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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 ۰۸/۰۱/۲۰۱۸         زلمی کرزی
 

 طلوع افغان
 

 د کندهار تاریخي خپرونه:
 

 ی ډیره ارزښتمنه ونډه لری او هم دخپلواکۍ غوښتنی د افکارو په خپرښت ک فکری نهضتونو او د مطبوعات د
مهم  کېاو په ټولنیزو، سیاسی او اقتصادی او اوښتوونو کېفکری، هنری ادبی او کلتوری مسایلو په خپرښت 

 رسالت پر خپلو اوږو لري.
ع( کال د شمس ۱۸۷۳-ه ق۱۲۹۰په ) کېد مطبوعاتو لمر څرک د امیر شیرعلی خان په واکمنۍ  کېپه افغانستان 
م(سراج االخبار ۱۹۱۸-۱۹۰۱) کېخپریدلو پیل سوو. بیا د امیر حبیب هللا خان سراج په واکمنۍ النهار په 

م کال د هیواد د بشپړی ۱۹۱۹، او بیا په کړهافغانستان، سراج اال خبار افغانیه او سراج اطفال په خپریدلو پیل 
، او د همدی پر مختګ په ونه واخیستلګامخپلواکۍ تر السه کولو سره مطبوعات هم د پر مختیا او پراختیا پرلور 

 پر مرکز سر بیره د هیواد والیتونوته هم د مطبوعاتو لړۍ وغځیده. کېلړ
د معارفو او  کېاعلحضرت غازی امان هللا خان د نظام نامو او قانونی اساسنامو په جاری کولو سره په هیواد 

کولو او رواجولو نوي پړاو پیل کړ. د مطبوعاتو او بیان د آزادۍ او صنعتی چارو د پیاوړی  مطبوعاتو د خپرونو
: اخبارونه یوازی مه ماده کی داسی راغلی وه۱۱کال یوه مترقی نظامنامه منظوره کړه، په  ۱۳۰۲لپاره یی په 

رط افغانی تبعه خپروالی سي، هره خپرونه باید د امتیاذ خاوند او مسوول مدیر ولري، د باندی خپرونوته پدی ش
 نشرات به یی زموږد د ملی شعایرو او عمومی گټوڅخه مخالف نه وي.  چېاجازه ورکوله کیږی 
نیټه د  ۱۵ه ش کال دسرطان په ۱۳۰۰د کندهار لرغونی او تاریخی ښار هم شامل وو او د) کېد مطبوعاتو په بهیر 

د طلوع افغان لومړنی مدیر د  د مطبوعاتو ځالنده ستوری وځلید. کېپه کندهار  په خپریدو سره (طلوع افغان
مدیریت چاری  د پوهني د چېکندهار پوخ لیکوال، ملی شاعر او خدمتګاراروا ښاد مولوی صالح محمد هوتک وو 

یی هم ورسره پر مخ بیولي. هغه وخت مولوی صالح محمد د کندهار د معارفو په تشکیالتو او پراختیایی چارو 
ولو لپاره یی لږ وخت درلود نو د ده دوړاندیز له مخی، یوه پخوانی ملګری لګیاوو او د طلوع افغان جریدی د ښه چل

 عبدالعزیز الکوزی مشهور په )بابا جان( ته د طلوع افغان د مدیریت دنده وسپارله سوه. 
ح دنده حاو مص د خطاط کېماشین خانی په مطبعه  د کېپه کابل  کېبابا جان د امیرحبیب هللا خان سراج په واکمنۍ 

ره کوله، د سیاق خوش نویسی او د نستعلیق خط په کښلو کی ماهر وو، د عالمه محمود طرزی په مشری یی تر س
د لومړی مشروطی فعال غړی وو، خو بندی نه سوو، دغه  ګډون درلود. کېد ځوانانو په ډله  کېپه سراج االخبار 

له زندان څخه خوشی سوو، او بیا  کېهم شامل وو، بندی سوو په امانی دوره  کېزړور،ځوان په دوهمه مشروطه 
 یي د خطاط او کاپی لیکونکی په توګه کار پیل کړ. کېد کندهار په طلوع افغان 

د بابا جان دوره د کندهار په مطبوعاتی نهضت کی ځالنده او د وطنپالنی د احساساتو ډکه دوره وه، دی د هیواد د 
 رښتینو زړورو

غمخوار او رښتینی دوست وو، ځکه هرچا )بابا جان( باله د کندهار د لیکواالنو څخه ګڼل کیږی دی دخلګو یو 
پر خپلواکۍ مین ځوانانو څخه وو ده تألیف نه درلود مگر د نوښت، او ښتوون غوښتنی او بدلون  ویښو، وطنپالو او

 زیات خپاره سوي دي. په طلوع افغان کی یئطلبی نظریات او افکار
د بلوچستان د ګزت  کېپه هغه وخت ( ۱۳۰۱دغه پیښه د لوستلو وړ ده. ) د افغانستان د صحافت په تاریخ کی

جریدی طعنه آمیزه مقاله کښلې وه چی د افغانستان خپلواکی د بریتانوی هند د حکومت د تړون الس لیک نتیجه ده د 
نو تحفه نه ده ، د انگریزا ۍطلوع افغان جریدی د گزت د مقالی ځواب په تنده لهجه داسی ورکړ: د افغانستان خپلواک

خاوندان سوي وای. د دباندنیو  ۍکه نه نو باید آیرلند سل کاله د مخه او هندوستان یونیم سل کاله د مخه د خپلواک
! د انګلیسی جریدی و چټیاتو رانه عزیز جانهع مدیر ته وکښل: ګچارو وزیر محمود طرزی په یوه لیک کی د طلو

 ارک هللا ته دي غاښ ماتوونکی ځواب ور کړی دی، ب
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اروا ښاد خواجه محمد د طلوع مرستیال دغه جریده خپروله ، د اخبار د  کېکال کښی د بابا جان په غیاب ۱۳۰۷په 
 کال پوری بابا جان وو د۱۳۰۹یي تر جریدی خطاط اروا ښاد سید حسین تر سره کولی، خو مدیرچاپ چاري د 

وړانګی معلومیږی، اخبار پر سر د طلوع افغان کلمه او الندی د غنمو وږی لیدل کیږی او د هغه تر شا د لمر 

 نوش اش باد.()هر که آب از دم شمشیرخورد، الندی دوې توري د چلیپا په شکل لیدل کیږی دغه شعار 

 او کله په سور رنگ لیدل کیدی، د دغه نښان څخه مراد د احمد شاهی دولت ځلیدل وو. کله په تور رنگ
په دری او پښتو دواړو ژبو خپریدی او په هره ګڼه کی یی پښتو ستون هرو مرو درلود، طلوع افغان له لومړی سره 

د ځوان پاچا تر الر ښوونی الندی په نظر کی نیولی  غانستاناو خپل متن یی د هیواد د بریالیتوبونو، تبلیغ او د اف
او نور مطالب پکښی  وو. تاریخی څیړنی، ادبی مطالب ، تقریظونه، انتقادونه، مطبوعاتی خواله، سیاسی تبصری

 خپریدل او هم د دولت نظامنامي، اعالمیي، د دوستی،تړونونه او د مترقی پاچا ویناوی پکښی خپریدلی.
کال کی یي پښتو نیمایی ته و رسیده او  ۱۳۱۰درلودل خو په ونه ونپه پښتو ژبه لږ مضم کې طلوع په پیل

ړه او غنی سوه پخه او مجربه سوه او په راز راز مطالبو م   ټوله په پښتو واوښته،کال له پیل څخه دغه جریده ۱۳۱۱
سانتی مترو ۳۴×۲۱کچه یی  ،چی کاغذ کمیاب سو د طلوع کچه بیخی وړه سوه د دوهمی نړیوالی جګړی له کبله

 ته را ټیټه سوه، طلوع افغان لومړی اوونیزه جریده وه. 
خو باباجان د کندهار  وو،اکل سوکیل وټ کېښار لخوا په ملی شورا  دد کندهار  کېه ش کال  ۱۳۰۹بابا جان په 

د هیواد ټول اقتدار او واک د یو څو  ښاریانو ته وویل: تاسو ولی زه وکیل وټاکلم ځکه زه کوم خدمت نسم کوالی
اعظم پر ځینو سانو په الس کی دی حتی ځنی وختونه یي په شورا کی په ډیر زړورتوب د محمد هاشم خان صدرک

ودلو له لدرسته په شورا کی د دولت سره د ځینو مسایلو د نظر د اختالف کارونو باندی انتقادونه کول یو کال ورو
 چېکله  کېکال ۱۳۱۲د مطبوعاتو مدیر مقرر سوو. په  کېکولو ته مجبور سوو، او په خارجه وزارت  اعفکبله است

کاله ۱۳ول سوو.د انګلیس پر سفارت باندی د برید کولوپه تور ونیول سوو، بابا جان هم ونی م منشی زادهمحمد عظی
ش کال کی له زندان څخه آزاد سوو، په کابل ۱۳۲۵. نوموړی په د سرای موتی په محبس او دهمزنگ کی بندی وو

د زابلی لخوا د دارالمساکین د ریاست مرستیال مقرر سوو، او بیا څه موده وروسته کندهار ته والړ او هلته  کې
د هلمند د ناوی د اداری رئیس په توګه مقرر سوو، ورسته ډیر  کېش  ۱۳۳۰او بیا په  وټاکیکندهاریانو ښاروال 

د امرار معاش  سپین ږیری سوو حتی په سترګویی ښه نه لیدل نو ځکه یی تقاعد وکړ او د کندهار وطندوستو خلګو
 دغه خبره مشهوره ده: زما د قومی تبعیضه ښه نه راځی ځکه زه په کندهار لپاره مادی مرسته ور سره کوله. د ده

ووایو بابا جان یو ملی او  چېپه یوه نظر کتل نو موږ کوالی سوو  ، ټولو خلګو ته یيکی پر ټولو خلګو ګران یم
 لور درلوده په ژوند کی بل هیڅ شی د ده څخه پاته نه سوو  محبوب شخصیت وو. ده یوه

یی د ده د تجربو، افکارو او  دی دوست او آشنای وو، مدامږباباجان د مطبوعاتو د مدیر ارواښاد آغا محمد کرزی ن
ګټه اخیسته، کرزی به د مطبوعاتو په کتابتون کی د غیرت چغه ورته  کېمعلوماتو څخه پخپلو مقالو او وینا ٔو 

او د کندهار په عمومی ش کال د اتیا کالو په عمر مړ سوو.۱۳۴۴بابا جان به ورټ ورټ ژړل. بابا جان په لوستله 
حاضر وه، د کندهار د قول  کپه مراسمو کی یي یو څو محدود روښان فکران او خلښخ سوو، دجنازی هدیره کی 

د ویښ ځلمیانو جنرال محمد سعید خان هم ګډون کړی وو.پر قبر باندی هیچا د ده سوانح ونه ویل قومندان  اردو
غواړم زه  کسانو د آغا محمد کرزی څخه خواهش وکړ چه ته وینا وکړه خو کرزی دوی ته وویل: بخښنهڅو څخه 

ځکه زه د حکومت په تور لست کی یم، اوس د بابا جان پر سیاسی او مطبوعاتی ژوند وینا وکړم  چېنسم کوالی 
 نور غبرګونونه پیدا کیږی.  کېکه زه وینا وکړم زما په مقابل  بیکاره ناست یم کېزه په کور 

وال وو.مدام یي ړور،پوه او ترت لیکیو ز کېبابا جان د کندهار په مشروطه غوښتونکو او سیاسی مبارزینو 
او خلګو ته رشتیا او سپینی خبری کولی، زیرک، با درایته اوجذباتی ځوان وو، د هغه وخت د ربړ او حکومت 

آه و نه  کېزندانونه یي وګالل خو دغه کروړ او مقاومتی انسان د دغو مصائیبو، آالمو او نا خوالو په مقابل  کړآو
د لوړ مقام  بی ساری او کېملی مبارزینو په تاریخ  چاته تسلیم نسوو، د کندهار د صحافت اوکیښ د ژوند تر پایه هی

 کیږی.ل خاوند شمیر
په  چېبابا جان په ملی شورا کی وکیل وټاکل سوو د جریدی مرستیال اروا ښاد عالمه عبدالحی حبیبی وو،  چېکله 

چلونه یو بل وطنپال او پر ملی مفاخرو مسؤولیت او کال کی رسماً مدیر وټاکل سوو، دا ځل د طلوع افغان ۱۳۱۰
لیکوال او ادیب استاد حبیبی ته وسپارله سوه. د پوهاند حبیبی ادبي او تاریخي څیړني د طلوع افغان څخه  مین ځوان

په ډبرین ماشین دوه ځله  کېکیږی، د طلوع افغان قطع لویه او د چاپولو چاری یي ور منظمیی کړې په اوونۍ پیل 
ش کال یي کچه وړه خو په ورځپاڼه واوښته، سنګی ۱۳۲۲راوتله خو وروسته په حروفی چاپ واوښته. په چاپه  له

خانه حاجی عبدالشکور خان کاکړ جوړه کړی وه، طلوع افغان او نوري سر کاري پاڼی یي چاپولې د چاپ  چاپ
 خاني منتظم سید حسین آغا شاعر وو.

ۍ خبرونه د جریدو د کار کوونکو او یا د خبریاالنو لخوا برابر کیدل خو زیاته برخه یي د هیواد د طلوع افغان کورن
له نورو جریدو لکه: امان افغان، اتحاد مشرقی، حقیقت، اتفاق اسالم، اصالح ارشاد النسوان او نورو جریدو څخه 

 اخیستل.
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دغه د باندنی ری نړۍ څخه تر السه کوالی سوای.د طلوع د باندنی خبرونه زیات او متنوع وه، او پیښي یي له نو
د طلوع افغان د  .: نصرت، زمیندار حبل المتین خالفت، گلستان، سیاست او نورو څخه اخیستل کیدلجریدی لکه

اکثره به د مدیر او یا ځینو نورو لیکوالو په وسیله لیکل کیدل دورځی پر ځینو  چې کېتبصرو او سر مقالو په برخه 
دا کار د پښتو او  چېالرښوونو ته هڅونه او نورو په باب هم خبری کیدلي  یره د یو والی، اتفاق، دیني،پیښو سر ب

 دری دواړو ژبوپه مقالو کی لیدل کیدی.
سته،  کېشعرونه هم زیات لیدل کیږی او ژباړل سوی شعرونه هم پکښی  کېمطالبو په لړ د طلوع افغان درنګارنګ

 کېیو یي د افغانستان او بل یي د کندهار په ستاینه  چېو جرمنی شعرونو ژباړه لکه: د )اوت( نومی شاعر د دو
د وطن پالنی، اتفاق او یو والی،پراختیا او پر  چېدې جریدی د ډیرو شعرونو له متن څخه ښکاري  ی دی. دویل

د طلوع افغان عمر زیات سوي،  چېید وویل سي هر څومره ول باډمختګ روحیه پکښی ساتل سوی ده. په عمومی 
دا حقیقت  چېمترقی او د پر مختګ پر لور ګامونه اخیستي دي  کېد تنوع په برخه  هغومره یی د متن او اطالعاتو

یي په  کېورځپاڼه سوه نو د دی بدلونونو په اړخ  چېله بیال بیلو کلکسینونو څخه څرگندیږی. کله د طلوع افغان 
ادب، ځوانانو او نور  ،هم بدلون راغی د وخت او د ژورنالیزم له غوښتنو سره سم یي د روغتیا، دین کېالبو مط

ر د طلوع له یوی ورځپاڼی سره وړ دي خپاره کړی دي خو بیا هم دا کا ېځانګړی مخونه وموندل او هغه مطالب چ
  مستقیمه اړه لري.ت سره أ د مدیرانو له ذوق او جر

له هغو څخه د خوشحال خان خټک او د عبدالقادر خان خټک  چېیوشمیر ګټور آثار چاپ کړی پوهاند حبیبی 
پښتوتوب په لسوکلنوکی د اروا ښاد پوهاند حبیبی د طلوع افغان د خپل  چېدیوانونه دي، خو دا هم باید هیر نکړو 

 کوم نشرات خپاره کړی دی چې کېو د پښتو ژبی د پانګی په باره د کندهار د کلتوری، ادبی ا کېمدیریت په دوره 
د پښتو ادبیاتو د تاریخ حبیبی لوی ښوواند نه سوموندالی.  کې د هغی ساری د دي ورځپاڼی په دا وروسته کلنو

بنسټ ایښودنکی دي د پښتو تحقیقی متون یی په اساسی توګه د لومړی ځل لپاره وکښل همدا رنگه د ټولنیزو علومو 
لګونو آثار کښلي او خپاره کړي دي . د شلمی پیړۍ دغه ستر لیکوال او تاریخ پوه د یي په س کېڅانګو په بیال بیلو 

 . خپلو غوره آثارو په برکت پر ملی شهرت سر بیره نړیوال شهرت هم موندلی دي
م ته تغییر ورکړ، د)مؤید نو د طلوع افغان نوسقاویا (۱۳۰۸هم بندی وو)  کېبابا جان د سقاویانو په توره دوره 

(په نامه اخبار چاپیدی دغه یوه لنډه کیسه پوهاند کاظم آهنگ د پوهاند حبیبی له خولي څخه کاږي: کوم وخت االسالم
خبری  کېوو، په یوه ناستون کی یي د حبیب هللا کلکانی د والی په باره  استاد حبیبی د تاریخ د انجمن رئیس چې

ل حبیبی هم د اخبار د مسوؤل په توګه په دغه ډله کولی، د کندهار د ټولو ادارو آمران والی خپل حضور ته وغوښت
، ټول آمران بیال بیل د والی دفتر ته ورغلل او الزمی الر ښووني ورته وسوی، حبیبی آخری مامور کی حاضر وو

 د والی امر ته ناست وو، والی وویل: ته څوک یی؟  چېوو 
 : زه د اخبار چلوونکی یم حبیبی وویل 

 یی  یچوالی وویل: ښه، ته اخبار
 حبیبی وویل بلی 

،حبیبی یوه مانا داره خندا والی وویل: ځه والړ سه، اخبار دی جاری کړه، خو انګریزانو او روسانو ته بد ونه وایی
 تر اوسه پوری پایښت لري. چېوکړه او وویل: دغه دی د) افغانستان سیاست( 

کولی د یادولو  يد سید محسن کندهاری نوم چه په پښتو او دری یی لیکن کېد طلوع افغان د مقالو لیکونکو په ډله 
وړ دی. استاد حبیبی پوره لس کاله دغه جریده په ډیره ښه طریقه د ژورنالیزم له اساساتو سره سمه وچلوله او په 

زی وټاکل سوو وروسته د طلوع افغان اداری کفیل اروا ښاد محمد یوسف ایا تبدیل سوو، کال کی کابل ته را۱۳۱۹
غالم محی الدین  ،محمد نجیم آریا، محمد ولی زلمی، آغا محمد کرزی شاه ارشاد، او بیا استاد قیام الدین خادم، محمد

 ایوبی او محمد ابراهیم عطایی، یو په بل پسی د طلوع افغان مدیران سول.

 وـجا در زمین مـربت مـات تـد از وفـبع
 در سینه های مردم عارف مزار ماست

 درنښت په 
 زلمی کرزی

  اخځونه:
 پوهاند کاظم آهنگ   سیر ژورنالیزم در افغانستان

 پوهاند حبیبی   جنبش مشروطیت در افغانستان
 دریم ټوک. ره المعارفآریانا دای

 آریانا دایره المعارف پنځم ټوک. 
 د استاد حبیب هللا رفیع مقاله. مجله نسیم آزادی

 کندهار ښار ریشا د

mailto:maqalat@afghan-german.de

