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

 
 

 ۲۷/۰۳/۲۰۲۱            سعدی سلجوقی
 

 در روند تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاری افغانستان
 قسمت نهم

 

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

 

 :جریده زیرمه  -۷۶
 .ی محمد یونس حیران انتشار یافتمحررمالیه به سر  وزارت از طرف خورشیدی ۱۳۳۳به سال  زیرمه جریده

 .وری عواید دولت انعکاس می یافتآجمع  مالیه و چگونگی وزارت فعالیتهای مالی و بودجوی در نشریه مذکور
 

 : مجله وته  -۷۷
 .شاه علی اکبر شهرستانی اجازه نشر یافت به صاحب امتیازی وزارت مالیه به نگارنده گی ۱۳۳۲مجله وته به سال 

 سلجوقی درچوکات به سر دبیری استاد صالح الدین۱۳۰۲ به سال در اصل این نشریه ادامه مجله ثروت میباشد که قبالً 
 از باالخره شده مدت طوالنی های دچار وقفه عواملی نسبت ثروت مجله نشرات .میداد ادامه نشرات به وزارت مالیه

 .نرا گرفتآبه سال یادشده مجله وته جای .  باز ماند نشر
 

 : نیمروز - ۷۸
در شهر گرشگ مرکز والیت هلمند تاسیس  محمد اکبر شایگان محرریبه سر  ۱۳۳۳به سال  نیمروز هفتگی جریده

 .شد
هر تغییر ن شآنیز به  نشر جریده محل انتقال مرکز والیت به لشکرگاه امیشد . ب طبع و توزیع در چهار صفحه نشریه
ارتقا یافت.در اوان ارتقای جریده به  روزنامه به شده یاد جریده مدتی بعد.  یافت تعدیل ن از نیمروز به هلمندآو نام 

 .نرا محمد ابراهیم عطایی به عهده داشتآنگارنده گی  روزنامه ،
 

 : سره میاشت  -۷۹
را  خودش نشراتی امتیاز خورشیدی ۱۳۳۳سال یا جمعیت هالل احمر افغانی درماه میزان میاشت سره ماهانه مجله

 .حاصل و به فعالیت نشراتی آغآز کرد
 در احمر هالل جمعیت فعالیت گزارشهای ن غالم حضرت کوشان ذکر شده است. مطالب مجله راآ محرراولین سر

سیب دیده گان و آ به با حوادث طبیعی و کمک خاطر مبازره رخ بهصلیب س بین المللی سازمان و کشور سطح
 .مستمندان احتوا میکرد

 

 : ویسا  -۸۰
خورشیدی در شهر کابل به فعالیت  ۱۳۳۴ریاست پشتنی تجارتی بانک به سال  مجله ماهانه ویسا به صاحب امتیازی

 .نشراتی آغاز کرد
غالم جیالنی به عهده داشتند. مجله حد اقل در بیست صفحه  مسئول انرا جنت خان غروال و نگارنده گی انرا مدیریت

 پشتنی بانک در داخل و و هر صفحه حاوی دو ستون منتشر میشد. مجله انعکاس دهنده فعالیت های بانکی وتجارتی
 .نماینده گیهای ان در خارج کشور بود
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 : دکانو او صنایعو مجله  -۸۱
 نشرات خورشیدی ۱۳۳۴ سال به و صنایع وزیر وقت معادن یوسف محمد این مجله به صاحب امتیازی دوکتور

 .سلطان احمد سلطان در شهر کابل آعاز کرد یمحررسر  به خودش را
 مقاالت و این مجله در .ن بیست افعانی تعیین شده بودآ توزیع میشد. قیمت اشتراک نشر و سه ماه یکبار هر مجله

 ع ،صنای ن وزارت در بخش توسعهآفعالیتهای  به چاپ رسیده، کشور مطالب دلچسپ پیرامون منابع سرشار معدنی
با کشور ها وکمپنی های خارجی بخاطر کشف و استخراج معادن انعکاس  معاهدات و عقد معادن و کشف استخراج
 .می یافت

 :مجله شورای ملی  -۸۲
 غالم محی الدین به سر دبیری ریاست شورای ملی افغانستان امتیازی خورشیدی به صاحب ۱۳۳۴این مجله به سال 

 شد . مطالبمی منتشر و طبع رنگی در بیشتر از هفتاد صفحه مرغوب کاغذ با یکبار ماه هر عارفی تاسیس یافت. مجله
 .دولت تسکیل میداد عادی و فوق العاده و جلسات رای اعتماد به کابیه گزارش جلسات مجله را

 

 : شیگنه  -۸۳
از طرف وزارت فواید عامه به صاحب امتیازی انجینیر محمد کبیر و نگارنده  ۱۳۳۴سال  به شیگنه ماهه سه مجله
 .غاز به فعالیت نشراتی نمودآ شایگان شهریاری محمد اکبر مسئول گی

 -بند و انهار -سازی  جاده بخش عامه در فواید فعالیتهای ساختمانی وزارت مجله حد اقل در چهل صفحه طبع شده ،
 .میداد و ساز پروژه های دولتی براساس پالن های پنجساله را گزارشمیدان های هوایی و ساخت 

 

 : مجله بزرگر  -۸۴
اکبر  محمد امتیازی صاحب بیاری بهآو  زراعت خورشیدی از طرف وزارت ۱۳۳۴مجله سه ماهه بزرگر به سال 

 .پامیر و نگارنده گی مسئول محمد سلیمان سکندر تاسیس ودرشهر کابل به فعالیت اغاز کرد
 مکانیزه کشت و کار جنگلداری ، مالداری، بیاریآبه فعالیتهای وزارت زراعت در بخشهای  ات و مطالب مجلهنشر

 .خارجی نیز در مجله جایی خاصی داشت مختص بوده ترجمه مقاالت
 

 :افغانستان  -۸۵
 مقیم افغانستان سفارت طرف از عربی زبان خورشیدی درهجده صفحه به ۱۳۳۴سال  به افغانستان ماهوار مجله

وسعه فرهنگ افغانستان و ت صالح اادین سلجوقی سفیر افغانستان در قاهره جهت معرفی تاریخ و قاهره به نگارنده گی
 .فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور وارد فعالیت نشراتی شد -مناسبات سیاسی 

 

 : باختر نیوز  -۸۶
باختر جهت  ژانسآ از طرف خورشیدی ۱۳۳۵به سال بولتن خبری باختر نیوز به زبان انگلیسی با چاپ گستدنر 

  .غاز کردآ،در شهر کابل به نشرات  خارجی مقبم کابل از تحوالت افغانستان گاهی سفارت ها وموسساتآ
رتقا و ا بعد هابه روزنامه سبب و از همین نشریه با استقبال سفارتها و نماینده گی های سیاسی مقیم کابل روبرو شده

 .تایمز تعدیل یافت به کابل نام ان
 

 :ننداره - ۸۷
. و انتشار یافت تاسیس هر کابلش امتیازی ریاست هوتلها در صاحب به نخست خورشیدی ۱۳۳۵ سال به ننداره مجله

 .چوکات ان موسسه به نشرات ادامه داد ن به پوهنی ننداری تعلق گرفته درآنشر  امتیاز اندکی بعد
  .نام برده شده اند مسئولش بارق شفیعی دهصاحب امتیاز ان عبدالرشید لطیفی و نگارن

 .....ادامه دارد
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