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 مطبوعات یبه بهانه روز جهان
 

 
 کشور یگذاران مطبوعات چاپ هیبه پا یو درود یادی با

 

ها با دانش و  یاز شروع دشمن شیپ تا شانیا شترازیپ یو ادم ها سیان نیالد یو غالم مح یآن شمار محمود طرز از
، در حال  یدر جامعه شهر خصوص، به ی، توجه به کتاب و کتابخوانزدن ییدانا یو آتش به کانون ها یدانسته گ

 .شدیحس م ییایپو نیا کهیفرهنک بود، چنان کیشدن به  لیتبد
هان ج گریبرتر د سندهیده ها نو و نیو مارک توا نکیترلیوگوته و روسو وسارترو م ینگویو چخوف و هم یکگور

 .نا آشنا نبودند یما نام ها یمکتب خوانده ها هیدر ال
 رمنیژوندون ، م یوماهنامه عرفان و مجله هفته گ مزیو اصالح و کابل تا وادیو ه سیخواندند . ان یروزنامه م مردم

 بودند که در کابل اقبال چاپ داشتند و در سطح کشور پخش گسترده یها نیراژتریو پشتون ج غ} بعد ها آواز { از پرت
روزنامه  { سیان انوی} بعد ها دکمک سیان انوی، دکوچنحق امیمانند پ یدولت گرید یتخصص هیدر کنار ده ها نشر نیوا

بوط به احزاب و هم مر ایآزاد و یآمد و روز نامه ها و هفته نامه ها و دو هفته نام ها دانیبه م که بعداً  تیجمهور
 .دآمدن انیبه م 1344که پس ازسال  یاسیس یها انیجر
در بلخ ،  داریب یخود را داشتند . روزنامه ها یها یطنز با مزه گ یترجمان وهفته نامه شوخک در چرخه ا دهیجر

،  ایرپکتدرجوزجان ، ورانگه د وهیدر ننگرهار ، طلوع افغان درکندهار، اتحاد اسالم در بغالن ، د یاتحاد مشرق
 .زمان خود بودند یها نیاتفاق اسالم در هرات و بدخشان پر خواننده تر

 : به کتاب و مطالعه را یآورم ارج مند یم ادیبلخ به  در
 

 یوشهرها فیدر مزارشر یو اختصاص یعامه } بعد ها به نام موالنا خسته { وده ها کتابخانه خصوص کتابخانه
 .گرفتند یکوچکتر بلخ ، عالقمندان مطالعه را ، روزانه در آغوش م

همه صنف ها به خود طرفدار و مشترک داشت ماموران دولت شاگردان مکتب ، بزاز و  انیاز م دار،ینامه ب روز
 .بقال و نجار و آهنگر

نبود . مساجد و مدارس  یدولت یجامعه ، تنها منحصربه مکتب و مکتب خوانده ها یها هینوشت و خوان در ال سواد
 .دادند یداده و م رونیب رزایُدور ِ ُدور خط خوان وکاتب و م اریبس یاز همان گذشته ها زین
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 رگیدر کنار آثار د یهقیب خیو خمسه و سفر نامه و عطار نامه و تار یده ها عنوان کتاب از شاهنامه تا مثنو یا جلوه
 .، نشان ازوجود تقاضا داشت یو برادران خجند یخجند یکتابفروش نیتریبزرگان جهان ، از پشت و

امه روز ن نیمشترک شتریوب دندیرس یم فیبه مزارشر ریروز تاخ کیبا  ایچاپ کابل در همان روز و  یها هینشر
چهارباغ در جنوب  یواقع دروازه ورود یفیوغرفه کتاب شر ی، برادران خجند یخجند یها و مجله ها را ، از نشان

 هینشر نیا .همچنان فعال بود نیبسته ها به مشترک دنیدر رسان زین یپست شهر نکهیگرفتند . در کنار ا یم میشهر تسل
 .داشتند داریزخرین یها به صورت تک شماره ا

 ستیآن زمان ، گرام یها هینشر گریپخش کتاب ود یکه حاال روان اش شاد ، دربلخ برا یخجند نیالد فیس نقش
شروع به نشرات کرد  تیشدند و روزنامه جمهور یکی،  سیاصالح و ان یمه هاروز نا کهی، زمان 13۵2 ازاسد

 یفیشر یمقابل غرفه "کتابفروش 12هاسرعت گرفت روزانه پس از ساعت  تیها به وال هینشر نیا عیتوز یپروسه ا
بلخ را  هیموتر حامل روز نامه سهم 1 تبودند . تا ساع یهمان روزکابل م یروزنامه ها دنیانتظار رس یتی" جمع

 . گرفت یسر م ابیجوزجان و فار یانداخت و راه اش را به سو یم
 

ماشا ، ت اهیو س دی، زن روز ، سپ یو طرفدار داشتند مجله اطالعات هفته گ دارینبودند که خر یداخل یها هینشر تنها
 .فتندگر یاز هند ، زود و تازه و همه وقته در دسترس قرار م یو شمع دهل رانیجوانان و سخن از ا

 نیا ییمطالعه شود کتاب کرا انیتوانست ، عامل باز دارنده شوق یبه دست آوردن کتاب ، نم یبرا یاقتصاد یتوان نا
 .برداشته بود انیمشکل را از م

ر که به صدا د ی، زنگها برا یکگور می، مادر ماکس نکیترلی، مورچه گان و زنبورعسل م یو صلح تولستو جنگ
ام و ده  خوانده هی" خود به کرا یفیشر یهوگو را ازغرفه " کتابفروش کتوریو انینوایو ب ینگویارنست هم ندیآ یم

 .گریها عنوان کتاب د
 شاور،یپ یبازار قصه خوان ی، چنان باال و رونق گرفته بود که چاپخانه ها یو دانش یارزش یکتاب ها یبرا تقاضا
 چاپ یپاکدامن ، تجارت شان را به رو غونیحمزه و ذو  الیورقه گلشاه و بوستان خ یپرداختن به قصه ها یبه جا
 . کرده بودند ستوارنامدار جهان ا سندگانینو یادب یآثار علم یها رنسخهیو تکث
ان کتاب بر سر زب دارانیفروشندگان و خر انیکه روزانه م ی، چاپ پاکستان و چاپ افغانستان، اصطالح رانیا چاپ

 . ها بود
 ادیکه خود  دادیم رونیکشور و جهان را ب سندگانیاز نو یارزشمند یکتاب ها زی، ن یقیآن دوران انتشارات به در

 .چاپ و پخش کتاب یبزرگ دولت یموسسه ا نیاز ا ستیپر ارزش
به کتاب ، فروکش کرد کتاب ها را سوختند معلمان را به دار زدند  دنیرس یو تالش برا یآمد که آنهمه تشنگ یروز

 نه دو بلکه هزاران کتاب و معلم ومکتب را یکیاز سکنه کردند . نه  یرا خال یآموزش یو کانون ها
چشمانم آرام و  شی، که پ ستمیگر یکتاب و کتابخانه ا ی، در شهر خودم برا 1361سال  یازروز ها یکی صبح

را از آن آموخته بودم . عطار  میزنده گ یقُرت دادم که روز ها نهیرا درس یسوخت . دود یدر درون خود م صدایب
 ،را یقیو دق دیو مو ییو سنا یو مولو

 فیشدرآر یریاز آن کتاب سوزان ، تصاو دیبود . شا فیمزارشر یآن کتابخانه عامه بلخ ، واقع در ساختمان شاروال و
 ....ندنکرده باشکشور موجود باشد ، من که آن صحنه غمبار را ثبت کرده بودم ، اگرکه نابودش  یمل ونیزیتلو ویراد
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