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 2022/ 18/11                                      کاندید اکادمیسین سیستانی                                     
 

 «تاریخ جراید ومطابع افغانستان از آغاز تا دورۀ جمهوریت  »معرفی کتاب

 نویسنده :عزیزالدین  وکیلی پوپلزائی

 

 مشخصات کتاب :

  782تعداد صفحات:

 کاغذ اعلی-قطع کتاب:وزیری 

 ناشر:اکادمی علوم افغانستان

 ش،مطبه بهیر1397سال چاپ:

یک نسخه ازاین کاب پرارزش را عبیدهللا وکیلی 
پوپلزائی پسرمولف مرحوم پوپلزائی با دوکتاب 

 لۀ پوست از هنگری برایم به سویدن فرستادند که بدینوسیله از ایشان تشکرمیکنم.دیگراز مولفات پدر را بوسی

 مطبعه:-1

تگاه طبع و چاپ جراید و روزنامه ومجله و رساله و کتاب واعالمیه ها واطالعیه ها  وقوانین دسمطبعه یعنی 
آثارمولفان ونویسندگان ولوایح دولتی ومحل چاپ اوراق بهادار)صکوک( وبانک نوتها وهمچنان جایگاه چاپ 

وادیبان وشاعران ومترجمان وهنرمندان وغیره. پس مطبعه نقش مهمی درآگاهی واطالع رسانی و استحکام 
روابط اجتماعی وفرهنگی وسیاسی واقتصادی یک جامعه دارد. بنابرین فهمیدن اینکه درکشورما مطبعه کی 

، برای مردم وجوانان کشور یک ضرورت است وازکجا وتوسط چه کسانی واردشده وشروع به کارکرده اند 
واین ضرورت توسط مرحوم عزیزالدین وکیلی پوپلزائی خطاط مشهورکشوربخوبی رفع شده است. بخاطراین 

 خدمت مهم فرهنگی روحش را شاد ویادش را گرامی میخواهیم!

 اعطای یک خریطه طال به کارگران مطبعه :-2

کارگران مطبعه دولتی را  که درچاپ عاجل  امان هللاانستم که شاه با مطالعه این کتاب، برای اولین بار د
امان هللا خان واستقالل افغانستان از خود حسن خدمت نشان داده بودند با عطای یک خریطه سلطنت اعالمیه 

 طال به کارگران مطبعه مورد نوازش وتقدیرقرارداده است.

( متن اعالمیه سلطنت خود واستقالل کشوررا 1297وت ح 2پوپلزائی میگوید:امان هللا خان در بعد از ظهر)
 نسخه  چاپ  و 2500نوشت وبدست نظام الدین خان)پدر پوپلزائی،ناظم دفترشهزاده امان هللا( داد تا به  تیراژ 

فرستاده شود.نظام الدین خان شام همان روز مسودۀ اعالمیۀ به قشله های عسکری و عنوانی حکام والیات 
به مطبعه دولتی برد وبا همکاری میرزاجعفرخان  را تحت عنوان ]اشتهارواجب االظهار[خان  سلطنت امان هللا

قندهاری ومرتبین حروف چینی ماشینخانه آنرا همان شب ترتیب وطبع وصحافت نموده آمادۀ توزیع کردند. 
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اظهار رضایت نظام الدین خان از تالش صادقانه کاگران مطبعه درچاپ اعالمیه سلطنت نزد امان هللا خان 
کند.  کرد وامان هللا خان هم یک خریطه طال را به  نظام الدین خان داد تا شخصاً به کارگران مطبعه توزیع

الدین خان با خریطه طاله به مطبعه رفت و با حضورهیات سرخریطۀ طال  حوت نظام 4صبح روز یکشنبه 
تقسیم نمود وبه مهتم دستورداد تا امضای شمرد وبعد به همه کارگران مطابق خدمت شان طال ببازنمود و را

اولین خدمت طباعتی  خانکسانی راکه طال گرفته اند گرفته به دارالتحریر شاهی بفرستد. بقول نظام الدین
 (97-96واولین انعام طال در راه استقالل افغانستان همین طبع اشتهاردرمطبعه حروفی ماشینخانه بود. ) ص 

 شمس النهار:-3

براین کتاب،برای اولین بار دانستم که امیرشیرعلی خان مطبعه شمس النهار را هنگام سفرخود به با مروری 
در بدل یک قطعه الماسی که از پدرش به او رسیده بود ، و او آن رابه یکی ازمقامات هند  1873هند در سال 

ندوستانی که امیرشیرعلی خان برتانوی داده بود،درهندخریداری وبه کابل انتقال داد وبوسیلۀ کارگران ماهر ه
آنها را استخدام کرده بود، درباالحصارکابل نصب نمود وجریدۀ شمس النهار را توسط همین مطبعه چاپ 

 1878کرد.این مطبعه بنام مطبعۀ مصطفائی شهرت داشت و درحوادث جنگ دوم افغان و انگلیس  درسالهای 
 (12-10ازمیان رفت.]ص  1879و

 :اساس القضات-4

ور براین کتاب برای اولین بارمطلع شدم که: پس از جنگ دوم افغان وانگلیس، اولین رساله ایکه با مر
بچاپ رسید: "اساس القضات" نام داشت و رسالۀ دومی 1885مطبعه دارالسلطنه کابل" درسال »در

دجان احم یمولو( 21"دستورالعمل حکام وضباط" نام داشت وهردو تالیف مالاحمدجان قندهاری بودند.)ص 
 یو چگونگ اتیش درباره مال1301درسال رایبوده است، ز زین یاتیآگاه در امور مال یتهایاز شخص یقندهار
کابل بچاپ  یکرد و درمطبعه سنگ فیتال اتیبنام قانون نامه  مال یبدستور دولت  کتاب  یو  جمع آور لیتحص
وارد کابل وبکار اغار کرد دولت حکم  یدهل زباردوم دستگاه طباعت سنگ ا یکه برا 1302.درسال دیرسان

احمدجان  یمولو نیاز ان. بنابر شتریاخذ گردد نه ب یها مطابق احکام شرع اتیصادرکرد تا  باج وخراج ومال
رساله شامل  نیاوچاپ کرد.  نیواقتباس وتدو صیتلخ میمتون واسناد وارقام قد یرا از رو دیاثرجد یقندهار

 (287.)صشودیدرافغانستان شناخته م اتیون مالقان نیاول ثیماده  بود وبح ۶3

 مطبعه دارالسلطنۀ کابل:-5

بامطالعه این کتاب، برای اولین بار آگاه شدم که  امیرعبدالرحمن خان مطبعۀ دارالسلطنه کابل را خریداری 
ش( به راولپندی سفرکرد،در 1263)1884وبه  افغانستان وارد کرد. گفته میشود امیر پس از آنکه درسال 

بیگ چغتائی میخواهد مطبعه مکمل  صدد  خرید مطبعه افتاد. بزودی به امیر اطالع دادندکه میرزا عبدالرزاق
خود رابفروشد. امیربالدرنگ  مالک مطبعه را فراخواند ومطبعه او را که دارای سامان ولوازم مکمل چاپ 
بود با قیمت گزاف خریداری کرد وبه کابل انتقال داد ومطبعه را درسرای مادر سردار شیرعلی خان 

ر اول بنام مطبۀ دولتی  یادمیشد وبعد از آنکه مطبعه را قندهاری]متصل گذر دیوان بیگی[ نصب کردند که د
 ( 17-16مسما نمودند.)ص « مطبعه دارالسلطنۀ کابل»درمحل ماشین خانه کناردریای کابل نصب کردند بنام 

 اولین کارگران مطبعه دولتی کابل:-6

افغانستان وجود ندارد، امیرعبدالرحمن هنگام خریداری مطبعه از هند،میدانست که افراد ماهردرفن طباعت در
بنابرین باید همراه با مطبعه اشخاص فنی را نیز از هند استخدام کند وبا خود به افغانستان ببرد، بنابرین امیربه 

تدویر مطبعه بدون کارپردازان ماهر وکاپی نویسان آزموده »میرزا عبدالرزاق  مالک مطبعۀ چغتائی گفت:
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ن به کسانی که در فن استکتاب بااصول لیتوگرافی)کاپی نویسی چاپ وورزیده صورت گرفته نمیتواند، بنابری
سنگی(وهم ماشین کاری مهارت داشته باشند، معرفی دارند تا با معاش کافی استخدام نمائیم. واگرخیال اقامت 

میرزا عبدارزاق بیگ چون «وخدمت دایمی درافغانستان داشته باشند محل اقامت نیز به اوشان خواهیم بخشید.
ف وشفقت امیر را نسبت بخود احساس نمود،باخوشی گفت : اگرامراستخدام عنایت فرمایند من با دو پسرم لط

 عبدالرحمن بیگ وعبدالرحیم بیگ ودونفراستاد ماشین کار بنامهای افسرعلی وابرارعلی شامل خدمت 

خدام نمود و یکجا با مطبعه افغانستان خواهند گردید.امیر با خوشحالی پذیرفت وهرپنج نفر را با معاش بلند است
 به کابل انتقال یافتند وبه نصب مطبعه در سرای سردار شیرعلیخان قندهاری در شوربازارکابل پرداختند. 

پوپلزائی میگویدکه :عبدالرحمن بیگ پسر میرزا عبدارزاق بیگ چغتائی شخص خوشنویس وهم در فن 
کامل داشت وحاجی میرباقر لکنهوی وحافظ منشی عکاسی وترجمانی از زبانهای انگلیسی واردو دسترسی 

حیدرعلی خوشنویس وافسرعلی وابرارعلی ماشین کاران ماهری بودند که تادم مرگ درمطبعه کابل 
کارکردند. مولف می افزایدکه وقتی عبدارزاق چغتائی وفات نمود،دولت معاش ماهواراو راکه وجه کافی بود 

....شخصی که » عبدالرحمن خان درتاج التواریخ درحق او نوشته است:قطع نکرد وبه خانواده او میداد. امیر
بجهت احداث نمودن مطبع درکابل قابل تمجید بود مرحوم منشی عبدالرزاق بیگ هندی از اهالی دهلی بود. 
مشارالیه بمرض نوبه وفات یافت، ومحض پاداش خدمامات او مواجب او را بدون کم وکسر به بازماندگانش 

 (18،19ص«) میدهم.

 مهتمم :-7

با مطالعه این کتاب ، دانستم که درعهد امیرعبدالرحمن خان سرپرستان مطبعه وداک خانه را بنام مهتمم یاد -
میکرند واولین مهتم مطبعه عهدامیرشیرعلیخان حاجی حسن خان بود که بعد مهتمم داگ خانه پشاورتعیین 

ظیم سارجن وپس ازاو گل محمدخان)برادربزرگ محمود گردید. مهتمم مطبعه دارلسلطنه کابل ابتدا میرمحمدع
طرزی( بود. بعد ازاو، عبدالخالق خان طرزی مهتمم مطبعه مقررشد. محمداسلم صیغانی مهتمم مطبعه  
صکوک بود وامیرمحمدخان شاغاسی مهتمم تمام داک خانه ها بود. منشی محمدنذیرخان مهتمم تعمیرات کابل 

 (26-25بود.)ص

 :ابلیانکنوت کچاپ ب-8

با مطالعه این کتاب ، فهمیدم که برای نختسین بار پول کاغذی در عصراعلیحضرت امان هللا خان پس از 
. بگفته ه استدرمطبعه صکوک چاپ وبه چلش افتاد 1999و 1998استرداد استقالل کشور درسالهای 

نه مسکوک درجهان معرفی پوپلزائی،هدف چنان بود تا اول نام افغانستان مستقل  را بوسیله نشروترویج هرگو
نماید ودوم سهولتی  درکارحمل خزاین وآشنا کردن مردم به اصول داد وستد عصری رویکارآید. بنابرین 
دولت افغانستان به اتفاق نظر اعضای مجلس فیصله نمود که امور فنی نوت های افغانی توسط خودارباب فن 

ل بعمل آید ونخست بصورت امتحانی نوت های داخلی وکارمندان مختصص درمطبعه ماشینخانه عمومی کاب
را که در امور  ]ترکی[مخصوص مصارف عمرانات کابل ساخته شود. به این منظوررضا بیگ خان مهندس

تخنیک وتحلیل نقره وساختن باروت سفید وفیوس واقسام بازیها وترکیب مواد احتراقیه تخصص داشت مامور 
برذمه گیرد. وزیر نظرمحمودخان ناظرمالیه ، این وظایف جدید  نمود که وظیفۀ سرپرستی طبع نوتها را نیز

ش این مامول را به انجام 1998را انجام دهد.مهندس مذکوربهمدستی وهمکاری ماهرین افغانی، درخالل سال 
تجدید گردید،زیرا که کاعذ مخصوص بانکنوت  1299رسانید وچون عجله بکار رفته بود، این نوتها درسال

همین کتاب به  304و 303این مطلب در صفحات د. پیدا نمیشاندازۀ کافی درکشوربه  1298درسال 
کاغذاعلی مخصوص طبع نوت دستیاب نمیشد وانتظارمیرفت  1298تکرارآمده وتذکر رفته است که درسال 

ش ممکن  1303که ازخریداری های هیات اعزامی افغانی بکابل به آینده قریب برسد.واماوصول آن تاسال
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جدید ورودمستخدمین دیده نمیشد.چون برای تعمیرات شهرجدید داراالمان وپغمان وغیره وتاسیس فابریکه های 
خارجی مدنظربود. وبعدازاین اعضای سفارت خانه های خارج که عنقریب یکی بعد دیگری واردکابل 
میشوند،مقدار وارزش نوت افغانی را به لسان خارجی دانسته بتوانند، لذا باید اعداد وعبارت متن نوت به زبان 

مطبعه کابل، جمالت  1298در نوتهای سال . انگلیسی وفرانسوی وزبان پشتو ودری واردونیز تحریر گردد
ودرتون کاغذ عبارت:]دولت علیه وپنجاه روپیه کابلی، یک روپیه کابلی، پنج روپیه کابلی، وده روپیه کابلی، 

مستقلۀ خداداد افغانستان[ نوشته شد. نوتها به مهرمیرزا محمودخان ناظر]وزیرمالیه بن احمدخان 
 30تا روز شنبه  1298لکی خزاین اعتبار داده شد. نوت های طبع سال پوپلزائی[وغالم حیدرخان جرنیل م

ع، از عمل طبع وصحافت وحساب کامالً فراغت یافته آمادۀ  1920مارچ  20حوت سال مذکورمطابق 
 1920مارچ  21ش، مطابق  1299نشروتوزیع گردید. وتاریخ توزیع واستفاده از آن یک شنبه اول حمل سال 

چون »:مه اشتهاری از حضوراعلیحضرت امان هللا خان بدین مضمون نشرشداست. وجهت اطالع عا
منظورحضورشاهانه ام همواره برفاهیت وبهبودی رعایای فهمیده دولت مستقلۀ افغانستان بوده ومیباشد، لهذا از 

یز نوت حضور پادشاهانه ام جهت کارروائی ووسعت امور تجارت ومعامالت داخلی دولت علیه مستقلۀ افغانستان تجو
را فرموده ایم که یک رپیه گی، پنچ رپیه گی، بیست وپنج رپیه گی، پنجاه رپیگی، یکصد رپیگی باشد. ونوتهای 
مذکور به نگرانی عالیجاه عزت وصداقت ستورنشان خدمت نشان رضابیگ خان مهندس درماشینخانه دولت علیه 

هرهای عالیقدر جاللت مآب میرزا محمودخان افغانستان اجرا یافته بعد از نگرانی وامتحان مهندس موصوف، م
ناظرمالیات وعالیجاه صداقت وشجاعت همراه غالم حیدرخان جرنیل خزانه که مخصوص برای نوت ساخته 
شده،میشود،لهذا برعموم خدمتکاران ورعایای داخله دولت علیه مستقله امر واحکام میفرماییم  که نوتهای مذکور را 

ل دولت مستقلۀ دانسته اگرکسی عوض محصوالت تجارت وباقیات معامالت سرکاری از مانند دیگر نقود مروجه داخ
نوتهای مزبور تحویل خزانه ها بنمایند عوض ذمه گی شان خزانه دارها تسلیم شده رسید بدهند واشخاص تنخواه 

ندرجه آنرا بکنند، خوار ومعامله دار داخلی دولت علیه که از قسم نوت های فوق بخزانه ها آورده  درخواست مبلغ م
خزانه دار ها گرفته ادای وجه مندرج نوت مذکوررا بنمایند. لیکن درخارج دولت علیه که قسم نوتهای مذکوربرای 

-133ص)«معامله دارها وتاجران وکرایه کشان رعایای دولت مستقله بدهند تا اجازۀ ثانی قبول کرده نشود.

134،303-304) 

درمدت   1298ناسب بانکنوت درافغانستان میسرنبود، نوتهای قابل چلندسال از آنجائی که هنوزکاغذ مقاوم وم
را از چلند خارج  1298یک سال فرسوده وغیرقابل استفاده گردید، وشاه امان هللا با صدورفرمانی بانکنوتهای 

برعای صادقانه شاهانه ام اعالم میشود:نوتهای افغانیه سال گذشته دولت متبوعه »:ساخت. متن فرمان
مقدسۀ خودتان را بخزانه جات دارالسلطنه واطراف والیات تحویل کرده وجه مندرجۀ آنرا نقد بگیرید ومعیاد 

میباشد که هرشخص نوتهای خود را برده وجه نقد از خزانه جات بگیرد.  1300مذکورالی اول حمله سنۀ 
. درسنۀ آینده نوت جدید گذشته ممنوع وبخزانه جات گرفته نمیشود 1298بعد از نوروز خرید وفروش نوت 

که نوتهای سابقه فرسوده وخراب  -اجراء خواهد یافت.انشاءهللا تعالی.این حکم را بدو واسطه نمودیم:اول
 (135،305)ص «شده، دوم سبب اعتبار نوت. 

ماشین های جدید طبع اوراق وبه دوران  افتاد.  1299ش، نوتهای چاپ 1300از آغاز سال بقول پوپلزائی، 
ون محل مطبعه جدید ضیق به کابل مواصلت کرد وبنام شرکت رفیق بکار آغاز نمود. چ 1303درسال بهادار 

د وصوفی دابرای مطبعه صکوک را درنزدیک برج شمال غربی ارگ واقع اق خواب پدرخود بود شاه ات
 یگرعبدالحمید خان فرزندنصرهللا خان بارکزائی رابحیث رئیس مطبعۀ صکوک مقررنمود تا به همکاری د

 (136،306 صرا بادست خود ترسیم ودرمطبعه جدید بچاپ برساند. )ص ماهرین افغان نوتها

تحریک شده درافغانستان آوازه پخش کردند  ش یک گروه1303و1302پوپلزائی یادآورمیشودکه درسالهای 
ماشین ها ورود در توقفی خالف اصول اسالم است. این شایعات سبب گردید تا درافغانستان بانکنوت نشرکه 

.بعد از رفع این پروپاگندها که با شورش خوست همزمان رخ بدهد وتهاچاپ بانکنبخصوص  وتاسیسات جدید
دراین دوره  ش توانست دوباره با کیفیت بهتری به چا پ بانک نوتهابپردازد.1305شده بود،حکومت درسال 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

صفحات نوتها درج شده بود. محمد امضاء میرمحمدهاشم خان وزیرمالیه)ابن میرعبدالعزیزخان کابلی( در 
سرورخان بارکزائی خزانه دار ریاست مطبعه صکوک، بعد ازطبع بانکنوتها،همه را مهر کرده در برج 

 (308شمالی ارگ که خزانۀ در آنجا واقع بود می سپرد. )ص

  

 ساختمان پوپلزائی مینویسدکه یکی از شهرکار هنرنقاشی صوفی عبدالحمید خان]رئیس مطبعه صکوک[ همین
ش است.طغرای اسم امان هللا شاه اثرحسن حلمی مرحوم ونوشته های متن، 1307و 1306نوتهای سالهای 

داکاغذپه  -اثرقلم سیدمحمدایشان خان وسید داودخان است. درمتن نگاشته شده است که ]دولت علیه افغانستان
وان]ورقۀ تعهد[ نوشته [ ودر پشت ورق نوت بعبارت دری، تحت عنږیچلی( ...)تولوخزانوکی په 

است:]دارلضربۀ ملیه افغانیه وعده تادیۀ مبلغ )...(افغانی را بحامل کاغذ هذا عندالمطالبه میدهد[ وبرحروف 
برده نمره ها را با مهارت طباعتی فرانسوی نیز ترجمه عبارت متن را می نگاشتند ونیز تونهای خفیف بکار

 (309درج مینمودند.)ص

 :عه صکوکمطباولین کارکنان  -9

 مرحوم پوپلزائی، رئیس واعضای فنی دایمی مطبعه صکوک وبانکنوت ها را چنین معرفی میکند:

 گرافر زینگو سیدابوبکر-4سیدمحمدداود خطاط، -3سیدمحمدایشان خطاط،-2،صوفی عبدالحمید خان رئیس -1
 محمد امان زینگو-8عبدالوهاب زینگوگرافر،-7دادمحمد زینگوگرافر،-6صوفی عبدالغنی زینگوگرافر،-5،

گل  -12قلندرشاه معاون باشی طباعتی، -10فقیراحمد باشی طباعتی]نگران چاپ وسرماشین کار[-9گرافر،
شاه -16،حمید ماشین کارلعبدا -15،شیرمحمد ماشین کار -14،غوث الدین ماشین کار-13،محمدماشین کار
 ،عبداللیف صحاف-19،غالم حیدر صحاف -18،احمدعلی مامورنمره صکوک-17،محمد ماشین کار

 هیات نظارت ومراقبت طبع بانکنوت درمطبعۀ صکوک

 خان بازمحمد -4،میرزا عظیم الدین خان-3،سردار غالم رسول خان-2،میرزا غالم قادر خان-1
 محمدسرورخان بارکزائی خزانه دار. -5]مهرمخصوص نوتها دراختیار این شخص بود[

طول سه سال  اخیر سلطنت شاه امان هللا در طبع واداره در  1307تا  1305اشخاص فوق الذکر از سال 
 (137،307ص)ص« ومراقبت نوت وصکوک پیوسته خدمت کردند.

 سراج التواریخ:-10

با مطالعه این کتاب، برای اولین بارمطلع شدم که امیرحبیب هللا خان بابرادرسکه اش سردارنصرهللا خان -
ن محمدزائی را از زمان حاجی جمالخان وپسرش سردار پاینده درعهدحیات پدر تصمیم داشتند تا تاریخ خاندا

خان تا عهد خودشان بنویسند.همین تصمیم دوبرادر سبب نگارش سراج التواریخ بوسیلۀ فیض محمدکاتب 
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گردید. امیرحبیب هللا خان اولین امیری درافغانستان بوده که مطالب سراج التواریخ را بعد از تدقیق هیات 
وهرصفحه وهرسطر آن رابدقت چک میکردوبعد برای ثبت تاریخ به  مال فیض  موظف،خودش میدید

محمدکاتب میداده است تا درج کتاب نماید.وحتی هنگام چاپ آن آخرین پروف سراج التواریخ راخودش 
 (270-268میخواند وبعد از مالحظه  او بچاپ سپرده میشد.)ص 

 ملی[:موزۀ ادارۀ شاذ ونادر]-11

کتاب برای من معلوم گردید که: امیرحبیب هللا خان عالوه برکتابخانه بیت العلوم حبیبیه ، یک با مطالعه این -
بشکل موزیم وآرشیف وکتابخانه خاص نیز ترتیب داده بود وآثارکمیاب ونفیس « شاذ ونادر»ادارۀ عالی بنام 

ویا باغ بابرشاه ویا برج وحیرت آور را در آنجا نگهداری میکرد وبعضی اوقات آنها را در در قصرباغ باال 
شمالی ارگ وداخل حرمسرا وغیره اتاقها وسالونهای مجلل، قطعات نفیس وبعضی کتابها را به نمایش 

، نظام الدین خان )پدر وکیلی پوپلزائی،پسرمامای علیاحضرت سراج « شاذونادر»میگذاشت. سرمنتظم ادارۀ 
یعنی عظمت وحیثیت تاریخی « عالیه حیات من است.امتعۀ این اداره »الخواتین( بود.امیرهمه وقته میگفت:

افغانستان به آن وابسته است.چراکه مفاخر درجه اول معنوی ومادی سرزمین افغانی درادارۀ عالیه شاذ ونادر 
ش موزۀ 1298رواال بود که بعد از سنه وکتابخانه حضورانفراهم آورده شده است وموجودیت همین اداراه 

 ( 580 )ص« کابل را تشکیل داد.

 خالصه:

خالصه بایدگفت که با مطالعه این کتاب میتوان با انواع واقسام مطابع دولتی وشخصی در دوران سراجیه  
یتوان از وامانیه وظاهرشاهی  وعهد جمهوریت وبا فعالیت هریک از مطابع آشنائی حاصل نمود. همچنان م

وجود تعداد زیادی از جراید و روزنامه ها ومجالت درمرکز و والیت کشورآگاهی حاصل کرد.کتاب مورد 
بحث ما، گنجینۀ بزرگ وگرابهایی از مسایل مربوط به طبع وچاپ آثار مختلف علمی وقوانین ونظامنامه ها 

غانها ندیده باشند .بنابرین داشتن وروزنامه های شخصی ودولتی است که نظیرآن را تا کنون مثل من اکثراف
 یک نسخه ازاین کتاب برای اهالی کتابخوان وکتابدار از ضروریات است.

روح عزیزالدین وکیلی پوپلزائی تاریخ نویس وشاعز تعمیه گوی وهنرمند مشهوردرهنرانواع خط وخطاطی 
 ختم کشور شاد ویادش گرامی باد!
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