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 يهخص انبحث
تحتل والية غدنى مكانة عخيقة فى الحزارة اإلسالمضة مشح عيج 
الغدنػيضغ، وصارت مشح ذلظ التاريخ قبمة لمعجيج مغ العمساء والذعخاء 

 واألدباء والفقياء وميخة الرشاع والفشانضغ .

أيًزا فى العرخ الحجيث ، وتعج وتتستع والية غدنى بسكانة ميسة 
 .والحزارى بيا الرحافة فى والية غدنى مطيًخا مغ مطاىخ التصػر الثقافى

ضيخت الرحافة األفغانضة  فى الشرف الثانى مغ القخف الثالث عذخ 
اليجخى/ الخبع األخضخ مغ القخف التاسع عذخ السضالدى وذلظ فى عيج 

الرحف األفغانضة فى  أمضخ شضخ عمى خاف ، ومشح ذلظ الحضغ أخحت
 الرجور واحجة تمػ األخخى .

و ضوجاء قدس يتشاوؿ ىحا البحث الرحافة األفغانضة فى والية غدنى ،
 عمى الشحػ التالى :

السبحث األوؿ بعشػاف : مكانة والية غدنى الثقافضة مشح قضاـ الجولة 
 الغدنػية

 (السبحث الثانى بعشػاف : الرحافة األفغانضة )الشذأة والتصػر

 السبحث الثالث بعشػاف : الرحافة فى والية غدنى

 الخاتسة : وتزع نتائج البحث 

والػصفى وفًقا لستصمبات  تعتسج الباحثة عمى السشيجضغ التاريخىو 
 الجراسة.
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Abstract 

Ghazni province, in Afghanistan, has occupied a long 

standing in the Islamic civilization. Since the rule of the 

Ghaznavid dynasty, the provinceattracted several 

scientists, poets, writers, religious scholars as well as 

skilful and clever craftsmen and artists. 

Ghazni province also occupies an important position 

in the modern age. Press boom in Ghazniis considered one 

of the aspects of culture and civilization development in 

the province. 

The Afghan press emerged in the second half of the 

thirteenth century Hijri (the last quarter of the nineteenth 

century AD), during the reign of Prince Sher Ali Khan. 

Since then, several newspapers were issued. 

This research, which deals with Afghan press in 

Ghazni province, is divided as follows: 

The first Chapter is titled: The cultural stature of 

Ghazni province since the establishment of 

GhaznavidState. 

The Second Chapter is titled: Afghan Press (Rise and 

development) 

The Third Chapter is titled: Press in Ghazni Province 

The End: Research Results 

The researcher depends on the historic descriptive 

approach to meet with the Study's requirements. 
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 يقذيت
تحتل والية غدنى مكانة عخيقة فى الحزارة اإلسالمضة مشح عيج 

صارت قبمة لمعجيج مغ العمساء والذعخاء واألدباء والفقياء حضث الغدنػيضغ، 
وميخة الرشاع والفشانضغ .وتتستع والية غدنى بسكانة ميسة أيًزا فى العرخ 

ًخا مغ الحجيث ، وتعج الرحافة الػرقضة واإللكتخونضة فى والية غدنى مطي
 مطاىخ التصػر الثقافى والحزارى بيا .

ضيخت الرحافة األفغانضة  فى الشرف الثانى مغ القخف الثالث عذخ 
وذلظ فى عيج ، الخبع األخضخ مغ القخف التاسع عذخ السضالدى  /اليجخى 

مضخ شضخ عمى خاف ، ومشح ذلظ الحضغ أخحت الرحف األفغانضة فى أ
 الرجور واحجة تمػ األخخى .

 قدضسووجاء وؿ ىحا البحث الرحافة األفغانضة فى والية غدنى ،يتشا
 :عمى الشحػ التالى 

مكانة والية غدنى الثقافضة مشح قضاـ الجولة : السبحث األوؿ بعشػاف 
 الغدنػية

 (الشذأة والتصػر)فة األفغانضة الرحا :بعشػاف  ثانىالسبحث ال

 فى والية غدنىالرحافة : عشػاف ب لثالسبحث الثا
 الخاتسة : وتزع نتائج البحث 

و تعتسج الباحثة عمى السشيجضغ التاريخى والػصفى وفًقا لستصمبات 
 الجراسة.
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يكاَت ٔاليت غشَٗ انثقافيت يُذ قياو انذٔنت :  ادلبحث األٔل
 انغشَٕيت

ة  فى أفغاندتاف بأنيا مغ السجف الخئضد ىاسع غدنذكخ " دمحم معضغ " 
مختفعات سفضج كػه التى تستج باتجاه الجشػب .  ر فى مشحجتقع ، و حالًضا 

سجيشة ال تقع أشالؿندسة . و  87784ويرل تعجادىا الدكانى إلى 
كضمػ متخات مغ السجيشة  5القجيسة عاصسة الجولة الغدنػية عمى مدافة 

أىسضة بالغة مشح القخف الثالث حتى القخف الدادس تستعت بقج و ، الحالضة
 ، گدنو ،غدنػ  غدنو ،غدنضغ ، )لشحػ التالى : عمى اوورد ذكخىا  ،اليجخى 
" غدنػ"أما دىخجا فقج ذكخىا فى "لغت نامو " تحت مادة  1.  (جدنو  ، گشجو
 8( غدنضغ )غدنى ، غدنو ، إلى أف ليا عجة مدسضات أيًزا وأشار

: عبج الحى حبضبى" فى كتابو )تاريخ افغاندتاف بعج از اسالـوأشار "
إلى أف غدنة أو غدنضغ أو غدنى الحالضة ( اإلسالـتاريخ أفغاندتاف بعج 

 3."فى التاريخ اإلسالمىجقدهسسضت أيًزا "
إحجى  تعج اآلفو 4ـ. 977ىػ/ 366أصبحت غدنى حاضخة الغدنػيضغ 

السحافطات الكبضخة فى أفغاندتاف، وتعتبخ التالضة بعج كابل مغ حضث كثافة 
ىػ إلى  366كاف يدداف بالشيا فى عيج الجولة الغدنػية )مغ و الدكاف ، 

                                                           
 .هـ.ش 0234انتشارات امير کبير . ۀدمحم معين .فرهنگ معين .چاپ نهم . تهران : موسس( 0

 . 0241. ص5جلد 
( على اكبر دهخدا.لغت نامه .چاپ دوم از دوره جديد . تهران : موسسه انتشارات وچاپ 1

 . 05313هـ.ش . ص0233. 00دانشگاه تهران.جلد
سالم.چاپ سوم.تهران:چاپخانه آشنا.انتشارات ( عبد الحى حبيبى .تاريخ افغانستان بعد از ا2

 .536هـ.ش.ص0253دنيای کتاب.

القاىخة : العخبى لمشذخ (صالح عبػد العامخى . تاريخ أفغاندتاف وتصػرىا الدضاسى .4
 .81.ص 8771، والتػزيع
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ىػ .ؽ( بالعمساء واألدباء والذعخاء والسفكخيغ مغ جسضع أنحاء العالع 598
 –البضخونى  -عمى سبضل السثاؿ ال الحرخ:ابغ سضشا مشيعاإلسالمى ، 
فخخى  –أبػ الفتح البدتى  –البضيقى  –سشائى الغدنػى  –الفخدوسى 

وغضخ  –الجخديدى  –جامغانى اليخى چمشػ  –بمخى العشرخى  –دضدتانى ال
 1ىؤالء آالؼ مؤلفة تدخخ بيع كتب السؤرخضغ والسحققضغ .

"مرخية فى كتابيا ختو األستاذة الجكتػرة عفاؼ زيجاف فى كووفًقا لسا ذ
غ كضمػ ضسائة وخسدبوالعاصسة كابل  تقجر السدافة بضغ غدنى" بالد األفغاف

ظ، البذتػف و اليدارة ، سكانيا مغ ثالث عخقضات ىى: التاجض يتألفمتًخا ، و 
الفارسضة السختمصة  ،ووالبذتػ، الفارسضة الجرية يشتذخ بيا ثالث لغات:و 

 8ارة.بالكمسات السغػلضة حدبسا يتحجث بيا اليد 

لقج أولى سالشضغ الجولة الغدنػية اىتساًما كبضًخا لمعمع والثقافة ، فقج و 
مساء واألدباء والذعخاء مغ كل الغدنػى بجسع العُشغف الدمصاف محسػد 

 جاء مغ بعجه مغ الدالشضغ فى غدنى . فكاف الدمصاف محسػد ومغفج
فازدانت  ،كانػا يقرجوف بالشو، و ويعطسػف مغ شأنيع ، يكخمػف العمساء 

 3. صارت داًرا لمعمـػ فى عرخه، و  ىبػجػدىع غدن

                                                           

 . 8716.القػػاىخة : دار الذػػخوؽ . 1( عفػػاؼ زيػػجاف . مرػػخية فػػى بػػالد األفغػػاف . 1
 .196ص
 .196مرخية فى بالد األفغاف .صعفاؼ زيجاف . (8
 (.اإلسالمى فى القخف الخابع اليجخى )شاعخ السذخؽ ( عفاؼ زيجاف .فخخى سضدتانى 3
 .58.ص 8778.القاىخة :مكتبة مجبػلى. 1 
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عخاء العمساء والذججيخ بالحكخ أف الدمصاف محسػد كاف يغجؽ عمى 
قل مكافأة لو ال تقل عغ " اآلؼ الجيشارات " ، الكثضخ مغ األمػاؿ ، فكانت أ

"  شال ونقخه یمياضبخذذگخ فحضث أشمق عمضو الذعخاء الالحقضغ لقب " 
 1الحىب والفزة" .قشاشضخ مانح أى " 

ولقج أقاـ الدمصاف محسػد مجرسة بجػار عخوس الفمظ فى غدنى 
كتب وغخائب ترانضف األئسة ، وقرجىا الصالب مغ كل ومألىا بشفائذ ال

 8.وأجخيت لصالبيا الخواتب الذيخية ،، وأوقفت ليحه السجرسة األوقاؼفمكا

عشػانو الفقو  فىويقاؿ أف الدمصاف محسػد ىػ مغ قاـ بترشضف كتاب 
رؾ فى السباحثات العمسضة واألدبضة التى كانت يذاكاف و ، " تفخيج الفخوع "

 3العمساء فى بالشو .تجور بضغ 

يعػج أف الدمصاف محسػػد الغدنػػى إلى  السؤرخ اليشجى" بخاساد " ويذضخ
رغع أنو فى نطخ السدمسضغ مجاىًجا فى سبضل القزاء عمى الػثشضة باليشج، و 

الػػػجيشى ، ولكػػػغ السػػػؤرخ السشرػػػف البػػػج أف يػػػحكخ أف  أذى شػػػعػر اليشػػػػد 
ا عبقخًيػا والدعسػاء وجشػجيً  القػادةا مػغ خضػخة ا بػارزً الدمصاف محسػد كاف زعضًسػ

                                                           

( دمحم ناضع.متخجع.عبج الغفػر امضشى.حضات واوقات سمصاف محسػد غدنػى.چاپ 1
.پذاور: مخک. نذخاتی مضػنج.  .149ىػ.ش . ص 1378دـو

 .58(عفاؼ زيجاف .فخخى سضدتانى .ص8
 . 148( دمحم ناضع.متخجع.عبج الغفػر امضشى.حضات واوقات سمصاف محسػد غدنػى. ص3
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جيخ بػأف مغ الصخاز األوؿ ، اترف بالعجالة ورعاية الفشػف والعمـػ ، فيػ ج
 1. يعج مغ بضغ أعاضع السمػؾ

واىتع الدمصاف محسػد ببشاء السداجج الجامعة فى كل مكاف يفتحو فى 
، وقػج بالد اليشج لتقـػ بجورىا الثقػافى فػى تعمػضع اليشػػد الذػخائع اإلسػالمضة 
 8ازدحست ىحه السجارس بعمساء أجالء خجمػا المغتضغ العخبضة والفارسضة .

 تخ ، وازدىػبعج وفاة الدػمصاف محسػػدب ادـػ واآلـ بالعمواستسخ االىتسا
، وخاصػػة فػػى عيػػج الدػػمصاف فػػى عيػػج خمفائػػو الحضػػاة الفكخيػػة والثقافضػػة 

اًمػػا كبضػػًخا ، إبػػخاىضع بػػغ مدػػعػد الػػحى أولػػى الذػػعخاء واألدبػػاء والعمسػػاء اىتس
 الغدنػى  ، سشائىمدعػد سعج سمساففى تمظ الفتخة : ومغ مذاىضخ الذعخاء 
 3خونى . البػ الفخج أ، عثساف مختارى ، 

بشجػـػ الحزػارة اإلسػالمضة مثػل فى العسػـػ ولقج ازداف بال  الغدنػيضغ 
الخيحػػػاف البضخونػػػى ، وىػػػحا مػػػا قػػػاؿ عشػػػو السدتذػػػخؽ  ىالعػػػالع الجمضػػػل أبػػػ
غديػػخ السعخفػػة ، سػػسح األخػػالؽ ، صػػاحب  " أنػػو رجػػالً اإلنجمضػػدى  "بػػخاوف 

ابػغ سػضشا كػحلظ العػالع الكبضػخ و 4شخرضة فخيجة ممضئػة بالذػجاعة واإلقػجاـ .
                                                           

( أحسج الخػلى. الجولة الغدنػية ودورىا فى نذخ اإلسالـ فى شبو القارة اليشجية . 1
 .8العجد .8مجمج  . ةمجمة كمضة الذخيعة وأصػؿ الجيغ والعمـػ العخبضة واالجتساعض

 .455ـ .ص1988الدعػدية :
 .53( عفاؼ زيجاف .فخخى سضدتانى .ص8
( ادموند كليفرد يوسورث . مترجم . عبد الوهاب فنايى. عروج و أضمحالل غزنويان 2

م . كابل :مركز علوم  0015-0131متأخر ساللۀ غزنوى و افغانستان و سند شمالى 
 . 001هـ.ش .ص  0253. 0اجتماعى آكادمى علوم .ط

ة اليشجية . ( أحسج الخػلى. الجولة الغدنػية ودورىا فى نذخ اإلسالـ فى شبو القار 4
 .457ص
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الػحى قػػاؿ عشػو السدتذػػخؽ "بخوكمسػاف" أف تػػأثضخه فػى العرػػػر الػسػصى لػػع 
اإلسػػالمى فحدػػب بػػل تعػػجاه إلػػى الفكػػخ األوربػػى ، وأف يقترػػخ عمػػى الفكػػخ 

 1مؤلفاتو عالجت شتى السػضػعات .

سػخار مثػل كتػاب "ا وأحػػاؿ السترػػفة الدػضخكتػب  ألفت العجيج مغكسا 
والػػحى تشػػاوؿ ، "دمحم بػػغ السشػػػر"لػػػبػػػ سػػعضج " االتػحضػػج فػػى مقامػػات الذػػضخ 

كذػف السحجػػب" " تػابالسترػفة فى الجولة الغدنػية ، وك أحج أقصاب سضخة
وىػحا  ،السترػػفة  وؿ كتاب فارسي يتحجث عغ كباروالحى يعج أ، لميجػيخى 

 8وانتذاره فى خخاساف.، الغدنػيضغ بو  ـيػضح ازدىار الترػؼ واىتسا

ازدىػػػخت الكتابػػػة التاريخضػػػة فػػػى ىػػػحا العرػػػخ أيًزػػػا ، ومػػػغ الكتػػػب و 
"  الػحى ألفػو " التاريخضة التى كتبت فى ىحا العرخ كتاب " التاريخ الضسضشػى 

أبػػػػ نرػػػخ العتبػػػى " بالمغػػػة العخبضػػػة عػػػغ حضػػػاة الدػػػمصاف محسػػػػد الغدنػػػػى 
ىػػػ ، وأشمػػػق عمضػػو ىػػػحا االسػػع ندػػػبة إلػػى لقػػػب  479وجيػػاده حتػػى عػػػاـ 

وكتػػػاب "القػػػانػف السدػػػعػدى" لمسػػػؤرخ  الدػػػمصاف محسػػػػد " يسػػػضغ الجولػػػة".
لغدنػػػى ، والعػػالع " أبػػى الخيحػػاف البضخونػػى" والػػحى أىػػجاه لمدػػمصاف مدػػعػد ا

ومغ أشيخ الكتب  وكحلظ كتابو الذيضخ" اآلثار الباقضة عغ القخوف الخالضة".
التاريخضة التى ألفت فى ىحا العرػخ أيًزػا كتػاب " تػاريخ البضيقػى " لمسػؤرخ 
أبػػى الفزػػل بػػغ حدػػضغ البضيقػػى ، والػػحى كتبػػو بالمغػػة الفارسػػضة لمدػػمصاف 

وىػػحا الكتػػاب عمػػى وجػػو الخرػػػص لػػو  3محسػػػد الغدنػػػى وابشػػو مدػػعػد. 
                                                           

 .148دمحم ناضع.متخجع.عبج الغفػر امضشى.حضات واوقات سمصاف محسػد غدنػى. ص (1
( كمضفػرد ادمػنج باسػرت. تخجسة حدغ انػش . تاريخ غدنػياف . چاپ دـو .تيخاف: 8

 . 18: 17.ص1378انتذارات امضخ کبضخ.چاپخانو سطيخ.
 .55ص فخخى سضدتانى . (عفاؼ زيجاف .3
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أىسضة عطضسػة لػضذ فػى مجػاؿ التػاريخ فحدػب بػل فػى مجػاالت أخػخى مثػل 
والرػػحافة التحمضمضػػة قبػػل أف ُتذػػتيخ بيػػحه التدػػسضة بػػدمغ عمػػع االجتسػػاع ، 

 بعضج. 

كتبت " نازنضغ فخزاد" فى بحث ليا بعشػاف "تاريخ  وحػؿ ىحا السػضػع 
: تاريخ البضيقى ، تاريخ أـ صحافة " ما  ی نگار بضيقى ، تاريخ  يا روزنامو 

يػجرؾ مػغ الػىمػة األولػى ، أف يترفح اإلنداف كتاب "تاريخ البضيقػى" القػضع 
؛ أبعج مغ ذلػظ ، فيػػ تاب فى التاريخ ، لكشو عسل مختمفأنو لضذ مجخد ك

مػغ ضيقػى لعػادات وأخالقضػات مجتسعػو ، بالػاقعضة ، أرخ فضػو الب ضدكتاب يتس
زاوية رؤية عسضقة حضث كاف البضيقى نفدو فى قمب األحجاث ، بل جدًءا مغ 
شخرػػضات الحػػػجث ، يشقػػل لمسخاشػػػب الحػػػجث بمدػػانو و حداسػػػو وعضشضػػػو ، 
وأضػػافت أف البضيقػػى  لػػع يفػػخض عمػػى نفدػػو نػًعػػا مػػغ الخقابػػة الحاتضػػة ، 

 أنػػو كػػاف مفكػػًخا عمػػى الدػػاحة االجتساعضػػة وأديًبػػا ممتدًمػػا ، ذلػػظوالدػػبب فػػى 
الكتابػػة الرػػحفضة ػ "ويسكششػػا عمػػى نحػػػ مػػا تذػػبضو كتػػاب تػػاريخ البضيقػػى بػػ

، فمع يقجـ الكاتب تقػاريخ صػساء ومجػخد سػخد لألخبػار ، بػل كػاف  "السعاصخة
يعتبخ نفدو مدئػاًل أماـ التػاريخ ، لػحلظ كػاف يػضػح مػقفػو تجػاه األحػجاث 

البضيقػػى  لمقػػارئ . وتؤكػػج الكاتبػػة عمػػى أنػػو مػػغ السسكػػغ أف نعتبػػخ جاريػػةال
 1 .صحفًضا بسعشى الكمسة ، ومحماًل عمى الداحتضغ الدضاسضة واالجتساعضة

ولعػػل کمسػػات البضيقػػى نفدػػو تػػجلل عمػػى مػػا تػصػػمت إلضػػو الكاتبػػة ، إذ 
يقػؿ : " لع تحكخ كتػب التػاريخ األخػخى ىػحه التفاصػضل ، فقػج أخػحوا األمػػر 

                                                           

نازنين فررزاد. تاريخ بيهمى ، تاريخ يا روزنامه نگاری . فصلنامۀ رشد آموزش ( 0
زبان وادب فارسی .  تهران : سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی وزارت 

 43 – 41. 0212. بهار  56آموزش و پرورش . شماره 
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ا العسػل فػىنى أود فى يدخ ولع يػحكخوا إال القمضػل . أمػا أنػا وقػج تعخضػت ليػح
أبحػث عػغ الخفايػػا حتػى ال يخفػى شػػ  ، وأف  كػػامالً   أف أودى حػق التػاريخ

مػػغ الحػػػادث . و ذا شػػاؿ ىػػحا الكتػػاب وزاد ممػػل القػػخاء مشػػو ، فػػىنى شػػامع 
، ذ مغ حادث إال وىػ جػجيخ بػأف يقػخأبفزميع أال يعجونى مغ الثقالء ، فمض

 1وال تخمػ قرة مغ عبخة."

فى ضػء ماسػبق عػغ مكانػة واليػة غدنػى الثقافضػة ، واحتفػاًء بتػاريخ و 
فقػج الػالية وما قجمتو مغ إسيامات عطضسػة فػى مجػاؿ الحزػارة اإلسػالمضة 

عػػػاـ  بضػػػة والعمػػػـػ والثقافػػػة )إيدضدػػػكػ(اختارتيػػػا السشطسػػػة اإلسػػػالمضة لمتخ 
وقػػػج ، ـ8713سػػػالمضة فػػى قػػارة آسػػػضا لعػػاـ ـ عاصػػسة الثقافػػة اإل 8777
وزارة الثقافػػػػة األفغانضػػػة احتفػػػػاالت خاصػػػة بيػػػػحا التكػػػخيع وتشاولػػػػت  أقامػػػت

، 8" نضػػػػز صػػػحضفة "شمػػػػع لمثػػػكبضػػػخ  باىتسػػػاـاألفغانضػػػة الخبػػػخ  الرػػػحف
   3.وصحضفة "ىذت صبح" 

                                                           

البضيقى. تخجسة يحضى الخذاب ، صادؽ نذأت .  خي. تار  البضيقيأبػ الفزل ( 1
 .18القاىخة . مكتبة األنجمػ السرخية . ب ت. ص 

 1893حػت  4غدنی رسسا مخکد تسجف وفخىشگ جياف اسالـ نامگحاری شج.شمػع نضػز.( 8
 روى ايغ لشظ:  .8718//15/3ىػ.ش .تاريخ ورود 

https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B
1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%
87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8
%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D
A%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF 

حسل  85. ىذت صبح.غدنی پايتخت فخىشگی جياف اسالـ شجاكبخ رستسى . (3
 ، روى ايغ لشظ: 8718//19/3تاريخ ورود ىػ.ش . 1398

http://8am.af/x8am/1392/01/25/qazni-2013-islam-word-capital-culture/ 

https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://8am.af/x8am/1392/01/25/qazni-2013-islam-word-capital-culture/
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 : انصحافت األفغاَيت )انُشأة ٔانتطٕر( ثاَٗادلبحث ان
فى عيج األمضخ شضخ الرحافة بالسعشى السعاصخ ليا فغاندتاف أ عخفت
والحى شيج  1(ـ 1887 – 1863ىػ.ش/  1859- 1841)عمى خاف 
ىسيا مجاؿ التخبضة أمغ اإلصالحات فى مجاالت عجة ومغ ا عيجه عجدً 
قاـ فقج ، والسجاالت الثقافضة بذكل عاـ، الرحافة والصباعة و والتعمضع ، 

. العرخعمـػ ذلظ  لتجريذواألخخى ، بتأسضذ مجرستضغ إحجاىسا عدكخية 
/  ىػ.ش 1856-1847)ـاباعة بالحجخ ألوؿ مخة بضغ األعػ وضيخت الص

 عوى،  ـ( ، حضث أنذأت ثالث مصابع بالحجخ فى كابل1868-1878
،  8مختزاوى( ةمرصفاوى( ، )مصبع ةمصبع)شسذ الشيار( ،  ة)مصبع

 وىػ ما ساعج عمى ازدىار وتقجـ الرحافة .

ـ( 1865/ ىػ.ش  1243)عخفت أفغاندتاف الرحافة الحجيثة عاـ 
فى عيج ، " جخيجة كابل "  عخفت باسعوالتى ، برجور أوؿ صحضفة أفغانضة 

                                                           

: تػلى حكع أفغاندتاف بعج وفاة أبضو " دوست دمحم خاف " فى  األمضخ شضخ عمى خاف( 1
ىػ.ش( ، وكانت إدارة أفغاندتاف فى  1859- 1841/ ـ  1887 – 1863 الفتخة )

فتخة حكسو تتدع أكثخ ما تتدع بصابع ممػؾ الصػائف ، وقج واجو خالؿ فتخة حكسو 
 مذاكل جسة.

أنطخ: عمى رضا آبادى .أفغاندتاف فى التاريخ السعاصخ. تخجسة وتقجيع : أحسج دمحم  -
: السخكد القػمى لمتخجسة. .القاىخة1الشادى .مخاجعة : الدباعى دمحم الدباعى .  

 .167ـ .ص 8777
کابل: بشگاه انتذارات مضػنج. .دمحم كاضع آىشگ . سضخ ژورنالضـد در افغاندتاف ( 8

 . 36ص .ىػ.ش 1388
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تحخيخىا الدضج جساؿ الجيغ  ىوأشخؼ عم ، 1عطع خاف "أ" دمحم األمضخ 
 8ى ، ولكغ أعجادىا فقجت. األفغان

ذ ا صحضفة " شسـ( صجرت أيًز 1873/  ىػ . ش1851)عاـ  ىوف
وكانت ترجر بالمغة الفارسضة ، سجيشة كابل ب" باال حرار "  ىالشيار" ف

" مضخزا عبج دارتيا و تحخيخىا ى لسصبػعات األردية ، وقج أشخؼ عماصشسط عم
ليشج  بدبب مشاىزتيا لحكػمة اشػياًل تدتسخ غضخ أنيا  لع ، "  ىالعم

 3.والدضاسة ىالخأ ىومخالفتيا ليا ف، البخيصانضة

 –1971ىػ.ش/1898- 1887) خافحبضب هللا األمضخ أما 
االجتساعضة، و الثقافضة مغ اإلصالحات  شيج عيجه مجسػعةفقج  4 (ـ1919

                                                           

ىػ.ش  1847 – 1846( األمضخ دمحم أعطع خاف : تػلى حكع أفغاندتاف فى الفتخة ) 1
وكانت فتخة حكسو قرضخة ـ ( بعج حكع أخضو )دمحم أفزل خاف ( ،  1868 – 1867/ 

وذلظ نتضجة الحخوب الجاخمضة بضشو وبضغ أخضو األمضخ " شضخ عمى خاف " لإلستضالء عمى 
مير غالم دمحم.افغانستان در مسير تاريخ. چاپ چهارم. كابل: مركز   -الحكع . انطخ: 

 .460هـ.ش. ص 0251نشر انمالب با همكارى جمهورى. 
 . 16صزم در افغانستان . دمحم كاظم آهنگ . سير ژورنالي( 8
:مصبعو دولتى كابل. تاريخ مخترخ افغاندتاف ، جمج دوـى.حبضب ى( عبج الح3

 .143ص ىػ.ش . 1364افغاندتاف .
: تػلى حكع أفغاندتاف بعج وفاة أبضو " عبج الخحسغ خاف " فى  حبضب هللا خاف(  4

السججديغ (، ويعتبخ مغ األمخاء ـ  1919 – 1971 ىػ.ش /1898- 1887الفتخة )
والسثقفضغ ثقافة غخبضة ، وفى عيجه نذبت خالفات بضغ أفغاندتاف و نجمتخا بخرػص 

ىػ.ش  1858تشفضح معاىجة " جشجمظ " التى تع إبخاميا فى عيج " شضخ عمى خاف " عاـ 
 ـ . أنطخ : 1879/ 
 .164عمى رضا آبادى .أفغاندتاف فى التاريخ السعاصخ . ص -
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 ىػ.ش1879) عاـمؤسدة "سخاج األخبار " فى كابل  إنذاء مشيا
 / ىػ.ش1884)عاـ" التى أصجرت صحضفة "سخاج األخبار، و (ـ1971/

، وتػقفت  "مػلػى نجف عمى خاف"و كاف يخأسيا فى البجاية ، (ـ 1976
عاـ  ى، ولكغ فحكػمة اليشج البخيصانضةعجدىا األوؿ بدبب ضغط  بعج نذخ

بخئاسة "محسػد  صجرت الرحضفة مخة أخخى ( ـ1911/ ىػ.ش 1889)
 1" . شخزى 

 1919 ىػ.ش/1373 -1898) ماف هللا خافأعيج السمظ  ومع قجـو
، وذلظ ىاأزىى عرػر  شيجت الرحافة األفغانضة مخحمة مغ 8(ـ 1984 –

( ـ1984ىػ.ش/ 1373) عاـأفغاندتاف  قانػف لمرحافة فىأوؿ لػضع 

                                                           

تيخاف:مػقػفات دکتخ محسػد  .خ وزباف در افغاندتاف( نجضب مايل ىخوى . تاري 1
 .88. ص ىػ .ش1368. افذار يددی

 1898" عاـ ) حبضب هللا خاف: تػلى حكع أفغاندتاف بعج وفاة أبضو "  أماف هللا خاف( 8
ـ(،كاف متأثًخا غاية التأثخ بخضا شاه بيمػى فى إيخاف ، وكساؿ اتاتػرؾ 1919ىػ.ش /

 1983جيث البالد يتصمب اقتفاء أثخالغخب وثقافتو ، وفى عاـ فى تخكضا فكاف يخى أف تح
ىػ.ش قاـ بتغضضخ لقبو مغ أمضخ إلى ممظ ، وسافخ إلى الغخب وبعج عػدتو 1378ـ /  

أعج أوؿ بخنامج إصالحى ،وكاف مغ بضغ بشػد البخنامج تفعضل دور السخأة والسداواة بضغ 
مشيا كذف الحجاب لمشداء، إنذاء الخجل والسخأة ، وأعمغ عغ بخامج إصالحضة كثضخة 

مجارس مذتخكة ، األرتجاء الجبخى لمدى الغخبى ، فرل الجيغ عغ الدضاسة والتعمضع ، 
مشع تعجد الدوجات ، تغضضخ يػـ العصمة لضربح يـػ األحج بجاًل مغ الجسعة .والقت ىحه 

لجيغ ، اإلجخاءات معارضة شجيجة مغ رجاؿ الجيغ فألقى القبس عمى العجيج مغ عمساء ا
 . أنطخ : ـ1989ىػ.ش/ 1378وسانج الذعب رجاؿ الجيغ حتى سقصت حكػمتو عاـ 

 .165عمى رضا آبادى .أفغاندتاف فى التاريخ السعاصخ . ص -
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 1375)عاـ انصالؽ أوؿ إذاعة و  ،حخية التعبضخ والرحافة قخ أ والحى
 1.(ـ1986ىػ.ش /

أو افة الحخة مضدت ىحه الفتخة ضيػر الرح ىومغ أىع الخرائز الت
صجرت فاتحة ىحه الرحف ،نضذ " أوتعج صحضفة " السدتقمة ، 

، "نضذأالجيغ  ىغالـ محض"دارة إتحت (  ـ 1987/ىػ. ش 1376)عاـ
وبمغ ، نضةترجر بالمغتضغ الفارسضة والبذتػ  ،صحضفة نرف شيخية  وكانت

ىا فى الرجور صحضفة " ندضع ثع تال8عذخة صفحة. ىعجد صفحاتيا اثشت
، "دمحم نػروز"" ، صحضفة "نػروز" ومجيخىا الدحخ" ومجيخىا "أحسج راتب

اعجاب القخاء فى فتخة قرضخة ، و كانت ىحه الرحف  شاؿأف ت واستصاعت
عمى سبضل السثاؿ " نضذأفقج قامت صحضفة " .دة الحكػمضةتشتقج أداء األجي

وأعتقل مجيخىا وصػدرت الرحضفة ليحا الدبب ،   يشتقج الذخشةبشذخ مقااًل 
وصجرت الرحضفة  و ،ولكغ أىالى كابل قامػا بسطاىخات ، وتع اإلفخاج عش، 

 3. مخة أخخى 

حضث صجرت صحف أفغاندتاف ازدىخت الرحافة فى وبسخور الػقت 
عاـ  ىفالبذتػنضة واإلنجمضدية والفخندضة ، فمثل بمغات أخخى غضخ الفارسضة 

مغة ال" ب"الػشغ ىصجرت صحضفة "ىضػدا" وتعش ـ(1948/ ىػ.ش1388)
                                                           

. تهااران: انجماان نويسااند ان 0. تاااريخ روزنامااه نگاااری بلااخ .ط ( صػػالح دمحم خمضػػق 1

 .14م. ص 1100بلخ. ژانويه 
 .34ص .ژورناليزم در افغانستاندمحم كاظم آهنگ . سير (  8
الصبعة  .رائج الرحافة األفغانضة وجخيجة سخاج األخبار  ى.محسػد الصخز  .آماؿ حسدة ( 3

ـ  8716مػارس .سفارة جسيػرية أفغاندتاف بالقػاىخة  –القدع الثقافي .القاىخة : الثانضة
 .85ص.
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 (ـ 1967/  .شىػ1347)" عاـ ، وصجرت صحضفة "كابل تايسد نضةالبذتػ 
غ فى ضجانب السقضساأل تستيجفاو ، فى أربع صفحات بالمغة اإلنجمضدية 

/ ىػ.ش1338)عاـ  نضة" بالمغتضغ الفارسضة الجرية والبذتػ ومجمة "أدب.كابل
،وتتشاوؿ مخة كل شيخيغ  ، وكانت ترجر عغ كمضة اآلداب( ـ1953

تحت إشخاؼ ىضئة التجارة األسبػعضة ، ومجمة "اقتراد"مػضػعات أدبضة 
ػف البالد ذئب ، واىتستواالقتراد بالمغتضغ الفارسضة واإلنجمضدية 

" تحت إشخاؼ مؤسدة " جسعضة الجراسات ففغاندتاأ، ومجمة  "االقترادية
ىػ .ش  1347)بالمغتضغ الفخندضة واإلنجمضدية عاـ  ، وصجرت التاريخضة "

وىى ، بالمغتضغ الفارسضة والبذتػنضة " ژونجوف " ، ومجمة  (ـ 1961/ 
ىػ.ش /  1387)تأسدت عاـ ، أدبضة مػضػعات  عالجتمجمة أسبػعضة 

، وضيخت أوؿ صحضفة  نضذ لمشذخأوكانت ترجرىا مؤسدة  (ـ 1948
رشاد الشدػاف " عاـ اصحضفة "  ندائضة إسبػعضة فى أفغاندتاف وىى 

 1.(ـ1981ىػ.ش/  1899)

 "معخؼمثل الستخررة سجالت الضيػر  عرخال مسضدات ىحمغ أىع و 
 و،  8وزارة السعارؼ وىى مجمة عمسضة ثقافضة شيخية عغ السعارؼ"

 ،3وزارة الحخبضة وىى مجمة عدكخية شيخية  عغ"السجسػعة العدكخية"
تحت رئاسة " حدغ اإلدارة الصبضة السدتقمة  عغ"السجسػعة الرحضةو"

                                                           

الصبعة  .رائج الرحافة األفغانضة وجخيجة سخاج األخبار  ى.محسػد الصخز  .(آماؿ حسدة 1
 8716مارس  .سفارة جسيػرية أفغاندتاف بالقاىخة  –القدع الثقافي .القاىخة : الثانضة

  87ص  ـ.

 .875صدمحم كاظم آهنگ . سير ژورناليزم در افغانستان.( 8
 .817ص(السخجع الدابق.3



 

 

0145   

كانت ترجر فى كابل فى ثساف صفحات و ، و " ثخوت "   1سمضسى "
ا تحت رئاسة العالمة "صالح الجيغ الدمجػقى" ، وىى مجمة سبػعضً أ

 8.والرشاعات األفغانضة بأخبار الساؿ واالقتراد اىتستاقترادية 

 ،الرحف الخاصة  فى تأسضذبجأت بعس الػاليات  وعمى جانب آخخ
والتى تعج أوؿ صحضفة ترجر خاصة  "تحاد السذخقىاإل مشيا  صحضفة "
وىى "الغازى" ، و3" خىارگ" نش والية مخكد جالؿ آباد فى  بػالية ، وصجرت

وىى صحضفة "اتفاؽ اإلسالـ " ، و4كتضا پوالية فى صحضفة إسبػعضة صجرت 
وتػلت إدارة السعارؼ بالػالية إصجارىا مشح  ةىخاوالية فى إسبػعضة صجرت 

سبػعضة أوىى صحضفة " و"نجسة األفغاف، 5العجد التاسع مغ عاميا الثالث.
 .غضخىع فى الػاليات األخخى ، و 6افخو پوالية فى صجرت 

  

                                                           

 . 814. ص انستاندمحم كاظم آهنگ . سير ژورناليزم در افغ1) 
 .814ص. السخجع الدابق( 8
 .175( السخجع الدابق . ص 3
 .183. ص( السخجع الدابق4
 .185. ص(السخجع الدابق5
 .187. ص(السخجع الدابق6
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ا ألْى انصحف انىت صذرث فٗ 
ً
ٔفيًا يهٗ َقذو عزض

ا نهرتتيب انشيىن: 
ً
 أفغاَستاٌ ٔفق

 جزيذة كابم :  .1

وجػدىا فقج ذكخىا عجد مغ كبار العمساء  حقضقة حػؿاختمف العمساء 
، وعبج الخؤؼ بضشػاوالسحققضغ األفغاف فى كتاباتيع مثل عبج الحى حبضبى ، 

ولكغ ، أنيا صجرت قبل صحضفة " شسذ الشيار "  إلى واوآخخيغ ، فأشار 
، كسا  لعجـ تػافخ أعجاد مشيا فصالػقت الحالىلضذ ىشاؾ ما يثبت وجػدىا ، 

يخوى " فى رسالتو " معخفى روزنامو ىا ، جخايج ومجالت " الذكخ " مايل 
" األمضخ أفغاندتاف  كانت فى عيج  ىفصجرت  ، أوؿ جخيجة أفغانضةأف  
" ، أما  ىحخيخىا الدضج جساؿ الجيغ األفغانت ىوأشخؼ عم ،عطع خاف " أدمحم 

البعس اآلخخ يخفس صحة ىحا الكالـ لعجـ وجػد أعجاد مشيا ، وأنو إذا 
ػججت أعجاد مشيا فى لكاف ىشاؾ بالفعل جخيجة صجرت بيحا االسع 

مثمسا وججت أعجاد ، األرشضف الػششى ألفغاندتاف بسكتبة كابل العامة 
 1صحضفة " شسذ الشيار " .

 صحيفت مشس انُٓار : .2

، (ـ1873/  ىػ.ش1851)عاـ " الشيار" شسذ  ةصحيفصجرت 
خاف "  ىفالبعس يعتقج أف األمضخ " شضخ عم يا،يتعمق بأسباب تأسضدوفضسا 

صالحضة لمدضج جساؿ السقتخحات اإل ا إلىمثل ىحا العسل استشادً  أقجـ عمى
خاف " أدرؾ  ويخى البعس اآلخخ أف األمضخ "شضخ عمى، الجيغ األفغانى

                                                           

 .17: 16ص .در افغاندتاف دمحم كاظم آهنگ . سير ژورناليزم1) 



 

 

0141   

الرحضفة لتحقضق ونذخ بخامجو أىسضة وضخورة تأسضذ مثل ىحه 
 1االجتساعضة والثقافضة .

ا لألعجاد الستػفخة مغ شبقً صفحة ، و  16صجرت "شسذ الشيار" فى 
الرحضفة فى أفغاندتاف وججوا أف الفتخة الدمشضة بضغ تاريخ صجور كل عجد 

،  كانت ترجر كل خسدة أياـواآلخخ غضخ ثابت ، ففى بعس األوقات 
أسبػع أو أسبػعضغ ، وىحا يعشى أنيا كانت ترجر بذكل غضخ كل وأحضاًنا 
 8مشتطع . 

ضمت شسذ الشيار ترجر فى كابل بذكل غضخ مشتطع ، ونذخ العجد و 
فى الدشة الثالثة مغ صجورىا، حضث استسخ  - 47العجد  –األخضخ مشيا 

لسجة عامضغ  ـ1913/  ىػ .ش 1898صجور ىحه الرحضفة حتى عاـ 
 3وشيخ واحج .

 اآلراء حػؿ رئاسة تحخيخ ىحه الجخيجة ومغ ىحه اآلراء :واختمفت 

فغانی" غالـ سخور جػيا " أف رئضذ تحخيخ ألذكخ الذاعخ والکاتب ا
" عبج القادر خاف " ، فى حضغ كتب السخحـػ " نػر دمحم کيگجای ىػالجخيجة 

" السحقق والكاتب األفغانى الذيضخ عغ " عبج القادر خاف " أنو كاف 
وكاف يشذخ أحضانا مقاالت فى ، تضخ العدكخى لألمضخ شضخ عمى خاف الدكخ 

                                                           

 .15ص.رائج الرحافة األفغانضة وجخيجة سخاج األخبار  ى.محسػد الصخز  .آماؿ حسدة (1
 . 87.صدر افغاندتاف دمحم كاظم آهنگ . سير ژورناليزم( 8
خبخگداری  صجای :  شمس النهار. اولين تجربه روزنامه نگاری تاريخ افغانستان( 3

.  18/4/8716 . تاريخ ورودىػ . ش ۰۳۳۱عقخب  ۳افغاندتاف ) آوا ( . سو ششبو 
 . روى ايغ لضشظ :  8.77

http://www.avapress.com/vdcfe0dm.w6d00agiiw.html 

http://www.avapress.com/vdcfe0dm.w6d00agiiw.html
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 9) بالعاـ الثانى بتاريخذخ لو فى العجد التاسع عذخ حضث نُ ، الجخيجة 
كتب أف  "بضشػا"ولكغ السخحـػ مقاؿ تحت عشػاف "الػعع" ،  ـ( 1874مايػ 

وأف  ، ا لمتحخيخ باسع " عبج القادر خاف "شسذ الشيار لع يكغ ليا رئضدً 
 1ىا كاف يدسى " مضدرا عبج العمى" .تحخيخ  رئضذ

بعج البحث واالشالع عمى أعجاد متعجدة يقػؿ دمحم كاضع آىشگ إنو و 
عبج أىسيا ،  أوال : أف اسع "مغ شسذ الشيار تػصل إلى عجد مغ الشتائج 

القادر خاف " لع يخد فى قائسة أسساء أسخة تحخيخ الجخيجة ، أو فى أى 
ا : أف اسع " مضخزا عبج العمى " ورد ثانضً .   ياتحخيخ ل فحة أخخى كخئضذص

فى أعجاد مختمفة مغ الجخيجة بالرفحة األخضخة مشيا عمى الشحػ التالى " 
، "ا تحت إشخاؼ " مضخزا عبج العمىجخيجة شسذ الشيار كابل وشبعي ذخنتع 

وخاصة ف اسسو ذكخ عجة مخات فى مػاضع مختمفة بالجخيجة أكسا 
مػر الستعمقة بالشذخ والتحخيخ، اما ما يتعمق باألمػر السػضػعات واأل

 8.الفشضة والصباعة كاف يكتب اسع " سضج احسج شاه پضذاورى"

 صحيفت سزاج األخبار:  .3
عػػػػػػاـ ف أوؿ صػػػػػػحضفة بالفارسػػػػػػضة الجريػػػػػػة ترػػػػػػجر فػػػػػػى أفغاندػػػػػػتا

السمقػػب بػػأبى  )محسػػػد شػػخزى  بػاليػػة كابػػل بخئاسػػةم1911ىػػػ.ش/ 1887
 )ميػخ( مضػداف 4الثانى بتاريخوؿ لمعاـ صجر العجد األ ، ( 3الرحافة األفغانضة

                                                           
 . 06دمحم كاظم آهنگ . سير ژورناليزم در افغانستان.ص(  0
 .87.صالسخجع الدابق(8
ىػ  1844سشبمو عاـ  1ولج العالمة " محسػد شخزى " يـػ األربعاء ( محسػد شخزى :  3

ـ  بسجيشة غدنة  بالقخب مغ مخقج الدمصاف محسػد  1865أغدصذ  83.ش / 
الغدنػى ، وليحا الدبب سسى " محسػدًا " عشج مػلجه . والجه " غالـ دمحم خاف شخزى " ، 
== 
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== 

، ى عيج " دمحم خاف باركدائى " ججه ألبضو  " رحسجؿ خاف" كاف حاكًسا لجدء مغ قشجىار ف
ثع ،تتمسح محسػد شخزى عمى يج والجه  . وكاف والجه يشطع الذعخ باسع " دمحم شخزى "

عمى يج " آخشج زاده مال دمحم ىػتظ " ، وتعمع شخزى المغة  العخبضة ، واشمع فى شبابو 
ػؽ ، واصل دراستو فى األدب ، الدضاسضة ، الحقو عمى أشعار بضجؿ ومثشػى معشػى ، 

االجتساع ، وأساسضات العمـػ الصبضعضة حتى صار كاتًبا وشاعًخا ومتخجًسا وسضاسًضا 
عاصخ محسػد شخزى فى شبابو عيج األمضخ " شضخعمى خاف " ، وكاف والجه فى .محشًكا

عيج األمضخ " عبج الخحسغ خاف " مغ السقخبضغ لمبال  السمكى وكاف محسػد يحىب حضشيا 
بخئاسة فخقة صغضخة مغ الجضر وىػ لع يتجاوز الدادسة عذخ  عيج إلضو، فإلى البال  
نفى والج محسػد شخزى وعائمتو إثخ الخالؼ بضغ األمضخ عبج الخحسغ خاف و . مغ عسخه

ايػب خاف خارج البالد ، وتشقمػا بضغ دوؿ عجة أوليا اليشج وىشاؾ تعمع محسػد شخزى 
اصجيغ بضت هللا الحخاـ وبيا تعمع المغة األوردية ، ثع رحمػا عشيا متجيضغ إلى بغجاد ق
، لعخبضة وتدوج بيا مغ إمخأة شامضةشخزى المغة التخكضة ، ومخوا بالذاـ وبيا تعمع المغة ا

، ثع سافخوا إلى اسصشبػؿ ومخوا بسرخ ومشيا أيًزاوكاف شخزى ممًسا بالمغة الفخندضة 
تػفى والجه و . خخى تػجو والجه إلى بضت هللا الحخاـ وعاد محسػد شخزى إلى الذاـ مخة أ
شخزى وعائمتو إلى  فى بالد الغخبة ، وبعج وفاة األمضخ عبج الخحسغ خاف عاد محسػد

 . عاًما فى بالد السشفى 83ـ بعج 1975وششو عاـ 
وفى تمظ الفتخة كتب محسػد شخزى وتخجع عجد مغ األعساؿ ومشيا : مجسػعو صشايع 

فى كخاتذى ( ، مشتخبات  )وىى مجسػعة مختارة مغ أشعار مذاىضخ الذعخ ونذخت
غالـ دمحم شخزى )أشعار مختارة مغ ديػاف والجه والحى كتبو بالذاـ بخط يجه وعشجما عاد 
إلى وششو أىجاه إلى أخضو عبج الخالق( ، مجسػعو أخالؽ ) وىى مجسػعة مغ الحكع 

)شبع فى كابل (، سػانح  خالؽ ( ، سضاحت سو قصعو روى زمضغواألقػاؿ فى تيحيب األ
، معمع حكست ) كتاب عمسى وتخجسو بعج ذلظ عبج الػىاب شخزى( ألفو بالتخكضة) یزنجگ

وضعو لمصالب لالستفاده مشو ( ، سضاحت دورا دور زمضغ در ىذتاد روز ) تخجسة مغ 
التخكضة إلى الجرية ثع قاـ بتخجستو إلى العخبضة ( ، ديجنى ىا وششضجنى ىا ) سضختو 

أبػاب( ، ولو العجيج مغ األعساؿ األخخى الستخجسة  8الحاتضة وخػاشخه وكتبو فى 
== 
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والسشطػمات وكحلظ مؤلفات التى يتشاوؿ الحجيث فضيا البالد التى قاـ بديارتيا فى تمظ 
التخجسة فى الحكػمة ورئضًدا  قيوبعج عػدتو إلى أفغاندتاف عسل مذخًفا لفخ  الفتخة .

افغاندتاف ( القػمضة التشػيخية أفغاندتاف" )چخاغ اخبار  لتحخيخ  صحضفة "سخاج األخبار
ـ ( ويعج ىحا التاريخ  البجاية الفعمضة  1918عاـ  یحت 1911انتذخت مغ عاـ  ی)الت

 . لطيػرالرحافة فى افغاندتاف
السخاقبة السمكضة الخسسضة لألمضخ عشايت هللا ، عارض سضاسات  یعسمو بالحكػمة ف ومشح

الة االجتساعضة ، الطمع ، الجيل وغضاب األمضخ حبضب هللا  ، فكاف انتقاده لغضاب العج
ذلظ وصل "  بعج. الػعى فى أفغاندتاف كاف فى الػاقع انتقاد ضسشى لشطاـ حكع األمضخ

إلى الدمصة  ، ونرب محسػد شخزى وزيًخا ـ  1919ىػ.ش / 1898اماف هللا " عاـ  
عجد مغ  محسػد شخزى  وتقمج .لمخارجضة ومدتذار "اماف هللا " لذئػف التخبضة والتعمضع

السشاصب ،  وأثشاء الرخاعات الجاخمضة الخضخة فى عيج اماف هللا خاف شالب الستسخدوف 
بشفى محسػد شخزى وعائمتو و خخاجو مغ أفغاندتاف ،  وعمضيا فقج خخج محسػد شخزى 

، حتى نجح فى الحرػؿ  ةوعائمة لمسخة الثانضة مغ أفغاندتاف إلى قشجىار ومشيا إلى ىخا
إليخاف مغ القشرمضة اإليخانضة فى ىخات فخ الخابع مغ مارس عاـ  عمى تأشضخة دخػؿ

فتخة مغ  وبعج.ىػ.ش وحضشيا ودع شخزى مػششو لمسخة األخضخة 1378ـ /    1989
وىشاؾ استقبمتو الحكػمة التخكضة استقبااًل حاًرا يمضق  االدمغ سافخ شخزى إلى تخكض

، اف أصضب بسخض سخشاف الكبج  إلى،  بسكانتو العمسضة ، وىشاؾ كتب سضختو الحاتضة
ىػ.ش عغ عسخ يشاىد 1318ـ /   1933نػفسبخ عاـ  88تػفى عمى إثخه ىشاؾ فى و 

 . أنطخ :أيػب األنرارى" ىالثامشة والدتضغ ودفغ بالقخب مغ مدار ومخقج " اب
سااهام.بيو رافی وزند ينامااه عالمااه محمااود طاارزی. پشاااور: ا زهاار کتااب  نصااير -

 . 01 -00، 3هـ .ش . ص 0231خانه . زمستان 
رالااا ام مااا نوس . ترجمااه لاساام ملااای . افغانسااتان . تهااران : دفتاار مطالعااات  -

هاـ  0211سياسی وبين المللی وزارت اماور خارجاه.  مرکاز چااپ وانتشاارات . 
 . 44:  43.ش . ص 

پاادر ژورناليساام افغانسااتان  –د ساايار. ممااال گ زنااد ی نامااه محمااود طاارزیماايال -
 01/2/1101.  تااريخ ورود يا گ.فصلنامه  گانديشه نوگ. کابل: سايت الكترون

 . روى اين لينن :
== 
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مصبعة دار فى حجع كبضخ، عغ صفحة  16فى  ـ 1918/  ىػ .ش 1891
مػا ، أداخػل كابػل  ةروبضػ 14شػتخاكيا الدػشػى قضسػة ا وبمغت ،الدمصشة كابل

 1.إنجمضدية ةروبض 17 فبمغتخارجيا 

ب هللا حبض مضخفى عيج "األمخت  الرحضفة ويحكخ مضخ دمحم صجيق أف
صجرت فى مخحمتيا األولى عاـ فقج  ،سخحمتضغ بخاف بغ عبج الخحسغ خاف" 

وكاف يخأسيا عبج الخؤوؼ قشجىارى .  ،ـ  1975/  ىػ .ش 1884
ىػ .  1897ميخ  18فى مخحمتيا الثانضة بعج ستة أعػاـ بتاريخ   صجرتو 
وكاف " محسػد الصخزى " رئضًدًا لتحخيخىا .وفى ىحه  ،ـ  1911/  ش

السجتسع الدضاسى فى أفغاندتاف  السخحمة لعبت الرحضفة دوًرًا ميًسا فى
 8مختضغ شيخًيا . ترجر فى تػجضو فكخ الذعب األفغانى ، وكانتو 

لتصػيخ  رى جيجهمحسػد شخزى العسل الرحفى ، وبحؿ قرا عذق
مغ أمػالو الخاصة  أنفقبل ، لع يتخبح مشيا ، و الرحافة فى أفغاندتاف 

ىى لداف حاؿ األمة ،  لرحافةا إليسانو بأفلجعع الجخيجة وتصػيخىا ، 
عمى ، ويحخص الذعب األفغانى كافة يخاشبتعبخ عغ أحػاليا ، وكاف و 

                                                                                                                                    
== 

http://tabalwor.com/1396/03/28/4518/ 
. ممااااال گ طرزيوبومىسااااازى ژورناليسمدرافغانسااااتان ساااايد كمياااال مااااومن زاده -

هاـ.ش.  0261. خازان 16گ.فصالنامه  گانديشاه ناوگ. کابال: ساال نهام. شاماره 
 . 11ص 

 انتذػاراتسػػـ . اصػفياف:  جمػج . دمحم صدر هاشامى . تااريخ جرا اد ومجاالت اياران(1
 .38. ص  ىػ . ش 1363 كساؿ 

 لاارن اخياار. تهااران : انتشااارات عرفااانیميااردمحم صااديمفرهنگ . افغانسااتان در پاان  ( 8
 .463. ص  ىػ .ش 1387.

http://tabalwor.com/1396/03/28/4518/
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مة األفغانضة بعضًجا عغ تعجد العخقضات والميجات ، وليحا استحق تػحضج األ
كاف يجعع ىوججيخ بالحكخ أف شخز  ."رحافة األفغانضةال ىعغ ججارة لقب " أب

العمـػ الحجيثة والشطخيات الدضاسضة التى أثخت  نذخىحه الرحضفة فى 
 1 .أفغاندتاف یبذكل أساسى فى التشػيخيضغ السججديغ ف

 : إرشاد انُسٕاٌ .4

قاـ  قيا ،أوؿ صحضفة أفغانضة تيتع بذئػف السخأة األفغانضة وحقػ 
يا صجرت ىحه الرحضفة تحت رعاية السمكة " ثخ بتأسضديا " محسػد شخزى"، 

الدضجة " اسسا رسسضو " يا ارتدوتػلت إ" " زوجة السمظ " أماف هللا خاف
اسسيا أعمى الرحضفة عمى الشحػ  تبكُ قج و زوجة " محسػد الصخزى " 

إلى اسع الدضجة  إشارة ا(  وىػ  -يكتب أسفمو  )ركاف و  ،ر(  –)ا التالى 
تػلت رئاسة تحخيخ التى خازف السمظ ،"روح افدا " ابشة " دمحم زماف خاف " 

 8.ة  الرحضف

الرحضفة الحضاة األسخية وكحلظ عسمت عمى  مػضػعات توتشاول
 3السخأة األفغانضة والشيػض بسدتػاىا الثقافى واالجتساعى. تثقضف

 :)أياٌ األفغاٌ( اياٌ افغاٌ .5

ـ فى العاصسة  1987ىػ.ش /  1899صحضفة أسبػعضة صجرت عاـ 
 رئاسة) عبج اليادى (  تػلى شخز يجعىكابل بالفارسضة الجرية ، 

                                                           

 . 18 -11. 4. صنصير سهام.بيو رافی وزند ينامه عالمه محمود طرزی( 1
رسول رهين . تاريخ مطبوعات در افغانستان از شمس النهار تاا جمهوريات . جلاد  (8

 .837. ص  ىػ . ش۰۳۳۱. اول . استوکهلم : شورای فرهنگی افغانستان

 .874: ص 199.صدمحم كاظم آهنگ . سير ژورناليزم در افغانستان ( 3

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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عمى ورؽ فاخخ وخط مشسق. بمغ صفحة  18فى   رجركانت تو تحخيخىا . 
، روبضة 18، وفى الػاليات األخخى  روبضة 17تخاكيا الدشػى داخل كابل اش

ثالث عسالت الشدخة الػاحجة فى كابل  روبضة ، وسعخ 88وخارج السسمكة 
 1ذاىى . ال مغ

اسع الرحضفة ىػ السمظ األفغانى " اماف  فىوالسقرػد بكمسة " اماف " 
 8.العجدفيخس بسػضػعات تحتػى عمى الرفحة األولى  وكانتهللا خاف ". 

 :)اتفاق اإلسالو( اتفاق اسالو  .6

 "جػيا سخور"ـ بخئاسة تحخيخ  1987ىػ.ش / 1899 تأسدت عاـ
صفحات  4مغ الدشة الثامشة فى  44بالمغة الفارسضة الجرية ، ونذخ العجد 

وجاء فضو أنو صجر فى )دانر( ، شباعة حخوؼ فى مصبعة بالحجع الكبضخ 
فسبخ نػ  18ىػ.ش /  1379 )آباف(عقخب  86بتاريخ الثالثاء  ىخاة

 3ـ . وكانت ترجر يـػ الثالثاء مغ كل أسبػع .  1937

تاريخ  يمضو،  فى كتابة اسع الرحضفة خط الشدتعمضق الجمىاسُتخجـ 
تأسضديا ، وكانت تتكػف مغ السقالة االفتتاحضة ، األخبار الخارجضة ، 

تحت  بعس األشعارو ، مقاالت متشػعة ، بعس اإلعالنات ،  ةأخبار ىخا

                                                           

 .871جخائج ومجالت ايخاف . ص تاريخ صجر ىاشسى . دمحم(  1
 السخجع الدابق . نفذ الرفحة (8
دمحم صدر هاشمى . تاريخ جرا اد ومجاالت اياران . جلاد اول . اصافهان: انتشاارات  ( 3

 .54. ص  ىػ . ش 1363  كمال
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. ولقج نالت شيخة واسعة فى أفغاندتاف عمى الخغع مغ  عشػاف ) األدب(
 1. ةصجورىا فى ىخا

 : أَيس .7

 (ارديبهشاااااتثػػػػػػر ) 15مػػػػػغ الرػػػػػحضفة فػػػػػى  العػػػػػجد األوؿ صػػػػػجر 
محى " مؤسديا عمى يجبالفارسضة الجرية فى كابل  ـ 1987/ىػ.ش 1376

 8. الجيغ أنضذ " 

وىى صحضفة عمسضة ، أخالقضة وسضاسضة خجمت السجتسع األفغانى، 
ومغ خالؿ عجدىا الثامغ " ، پخديذ كاف رئضذ تحخيخىا " دمحم ىاشع 
ـ  1948ابخيل  88بتاريخ الرادر سشيا والعذخيغ لمعاـ الثانى والعذخيش

مغ أربع صفحات يتزح أف الرحضفة كانت ترجر فى  ىػ.ش 1387/
عسمة مغ  35اشتخاكيا الدشػى فى العاصسة  وبمغالحجع الكبضخ ، 

، ولصالب السجارس نرف  جشضيضغ، وفى الػاليات األخخى " فغانى"األ
 3.فكانت تحجد باالتفاؽ مع إدارتيااإلعالنات بالرحضفة  ةقضسأما ، بمغالس

 ،السقالة االفتتاحضة كتابة  "ذيىاشع پخدرئضذ التحخيخ "دمحم  تػلى
مقاالت مختمفة عغ أخبار أفغاندتاف الجاخمضة  ت الرحضفةتزسشو 

األخبار العمسضة و األخبار االقترادية ، واىتست بوالخارجضة بذكل مفرل ، 
كسا اىتست بشذخ أخبار العالع ، و االتفاقضات والسعاىجات ، و واالختخاعات ، 

                                                           

 . 54ص . هاشمى . تاريخ جرا د ومجالت ايران . جلد اولدمحم صدر ( 1
 .371( السخجع الدابق  . ص  8
 .نفذ الرفحة . السخجع الدابق  (  3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
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عشػاف " عذق وحضات " فى ىامر صفحتضغ أو والقز تحت  ،األشعار 
 1قضسة .التخجسات ال ، وكحلظ بعسثالث صفحات مغ الجخيجة 

بالسائة مسا يشذخ   وىى اآلف تابعة لػزارة الثقافة األفغانضة ، وثسانػف 
بالرحضفة ُيكتب بالمغة الجرية ، وما دوف ذلظ يكتب بمغة البذتػ ، ويصبع 

، وتػزع فى كابل وأكبخ السجف األفغانضة  يػمًضاندخة  577مشيا اآلف 
 8األخخى.

 : )االحتاد( صحيفت " احتاد " .8

" بخىاف  تحخيخىا رئاسة ،تػلى بالفارسضة ُكتبت  صحضفة أسبػعضة
 43ذخ العجدن، وقج و"بجخذاف" بػالية "قصغغ"كاف مقخىا " ، صاحب الجيغ

، فاخخوعمى ورؽ صفحات بصباعة الحجخ  ثسانىلمدشة الثانضة مشيا فى 
 ، واشتسمتوكانت مقاالتيا متشػعة  .ىػ .ش  1317مضداف  88بتاريخ 

وصجر مشيا أيًزا صحضفة  3عمى أخبار أفغاندتاف واألحجاث الخارجضة .
بخىاف الجيغ صاحب" "باسع " اتحاد مذخقى " بػالية جالؿ آباد تحت رئاسة 

 4. ـ 1987ىػ.ش /  1899، عاـ أيًزا 

 : (تصٕفيزآة ان)صحيفت " آيُّ عزفاٌ "  .9

، ثقافة  األفغانضة  بالعاصسة كابلوزارة ال صحضفة شيخية صجرت عغ
، وىى ـ1934/ ىػ .ش  1313مشيا لمعاـ الخابع عاـ  5وصجر العجد 

                                                           

 . 371ص . دمحم صدر هاشمى . تاريخ جرا د ومجالت ايران . جلد اول (1
 .86. ص  جمج دـو . مير دمحم غالم دمحم غبار.افغانستان در مسير تاريخ (8

 .46اوؿ . ص جمج . صدر هاشمى . تاريخ جرا د ومجالت ايراندمحم  (3
 (السخجع الدابق . نفذ الرفحة  4
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 صحضفة تيتع بالذئػف العمسضة واألدبضة ، كانت تصبع بسصبعة كابل العامة
 سيمةلع تکغ لغتيا صفحة .  49فى  عمى ورؽ فاخخ شباعة نحاس ،

 1الميجات األفغانضة .مغ ألفاظ  الحتػائيا عمى الفيع

  

                                                           

 .41.صاوؿ جمج . دمحم صدر هاشمى . تاريخ جرا د ومجالت ايران(  1
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 : انصحافت فٗ ٔاليت غشَٗنثادلبحث انثا
وذلػػظ ، مصبعػة صػػغضخة بعػػج الحػػخب العالسضػة الثانضػػة  فػػى غدنػى ئتأنذػ

بعػت نفػذ السصبعػة شُ فػى مػة لػإلدارات السحمضػة ، و لالز جات الصباعة السدػتش
أى صحضفة "  سنايى ۀروزناموىى "  فى الػالية،أوؿ جخيجة تابعة لمحكػمة 

 ىخت الرػػػحافة السحمضػػػة فػػػى مجيشػػػة غدنػػػوبيػػػحه الخصػػػػة ضيػػػ، 1سػػػشائى
 8يقع شساؿ السذفى السمكى . رحضفةال قخوكاف م ،التاريخضة 

دنػػى خػػالؿ الشرػػف الثػػانى مػػغ ضيػػخت الرػػحافة السحمضػػة فػػى واليػػة غ
 القػػخف العذػػخيغ ، ورغػػع تػػأخخ غدنػػى فػػى تأسػػضذ الرػػحف والسجػػالت عػػغ
بقضة الػاليات إال أف الحخكة الرػحفضة سػارت بػػتضخة ثابتػة وقػيػة ، فطيػخت 
بالػاليػػة عػػجد مػػغ الرػػحف واإلصػػجارات الرػػحفضة السيسػػة ، فمحقػػت بخكػػب 

 سائخ الػاليات ، وستشاوليا فضسا يمى وفًقا لمتختضب الدمشى :

  

                                                           

سسضت الرحضفة بيحا االسع ندبة إلػى الذػاعخ السعػخوؼ "ح ػضع أبػػ السجػج مجػجود ( 1
الفارسضة فى القخنضغ الخامذ والدادس اليجػخى وىػ مغ أشيخ شعخاء "  دنػى سشائى الغ

والسػلػد فى مجيشة غدنى األفغانضة والػحى نػاؿ شػيخة واسػعة حضػث كػاف مػغ شػعخاء بػال  
الجولػػة الغدنػيػػة ، وتعػػج مقبػػخة الذػػاعخ سػػشائى الغدنػػػى مػػغ أشػػيخ مػػدارات واليػػة غدنػػى 

 وآثارىا التاريخضة.
ورناليسااتی در غاازنين . ماهنامااه دمحم احسااان پااژوهش. نگاااهی بااه فعالياات هااای ژ(  8

 ىػ.ش . 1389 طاليه ظفر. شماره ماه حوت
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 :)صحيفت سُائٗ(  ييرٔسَايّ سُا .1
 )مػػخداد( سػػجأ 18بتػػاريخ   ىىػػى أوؿ صػػحضفة ترػػجر فػػى واليػػة غدنػػ

 1ـ  بخئاسة دمحم ابخاىضع ثابت . 1954ىػ . ش /  1331عاـ

ىػػػػػػ.ش /  1347حتػػػػػى عػػػػػاـ  تػػػػػػلى رئاسػػػػػة تحخيخىػػػػػا بعػػػػػج ذلػػػػػظ
" فػػػػجا دمحم  و"جيالناااایالغااااالم " وغدنػػػػػی "ال"غػػػػالـ غػػػػػث عػػػػالسی ـ1961
الػحى ، ىحا بجانب عجد مغ أىل العمػع والسثقفػضغ "  رشيدعنايت هللا"و"صاـر

 دمحم حدػػختو حسػػج خػػاف شػػالضدى أمثػػل مشذػى عمػػى شػاركػا فػػى الكتابػػة بيػػا 
، پػػاواکسػػخاج الػػجيغ و  غدنػػػى الشػػضخيغ و نطػػخ دمحم خػػاف سػػخوش شػػالضدى و 

غاالم وحػج عذػختى عبػج األو ػالنا عبج الباقى غدنػى م وغالـ سخى فزمى 

شااه وماالل پيغلاه وغػالـ ربػانی و پخوانو کاضسی و هللا  مافأميجػر  دستگير

تمػظ ی فػی ئسػشا ةعػشػالب جاموكحلظ لفضف مغ  وحيدعبج الػاحج و باقی   ل
دمحم آصػف و سايامندمحم گػل ومػاف قػاششأدمحم ومضغ  أالفتخة مثل عبج السشاف 

 غالـ بيمػؿ فياـ .  مرحومومايل حزخت  سيد غالموفخوزاف 

 1369واستسخت الحالة الثقافضة عمى ىػحا السشػػاؿ خػالؿ األعػػاـ بػضغ 
 . وفػػى الفتػػخة الػاقعػػة بػػضغ عػػامىـ  1991 – 1997 ىػػ.ش /  1377 –

 عانت الرحضفة حالػة مػغ ـ 8771 – 1993ىػ.ش /  1387 – 1371
ىػػػ.ش /   1381تػقػػا الرػػحضفة حتػػى بجايػػة عػػاـ  ، تبعػػو ثقػػافىالخكػػػد ال

حػػاؿ مػػغ ، فػػى إشػػار الرػػحضفة مػػخة أخػػخى  نذػػخأعضػػج ، حضػػث ـ  8778
إنذاء عجد مغ السؤسدات الثقافضة األخخى  الحى أدى إلى االنتعاش الثقافى

،  وكػاف عمػى رأسػيا ىػحه السؤسدػة  تػاج دمحم  زريػخ .مثل مؤسدػة سػشائى
                                                           

 .2ىػ.ش.ص 0211هنامه سيمای غزنه. سال اول . شماره اول :هرات.  ا(  1
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غػػالـ صػػجيق و  مياارويس راياادو گينساانعبػػج الغفػػػر  وشػػارؾ فػػى تأسضدػػيا
محااب و حمياادیعبػػج الغفػػر و کخيسػػو مشگػل و غػالـ جضالنػػی شػارؽ و نرػخت 

 مثػل عبػجوشػعخائيا ، عجد مغ كبار أدباء غدنػة  عغ فضالً و الرحمن هوسا
 1.مضخ غالـ حزخت ىايلو دمحم خػشو  نيازو سرورى حج ستاؾاأل

فكػػػػرى" ،  ى"عبػػج العمػػػويتػػخأس تحخيػػػخ الرػػحضفة فػػػى الػقػػت الحػػػالى 
، وتصبع بسصبعة " إسبػعًضا ىقدع اإلعالـ والرحافة بػالية غدن ترجر عغو 

 8.آزادى"

أربػػع صػػفحات ، كػػل صػػفحة  تتكػػػف مػػغالرػػحضفة وفػػى البجايػػة كانػػت 
كػاف يكتػب اسػع و  3.مقدسة إلػى أعسػجة مػا بػضغ عسػػديغ أو ثالثػة أعسػجة 

الرحضفة بخط الشدتعمضق أعمى الرػفحة ، وعمػى جانبضيػا كانػت تكتػب تمػظ 
بخط الشدخ "بی د تعصضل لو ورحػػ ىػخه ورح خطخيػدی " بمغة البذتػ الجسمة 

 عػجادأما محتػى األ4.جخيجة يػمضة فضسا عجا العصالت " "ما تخجستو العخبضة 
و أنػػو لػػع يكػػغ بيػػا أخبػػار داخمضػػة أالسقػػاالت واألشػػعار ، حتػػى  عمضػػو فغمػػب

 5.مرادر إخباريػة أو صػحفضضغ محمضػضغ ، وقج يكػف ىحا لعجـ تػافخخارجضة
عمػػػى عػػػجة أعػػػجاد متتالضػػػة   بصػليػػػا ،واسػػػتكساؿ نذػػػخىاالسقػػػاالت  اتدػػػستو 
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اعتقاًدا مػشيع أف  ىػحا دلضػل عمػى العمػع الغديػخ لمكاتػب ، عمػى عكػذ الضػـػ 
مػػػة عمػػػى الخبػػػخة و السيػػػارة السزػػػسػف عالواالىتسػػػاـ ب يعػػػج اإليجػػػازحضػػػث 

 1.الرحفضة

 لػػػحع وجػػػدـ  1973ىػػػ.ش /  1358عػػاـ  143مػػغ العػػجد  ايػػةوبج
وزاد ، السقػاالت  عػجد فى شكل ومحتػى الرحضفة ، حضث قل ممفتاختالؼ 

نذػخ األخبػار ىػع مػغ ىػحا وذاؾ ىػػ واأل، عجد األخبػار الجاخمضػة والخارجضػة 
عمػػػى وجػػػو التحجيػػػج ، والحػػػجيث عػػػغ الستصمبػػػات  ىالخاصػػػة بػاليػػػة غدنػػػ

حخكة القصارات الستجية  مػاعضج، واىتساماتيع مثلػالية الالزخورية ألىالى 
ومػع  8. السشاوبضغ األشباءىػاتف السدتذفضات و إلى كابل ، أرقاـ  ىمغ غدن

ة أمػػػر السػػخأمػػخور الػقػػت تػػع تخرػػضز صػػفحات بالرػػحضفة لمحػػجيث عػػغ 
 3.(ة الضـػالسخأ)تحت عشػاف " زف امخوز" 

 ( :صٕث غشَتآٔای غشَّ ) .2

أصػجرىا أبشػاء  ،عمسضة ، ثقافضة ، اجتساعضػة واقترػادية دورية صحضفة
تػػزع كانػت ـ ،  8777/ىػػ.ش 1386ـوالية غدنى الجارسضغ فى ىػخات عػا

 4نشگخىار.و ، بمخو ،  ةىخاو كابل ،  ثل،مأخخى فى عجة واليات 

                                                           

 اهنامااه  .گاااهی بااه فعالياات هااای ژورناليسااتی در غاازنين.ن دمحم احسااان پااژوهش.(  1

 ىػ.ش.1393. ساؿ اوؿ . شساره اوؿ :غدنى  باستانغزنه 
 السخجع الدابق .( 8
 ( السخجع الدابق3
 -ىػػ . ش/   ابخيػل 0211 اهنامه آوای غزناه . ساال ساوم. شاماره ششام .  اور(  4

 ـ . 8779مايػ 
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فشجػػج لػػجى الباحثػػة ومػػغ الدػػسات الفشضػػة ليػػا ، وفًقػػا لألعػػجاد الستػػػفخة 
بػػالدىػر وأوراؽ الذػػجخ  مديشػػةبالعخبضػػة قػػخأ" االرػػفحة األولػػى كمسػػة "أعمػػى 

نقػػر " آواى غدنػػى"  جوريػػةأسػػفميا اسػػع ال ، يقػػعواألشػػكاؿ الفشضػػة األخػػخى 
 ، اجتسػػػػاعى اسػػػػیضس ،سػػػػفمو " گاىشامػػػػو فخىشگػػػػی وكتػػػػب أ، داخػػػػل لػػػػػح 
ضػت ب يعقبػو" ، : دورية ثقافضة ، سضاسضة ، اجتساعضة ، شالبضة ودانشجويی

 :كالتالىشعخى لدشائى الغدنػى 
خاک غازنين رفيات تار فلا  عرش وغزنين به نمش هار دو يا  اسات

 است

ما تخجستو : العخش وغدنضغ كالىسػا واحػج   وأرض غػدنضغ أسػسى مػغ 
 الفمظ

 مشػارة مثػل ، الذػيضخة ىواليػة غدنػصػرة إلحػجى آثػار يمى ىحا البضت و 
قبػػػخ و ، القػػػخف الثػػػانى عذػػػخ السػػػضالدى التػػػى شػػػضجت فػػػى  ىغدنػػػ أو مئحنػػػة

 1الذاعخ العطضع " سشائى الغدنػى" .

وفػػى عػػجد آخػػخ نجػػج الرػػفحة األولػػى تتزػػسغ التيشئػػة بحمػػػؿ الدػػشة 
 :مغ شعخه  بضتالذسدضة الججيجة مع صػرة لقبخ الذاعخ " سشايى " و 

 1بسكه شنيدى صفت روم وچين     خيز وبيا مل  سنايی ببين 

                                                           

 -هاـ . ش/   ابرياال 0211 اهناماه آوای غزناه . ساال ساوم. شااماره ششام .  اور(  1
 ـ . 8779مايػ 
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انيػس وىمػع  والصاينصػفات الػخـو ما سسعت عػغ  ک يٌرا: تخجستوما 
 لتخى ُممظ سشائى. 

عمػػػى الشحػػػػ مػػػا تخجستػػػو لسقػػػاالت بالعػػػجد األوؿ لمعػػػاـ األوؿ وجػػػاءت ا
 :التالى 

 االفتتاحضة  . -

 السجج مججود )سشايى ( . ىالدضخة الحاتضة لمذاعخ  أب -

 دور الرحافة فى السجتسع. -

 قصػؼ األدب . -

 دور األنبضاء والجيغ فى تكامل السجتسع . -

 وآثاره. جحور عجـ االستقخار -

 ميج الحزارة والثقافة اإلسالمضة. ىغدن -

 1.دة مقاالت كتبت بالمغة البذتػنضةيحتػى العجد عمى خسكسا  -
ما تشاوؿ عجد مغ السػضػعات مشيا نى أما العجد الخامذ لمعاـ الثا -

 :تخجستو العخبضة
 (. بهي بشير احمد  )تقخيخ:  ىجامعة غدن -

 )سضج روح هللا راحل( .دور سشائى فى تصػر الذعخ الفارسى الجرى  -

 8دور السخأة فى السجاالت السختمفة ) عبج الربػر بضات(. -

                                                           

 12هاـ . ش/   0211 اهنامه آوای غزنه . ساال اول . شاماره اول . ساوم جادی (  1

 ـ . 2۱۱2 دسامبر
ىػػػ . ش/  اکتبػػخ  ۰۳۳2  اهنامااه آوای غزنااه . سااال دوم. شااماره پاانچم. مياازان( 8
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 غشَت(:صٕرةٖ غشَّ  )سيًا .3
ىػػ.ش  1388تأسدت عاـ عمسضة ، اجتساعضة وثقافضة شيخية دورية 

كانػػت و ، فػػى ىػػخات  ى وشػػبابياواليػػة غدنػػعمػػى أيػػجى شػػالب ـ   8779/ 
 1، نشگخىار. ةمثل : كابل ، ىخا ىتػزع فى واليات أخخى بخالؼ غدن

عمػػى تحخيخىػػا فخيػػق مػػغ السحػػخريغ مػػشيع : احسػػج جػػػاد يػػدداف أشػػخؼ 
پخست ، دمحم ىاروف عديد ، غالـ سشائی دانر ، دمحم ضخيػا امضػج ، بذػضخ 

 8.حسضج هللا سخورى ،ويخأس تحخيخىا وغالـ معخوؼ فقضخی  بيضجحسج أ

عػاـ ( تضػخ) األوؿ مػغ شػيخ سػخشاف  الضـػ وؿ مشيا فىصجر العجد األ 
عمػى غػالؼ الرػحضفة  دونػت، و ـ  8779يػلضػ -يػنضػ ىػ .ش /  1388

لػػب " يعقػػػبى " الصالػػب بعػػج بضاناتيػػا وتػػاريخ إصػػجارىا ، أبضػػات شػػعخية لمصا
 3الذيضخة . ىبجػارىا صػرة لسشارة غدن ،ىبجامعة غدن

 ىغدنػػػػاليػػػة التعخيػػػا بفتتاحضػػػة لمرػػػحضفة حػػػػؿ وجػػػاءت الكمسػػػة اال
والتقػجـ الحزػارى والثقػافى ومكانتيا التاريخضة ، وأىسضػة مػقعيػا الجغخافػى، 

، مػػػع ذكػػػخ أسػػػساء كبػػػار شػػػعخاء فػػػى عيػػػج الغدنػػػػيضغ ىى شػػػيجتو غدنػػػالػػػح
وأبػػخزت الكمسػة االفتتاحضػػة  الفارسػضة والعمسػػاء الػحيغ لسعػػػا فػى ىػػحا العرػخ.

مكانتيػا الثقافضػة  فى العرػخ الحػجيثػالجيػد السبحولػة السػتعادة مكانة غدنى
، و نذاء عجد مغ السؤسدػات العمسضػة صحضفة سشايى" " وخاصة مع إصجار

"، : مخكد عخوس البالد الثقػافىکانػف فخىشگ عخوس البالد" ،مثلوالثقافضة 
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حى تأسذ ل" ا : مخكد عمى اليجػيخى الثقافى "انجسغ فخىشگ عمی ىجػيخی 
فخىشگػی غػالـ جضالنػی  انجسغ"،   فى بضذاور ىعمى أيجى شالب والية غدن

: مجسػػػع مجسػػػع ميػػػخ"،  : مخكػػػد غػػػالـ الجضالنػػػى الجاللػػػى الثقػػػافى"جاللػػػی
،  :مجسػػع ربضػػع الذػػباب لثقػػافى" مجسػػع فخىشگػػی بيػػار جػانػػاف"،  السحبػػة"

کػػانػف "،  : السجسػػع الثقػػافى خػػاتع االنبضػػاء" اضػػمجسػػع فخىشگػػی خػػاتع االنب"
. وعمى رأس تمظ السؤسدات الدػابق  : مخكد الذخؽ الثقافى"فخىشگی شخؽ 

عمػى أيػجى شػالب واليػة  تأسذ حى" ال: مخكد سشائى ذكخىا " انجسغ سشايى
، بخئاسة حسضج هللا سخورى  ـ  8777ىػ.ش /   1386عاـ  ةفى ىخا ىغدن
صػػجر أيًزػػا صػػحضفة  " ثػػع أ، صػػحضفة " آواى غدنػػو "  ىصػػجارب قػػاـ حىوالػػ

والتى تيػجؼ إلػى تػضػضح صػػرة سضساى غدنو "  بخئاسة حسضج هللا سخورى 
أفغاندتاف وغدنػة الحقضقضػة والتاريخضػة ، ولضػتسكغ الذػباب مػغ نذػخ آرائيػع 

 1ومقتخحاتيع لتصػيخ الػضع الثقافى بيا .

مشيػػػا ندػػػخة إلكتخونضػػػة فػػػى صػػػػرة رػػػجر يسجمةجػػػجيخ بالػػػحكخ أف الو 
يتبعيػػػحا السشتػػػجى السجمػػػة ، و أى )مشتػػػجى رقسػػػى( ( (Blogfaگ( أووبػػػال )

اإللكتخونػػى ضػػسغ بضانػػات الرػػحضفة سجمػػة كتػػب عشػػػاف الويُ  بذػػكل رسػػسى ،
يعػػج مطيػػخ مػػغ مطػػاىخ التصػػػر فػػى  ىػػػ األمػػخ الػػحى، و بالشدػػخة الػرقضػػة 

 8.  الغدنضةالرحافة 
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2) http://simayghaza.blogfa.com 
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 قادرٖ( :   ْذيتاريغاٌ قادرٖ ) .4

، تع إيقافيا لفتخة ، ثع أعػادت دار صحضفة شبضة عمسضة ثقافضة شيخية 
ـ ، رئػػضذ  8718ىػػػ.ش / 1397الفجػػخ لمشذػػخ شبعيػػا ونذػػخىا فػػى عػػاـ 

التحخيػػػخ " سػػػضج محػػػب هللا الفػػػت ىاشػػػسى "  والػػػحى يػػػخأس أيًزػػػا صػػػحضفة 
 1)سضساى غدنو( .

تعج نػًعا  حىولمرحضفة أيًزا مشتجى عمى شبكة السعمػمات الجولضة وال
، وكحلظ ليا صػفحة 8سعتخؼ بيا فى أفغاندتاف مغ الرحافة اإللكتخونضة ال

 3رسسضة بسػقع التػاصل االجتساعى .

 (:   2١13)غشَت 2١13غشَّ  .5

تاريخضػػػػة والثقافضػػػػة ، والدبضػػػػة ، األ شػػػػيخية معشضػػػػة بالذػػػػئػف  مجمػػػػة
فى شيخ  ىبػالية غدن ذئػف اإلعالمضة والثقافضةال عغ صجرتدضاسضة ، الو 

                                                           

البخيػج اإللكتخونػى مػغ الدػضج  معمػمات حرمت عمضيػا الباحثػة بذػكل شخرػى عبػخ(  1
ج عبػج الشاصػخ شػعضب / السػحيع ضوالدػ يرئػضذ تحخيػخ صػحضفة سػشائعبػج العمػى فكػػرى/ 

 بالبخنامج الجرى السػجية ألفغاندتاف مغ اإلذاعػة السرػخية وىػػ احػج أبشػاء واليػة غدنػى
است غدنػی" و"ارگػاف نذػخاتی ياست اشالعات وفخىشگ ر يف "ر ضحرال عمضيا مغ ارشوقج 

 غدنی".
2) http://armaghanqaderi.blogfa.com/ 
3)https://www.facebook.com/pg/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7

%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-
%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-167950273345654/about/? 

ref=page_internal 

http://armaghanqaderi.blogfa.com/
http://armaghanqaderi.blogfa.com/
https://www.facebook.com/pg/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-167950273345654/about/?%20ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-167950273345654/about/?%20ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-167950273345654/about/?%20ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-167950273345654/about/?%20ref=page_internal
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ـ  .ويعسل عمػى إصػجارىا فخيػق 8713ىػ.ش /   1397عاـ   (بيسغ)دلػ 
 1".تاب تحت رئاسة " عبج العمى فكػرى مغ السحخريغ والك

لػجى الباحثػة نجػج أف ومغ الدسات الفشضة ليا ، وفًقا لألعػجاد الستػػفخة 
أو صػػػرة مػػغ قمػػب  ة يحسػػل صػػػرة ألثػػخ معػػخوؼ فػػى غدنػػىغػػالؼ السجمػػ

 8أو بضت شعخى .  غدنىمع كتابة مقػلة تعبخ عغ  الػالية

لمعػاـ  وعمى سبضل السثاؿ فىف السػضػعات  التى تشاوليا العػجد العاشػخ
 عمى الشحػ التالى : تخجستيا األوؿ جاءت

 االفتتاحضة  . -

 .8713لعاـ  احتفالضة غدنى -

 بدتاف األمشضات ) الحاج نضاز دمحم خػشو( . -

 احتفالضات الجولة الغدنػية )فكػرى(. -

 . اقباؿ واألمة األفغانضة ) مشقػؿ عغ عقضل( -

 شعارأ -

 البـػ ) مجسػعة مغ الرػر(أ -

 خسل : عبج هللا رضا زاده ( .الفغ ) مقاؿ مُ  -

 (.)رسػلى/مداعج رئضذ تحخيخ سضسا الجولة الغدنػية أسباب انيضار -

 الفخدوسى والدمصاف محسػد ) فكػرى(. -

 

                                                           

 . ساؿ اوؿ . شساره دىع .2۱۰۳( ماىشامو غدنو 1
ددىع ( ، ساؿ دـو ض. ساؿ اوؿ . )شساره نيع، دىع ، س2۱۰۳( ماىشامو غدنو  8

 ددىع(. ضساؿ سـػ ) شساره س)شساره ىذتع ( ، 
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 1)سمصاف حدضغ عباسضار(.  دارة والية غدنىإ -
 السػضػعات التى تشاوليا :أما  العجد الثامغ لمعاـ الثانى فسغ  -
 باألمذ عخوًسا لمبالد والضـػ مخكدًا لمحزارة اإلسالمضة . -

 قرز بالعامضة عغ الدمصاف محسػد الغدنػى . -

 اسيامات سشائى فى الذعخ الفارسى الجرى .  -

 !  سشدضةوال ةمتاحزارة الرال،  غدنى -

 فى شخيقيا لمتقجـ أـ االضسحالؿ . غدنى -

8الجولة الغدنػية .األوضاع االقترادية فى  -
 

 (: )غشَت انقذميتغشَّ باستاٌ  .6
القجيسة  ىسجيشة غدنل الذئػف االجتساعضة صجرىا مجمذأدورية  مجمة

)شػراى اجتسػاعى غدنػو باسػتاف( ، صػجر العػجد األوؿ مشيػا فػى ربضػع عػاـ 
 3.دى جه چاپ"تصبع بسصبعة "و ، ـ  8715ىػ.ش /  1393

" ، ويقػـػ عمػى تحخيخىػا فخيػق مػغ عبج الػحضج حسضػجى" ىاتحخيخ رئضذ 
حج عذختى ، تاج دمحم زريخ ، دمحم ضػاىخ شػسذ ، مشيع : عبج األالسحخريغ 

عبج البرػضخ ج الرسج صسضسى ، بدع هللا صاعج و عبج الباقى ىضمو مغ ، عب
 4معخفت .
 

                                                           

 . ساؿ اوؿ . شساره دىع .2۱۰۳( ماىشامو غدنو  1
. شساره ىذتع .8713( ماىشامو غدنو 8  . ساؿ دـو
 ىػ.ش. 1393( گاىشامو غدنو باستاف . ساؿ اوؿ . شساره اوؿ :غدنى  3
 ( السخجع الدابق . 4
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 : ى التالعشاويشيا كوتشاوؿ العجد األوؿ مشيا السػضػعات 

 بقمع / صبػر هللا سضاه سشگ(.العالع ال يصضب بجوف سشائى. )  -

 فى مخآة التاريخ .) بقمع / تاج دمحم زريخ( . ىغدن -

 فى تصػر الفكخ . ) بقمع / دمحم ضاىخ شسذ ( . -

القجيسػػػة لمذػػػئػف  ىعمػػػى ممػػػف تذػػػكضل مجمػػػذ مجيشػػػة غدنػػػ نطػػػخة -
 االجتساعضة .) بقمع / بدع هللا صاعج( .

بضغ األمػذ والحاضػخ. )بقمػع /  ىوسائل اإلعالـ والرحافة فى غدن -
 پاوىر( .حداف  إ

 ) بقمع/ دمحم محق( .  فكاىة"" عجـ القخاءةفى أىسضة  -

1دروس مغ حجيقة الحقضقة لمدشائى. -
 

 2جٓامنهكّ )يهكت انعامل (:  .7
، الػػحى أعمػػغ عشػػو  ىعػػة لسجمػػذ شػػئػف السػػخأة بػاليػػة غدنػػتاب دوريػػة

ػزارة شئػف ل ،والتابعـ  8715مارس عاـ  8رسسًضا فى يـػ السخأة العالسى 
أخخى تيتع بذػئػف السػخأة وخاصػة  إصجاراتالسخأة بذكل مباشخ .ولمسجمذ 

                                                           

 ىػ.ش. 1393گاىشامو غدنو باستاف . ساؿ اوؿ . شساره اوؿ :غدنى (  1
( سسضت الرحضفة عمى اسع " جيانسمكو " ابشة الدمصاف مدعػد بغ الدمصاف محسػد  8

، واكانت تستمظ مػىبة شعخية  الغدنػى ، والتى كانت تعج مغ نداء عرخىا الشابغات
، ويػجج أيًزا معيًجا لتعمضع الفتضات بػالية غدنة  يحسل اسسيا )لضدو جيانسمكو( فحة

 ـ .1958ش / ىػ.1337والحى تأسذ عاـ 
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نو يػجج بكل واليػة والججيخ بالحكخ أمثل " ارشاد الشدػاف" .  ىغدنوالية فى 
 1السخأة األفغانضة.ذئػف ب معشىبيا  أفغانضة مجمذ خاص

 (: انسٕقسار )با .8
خفػػة التجػػارة ترػػجر عػػغ غ، التجػػارة والرػػشاعة  خاصػػة بأخبػػار دوريػػة

تتبػػع غخفػػة و  ،جالػػو وصػػاؿ" ضوح خأسػػيا حالًضػػا "ي، ىوالرػػشاعة بػاليػػة غدنػػ
 1395، صػػػػجر العػػػػجد األوؿ مشيػػػػا عػػػػاـ  8التجػػػػارة والرػػػػشاعة األفغانضػػػػة

 3ـ.8716يػلضػىػ.ش/

 : ذيذة(اجلياة احل) حياث َٕيٍ .6
الثقػػافى بػػىقمضع " حضػػات نػػػيغ مجسػػع  صػػجرت عػػغصػػحضفة أسػػبػعضة 

السػجيخ التشفضػحى " دمحم يػا و  ، "لصضػف عػالسى جاغػرى"  ، رئػضذ التحخيػخ " 
 4سضغ رىضاب " .

  

                                                           

(وبدػػايت رياسػػت امػػػر زنػػاف در واليػػت غدنػػى . وزارت امػػػر زنػػاف جسيػػػرى اسػػالمى 1
 . روى ايغ لضشظ: 73:77.  1/3/8718افغاندتاف تاريخ ورود 

http://mowa.gov.af/fa/page/6679/8658 
والرػػشاعة األفغانضػػة أيًزػػا نذػػخية شػػيخية خاصػػة بيػػا باسػػع " غخفػػة التجػػارة  ( ترػػجر 8

 ـ .8778ىػ.ش /  1387ماىشامو اقتراد بازار" مشح عاـ 
 /http://www.acci.org.af/daع افغاندتافيت اتاؽ تجارت وصشاي( وبدا 3
اسػػت غدنػػی" و"ارگػػاف نذػػخاتی ياشالعػػات وفخىشػػگ ر  رياسػػت"عبػػج العمػػى فكػػػرى .(  4

 غدنی" .

http://mowa.gov.af/fa/page/6679/8658
http://www.acci.org.af/da/
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 : )صحيفت يٓز( جزيذِ يٓز .9
ذ التحخيػخ " دمحم انػػر جاويػج " الثقػافى ، رئػض مجسع ميػخ صجرت عغ

 1." هللا سعادتسجيخ التشفضحى " نرخ الو 

 : َذاٖ غشَّ  )َذاء غشَت( .1١
السضػػخاث الثقػػافى القػػجيع والسعاصػػخ وأخبػػار  تتشاولػػصػػحضفة أسػػبػعضة  

عبضج هللا صاعج " والسجيخ التشفضػحى " الجاخمضة والخارجضة ، رئضذ التحخيخ " 
 8مستاز حضجرى " .

 : )صحيفت سيشيت( جزيذِ سيشيّ .11

" دمحم  ىػاتحخيخ  كػاف رئػضذ، و سػتاذ غػالـ جضالنػى ألمؤسدة اأصجرتيا 
 3"حفضع هللا صسضع ".ليا جيخ التشفضحى والس ،"عارؼ رواف رسػلى

 َٗيت فٗ ٔاليت غشَهغت انبشتٕانانصحف انصادرة ب : 

فزػػاًل عػػغ الرػػحف والػػجوريات الرػػادرة فػػى واليػػة غدنػػى بالفارسػػضة 
الجريػػة ، ترػػجر بعػػس اإلصػػجارات الرػػػحفضة أيًزػػا بالمغػػة البذػػتػنضة فػػػي 

 ، مشيا : 4الػالية

                                                           

اسػػت غدنػػی" و"ارگػػاف نذػػخاتی ياشالعػػات وفخىشػػگ ر  رياسػػت"عبػػج العمػػى فكػػػرى .(  1
 غدنی" .

 ( السخجع الدابق  . 8
 السخجع الدابق  .(  3
( استعانت الباحثة  فى تخجسة أسساء الرحف مغ المغة البذتػنضة إلى العخبضػة بعػجد  4

مغ أىل المغػة البذػتػنضة السقضسػضغ فػى مرػخ مثػل الدػضج عبػج الشاصػخ شػعضب / السػحيع  
== 
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 :(مجلت قمت الجبل ) کنډو .1 

تأسدػػت عمػػى يػػج دمحم عػػارؼ رواف  ،ىفػػى غدنػػصػػجرت شػػيخية  مجمػػة
تعتسػػػج عمػػػى التسػيػػػل  كانػػػت ، و ـ  8717/ 1389رسػػػػلى عػػػاـ  ىػػػػ.ش 

 1.الخاص
 :(  مشفىال مجلتمجله روغتون ) .2

 ترػػػجر كػػػلكانػػػت ، ة ضالرػػػح والذػػػئػف متخررػػػة فػػػى الصػػػب  مجمػػػة
 مجمػػة.وعمػػى الػػخغع مػػغ أنيػػا  ىشػػيخيغ مػػغ مدتذػػفى خػػاص بػاليػػة غدنػػ

مػى تحتػػى عكانػت متخررة بالسػضػعات الصبضة والعالجضة إال أنيا أيًزا 
 8.جكتػر رحضع ىالؿ الرئضذ تحخيخىا كاف ثقافضة واجتساعضة .  مػضػعات

  

                                                                                                                                    
== 

بالبخنامج الجرى السػجية ألفغاندتاف مغ اإلذاعة السرخية  وأحج أبشاء والية غدنصػالدضج 
لبخنػػػامج البذػػػتػ السػجيػػػة ألفغاندػػػتاف مػػػغ اإلذاعػػػة السرػػػخية السػػػحيع  با/  اليػػػق جػػػاف

 .والسػضف بالدفارة األفغانضة بالقاىخة
 آژانذ خبخی پاواک. رسانو ىای غدنی( 1

http://elections.pajhwok.com/dr/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C 

غدنی وارگاف نذخاتی  رياستاشالعات وفخىشگ  رياست.ارشضف عبج العمى فكػرى (  8
 غدنی .

http://elections.pajhwok.com/dr/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C
http://elections.pajhwok.com/dr/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C
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 :  (الحياة مجلت) مجله لونگ. 3

 48بالمغػػػة البذػػػتػنضة فػػػى  ترػػػجركانػػػت ثقافضػػػة صػػػحضفة اجتساعضػػػة 
لمرػحضفة مػقػع إلكتخونػى  كػاف صفحة تحػت رئاسػة " دمحم يػػنذ بخىػانى" ،

 1يذسل مػضػعات اجتساعضة وثقافضة .
 :(ساحت المعركتمجلت ) مجله مرڅله -4

/ شىػػػػ. 1389تأسدػػػت عػػػاـ ، ة عمسضػػػة ، اجتساعضػػػة وثقافضػػػة مجمػػػ
مػغ صػجورىا أشػخؼ غضػخت ، وبعػج شػيخيغ  ىػارئاسة تحخيخ  تػلى.ـ 8717

 8.بحت تػزع بكافة واليات أفغاندتافأص
  

                                                           

غدنی وارگاف نذخاتی  رياستاشالعات وفخىشگ  رياست.ارشضف عبج العمى فكػرى (  1
 غدنی .

 .رسانو ىای غدنی. نفذ الرفحة اإللكتخونضة (  آژانذ خبخی پاواک.8
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 اخلامتت

 ىى :مجسػعة مغ الشتائج إلى  احثةالب تتػصم وقج

واليػػة غدنػػى مكانػػة عخيقػػة فػػى الحزػػارة اإلسػػالمضة مشػػح عيػػج  تحتمػػا
صارت قبمة لمعجيج مغ العمساء والذػعخاء واألدبػاء والفقيػاء حضث الغدنػيضغ، 

 وميخة الرشاع والفشانضغ .

كتػػاب "  الغدنػػػى مػػغ أشػػيخ الكتػػب التاريخضػػة التػػى ألفػػت فػػى العرػػخ 
تاريخ البضيقى " لمسؤرخ أبى الفزل بغ حدضغ البضيقى ، والحى كتبو بالمغة 
الفارسػضة لمدػمصاف محسػػػد الغدنػػى وابشػػو مدػعػد. وىػحا الكتػػاب عمػى وجػػو 
الخرػص لو أىسضة عطضسة لضذ فى مجاؿ التاريخ فحدب بل فى مجػاالت 

يخ بيػػػحه قبػػػل أف ُتذػػػت  أخػػػخى مثػػػل عمػػػع االجتسػػػاع ، والرػػػحافة التحمضمضػػػة
أرخ فضو البضيقى لعادات وأخالقضات مجتسعو ، مػغ فقج   .التدسضة بدمغ بعضج

زاويػػة رؤيػػة عسضقػػة حضػػث كػػاف البضيقػػى نفدػػو فػػى قمػػب األحػػجاث ، يشقػػل 
لمسخاشب الحجث بمدػانو و حداسػو وعضشضػو ، ويسكششػا عمػى نحػػ مػا تذػبضو 

قػػجـ الكاتػػب كتػػاب تػػاريخ البضيقػػى بػػػ "الكتابػػة الرػػحفضة السعاصػػخة" ، فمػػع ي
تقػػاريخ صػػساء ومجػػخد سػػخد لألخبػػار ، بػػل كػػاف يعتبػػخ نفدػػو مدػػئػاًل أمػػاـ 

 مػقفو تجاه األحجاث الجارية لمقارئ .  حالتاريخ ، لحلظ كاف يػض

 خػالؿ عمى الشحػ السعػخوؼ لمرػحافة حالًضػاضيخت الرحافة األفغانضة 
الخبػع األخضػخ مػغ القػخف  /الشرف الثانى مػغ القػخف الثالػث عذػخ اليجػخى 

الػحى شػيج مضخ شػضخ عمػى خػاف ، أوذلظ فى عيج ، التاسع عذخ السضالدى 
ومشػح ذلػظ الحػضغ أخػحت الرػحف ، ا مغ اإلصالحات فػى مجػاالت عػجة عجدً 
 .انضة فى الرجور واحجة تمػ األخخى األفغ
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ـ ابػػػػضغ األعػػػػػ فػػػػى أفغاندػػػػتاف ضيػػػػخت الصباعػػػػة بػػػػالحجخ ألوؿ مػػػػخة 
ـ( ، حضػث أنذػأت ثػالث مصػابع 1878-1868ىػ.ش /  1847-1856)

مرػػصفاوى( ،  ةمصبعػػ)شػػسذ الشيػػار( ،  ة)مصبعػػ عوىػػ،  بػػالحجخ فػػى كابػػل
 ، وىػ ما ساعج عمى ازدىار وتقجـ الرحافة. مختزاوى( ة)مصبع

أوؿ صػػػحضفة " جخيػػػجة كابػػػل "  يعتبػػػخ بعػػػس البػػػاحثضغ والسػػػؤرخضغ أف
أف و  عطػػع خػػاف "،أ" دمحم األمضػػخ فػػى عيػػج  أسدػػت فػػى أفغاندػػتاف ، وذلػػظ
، ويذػكظ الػبعس اآلخػػخ تحخيخىػا  ىأشػػخؼ عمػالدػضج جسػاؿ الػجيغ األفغػانى 

 .فى ىحا االمخ نطًخا لعجـ تػفخ أى مغ أعجاد الرحضفة فى الػقت الحالى

" بػػاال حرػػار "  ىفػػبالمغػػة الفارسػػضة صػػحضفة " شػػسذ الشيػػار" ت ر صػػج
تحخيخىػا ى وقػج أشػخؼ عمػ، ـ( 1873/  ىػػ . ش1851)سجيشة كابل عػاـ ب

 بدبب مشاىزتيا شػياًل تدتسخ غضخ أنيا  لع ، "  ى" مضخزا عبج العمو دارتيا 
 .لحكػمة اليشج البخيصانضة

 – 1971 ىػػ.ش/1898- 1887) حبضب هللا خػافشيج عيج األمضخ 
 مشيػػا إنذػػاءاالجتساعضػػة، و الثقافضػػة مػػغ اإلصػػالحات  مجسػعػػة (ـ 1919

( ، وقػػج ـ 1971ىػػػ.ش/ 1879) مؤسدػػة "سػػخاج األخبػػار " فػػى كابػػل عػػاـ
 1976 ىػػػ.ش /1884) عػػاـصػػحضفة "سػػخاج األخبػػار" السؤسدػػة أصػػجرت 

تػقفػت بعػج نذػخعجدىا األوؿ و ،  "مػلػػى نجػف عمػى خػافة "سئار (، تحت ـ
ىػػػ.ش/  1889)عػػاـ  ىبدػػبب ضػػغط حكػمػػة اليشػػج البخيصانضػػة، ولكػػغ فػػ

 ".صجرت الرحضفة مخة أخخى بخئاسة "محسػد شخزى ( ـ1911

عيػج السمػظ  ىا فػىأزىػى عرػػر  الرحافة األفغانضة مخحمػة مػغشيجت 
، وذلػػػػػظ  (ـ 1984 – 1919ىػػػػػػ.ش/1373 -1898) مػػػػػاف هللا خػػػػػافأ

( ـ1984ىػػ.ش/ 1373) أفغاندػتاف عػاـ قػانػف لمرػحافة فػىأوؿ لػضع 
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 1375)عػػاـ انصػػالؽ أوؿ إذاعػػة و  ،حخيػػة التعبضػػخ والرػػحافة والػػحى أقػػخ 
 ( .ـ1986ىػ.ش /

أو مػػاف هللا خػػاف ضيػػػر الرػػحافة الحػػخة ألسمػػظ عيػػج اأىػػع مػػا يسضػػد 
 صػػجرت عػػاـالتػػى فاتحػػة ىػػحه الرػػحف ،" نػػضذأوتعػػج صػػحضفة " السدػػتقمة ،

 "، وكانػتنػضذأالػجيغ  ىغالـ محض"دارة إتحت (  ـ 1987/ىػ. ش 1376)
ثع تالىا فى  نضة ،ترجر بالمغتضغ الفارسضة والبذتػ  ،صحضفة نرف شيخية 

، و كانػػػت ىػػػحه صػػػحضفة "نػػػػروز"و ،  الرػػػجور صػػػحضفة " ندػػػضع الدػػػحخ"
صػحف بمغػات كسا ضيخت فى عرخه . الرحف تشتقج أداء األجيدة الحكػمضة

 .أخخى غضخ الفارسضة مثل البذتػنضة واإلنجمضدية والفخندضة 

، مشيػػػا  بيػػػا بػػػجأت بعػػػس الػاليػػػات فػػػى تأسػػػضذ الرػػػحف الخاصػػػة 
صػجرت فػى ، و  محمضػةصحضفة " اإلتحػاد السذػخقى" والتػى تعػج أوؿ صػحضفة 

"الغازى" فى واليػة ونحكخ أيًزا صحضفة "  ، رجالؿ آباد مخكد والية  "نشگخىا
 والية ىخاة ، و"نجسة األفغاف" فى والية پخواف.فى "اتفاؽ اإلسالـ" و ،كتضا پ

خػػالؿ الشرػػف الثػػانى مػػغ  ىدنػػضيػػخت الرػػحافة السحمضػػة فػػى واليػػة غ
مصبعػة بعج الحخب العالسضة الثانضة  ىالقخف العذخيغ ، حضث أنذئت فى غدن

نفػػذ فػػى مػػة لػػإلدارات السحمضػػة ، و لالز وذلػػظ لصباعػػة السدػػتشجات ا، صػػغضخة 
 روزنامااۀوىػػى "  فػػى الػاليػػة،بعػػت أوؿ جخيػػجة تابعػػة لمحكػمػػة السصبعػػة شُ 
خت الرػحافة السحمضػة فػى وبيحه الخصػػة ضيػأى صحضفة سشائى ، سشايى " 

فػػى تأسػػضذ الرػػحف والسجػػالت  ىغدن، ورغػػع تػػأخخ  التاريخضػػة ىمجيشػػة غدنػػ
، الرػػػحفضة سػػػارت بػػػػتضخة ثابتػػػة وقػيػػػةعػػػغ بقضػػػة الػاليػػػات إال أف الحخكػػػة 

لحقػت بخكػب سػائخ حف واإلصجارات الرحفضة السيسػة ، و فطيخعجد مغ الر
 الػاليات .
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 18 بتاااريخ ىصػحضفة ترػجر فػى واليػة غدنػ أول سانا ىصػحضفة تعػج 
، تػقػػا دمحم ابػػخاىضع ثابػػتـ  بخئاسػػة  1954ىػػػ . ش /  1331سػػج عػػاـأ

صػػجور الرػػػحضفة  وذلػػػظ بدػػػبب حالػػػة الخكػػػػد الثقػػػافى  الػػػحى عانػػػت مشػػػو 
 1993ىػػ.ش /  1387 – 1371 أفغاندتاف فى الفتخة الػاقعة بضغ عامى

مػخة  خىاأعضج نذػـ  8778ىػ.ش /   1381جاية عاـ بوفى  ، ـ 8771 –
 .أخخى 

صػحف و ، ما بضغ صحف يػمضػة ،  تػالى صجور الرحف بػالية غدنى
ومػغ أىػع ، تشػعت اىتسامتيا  ، ومجالت و دوريات ، و سبػعضة ، أشيخية و 

وىػػػػى دوريػػػة عمسضػػػػة ، ثقافضػػػػة ، اجتساعضػػػػة ( آوای غدنػػػػوتمػػػظ الرػػػػحف )
ضرػجر مشيػا ندػخة إلكتخونضػة والتض( سضساى غدنو )و، واقترادية  معاصخة 

يتبعيػػحا السشتػػجى ، و أى )مشتػػجى رقسػػى( ( (Blogfaفػػى صػػػرة )وبػػالگ( أو
اإللكتخونػػى ضػػسغ بضانػػات سجمػػة كتػػب عشػػػاف الويُ  السجمػػة بذػػكل رسػػسى ،

يعج مطيخ مغ مطاىخ التصػر  ىػ األمخ الحىالرحضفة بالشدخة الػرقضة ، و 
،  صػػػحضفة شبضػػػة عمسضػػػة( وىػػػى ارمغػػػاف قػػػادرى )والغدنضػػػة، فػػػى الرػػػحافة 

، ثقافضػػػة والدبضة الذػػػئػناألشػػػيخية معشضػػػة ب مجمػػػة( وىػػػى 8713غدنػػػو )و
وىػى  )غدنػو باسػتاف(وى ،بػاليػة غدنػ ضػةوالثقاف ضةاإلعالم ذئػف ال أصجرتيا
القجيسػػػػة ،  ىمػػػػذ الذػػػػئػف االجتساعضػػػػة لسجيشػػػػة غدنػػػػصػػػػجرىا مجأدوريػػػػة 

ػزارة التابعمصعة لسجمذ شئػف السخأة بػالية غدنتاب وىى دورية )جيانسمكو(و
خاصػػػة بأخبارالتجػػػارة  وىػػػى دوريػػػة )بػػػازار(و، شػػػئػف السػػػخأة بذػػػكل مباشػػػخ

ػتتبػػع غخفػػة صخفػػة التجػػارة والرػػشاعة بػاليػػة غدنترػػجر عػػغ غ، والرػػشاعة 
)نػػجاى غدنػػو( صػػحضفة أسػػبػعضة  تتشػػاوؿ و،  التجػػارة والرػػشاعة األفغانضػػة

 . السضخاث الثقافى القجيع والسعاصخ وأخبار الجاخمضة والخارجضة
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بالمغػػة بشذػػخ أخبػػار ومقػػاالت  ىفػػى واليػػة غدنػػ ةدر ارػػيػػتع الرػػحف الت
 ا النتذار قبائل البذتػف فى الػالية.البذتػنضة نطخً 

حضػػػاف ، وذلػػػظ فػػػى بعػػػس األ ىالرػػػحف الرػػػادرة بغدنػػػ تػقػػػا بعػػػس
 ادى .ألسباب سضاسضة ، أو لزضق اإلمكانات ، وقمة التسػيل الس

، فػػى حػػضغ تػجػػج  ىصػػحافة إلكتخونضػػة خاصػػة بػاليػػة غدنػػعػػجـ وجػػػد 
عمػػػى سػػػبضل  ةىػػػخاكابػػػل و صػػػحف إلكتخونضػػػة لػػػبعس الػاليػػػات األخػػػخى مثػػػل 

أو "  " گالسشتػػجيات التػػى تعػػخؼ باسػػع " وبػػال نػػو تػجػػج بعػػس أ، إال السثػػاؿ
تابعػػة لرػػحف ورقضػػة بذػػكل رسػػسى ، وتشذػػخ بيػػا أخبػػار  رقسػػى" مشتػػجى 

 .ومقاالت كالسشذػرة بالرحضفة 
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 قائًت ادلصادر ٔادلزاجع
 : يزاجع بانهغت انعزبيت : أٔالً 
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دمحم احسان پژوهش.  اهنامه غزنه باستان . سال اول . شماره  .00
 هـ.ش. 0262 : غزنى.اول
ژورناليستی در غزنين .  . نگاهی به فعاليت هایــــــــــــــــــــــ .01

 هـ.ش . 0216ماهنامه طاليه ظفر. شماره ماه حوت 
 دمحم صدر هاشمى . تاريخ جرا د ومجالت ايران .اصفهان: انتشارات .02
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 هـ .ش .  023تب خانه . ا زهر ک

 
ً
 دٔرياث ٔجمالث بانهغت انفارسيت :صحف ٔا : ثانث

 11هـ.ش /  0215حوت  16سنايی.شماره سه شنبه روزنامه  .1
 .1101مارس 

هـ .  0215شماره اول . سوم جدی سال اول. اهنامه آوای غزنه .  .2
 م.1113دسامبر  13 /ش
هـ . ش/   0213حوت  16شماره سوم . سال اول.. ــــــــــــــــــــــ .3

 م . 1111مارم 
اکتبر  /هـ . ش 0213زان شماره پنچم. مي. سال دوم.ــــــــــــــــــــــ .4

 م . 1111
 -ابريل / هـ . ش 0211.  ور. سال سوم.شماره ششمــــــــــــــــــــــ .5

 .م 1116مايو 
 هـ.ش. 0215شماره اول. غزنه.سال اول. اهنامه سيمای  .6
 هـ.ش. 0262 ه باستان .سال اول.شماره اول. اهنامه غزن .7
 .سيزدهم  . دهم .شماره نهم .سال اول.1102ماهنامه غزنه  .8
 .شماره هشتم .سال دوم.ــــــــــــــــــــــ .9

 .شماره سيزدهم.سال سوم.ــــــــــــــــــــــ .11
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ا : 
ً
 يزاجع إنكرتَٔيت بانهغت انفارسيت :رابع

 صفحه رسمی ماهنامه ارمغان لادری روی فيسبوک . .0

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%A7%D9%87%D
9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-
%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-
%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-
167950273345654/ 

 .جمهورى اسالمى افغانستان وبسايت آژانس خبری پژواک. رسانه های غزنی  . .1

http://elections.pajhwok.com/dr/content/%D8%B1%D8%B
3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-
%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C 

 اسالمى افغانستان .وبسايت اتاق تجارت وصنايت افغانستان . جمهورى  .2

http://www.acci.org.af/da/ 

 وبسايت خبر زاری  صدای افغانستان ) آوا ( . جمهورى اسالمى افغانستان . .3

http://www.avapress.com/vdcfe0dm.w6d00agiiw.html 

 وبسايت روزنامه هشت صبح . جمهورى اسالمى افغانستان . .4

http://8am.af/x8am/1392/01/25/qazni-2013-islam-word-
capital-culture/ 

وبسايت رياست امور زنان در و يت غزنى . وزارت امور زنان جمهورى  .5
 اسالمى افغانستان .

http://mowa.gov.af/fa/page/6679/8658 

 وبسايت طلوع نيوز . جمهورى اسالمى افغانستان . .3

https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8
%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%
A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1
%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D
8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%
A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7
%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-
%D8%B4%D8%AF 

 

http://elections.pajhwok.com/dr/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C
http://elections.pajhwok.com/dr/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C
http://elections.pajhwok.com/dr/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C
http://www.acci.org.af/da/
http://www.avapress.com/vdcfe0dm.w6d00agiiw.html
http://mowa.gov.af/fa/page/6679/8658
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A2%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 افغانستان . جمهورى اسالمىوبسايت فصلنامه  گانديشه نوگ . .1

http://tabalwor.com/1396/03/28/4518/ 

 .وبالگ ماهنامه ارمغان لادری  .6

http://armaghanqaderi.blogfa.com/ 

 .وبالگ  اهنامه سيمای غزنه . 01

simayghazna.blogfa.com 

  

http://tabalwor.com/1396/03/28/4518/
http://armaghanqaderi.blogfa.com/
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