

 : سنایی  -۶۷
جیالنی جاللی تاسیس و به فعالیت نشراتی  خورشیدی درشهر غزنی به سر دبیری غالم ۱۳۳۰جریده سنایی به سال 

 .آغاز کرد
 خورشیدی مسئولیت ۱۳۵۱الی اوایل سال ۱۳۵۰سالهای بعد به روز نامه ارتقا یافت . این خادم وطن از اوایل سال

روزنامه قطع  وزارت اطالعات و کلتور برای با مرکز داشتم که در تفاهم را به عهده روزنامه سنایی نگارنده گی
 .روز نامه مهیا گردید مضامین و مقاالت بیشتر در بزرگتر منظور و امکان نشر

 

 : پامیر  -۶۸
تاسیس یافت. اوایل با ماشین  (د کابل شاروالی) بلدیه کابل از طرف ریاست خورشیدی ۱۳۳۰سال  به پامیر جریده

کبار نشر ی بدسترس خواننده گان قرار گرفت .جریده هفتهٔ  و چاپ حروفی بهتر کیفیت بعد ها با میشد گستدنر طبع
 .میشد

 

 : آئینه - ۶۹
یت ع به فعالشرو غالم حبیب نوابی در شهر کابل تاسیس و به سر دبیری خورشیدی ۱۳۴۰در اول حوت  جریده آئینه

 .منتشر میشد دری هر دو زبان پشتو و نشراتی کرد.جریده به
 

  :اخبار عرفانی  -۷۰
 یکبار روز تاسیس و هر پانزده معارف طرف وزارت خورشیدی از ۱۳۳۰ سال به عرفانی اخبار وار هفته جریده

 تطبیق پروگرامهایدبیری احمد فرید منتشر میشد. هدف نشر جریده اطالع رسانی از فعالیتها و سر به .
 .تدریسی و تربیتی وزارت معارف عنوان شده بود -تعلیمی

 

 :پروان - ۷۱
 پروان تاسیس یافت. روز نامه در مرکز والیت در شهر چاریکار خورشیدی ۱۳۳۱پروان به سال  روزنامه

تعطیل باقطع  ایام پهناور پروان انوقت ، بدون والیت نویسنده گان مشتمل بر اخبارمقاالت و مطالب ادبی چهارصفحه
و دوره مدیریت اینجانب قطع ان همانند روزنامه های کابل  خورشیدی ۱۳۵۶وصحافت خوب انتشارمییافت. به سال

 .امکان نشر مقاالت و مطالب بیشتر نویسنده گان انوالیت مهیا گردید بزرگ شده
 

 : مجله ادب - ۷۲
 انرا رویدست این مجله را حاصل و نشر کابل امتیاز نشر این پوهنتونادبیات  فاکولته خورشیدی ۱۳۳۲به سال 

ان مر کب از شخصیت های علمی اتی  هیات تحریر .داشت به عهده پوهاند حبیب هللا هاله سردبیری انرا .گرفت
 : بودند
هر دو ماه یکبار حد اقل مجله  .پروفیسور محمد علی میوندی و دوکتور سید محمد یوسف علمی -عبدالحق بیتاب استاد

تحلیل و  - زبان شناسی -ادبی مطالب غنا مندی میتوان از لحاظ به تحقیق در هفتاد صفحه چاپ میشد. مجله ادب را
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 ایران همزبان همسایه و کشور حساب اورد . در به شناخت هنر شعرشاعران مقدم و موخر ، بهترین نشریه کشور
ادب  از مجله ،کابل توننپوه ادبیات که مجله ادب فاکولته میتوان گفت ه جرعتب میشد همین نام چاپ به نیز مجله ای

 .همپایی میکرد نآدست کمتری نداشته با  ایران
 

 :پیام حق  -۷۳
خورشیدی در شهر کابل چاپ و جز خانواده  ۱۳۳۲مجله پیام حق از طرف ریاست تربیه افکار وزارت عدلیه به سال

 .میشد ها دو هفته یکبار و در نهایت بصورت ماهانه نشر اربعدهفته و نخست مطبوعات کشورشد. مجله
 .هی تشکیل میدادقشرعی و مسایل ف -محتوای مجله را مقاالت دینی  .داشت به عهده حمیدی هللا مطیع نراآ تولیمسٔ 
 

 : بخوان و بدان - ۷۴
از  خورشیدی۱۳۳۲سال  موزان مکاتب بهآدانش  و افاقی جوانان سطح معلومات بدان جهت ارتقای و بخوان مجله

مسئول انرا غالم محی الدین شیوا به  غاز کرد.مدیریتآنشرات  تاسیس و به در شهر کابل معارف طرف وزارت
موزان و منسوبین معارف بصورت رایگان توزیع میشد. آمجله هر ماه یکبار نشر و به جوانان دانش  .عهده داشت

 معرفی مشاهیر علمی، سیاسی -ادبیات  ریاضی -جغرافیا -تاریخمجله موضوعات معلوماتی مختلف از قبیل  مطالب
 .را احتوا میکرد و ادبی جهان

 

 : یریز - ۷۵
خورشیدی در کابل با کسب  ۱۳۳۲به سال  جریده هفته وار زیری ازطرف ریاست تدریسات پشتوی وزارت معارف

 .نشراتی شد واردفعالیت امتیاز نشراتی،
طبع و توزیع  برده شده اند. جریده هر یکشنبه مدیر مسئول ان عبدالغنی میوندی و محرر ان محمد اکبر معتمد نام

 .انکشاف و تقویه زبان پشتو ذکر شده نآمیشد.هدف نشراتی 
 ....ادامه دارد
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