سیزدهمین سالروز آغاز نشرات ارمغان ملی به
خوانندگان ،عالقمندان و همکاران مبارکباد!
به بهانه سیزدهمین سالروز آغاز نشرات ارمغان ملی
 28جوزا

جرسی که از شمس النهار تا ارمغان ملی بر جریده عالم در نواست
تتبع ونگارش  :داودسیاووش
در سیزدهمین سالروز آغاز نشرات ارمغان ملی)  (28جوزاکه متاسفانه چاپ آن متوقف است و کار روزنامه نگاری در حکومت وحدت ملی بی
رنگ و رونق  ،و از پا افتاده و بی رمق است  .در تجلیل از این روز ،یادی از برخی رسانه های چاپی از یاد رفته و فراموش ،و یا زنده و العطش گویان
و خموش میکنیم که یا به دیار خموشان پیوسته اند و یا العطش گویان از مفلسی ونبود هزینه چاپ در جاده خالی مطبوعات چاپی واویالن و سرگردان
اند.
وقتی از رصد خانه تاریخ به آسمان کم ستاره اعصار و قرون مطبوعات گذشته افغانستان نگاه کنید از میان آنهمه حشم و خدم و حاجب و دربان و
پیزار بردار و موزه پاک و چلوس و پلوس وملوس نشسته بر کاخ های مرمرین و قصر های زمردین  ،سیمای تکیدۀ مردی از دور به چشم میخورد که
نه صاحب قصر و مأوا بوده و نه مالک ملک وجاه.
اماهمین مرد ظاهرأ محقر روزگار را می بینید که با پای پیاده و لباس ژنده سرخط آغازین تاریخ روزنامه نگاری افغانستان را به عنوان مواد نخستین
شماره شمس النهار زیر بغل دارد وبا گام های شمرده وبا وقار به سوی به چاپخانه مرتضوی واقع در سرای شیرعلی خان در چوک کابل درحرکت
است  ،صفحاتی که اکنون مبدأ تاریخ روزنامه نگاری افغانستان در سطح جهان به شمار میرود.
همانطوریکه اکنون هیچکس به یاد نمی آورد که هانری چهارم حاکم مستبد فرانسه کی بود وبا چه دبدبه وکوکبه در اشرافیت افسانوی عروس
شهر ها میزیست اما هر پژوهشگر میداند که یوهان کارلوس نخستین نشریه چاپی جهان را در استراسبورگ فرانسه تحت عنوان (مجموعه از اخبار
قابل توجه وبه یادماندنی) منتشر کرده وبا انتشار این نشریه که بعدآ به relationمسما گردید لقب پدر روزنامه نگاری جهان را به خود وفرانسه به
ارمغان آورده واز برکت ابتکار کارلوس نام هانری چهارم بطور ضمنی برده میشود  ،در کابل نیز کسی اکنون به یاد نمی آورد که در باغ نواب و باغ
باال و باغ لطیف و قصرملکه باغ بابر و بوستان سرای وحرم سرای وقصر های گلخانه وسالمخانه و ...آن دوران  ،فالن امیر مستمری خور کمپنی هند
شرقی در کابل چه میکرد  ،بلکه تنها وثیقه پرافتخاری را که پژوهشگران افغانستان وجهان از آن دوران جستجو میکنند اوراق فرسوده شمس النهار
میباشد که به زیر انباری از خاک بدستان اکنون افتاده وروزگاری بقلم توانای نویسنده شمس النهار میرزا عبدالعلی رقم خورده است.
در سیزدهمین سالگرد ارمغان ملی نگاهی می کنیم به سیر پر از فراز و نشیب و مطاوی پر از چالش و بندش روزنامه نگاری افغانستان که از نخستین
شماره شمس النهار آغاز و تا آخرین شماره چاپی ارمغان و جراید وروزنامه های این زمان و ...با آن دست وگریبان بوده و از سدها و حصار ها و
صخره ها ودیوار های ممانعت ومزاحمت مخوف ارباب قدرت گذر کرده و طی آن بادیه را با سینه و سر کرده اند.
نشرات چاپی دوره امیر شیر علی خان

جریده شمس النهار
پوهاند محمد کاظم آهنگ می نویسد:
« هشت شماره آن (شمس النهار) در آرشیف ملی موجود است و در حدود بیست و هفت شماره آنرا از نزد پوهاند دکتر عبداالحمد جاوید ...مرور
نمودم ،در نتیج ه مرور خود دریافتم که شماره اول شمس النهار (بدون درج نمبر شماره) در پنجم رمضان  1290نشر شده است ...شمس النهار در

یک دوره  7تا  15روزه نشر میگردید ،میتوان اذعان کرد که مجموعه شماره های چاپ شده آن در هر حال از  37شماره زیادتر باشد ...شمس النهار
در داخل  16صفحه قطع کوچک ( )Tabloidبه طبع سنگی ( )Lythographyزیور طبع می پوشید ...راجع به مدیر مسوول یا محرر این نشریه
نظریه های گوناگون ارایه شده و هر کس از ظن خود در این مورد چیزی گفته است ،به گونه مثال سرور جویا نوشته است که مدیر مسوول شمس
النهار شخصی به نام عبدالقادر خان بود ...وقتی مرحوم کهگدای در نوشته خود پیرامون عبدالقادر خان پیشاوری صحبت میکند به صراحت می گوید
که عبدالقادر مذکور محض منشی امیر شیرعلی خان بود ...مرحوم غبار ضمن بیان کارها و فعالیت های او در افغانستان مخصوصاً در رابطه به دربار
وی را (نمونه یک جاسوس علنی انگلیس) در افغانستان خوانده است ...مرحوم بینوا می نویسد که شمس النهار مدیری بنام عبدالقادر پیشاوری نداشت
بلکه امور آنرا میرزا عبدالعلی انجام میداد ...نویسنده با مالحظه شماره های متعدد شمس النهار به این نتیجه رسیده است که نخست از همه در لوحه نام
این اخبار یا کدام صفحه دیگر آن نام و یا عنوانی به مالحظه نمیرسد که به حیث مدیر یا سرمحرر آن معرفی شده باشد دوم در شماره های گوناگون
این نشریه نام میرزا عبدالعلی در اخیر صفحه اخیر نشریه به عبارت زیرین درج شده است( :اشتهار اخبار شمس النهار کابل به اهتمام میرزا عبدالعلی
حلیه طبع پوشید) در سایر صفحات نشریه هم نام این شخص به تکرار آمده است ...از نظریات باالیی و از عباره های متن شمس النهار به وضاحت
معلوم میشود که نخست در شمس النهار نام شخصی به مالحظه نمیرسد که به قسم مدیر ،سرمحرر و یا محرر اخبار معرفی شده باشد و مسوولیت نشر
آن را به عهده داشته باشد ،دوم همین میرزا عبدالعلی به گونه مهتمم نشریه ،مهتمم مطبعه شمس النهار و مسوول اداری و مالی آن ایفای وظیفه مینمود».
به نظر پروفیسور رسول رهین (بعضی از منابع) عبدالقادر خان یوسفزی پیشاوری سررشته دار رایل میلیتری امیر شیرعلی خان را مسوول طبع و نشر
جریده شمس النهار میدانند که در خفا امور مطبعه و جریده شمس النهار را بدوش داشت ولی ظاهراً امور طبع و نشر جریده به اهتمام میرزا عبدالعلی
صورت میگرفت.
نشرات چاپی دوره حکومت امیر حبیب اهلل خان
سراج االخبار افغانستان
به نوشته استاد پوهاند محمد کاظم آهنگ سراج االخبار افغانستان به صفت نشریه مربوط انجمن سراج االخبار از طرف مولوی عبدالرووف کندهاری
متخلص به خاکی ریییس انجمن سراج االخبار به نشر میرسید.
اخبارنامه قلمی
به نوشته استاد آهنگ شاید در هنگام امارت عبدالرحمن خان و بعداً دوره حبیب اهلل خان اخبار نامه های قلمی به نام ها و عنوان های گوناگون به
واسطه خطاطان چیره دست تحریر شده و بمنظور اطالع یابی امیر به وی ارسال میگردید .شماره تحت مطالعه به مانند یک تومار  54*61/2انچ به
خط نسبتاً زیبای نستعلیق خطاطی شده است.
سراج االخبار افغانیه
به نوشته استاد آهنگ شماره اول سراج االخبار در  16میزان  1290هـ.ش  15شوال  1329هـ.ش و ماه اکتوبر  1911میالدی به مدیریت مسوول
محمود طرزی از چاپ برآمد.
سراج االطفال

سراج االطفال توسط محمود طرزی به مثابه نشریه اطفال تأسیس گردید .سراج اطفال در  15میزان  1279مطابق  8اکتوبر  1918به نشرات آغاز
نموده به شکل ضمیمه سراج االخبار منتشر میشد.
نشرات چاپی دوره شاه امان اهلل خان
امان افغان
امان افغان به مدیریت مسوول عبدالهادی داوی به تاریخ  12حمل  1298مطابق  12اپریل  1919با این شعار سحر آفرین به نشرات آغاز نمود:
می نویسد بر افق با خط زرین آسمان
باد بر افغان مبارک دوره امن و امان
روزنامه افغان
نخستین نشریه یی که به مفهوم واقعی کلمه به صفت روزنامه در افغانستان منتشر شده روزنامه افغان می باشد .روزنامه افغان روز دوشنبه  14سرطان
 1299در کابل به نشرات آغاز کرد .افغان هر روز منتشر میشد و قیمت آن دو پیسه بود .به نوشته پوهاند رسول رهین روزنامه افغان به زبان های دری
و پشتو منتشر میشد و مدیر مسوول و سرمحرر آن محمد جعفر خان کندهاری بود.
روزنامه دیواری ابالغ
به نوشته پوهاند رسول رهین روزنامه دیواری ابالغ در سال  1300هـ.ش برابر  1921میالدی در شهر کابل تأسیس گردید .در آغاز نشر و ترتیب این
روزنامه را میرزا محمد اکبر خان به عهده داشت و بعداً کار نشر و پخش و ترتیب و نصب آن به سید محمد ایشان الحسینی خطاط معروف افغانستان
محول شد.
روزنامه حقیقت
روزنامه حقیقت برای نخستین بار روز چهارشنبه  22اسد  1303هـ.ش برابر با  1924میالدی به نگارندگی برهان الدین کشککی به نشرات آغاز
نمود.
ارشاد النسوان
جریده ارشاد النسوان در مارچ  1922برابر به حوت  1299هـ.ش هر هفته یکبار روز پنجشنبه در  8صفحه و دو ستون از طرف زنان کابل به مدیریت
(ا.ر) که مخفف اسماء رسمیه همسر محمود طرزی و سرمحرری (ر.ا) که مخفف روح افزا بود به نشرات آغاز نمود.
جریده اتحاد مشرقی
جریده اتحاد مشرقی در ماه حوت سال  1298هـ.ش برابر به مارچ  1910میالدی در جالل آباد به مدیریت مسوول برهان الدین کشککی در هفته
دوبار به نشر میرسید.
جریده اتفاق اسالم

جریده اتفاق اسالم به تاریخ اول سنبله  1298هـ.ش برابر به  1919در شهر هرات به مدیریت مسوول و سر محرری عبداهلل قانع هروی با این شعار به
نشرات آغاز نمود:
آنچه ملت را کند مسعود و شاد
اتحاد است اتحاد است اتحاد
جریده اتحاد
جریده اتحاد در سال  1300هـ.ش برابر به  1921میالدی ابتدا به نام اتحاد خان آباد و( بعداً به نام جریده اتحاد بغالن و فعالً روزنامه اتحاد) منتشر
شد.
جریده انتقادی ستاره افغان
نخستین شماره جریده ستاره افغان روز چهارشنبه نهم قوس  1299هـ.ش برابر به  1920میالدی به نگارندگی و سرمحرری میر غالم محمد غبار در
جبل السراح والیت پروان به نشرات آغاز کرد.
جریده طلوع افغان
جریده طلوع افغان برای بار نخست روز چهارشنبه پانزده سرطان  1300برابر به  1921به نگارندگی و سرمحرری مولوی صالح محمد هوتک در
کندهار با این شعار به نشرات آغاز نمود:
هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش باد
جریده الغازی
جریده الغازی (یا غازی) در میزان  1300هـ.ش مطابق سپتمبر-اکتوبر  1921به نگارندگی و سرمحرری عبداهلل از خوست به نشرات آغاز کرد.
جریده اصالح
بار اول در  29دلو  1300مطابق  18فبروری  1921به نگارندگی و سر محرری مسوول شیراحمد در شهر خان آباد به نشرات آغاز کرد.
جریده ثروت
جریده ثروت برای نخستین بار در اول قوس  1300به نگارندگی و سرمحرری صالح الدین خان سلجوقی در شهر کابل به نشرات آغاز کرد.
جریده مکتب
جریده مکتب برای بار نخست در سال  1308هـ.ش به نگارندگی جالل الدین متعلم مکتب امانیه در کابل به نشرات آغاز کرد .این جریده برای
طالب مکتب از طرف طالب به نشر میرسید.
جریده اتحاد اسالم

نخستین شماره جریده اتحاد اسالم روز دوشنبه اول حوت  1300به مدیریت و سرمحرری عبدالرزاق خان در محله یی به نام باغ حضور شهر مزار
شریف به چاپ رسید.
مجله معرف معارف
مجله معرف معارف به قطع جیبی در اول سنبله  1298هـ.ش برابر به سال  1920میالدی در کابل تأسیس شد .مدیر مسوول این نشریه اختصاصی
محمد حسین خان نام داشت.
مجله مجموعه عسکری
مجله مجموعه عسکری در اول عقرب  1300برابر به سال  1921در کابل از طرف ریاست ارکان حرب وزارت حربیه به مدیریت مسوول عبداللطیف
غوند مشر به طور ماهوار به نشرات آغاز نمود .این مجله از سال  1309هـ.ش به بعد به نام مجموعه اردوی افغانستان و فعالً به نام مجله اردو نشر میشود.
مجله آیینه عرفان
مجله آیینه عرفان در جوزای  1302هـ.ش برابر به  1924میالدی به جای مجله جیبی معرف معارف زیر نظر هیئت تحریر وزارت معارف در کابل به
نشرات آغاز نمود .این مجله هر ماه یکبار به نشر میرسید.
مجله مجموعه صحی
نخستین شماره مجله مجموعه صحی در اول قوس  1306برابر به سال  1927میالدی در شهر کابل به نشرات آغاز نمود.
نشریه های غیر دولتی دوره امانی
جریده انیس
انیس نخستین بار به حیث یک جریده آزاد ملی به تاریخ  15ثور  1306هـ.ش برابر به  5می  1927میالدی به نگارندگی و سرمحرری غالم محی
الدین انیس در شهر کابل در  45صفحه به نشرات آغاز نمود.
جریده نسیم سحر
جریده نسیم سحر اولین بار در  7دلو  1307هـ.ش برابر به  27جنوری  1928میالدی به نگارندگی و صاحب امتیاز احمد راتب در کابل به نشرات
آغاز کرد.
جریده نوروز
جریده نوروز اولین بار در اول اسد  1307هـ.ش برابر به  1928میالدی به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز محمد نوروز خان و نگارندگی میرغالم
در شهر کابل انتشار یافت.
نشرات دوره امیر حبیب اهلل کلکانی
به نوشته پوهاند محمد کاظم آهنگ این جراید در دوره امیر حبیب اهلل کلکانی به نشر میرسید:

جریده حبیب االسالم
جریده حبیب االسالم در  17رمضان  1347هـ.ق برابر به پنجشنبه نهم حوت  1307هـ.ش در چهار صفحه به سردبیری غالم محی الدین انیس پس
از سقوط حکومت امانی منتشر شد.
جریده االیمان
جریده االیمان در قلعه بابریهای سرخرود والیت مشرقی به نگارندگی مولوی محمد ابراهیم خان کامه وال به نشر میرسید.
نهضت الحبیب
این جریده هفته وار به مدیریت مولوی عبدالبشیر خان در خان آباد به نشر میرسید.
جریده اتفاق اسالم
این جریده که در دوره امانی به نشرات آغاز نموده بود در دوره امیر حبیب اهلل کلکانی نیز تحت همان نام به نشرات خویش ادامه میداد و مدیر مسوول
این جریده غالم سرور جویا بود.
موید االسالم
موید االسالم بجای طلوع افغان در شهر کندهار بطور هفته وار منتشر میشد.
نشریه های مخالف دولت امیر حبیب اهلل کلکانی
پروفیسور رسول رهین از نشریه های ذیل به صفت نشریه های مخالف دولت امیر حبیب اهلل کلکانی نام میبرد:
اتحاد افغان
جریده اتحاد افغان زیر نظر شاه محمود خان به نگارندگی یعقوب حسن خان هندوستانی به نشر میرسید.
د کور غم
جریده د کور غم در والیت مشرقی از طرف مخالفین حکومت حبیب اهلل کلکانی به نشر میرسید ،مدیریت مسوول و نگارندگی این جریده را سید
حسن خان به عهده داشت.
جریده غیرت اسالم
جریده غیرت اسالم در مشرقی به مدیریت مسوول و نگارندگی عبدالحکیم خان به نشر میرسید.
جریده اصالح
جریده اصالح از حمل  1307هـ.ش مطابق مارچ  1929به طرفداری از نادرخان به نشرات آغاز نمود .محل نشر این جریده در ابتدا قریه دری خیل
پکتیا بود.

نشرات چاپی دوره محمد نادرشاه
به نوشته پروفیسور رسول رهین نشرات چاپی دوره محمد نادر شاه قرار ذیل بودند:
روزنامه اصالح
روزنامه اصالح در  29دلو  1300هـ.ش مطابق  18فبروری  1921به نگارندگی و سر محرری محمد بشیر در خان آباد آغاز به نشرات نمود.
مجله کابل
مجله کابل در  15جوزا  1310هـ.ش مطابق  1931میالدی به مدیریت محمد انور بسمل ،مدیر انجمن ادبی کابل در شهر کابل به نشرات آغاز نمود.
مجله ادبی هرات
مجله ادبی هرات در سال  1311هـ.ش در شهر هرات به صاحب امتیازی انجمن ادبی هرات به نشرات آغاز نمود.
مجله بلدیه هرات
نشریه بلدیه هرات در سال  1311هـ.ش به صاحب امتیازی بلدیه هرات در شهر هرات به نشرات آغاز نمود.
جریده اقتصاد
شماره اول این جریده در سال  1310هـ.ش به امتیاز اتاق های تجارت افغانستان به زبان های دری و پشتو در شهر کابل انتشار یافت.
مجله الفالح
شماره اول مجله الفالح در سال  1309هـ.ش در شهر کابل توسط وزارت عدلیه به زبانهای دری و پشتو از چاپ برآمد.
پشتو مجله
شماره اول این مجله در سال  1312هـ.ش از طرف وزارت معارف در شهر کابل به نشر رسید.
مجموعه صحیه
نخستین شماره جریده مجموعه صحیه در سال  1310هـ.ش در شهر کابل از طرف وزارت صحیه به زبان دری و پشتو به نشرات آغاز کرد.
جریده مکتب
نخستین شماره این جریده در شهر کابل در سال  1308هـ.ش توسط مکتب امانیه به زبانهای دری و پشتو به نشرات آغاز نمود.
روزنامه جشن نجات
نخستین شماره این روزنامه در سال  1310هـ.ش به صاحب امتیاز ،شیر محمد به زبان دری نشر شد.
پشتو نشریه

نخستین شماره این فصلنامه در شهر کندهار در سال  1311هـ.ش ازطرف انجمن ادبی کندهار به زبان پشتو به چاپ رسید.
سالنامه کابل
نخستین شماره سالنامه کابل در سال  1311هـ.ش ازطرف انجمن ادبی کابل در شهر کابل از چاپ برآمد.
نشرات چاپی در دوره محمد ظاهر شاه
به نوشته پروفیسور رسول رهین جراید احزاب ،دولتی و آزاد در دوره محمد ظاهر شاه این ها بودند:
جراید احزاب
جریده انگار
جریده انگار در دلو  1329هـ.ش به سرمحرری و صاحب امتیاز فیض محمد انگار در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد.
جریده وطن
این نشریه در ماه حوت سال  1329هـ.ش برابر با فبروری سال  1951میالدی منحیث ارگان نشراتی حزب وطن به صاحب امتیاز میر غالم محمد غبار
پا به عرصه مطبوعات گذاشت.
جریده ندای خلق
این نشریه در ماه دلو  1329هـ.ش برابر به جنوری  1951میالدی به صاحب امتیاز دکتور عبدالرحمن محمودی تأسیس گردید ،مدیر مسوول و
سردبیر آن انجنیر ولی محمد عطایی بود.
جریده ولس
نشریه ولس در سال  1329هـ.ش مطابق  1950میالدی در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به صاحب امتیاز گل پاچا الفت شروع به نشرات نمود
که در حقیقت ادامه دهنده نشریه انگار بود.
جریده نیالب
جریده نیالب در سال  1330هـ.ش مطابق  1951میالدی در کابل به مدیریت و سردبیری محمد فیروز به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز نمود.
جریده آیینه (هفته نامه)
نشریه آیینه در سال  1329هـ.ش برابر با سال  1950میالدی در شهر کابل به سردبیری و مسوولیت غالم حبیب نوابی به زبان دری به نشرات آغاز
کرد.
جریده اتوم
این نشریه در سال  1329هـ.ش مطابق سال  1950میالدی به زبان دری در والیت میمنه به سردبیری محمد رحیم خان شیدا به نشرات آغاز کرد.

مطبوعات دولتی
نشریه پامیر (هفته نامه)
نشریه پامیر در سال  1330هـ.ش مطابق به سال  1951میالدی در شهر کابل به زبانهای دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز این نشریه
بلدیه کابل بود .این نشریه در ابتدا بدون مدیر مسوول به چاپ میرسید ،در سال  1340هـ.ش سید عزیزاهلل مرموز مدیریت مسوول این نشریه را به دوش
گرفت.
صدای ملت
این نشریه در سال  1329هـ.ش مطابق به سال  1950میالدی در شهر هرات به نشرات آغاز کرد.
پیام افغان
این نشریه در سال  1329هـ.ش برابر به  1950میالدی در شهر کندهار منتشر میشد.
الفبا
این نشریه درسال  1320هـ.ش در شهر کندهار تأسیس گردید.
ژوندون (هفته نامه)
این نشریه در ثور سال  1327هـ.ش مطابق به سال  1948میالدی از طرف مؤسسه انیس در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد.
در شماره های سال های  1339از مؤسسه انیس به حیث مؤسس و از مرحوم عبدالرشید لطیفی به حیث صاحب امتیاز نامبرده میشد.
مطبوعات آزاد (غیر دولتی)
جریده پیام امروز
این نشریه پانزده روزه بتاریخ  20دلو  1345هـ.ش برابر  9فبروری  1966میالدی به مدیریت مسوول عبدالرووف ترکمنی و صاحب امتیاز ،غالم نبی
خاطر به نشرات آغاز کرد.
جریده افغان ملت
این جریده به تاریخ  16حمل  1345هـ.ش برابر با  15اپریل  1966میالدی به صاحب امتیاز سازمان سوسیال دموکرات های افغانستان به رهبری
غالم محمد فرهاد و مدیریت مسوول علی احمد ملت یار به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد.
جریده خلق
جریده خلق در  22حمل  1345هـ.ش مطابق  1966میالدی به صاحب امتیاز ،نور محمد تره کی و مدیریت مسوول بارق شفیعی در شهر کابل به
نشرات آغاز کرد.
جریده مردم

جریده مردم به تاریخ  21ثور  1345هـ.ش برابر با  11می  1966میالدی به صاحب امتیازی ،سید مقدس نگاه و مدیریت مسوول غالم محی الدین
تفویض به زبان های دری و پشتو در شهر کابل به نشرات آغاز کرد.
جریده مساوات
این جریده به تاریخ  3سرطان  1345هـ.ش برابر به  24جون  1966میالدی به صاحب امتیاز ،عبدالشکور رشاد و مدیریت مسوول محمد رحیم الهام
به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد.
جریده پیام وجدان
این جریده به تاریخ  2اسد  1345هـ.ش برابر با  24جوالی  1966میالدی به صاحب امتیاز ،و مدیریت مسوول عبدالرووف ترکمنی در شهر کابل
به زبان دری به نشرات آغاز کرد.
جریده پرچم
این جریده به تاریخ  24حوت  1346هـ.ش برابر با  14مارچ  1966میالدی به صاحب امتیاز ،جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان و مدیریت مسوول
سلیمان الیق به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد.
جریده صدای عوام
این جریده به تاریخ  6حمل  1347هـ.ش برابر به  27مارچ  1968میالدی به صاحب امتیاز ،جمعیت عوام و رهبری عبدالکریم فروزان و مدیریت
مسوول محمد عارف حنیفی در شهر کابل به زبانهای دری و پشتو به نشرات آغاز کرد.
شعله جاوید
این جریده در  15حمل  1347هـ.ش به صاحب امتیازی دکتور محمد رحیم محمودی و مدیریت مسوول دکتور هادی محمودی در شهر کابل به
زبان های دری و پشتو از چاپ برآمد .این جریده منحیث ارگان نشراتی جمعیت دموکراتیک نوین تبارز کرده نظریات و دیدگاه های آن سازمان را
انعکاس میداد.
جریده ترجمان
این جریده به تاریخ  29حمل  1347هـ.ش برابر  18اپریل  1968میالدی به صاحب امتیاز ،پوهاند دکتور عبدالرحیم نوین و مدیریت مسوول علی
اصغر بشیر در شهر کابل به زبان دری به نشرات آغاز کرد.
جریده صباح
این جریده به تاریخ  18ثور  1347هـ.ش برابر با  8می  1968میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول غالم نبی خاطر در شهر کابل به زبان دری
به نشرات آغاز کرد.
جریده کمک

این جریده به تاریخ  10اسد  1347هـ.ش برابر به اول اگست  1968میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول محمد یعقوب کمک در شهر کابل
به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز نمود.
روزنامه کاروان
این روزنامه به تاریخ  2میزان سال  1347هـ.ش برابر به  24سپتمبر  1968میالدی به صاحب امتیاز صباح الدین کشککی و مدیریت مسوول عبدالحق
واله در شهر کابل به زبانهای دری و پشتو انتشار یافت.
جریده گهیح
این جریده به تاریخ  21میزان سال  1347هـ.ش برابر با  13اکتوبر  1968میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول منهاج الدین گهیح به زبان های
دری و پشتو درکابل منتشر شد.
جریده پروانه
جریده پروانه به تاریخ  11قوس  1347هـ.ش برابر با  2دسمبر  1968میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول امان اهلل پروانه در شهر کابل به
زبانهای دری و پشتو منتشر میگردید.
جریده هدف
جریده هدف به تاریخ  20قوس  1347برابر به  11دسمبر  1968میالدی به صاحب امتیاز غالم محمد اورمل و مدیریت مسوول محمد رحیم مهربان
در شهر کابل به زبانهای دری و پشتو منتشر شد.
جریده جبهه ملی
این جریده به تاریخ  10جدی  1348هـ.ش برابر به  30دسمبر  1968میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول عبدالرب اخالق در شهر کابل به
زبانهای دری و پشتو انتشار یافت.
جریده پکتیکا
جریده پکتیکا به تاریخ  19حوت  11347هـ.ش برابر به  10مارچ  1969میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول شاه زمان اوریز ستانزی در
شهر کابل به زبانهای دری و پشتو منتشر شد.
جریده سپیده دم
این جریده به تاریخ  21حوت  1348هـ.ش برابر به  30جنوری  1969میالدی به صاحب امتیاز سید محمد بامداد و مدیریت مسوول عبدالبشیر کبیر
به زبانهای پشتو و دری انتشار یافت.
افغان ولس
این جریده به تاریخ  18اسد  1348هـ.ش برابر به  30جوالی  1969میالدی به صاحب امتیاز قیام الدین خادم و مدیریت مسوول مسافر صادق به
زبان پشتو انتشار یافت.

جریده اتحاد ملی
این جریده به تاریخ  28سرطان  1348هـ.ش مطابق  19جوزای  1969میالدی به صاحب امتیاز حزب اتحاد ملی و مدیریت مسوول عبدالحکیم مژده
به نشرات آغاز کرد.
جریده روزگار
این جریده به تاریخ  6عقرب  1348هـ.ش برابر به  28اکتوبر  1971میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول محمد یوسف فرند در شهر کابل به
زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد.
جریده افغان
جریده افغان در  15سنبله  1350هـ.ش برابر با  6سپتمبر  1971میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول محمد حسن ولس مل در شهر کابل پا بر
عرصه مطبوعات گذاشت.
ولس
جریده ولس توسط محمد حسن ولس مل تأسیس گردید.
جریده ندای حق
این جریده به تاریخ  24سنبله  1350هـ.ش برابر با  15سپتمبر  1971به صاحب امتیاز مولوی عبدالستار صدیقی و مدیریت مسوول غالم نبی زرمتی
در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد.
جریده ملت
جریده ملی به تاریخ  4میزان سال  1351هـ.ش برابر با  24سپتمبر  1971میالدی به صاحب امتیاز فدا محمد فدایی و مدیریت مسوول حبیب اهلل رفیع
در شهر کابل به زبانهای دری و پشتو نشر شد.
جریده افکار نو
جریده افکار نو به تاریخ  8عقرب سال  1350برابر به  30اکتوبر  1971به صاحب امتیاز نوراهلل نورزاد و مدیریت مسوول ضیا حیدری در شهر کابل
به زبان های دری و پشتو انتشار یافت.
جریده پیکار
این جریده به تاریخ  24قوس  1350هـ.ش برابر با  15دسمبر  1971به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول غالم محمد الماسک به زبان های دری و
پشتو به نشرات آغاز کرد.
شوخک

جریده شوخک به تاریخ  25قوس سال  1350هـ.ش برابر با  16دسمبر  1971به صاحب امتیاز عبدالغفار گداز و مدیریت مسوول عزیز مختار در
شهر کابل به زبانهای دری و پشتو به نشرات آغاز کرد.
جریده خیبر
این جریده به تاریخ  18میزان  1347هـ.ش برابر به  10اکتوبر  1969میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول محب الرحمان هوسا در شهر کابل
به زبان های دری و پشتو انتشار یافت.
جریده معرفت
جریده هفتگی معرفت در جوزای سال  1345هـ.ش برابر به جون  1966میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول غالم معصوم اخالص در شهر
کابل به زبان دری به نشرات آغاز کرد.
ماهنامه اسالم
ماهنامه اسالم در سال  1350درکابل نشر شد ،سردبیر و صاحب امتیاز آن منهاج الدین گهیح بود ،این نشریه به زبانهای دری و پشتو نشر میشد.
ماهنامه دریا
این ماهنامه در سال  1350تأسیس گردید ،صاحب امتیاز آن سپوژمی رووف و مدیر مسوول آن عبدالستار بود و به زبان های دری و پشتو منتشر میشد.
جریده روز
این جریده هفتگی در سال  1350در شهر کندز پا به عرصه وجود گذاشت.
وحدت
جریده وحدت بتاریخ  31جنوری  1966میالدی به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول خال محمد خسته در شهر کابل به زبان های دری و پشتو منتشر
میشد.
نشریه های اختصاصی
مجله آریانا (انگلیسی-فرانسوی)
این نشریه سه ماهه در سال  1340هـ.ش به زبان های انگلیسی و فرانسوی در جنب اداره کابل تایمز در شهر کابل به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول
محمد خالد روشان به نشرات آغاز کرد.
مجله آریانا
این نشریه در سال  1321هـ.ش ماهانه در کابل به صاحب امتیاز انجمن تاریخ ،ریاست مستقل مطبوعات به زبان دری و پشتو به نشرات آغاز کرد،
مؤسس و مدیر مسوول آن احمد علی کهزاد بود.
مجله ادب

نشریه دو ماهه ادبی در ماه حوت سال  1332در شهر کابل به صاحب امتیاز دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل به زبان دری و یک یک مقاله به
زبان های پشتو و انگلیسی به مدیریت مسوول عبدالعفو غرقه (بابری) به نشرات آغاز کرد.
مجله افغانستان بانک
نشریه ماهانه مصور افغانستان بانک به سال  1336در شهر کابل به زبان های دری و پشتو با امتیاز بانک مرکزی افغانستان به نشر رسید.
مجله افغان ریویو
این نشریه ماهانه به زبان انگلیسی در سال  1337هـ.ش در واشنگتن دی سی منتشر میشد ،صاحب امتیاز آن سفارت افغانستان در ایاالت متحده و مدیر
مسوول آن عبدالحق واله بود.
مجله افغانستان
این نشریه ماهانه در سال  1336هـ.ش به زبان عربی در قاهره نشر میشد ،صاحب امتیاز آن سفارت افغانستان در قاهره بود.
مجله افغانستان نیوز
نشریه افغانستان نیوز در سال  1336در لندن به زبان های آلمانی ،فرانسوی و انگلیسی نشر میشد.
افغانستان ژورنال
نشریه سه ماهه افغانستان ژورنال به سال  1324به زبان های انگلیسی و فرانسوی در شهر کابل شروع به نشرات کرد .صاحب امتیاز این نشریه انجمن
تاریخ افغانستان و مدیر مسوول آن در شماره اول مارچ  1961محمد نبی کهزاد ذکر گردیده است.
افغان طبی مجله
این فصلنامه در سال  1334هـ.ش به زبان دری و پشتو و انگلیسی به مدیریت مسوول پوهاند دکتور سید عبدالقادر بها نشر میشد.
مجله اقتصادی حیرنی
این نشریه سه ماهه در سال  1339در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل،
مؤسس آن پوهاند عبدالواحد سرابی و مدیر مسوول آن پوهاند محمد انور حقایقی بود.
مجله تماشا
نشریه ماهانه تماشا یا ننداره در سال  1335هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو ابتدا از جانب اداره سینمای کابل و شرکت هوتل ها چاپ
میشد ،بعداً اداره این مجله به اداره تماشای معارف (پوهنی ننداری) تعلق گرفت .صاحب امتیاز آن اداره تماشای معارف (پوهنی ننداری) مؤسس آن
لطیفی و مدیر مسوول آن بارق شفیعی بود.
مجله پیام حق

این نشریه ماهانه در سال  1332هـ.ش به زبان های دری و پشتو و عربی در شهر کابل به نشرات آغاز کرد ،صاحب امتیاز آن وزارت اطالعات و
کلتور و مؤسس آن شاه محمد رشاد بود و مدیر مسوول آن مطیع اهلل چنبیلی ذکر شده است.
مجله تعلیم و تربیه
نشریه ماهانه تعلیم و تربیه در سال  1333هـ.ش مطابق  1954میالدی در شهر کابل به زبان های دری و پشتو منتشر شد .صاحب امتیاز این نشریه
مؤسسه تعلیم و تربیه وزارت معارف و مؤسس آن غالم حسن مجددی و مدیر مسوول آن خانم میمونه صحرایی بود.
مجله آواز (پشتون ژغ)
این نشریه ماهانه از سال  1320در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن رادیو افغانستان میباشد.
مجله ورزش
این نشریه سه ماهه در سال  1339در شهر کابل به زبانهای دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن دانشگاه کابل ،مؤسس آن دکتور
محمد عمر وردک و مدیر مسوول آن عبدالعفو غرقه (بابری) و معاون عبدالرسول رهین بود.
مجله برگ سبز
این نشریه ماهانه در سال  1328هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد ،صاحب امتیاز آن ریاست مرستون کابل ،مؤسس
آن لطیفی و مدیر مسوول محمد موسی همت بود.
مجله برید
مجله سه ماهه برید در سال  1336هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز این نشریه وزارت مخابرات،
مؤسس آن محمد مرید خان و مدیر مسوول فضل احمد زیارمن بود.
مجله دهقان (بزگر)
مجله سه ماهه دهقان به سال  1334هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو منتشر شد .صاحب امتیاز آن بانک زراعتی و صنایع روستایی ،مؤسس
آن محمد اکبر پامیر و مدیر مسوول محمد سلیمان سکندر بود.
مجله جغرافیا
مجله شش ماهه جغرافیا در سال  1331هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو و انگلیسی نشر میشد .صاحب امتیاز آن مؤسسه جغرافیای دانشکده
ادبیات و علوم بشری ،مؤسس آن مرحوم سید بهاءالدین مجروح و مدیر مسوول آن پوهاند غالم جیالنی عارض بود.
مجله زراعت (کرنه)
مجله ماهانه زراعت در سال  1328هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو منتشر شد ،اولین مدیر مسوول آن محمد زمان طاهری بود و صاحب
امتیاز این نشریه وزارت زراعت میباشد.

مجله شورا
مجله ماهانه شورا به سال  1334هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشر رسید .صاحب امتیاز آن شورای ملی افغانستان ،مؤسس داراالنشأ
شورای ملی افغانستان و مدیر مسوول غالم محی الدین عارفی بود.
مجله وژمه
مجله دو ماهه وژمه به سال  1336در شهر کابل به زبان پشتو منتشر شد .اولین مدیر مسوول آن پوهاند عبدالشکور رشاد گفته شده است.
مجله هالل احمر
مجله ماهانه هالل احمر از  19میزان  1333در شهر کابل به زبان های دری ،پشتو و انگلیسی به نشر رسید .صاحب امتیاز آن هالل احمر افغانستان و
مدیر مسوول غالم حضرت کوشان بود.
مجله معادن و صنایع (کانو او صنایعو)
مجله اختصاصی سه ماهه معادن و صنایع در سال  1334هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو منتشر شد .اولین مدیر مسوول آن محمد حسین
بهروز و صاحب امتیاز آن وزارت معادن و صنایع میباشد.
مجله زن (میرمن)
مجله ماهانه زن در سال  1332هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو منتشر شد .صاحب امتیاز آن ریاست مؤسسه نسوان و مدیر مسوول آن
نفیسه شایق بود.
مجله ساینس
مجله اختصاصی ساه ماهه ساینس در سال  1320در شهر کابل به زبان های دری ،پشتو ،فرانسوی ،انگلیسی و آلمانی نشر میشد .صاحب امتیاز آن
دانشکده علوم دانشگاه کابل ،مؤسس آن پوهاند دکتور عبدالغفار کاکر و مدیران مسوول آن پوهنوال انجنیر محمد یعقوب مفتون و بعداً انجنیر شهنواز
حبیب پور بودند.
مجله حقوق
مجله سه ماهه حقوق در سال  1324هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز این نشریه دانشکده حقوق
دانشگاه کابل میباشد و از مدیران مسوول آن صرف از س.ساعد نامبرده شده است.
مجله علم و فن
مجله سه ماهه علم و فن در سال  1341در شهر کابل به زبان های دری و پشتو انتشار یافت .صاحب امتیاز آن دانشکده زراعت دانشگاه کابل و مدیر
مسوول آن غالم محمد بهرام بود.
مجله دهکده

مجله ماهنامه دهکده در سال  1337هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو نشر میگردید .صاحب امتیاز آن ریاست انکشاف دهات و مدیر
مسوول آن در سال  1340محمد کبیر سمیعی بود.
مجله ویسا
نشریه ماهانه ویسا در سال  1334هـ.ش در شهر کابل به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز این نشریه پشتنی تجارتی بانک ،مؤسس آن جنت خان غروال
و مدیر مسوول آن غالم جیالنی جاللی بود.
مجله اوقاف
این نشریه ماهانه در سال  1349هـ.ش به زبان های دری و پشتو در شهر کابل شروع به نشرات کرد .صاحب امتیاز آن ریاست اوقاف وزارت عدلیه
میباشد.
مجله آفتاب (لمر)
مجله ماهانه آفتاب در سال  1349هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو منتشر شد .صاحب امتیاز آن وزارت اطالعات و کلتور و مدیر مسوول
آن محمد ظاهر صدیق بود.
مجله ورزش دختران
این نشریه در سال  1339هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن ریاست تدریسات ثانوی وزارت معارف
و مدیر مسوول آن معصومه عصمتی وردک بود.
مجله ثروت (زیرمه) (وته)
این نشریه در سال  1331به زبان های دری و پشتو در شهر کابل از طرف وزارت مالیه به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن وزارت مالیه و مدیر
مسوول آن شاه علی اکبر شهرستانی بود .باید گفت که اولین مدیر مسوول آن در دوره دوم نشرات عالمه استاد صالح الدین سلجوقی بود.
مجله هوا
این مجله سه ماهه در سال  1336در شهر کابل به زبان های دری و پشتو منتشر شد .صاحب امتیاز آن ریاست هوایی ملکی ،مؤسس عبدالکریم حکیمی
و مدیر مسوول مجله عبداهلل محب حیرت بود.
مجله معارف (پوهنه)
این مجله ماهانه در سال  1336هـ.ش در شهر کابل به زبان پشتو از طرف وزارت معارف به نشر میرسید .صاحب امتیاز آن مدیریت مجله عرفان
ریاست تألیف و ترجمه و مدیر مسوول آن محمد اکبر روشن ضمیر بود.
مجله بلخ
این نشریه ماهانه در جوزای سال  1328هـ.ش در شهر مزار شریف به زبان های دری و پشتو از طرف مدیریت نشرات والیت بلخ به نشرات آغاز
کرد .مدیر و صاحب امتیاز آن عبداالحد رقیم بود.

نشریه زیرمی
این نشریه سه ماهه در سال  1337به زبان های دری و پشتو در شهر کابل از طرف ریاست زیرمه تون وزارت دفاع ملی نشر میشد .صاحب امتیاز آن
زیرمه تون وزارت دفاع ملی و ناشر آن دانشکده زیرمی گفته شده است.
مجله کندهار
این مجله ماهانه در سال  1339هـ.ش در شهر کندهار به زبان پشتو نشر میشد .صاحب امتیاز آن مدیریت اطالعات و کلتور کندهار و مدیر مسوول
آن محمد ولی زلمی بود.
مجله مهری
مجله سه ماهه مهری در سال  1337هجری شمسی مطابق  1958به زبان های دری و پشتو در شهر هرات به چاپ میرسید .صاحب امتیاز آن لیسه
مهری هرات و مدیر مسوول آن رووفه احراری بود.
د ننگرهار مجله
این ماهنامه در سال  1336در شهر جالل آباد به زبان پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن د ننگرهار نشراتی مؤسسه و مؤسس و مدیر مسوول
آن عبدالباقی باغوانیوال بود.
نشریه بخوان و بدان
این نشریه ماهانه در سال  1332در شهر کابل به زبان های دری و پشتو از طرف وزارت معارف نشر میشد .صاحب امتیاز آن ریاست تدریسات ابتدایی
وزارت معارف و مؤسس آن غالم محی الدین شیوا بود.
مجله معلم (شوونکی)
مجله ماهانه معلم در عقرب سال  1337هـ.ش در شهر کابل به زبانهای دری و پشتو از جانب وزارت معارف به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن
آمریت کمیته معلم وزارت معارف و مدیر مسوول آن سجیه شایق سلیمان بود.
مجله شیگنه
مجله سه ماهه شیگنه در سال  1334در شهر کابل به زبان های دری و پشتو از طرف وزارت فواید عامه به نشر میرسید .صاحب امتیاز آن وزارت فواید
عامه ،مؤسس دیپلوم انجنیر محمد کبیر و مدیر مسوول محمد اکبر شایگان شهریاری بود.
مجله حربی پوهنتون
نشریه سه ماهه حربی پوهنتون در سال  1343در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز نمود .صاحب امتیاز آن پوهنتون حربی بود.
مجله نیاو
مجله نیاو در سال  1344هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو از طرف وزارت مالیه به نشر میرسید و صاحب امتیاز آن وزارت مالیه بود.

مجله صحت
مجله ماهانه صحت در سال  1338در شهر کابل به زبان های دری و پشتو از طرف وزارت صحت عامه چاپ میشد .صاحب امتیاز آن وزارت صحت
عامه و مدیر مسوول طوفان ملک یار بود.
مجله قضا
این مجله ماهانه در سال  1347در شهر کابل به زبان های دری و پشتو از طرف وزارت عدلیه به چاپ میرسید و صاحب امتیاز آن وزارت عدلیه و
بعداً دادگاه عالی افغانستان میباشد.
مجله شرعیات
این ماهنامه در ثور  1349هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری ،پشتو و عربی به نشر میرسید .صاحب امتیاز آن دانشکده شرعیات دانشگاه کابل و
مدیر مسوول آن برهان الدین ربانی بود.
نشریه انیس اطفال
این نشریه هفتگی در سال  1339در شهر کابل به زبانهای دری و پشتو از طرف اداره انیس به نشر میرسید .صاحب امتیاز آن مؤسسه نشراتی انیس و
مدیر مسوول شکریه رعد بود.
مجله آواز اطفال (د کوچنیانو ژغ)
این نشریه ماهانه در سال  1339در شهر کابل به زبان های دری و پشتو از طرف وزارت معارف به چاپ میرسید و مدیر مسوول آن گل احمد فرید
بود.
بلوتین جغرافیا
این نشریه ماهانه در سال  1347در شهر کابل به زبان های دری ،پشتو ،انگلیسی و جرمنی منتشر میشد .صاحب امتیاز آن مؤسسه جغرافیه دانشکده
ادبیات دانشگاه کابل و مدیر مسوول آن غالم جیالنی عارض بود.
فصلنامه مهری هرات
فصلنامه مهری هرات در سال  1337در شهر هرات به نشر میرسید .صاحب امتیاز آن انجمن ادبی هرات و مدیر مسوول تحت نظر رییس انجمن ادبی
هرات عبدالعلی خان نوشته شده.
نشریه ملل متحد
این نشریه سه ماهه در سال  1335در شهر کابل به زبان های دری ،پشتو و انگلیسی انتشار یافت .صاحب امتیاز آن اداره نشرات ملل متحد در کابل
بود.
مجله رهنما

این نشریه ابتدا در سال  1349در شهر کابل ماهانه از طرف انجمن رهنمای خانواده به زبانهای دری و پشتو نشر میگردید و صاحب امتیاز آن انجمن
رهنمای خانواده بود.
نشریه های اطالعاتی و خبری
روزنامه ورانگه
این نشریه در سال  1320در شهر گردیز به زبانهای دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن مؤسسه نشراتی ورانگه و مدیر مسوول آن نور
محمد پونده بود.
روزنامه ها و جراید والیات
روزنامه بدخشان
روزنامه بدخشان در سال  1325در شهر فیض آباد بدخشان به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن مؤسسه نشراتی بدخشان
و مدیر مسوول محمد شریف نسیم پروان بود.
جریده سیستان
جریده سیستان در سال  1326هـ.ش در شهر فراه به زبانهای دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن اداره اطالعات والیت فراه و معاون
مسوول عبدالرحیم پویان بود.
روزنامه هیواد
روزنامه هیواد در سال  1328هـ.ش در شهر کابل به زبان پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن د هیواد نشراتی مؤسسه و د مؤسسی چلونکی
محمد شاه ارشاد بود.
روزنامه پروان
روزنامه پروان در  4سنبله سال  1331هـ.ش ابتدا به شکل جریده در هر پانزده روز در شهر چاریکار انتشار یافت .صاحب امتیاز آن مدیریت عمومی
اطالعات پروان و مدیر مسوول محمد ظاهر صدیق بود.
جریده سنایی
جریده سنایی در سال  1331هـ.ش در شهر غزنی به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد و بعداً به روزنامه مبدل گردید .صاحب امتیاز مؤسسه
نشراتی سنایی و مدیر مسوول و آمر مؤسسه احمدجان کامران بود.
جریده ستوری
جریده ستوری در سال  1332هـ.ش در شهر میمنه والیت فاریاب به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز مؤسسه نشراتی ستوری
و آمر مؤسسه و مدیر مسوول عبدالجلیل وجدی بود.
جریده نیمروز

جریده نیمروز در سال  1333در شهر گرشک به زبانهای دری و پشتو نشر میشد و مدیر مسوول آن محمد اکبر شایگان بود .این جریده در سال
 1353تغییر نام داد و به نام هلمند در شهر نیمروز به زبان های دری و پشتو منتشر میشد که صاحب امتیاز آن د هلمند لمیتد مؤسسه و مدیر مسوول
محمد ابراهیم عطایی بود.
اخبار دانشگاه کابل
اخبار دانشگاه کابل ماهانه در سال  1338در شهر کابل به زبان های دری و پشتو نشر میشد .صاحب امتیاز آن دانشگاه کابل ،مؤسس توریالی اعتمادی،
مدیر مسوول عبدالعفو بابری و معاون عبدالرسول رهین بود.
کابل تایمز
روزنامه کابل تایمز در نهم حوت  1340هـ.ش در شهر کابل به زبان انگلیسی به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز باختر آژانس ،مؤسس صباح الدین
کشککی و مدیر مسوول سید خلیل بود.
جریده دیوه (چراغ)
این جریده در سال  1340در شهر شبرغان هر دو هفته یکبار به زبان های دری و پشتو منتشر میشد .صاحب امتیاز مؤسسه نشراتی دیوه (چراغ) و آمر
مؤسسه و مدیر مسوول غالم حبیب نوابی بود.
جریده رسمی:
این جریده در سال  1342در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز آن وزارت عدلیه میباشد.
جریده ستاره
این جریده در سال  1350هـ.ش در شهر میمنه والیت فاریاب به زبان های دری و پشتو منتشر شد .صاحب امتیاز آن مدیریت عمومی اطالعات و
کلتور فاریاب بود.
روزنامه فاریاب
روزنامه فاریاب در سال  1352هـ.ش در والیت فاریاب به زبان های دری و پشتو انتشار یافت و صاحب امتیاز آن اداره اطالعات و کلتور والیت
فاریاب بود.
جریده کندز
جریده کندز در سال  1351هـ.ش در شهر کندز به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد که صاحب امتیاز آن اداره اطالعات و کلتور والیت
کندز بود و آخرین شماره این نشریه به نگارندگی عبدالرووف قتیل در سال  1356در مطبوعات کشور دیده شده است.
روزنامه اصالح انیس
روزنامه اصالح انیس متشکل از دو روزنامه «اصالح دولتی» و روزنامه «انیس ملی» بود که به ابتکار و نظر خاص مرحوم صباح الدین کشککی وزیر
اطالعات و کلتور دوره محمد موسی شفیق به منصه ظهور آمد.

مجله پولیس
این نشریه سه ماهه ...در سال  1350هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو انتشار می یافت و صاحب امتیاز آن قوماندانی عمومی امنیه کابل
بود.
مجله تربیت
این نشریه ماهانه در سال  1327در شهر کابل به زبانهای دری ،پشتو و انگلیسی به نام تعلیم و تربیه از طرف وزارت تعلیم و تربیه نشر میشد .صاحب
امتیاز آن مؤسسه تعلیم و تربیه و دانشگاه کابل بود.
نشرات دوره جمهوریت محمد داود
مجله جمهوریت پلوشه
این نشریه دو ماهه در سال  1355هـ.ش در شهر کابل به زبانهای دری ،پشتو و انگلیسی از طرف وزارت اطالعات و کلتور به چاپ میرسید و صاحب
امتیاز آن وزارت اطالعات و کلتور بود.
رمز صحت
این نشریه دو ماهه در سال  1353در شهر کابل به زبان های دری و پشتو از طرف اداره نشراتی روزنامه جمهوریت نشر میشد.
احصائیه (شمیر حیرنه)
این نشریه سه ماهه در سال  1355در شهر کابل به زبان های دری ،پشتو و انگلیسی عرض وجود کرد و صاحب امتیاز آن مرکز احصائیه افغانستان
میباشد.
مجله عمران
این نشریه سه ماهه در سال  1355هـ.ش در شهر کابل به زبان های دری و پشتو از طرف وزارت فواید عامه به نشر میرسید و صاحب امتیاز آن وزارت
فواید عامه بود.
مجله فولکلور
این نشریه دو ماهه در سال  1353در شهر کابل به زبان های دری ،پشتو و انگلیسی منتشر میشد و صاحب امتیاز آن آمریت فولکلور وزارت اطالعات
و کلتور ،مدیر مسوول این نشریه نثار احمد بهین بود.
نشریه خانواده (کهول)
این نشریه دو ماهه در سال  1355در شهر کابل به زبانهای دری و پشتو از طرف وزارت اطالعات و کلتور به نشر میرسید.
مجله پکتیا
این نشریه ماهانه در سال  1355در شهر کابل به زبان پشتو از طرف وزارت اطالعات و کلتور نشر میشد.

مجله پولیتخنیک
این نشریه شش ماهه در سال  1353در شهر کابل به زبان های دری ،پشتو و روسی از طرف پولیتخنیک کابل انتشار یافت.
روزنامه جمهوریت
روزنامه جمهوریت در  13اسد  1352در شهر کابل به زبان های دری و پشتو به نشرات آغاز کرد .صاحب امتیاز مؤسسه نشراتی جمهوریت ،مؤسس
و مدیر مسوول دکتور محمد آصف سهیل و معاون مدیر مسوول سرشار شمالی روشنی بود.
نشریه های آزاد دوره حکومت دکتر نجیب
اخبار هفته
نخستین شماره اخبار هفته در  9جدی  1367هـ.ش در کابل به زبان های دری و پشتو به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول عبداهلل بشیر شور و
گردانندگی دکتور ظاهر طنین ژورنالیست برجسته افغانستان از چاپ برآمد.
جریده یاحق
جریده یاحق به مدیریت مسوول طاهر محسنی در کابل به زبان های دری و پشتو منتشر میشد.
جریده پلوشه
جریده پلوشه به مدیریت مسوول شاه زمان وریز در کابل انتشار می یافت.
مجله شوخک
مجله شوخک به صاحب امتیاز و مدیریت مسوول عزیز مختار در کابل منتشر میشد.
جریده سالم
جریده سالم به مدیریت مسوول باوری در کابل به زبان های دری و پشتو انتشار می یافت.
جریده استقالل
به مدیریت مسوول غالم سخی غیرت به زبانهای دری و پشتو در کابل منتشر میشد.
مجله سباوون
مجله سباوون به مدیریت دکتور ظاهر طنین به زبانهای دری و پشتو در کابل انتشار می یافت .صاحب امتیاز مجله سباوون اتحادیه ژورنالیستان بود.
مجله روشنک
مجله روشنک ازطرف سازمان جوانان و مدیریت مسوول محب بارش در کابل انتشار می یافت.
درفش جوانان

درفش جوانان به مدیریت مسوول ضیاءاهلل عبادی و صاحب امتیازی سازمان جوانان در کابل به زبان های دری و پشتو انتشار می یافت.
مجله جوانان امروز
مجله جوانان امروز به مدیریت مسوول ببرک احساس به زبان های دری و پشتو در کابل منتشر میشد .صاحب امتیاز مجله جوانان امروز سازمان جوانان
بود.
مجله پیشآهنگ
مجله پیشآهنگ به صاحب امتیازی سازمان جوانان در کابل به زبانهای دری و پشتو انتشار می یافت.
مطبوعات آزاد در دوره مجاهدین
اخبار کابل
هفته نامه اخبارکابل به زبانهای دری و پشتو در کابل به مدیریت مسوول رزاق مأمون انتشار می یافت.
مجله سپیده
شماره اول مجله سپیده در اول دلو  1374به مدیریت مسوول رزاق مأمون به زبانهای دری و پشتو در کابل از چاپ برآمد.
مطبوعات آزاد در دوره حامد کرزی
هفته نامه طلوع افغانستان
نخستین شماره هفته نامه آزاد ،ملی و غیر حزبی طلوع افغانستان در  4حمل  1382در شهر کابل به زبانهای دری ،پشتو و انگلیسی از چاپ برآمد.
صاحب امتیاز طلوع افغانستان محمد داود سیاووش و مدیر مسوول آن محمد اسمعیل بود.
هفته نامه وطندار
هفته نامه وطندار به سال  1383در کابل به زبانهای دری و پشتو از چاپ برآمد .در شماره  30مؤرخ  17حمل  1384هـ.ش مدیر مسوول یما سیاووش
و صاحب امتیاز سیامک هروی میباشند.
روزنامه آرمان ملی
روزنامه آرمان ملی در سال  1382به زبانهای دری و پشتو در شهر کابل به مدیریت مسوول میر حیدر مطهر از چاپ برآمد.
روزنامه اراده
روزنامه اراده به مدیریت مسوول حاجی سید داود در سال  1997به زبان های دری و پشتو در کابل به چاپ میرسید.
روزنامه افغانستان تایمز
روزنامه افغانستان تایمز به مدیریت مسوول عبدالصبور سریر و صاحب امتیاز احمد تکر در سال  2006در کابل از چاپ برآمد.

روزنامه چراغ
روزنامه چراغ در سال  1382به مدیریت مسوول کاترین وداع و صاحب امتیازی انجمن ترقی و رستگاری در کابل به زبانهای دری و پشتو به چاپ
میرسد.
روزنامه سخن جدید
روزنامه سخن جدید به صاحب امتیازی عبدالهادی محسنی و مدیریت مسوول محمد رضا نعیمی در سال  1386از چاپ برآمد.
روزنامه سروش ملت
روزنامه سروش ملت در سال  1386به زبانهای دری و پشتو در کابل از چاپ برآمد .صاحب امتیاز دکتر جهفر مهدوی و مدیر مسوول اسحاق موحدی
بودند.
روزنامه پیمان
روزنامه پیمان به زبان های دری و پشتو در کابل منتشر میشد.
روزنامه ماندگار
روزنامه ماندگار در سال  1387تأسیس گردیده ،صاحب امتیاز آن احمد ولی مسعود و مدیر مسوول محمد حکیم نظری پریانی می باشد.
روزنامه هشت صبح
روزنامه هشت صبح به مدیریت مسوول قسیم اخگر و صاحب امتیازی سنجر سهیل در سال  1386به زبانهای دری و پشتو در کابل به نشرات آغاز
کرد.
دیلی آوتلوک
این نشریه به صاحب امتیازی دکتر حسین یاسا در کابل منتشر میشد.
هفته نامه آبادی
هفته نامه آبادی در سال  1384به زبانهای دری و پشتو در کابل منتشر گردید ،صاحب امتیاز آن انجمن خدمات فرهنگی عمران و مدیر مسوول خان
محمد دانشجو بود.
هفته نامه آوای نوین
هفته نامه آوای نوین در سال  1388به مدیریت مسوول محمد طهماس نوابی و صاحب امتیاز عبدالحسیب رحمت در کابل به زبانهای دری و پشتو از
چاپ برآمد.
هفته نامه افغان دموکرات
هفته نامه افغان دموکرات در سال  1389به مدیریت مسوول احمد زبیر ضیائین و صاحب امتیاز عبدالفهیم آرین در کابل منتشر میشد.

هفته نامه اقتدار ملی
هفته نامه اقتدار ملی در سال  1381در کابل تأسیس گردید .صاحب امتیاز حزب اقتدار ملی افغانستان و مدیر مسوول آن سید محمد علی رضوانی
بود.
هفته نامه اندیشه همگرای
هفته نامه اندیشه همگرای در سال  1389در کابل تأسیس گردید ،صاحب امتیاز آن مدرسه حضرت نرگس و مدیر مسوول محمد حسین عارفی
بودند.
هفته نامه انصار
هفته نامه انصار در سال  1389در کابل تأسیس گردید ،صاحب امتیاز و مدیر مسوول آن جواد سروری میباشد.
هفته نامه انصاف
در سال  1381در کابل تأسیس گردید .صاحب امتیاز و مدیر مسوول آن سید عیسی حسینی مزاری میباشد.
هفته نامه بخوان
هفته نامه بخوان در سال  1390در کابل تأسیس گردید .صاحب امتیاز آن شجاع حسین محسنی و مدیر مسوول سید ذکریا راحل بودند.
هفته نامه برخلیک
هفته نامه برخلیک در سال  1384در کابل به مدیریت مسوول فضل ربیع وردک و صاحب امتیازی بنیاد امین به نشرات آغاز کرد.
هفته نامه پایتخت
هفته نامه پایتخت در سال  1382در کابل تأسیس گردید که صاحب امتیاز آن بنیاد انکشافی و فرهنگی مبین و مدیر مسوول آن محمد عاطف مقدسی
بود.
هفته نامه پیام مجاهد
هفته نامه پیام مجاهد در سال  1375تأسیس گردید ،صاحب امتیاز آن محمد سالم احمدی و مدیر مسوول هوشمند فرارود بود.
هفته نامه ثبوت
هفته نامه ثبوت در سال  1388در کابل تأسیس گردید .صاحب امتیاز آن پوهنمل جاویده احمدی و مدیر مسوول آن حکیم مختار بود.
هفته نامه جگر
هفته نامه جگر به صاحب امتیازی و مدیریت مسوول توفان عمری در کابل منتشر میشد.
هفته نامه جوانان فعال

هفته نامه جوانان فعال به صاحب امتیازی حاجی عبدالهادی غزنیوال و مدیریت مسوول حامد عبیدی در سال  1388در کابل تأسیس گردید.
هفته نامه چهار طرف
هفته نامه چهار طرف در سال  1389به صاحب امتیازی و مدیریت مسوول مسعوده ضیا در کابل منتشر میشد.
هفته نامه دنیای زن
هفته نامه دنیای زن به صاحب امتیازی و مدیریت مسوول گاللی حبیب در سال  1385در کابل تأسیس گردید.
هفته نامه راه نجات
هفته نامه راه نجات در سال  1381در کابل تأسیس گردید ،صاحب امتیاز آن سید حسین عالمی بلخی و مدیر مسوول سید حسن بود.
هفته نامه رسالت حوزه
هفته نامه رسالت حوزه در سال  1386در کابل تأسیس گردید ،صاحب امتیاز مجتمع علمی فرهنگی مجتمع رسالت و مدیر مسوول این نشریه محمد
جواد صالحی بود.
هفته نامه سبز
هفته نامه سبز در سال  1390به مدیریت مسوول ظاهر محبوب و صاحب امتیازی سازمان سبز افغانستان در کابل به نشرات آغاز کرد.
هفته نامه شاخص
هفته نامه شاخص به مدیریت مسوول علی ذکی و صاحب امتیازی بنیاد فرهنگی اجتماعی رضوان در سال  1389در کابل از چاپ برآمد.
هفته نامه صحیفه
هفته نامه صحیفه در سال  1388در کابل از چاپ برامد .صاحب امتیاز استاد محمد اکبری و مدیر مسوول محمد هاشم بود.
هفته نامه فانوس هدف
هفته نامه فانوس هدف به مدیریت مسوول عطاءاهلل عاصم و صاحب امتیازی بنیادفرهنگی هدف در سال  1388در کابل تأسیس شد.
هفته نامه اندیشه
هفته نامه اندیشه در سال  1382در کابل تأسیس گردید .صاحب امتیاز ائتالف عدالتخواهان افغانستان و مدیر مسوول لیاقت علی امینی بود.
هفته نامه کابل
هفته نامه کابل به زبانهای دری و پشو به مدیریت مسوول و صاحب امتیازی محمد فهیم دشتی در سال  2002در کابل به نشر میرسید.
هفته نامه کلید

هفته نامه کلید به صاحب امتیازی شیر احمد ذهین و مدیریت مسوول لعل آقا شیرین در سال  1381در کابل تأسیس گردید.
هفته نامه مجاهد
هفته نامه مجاهد به صاحب امتیازی حزب جمعیت اسالمی و مدیریت مسوول واقف حکیمی در کابل منتشر میگردید.
هفته نامه محاذ
هفته نامه محاذ به صاحب امتیازی محاذ ملی اسالمی و مدیریت مسوول محمد حسین حقیار در کابل منتشر شد.
هفته نامه مرسل
هفته نامه مرسل به صاحب امتیازی شیر احمد ذهین و مدیریت مسوول آمنه مایار در سال  1382در کابل تأسیس گردید.
هفته نامه مشارکت ملی
هفته نامه مشارکت ملی به صاحب امتیازی حزب وحدت اسالمی افغانستان و مدیریت مسوول حفیظ اهلل ذکی در کابل منتشر شد.
من و تو ورزش
هفته نامه من و تو ورزش در کابل به سال  1387منتشر شد .صاحب امتیاز احمد جاوید الکوزی ،مدیر مسوول مستوره آرزو بود.
هفته نامه نخست
هفته نامه نخست در سال  1387به مدیریت مسوول حشمت اهلل رادفر و صاحب امتیازی تمیم ناصر در کابل از چاپ برآمد.
هفته نامه هوا در هفت روز
هفته نامه هوا در هفت روز در سال  1390به مدیریت مسوول نعمت اهلل طاهری و صاحب امتیازی انجنیر شریف شاه شور از چاپ برآمد.
هفته نامه هوسا
هفته نامه هوسا درسال 1388به مدیریت مسوول عبدالمنان امین و صاحب امتیازی پوهنیار دکترعزیزاهلل امیر درکابل تأسیس گردید.
هفته نامه ورزشکاران
هفته نامه ورزشکاران به مدیریت مسوول و صاحب امتیازی پرویز اصغری در سال  1387در کابل تأسیس گردید.
هفته نامه ویار
هفته نامه ویار در سال  2007به مدیریت مسوول ویار ستانکزی و صاحب امتیازی محب اهلل ویار ستانکزی در کابل تأسیس گردید.
دوهفته نامه آرزوهای نوین
دوهفته نامه آرزوهای نوین به مدیریت مسوول زحل عظیم و صاحب امتیازی محمد یاسر آرمان میاخیل در سال  1389در شهر کابل از چاپ برآمد.

دوهفته نامه ارمغان ملی
دوهفته نامه ارمغان ملی در سال  1384در کابل به زبانهای دری ،پشتو و ازبکی از چاپ برآمد .مدیر مسوول و صاحب امتیاز آن محمد داود سیاووش
میباشد.
دوهفته نامه گنج
دوهفته نامه گنج به مدیریت مسوول احسان اهلل آرین زی و صاحب امتیازی احسان اهلل بیات در سال  2006در کابل از چاپ برآمد.
دوهفته نامه فالح
دوهفته نامه فالح به صاحب امتیازی و مدیریت مسوول محمد یاسین حبیب در سال  1384در کابل تأسیس گردید.
ماهنامه امید جوان
ماهنامه امید جوان به صاحب امتیازی معینیت امور جوانان و مدیریت مسوول محمد موسی رادمنش در سال  1389در شهر کابل تأسیس گردید.
ماهنامه پیام جوان
ماهنامه پیام جوان در سال  1386در کابل از چاپ برآمد .صاحب امتیاز اجتماع مدنی و فرهنگی جوانان افغانستان و مدیر مسوول مسعود مومن بود.
ماهنامه راه آینده
ماهنامه راه آینده به صاحب امتیازی و مدیریت مسوول دستگیر هژبر در سال  1389در کابل از چاپ برآمد.
ماهنامه معرفی دینی
ماهنامه معرفت دینی در سال  1383در کابل تأسیس گردید .صاحب امتیاز شورای علمای شیعه افغانستان و مدیر مسوول آن رضوانی بامیانی بود.
مجله بلی
مجله بلی در سال  1389در کابل تأسیس گردید .صاحب امتیاز معینیت امور جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ و مدیر مسوول این نشریه محمد
موسی رادمنش بود.
مجله فانوس
مجله فانوس به مدیریت مسوول و صاحب امتیازی وحید احمد جاللزاده در سال  1384در کابل تأسیس گردید.
مجله کودک
مجله کودک به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز محمد یعقوب کوهکن در کابل منتشر شد.
مجله ماللی
مجله ماللی در سال  2002در کابل تأسیس گردید .صاحب امتیاز جمیله مجاهد و مدیر مسوول منیر سادات بود.

نشریه افغانستان کابل
نشریه افغانستان کابل در سال  1386در کابل تأسیس گردید .صاحب امتیاز و مدیر مسوول عبدالواحد قرضی بود.
جریده فردا
جریده فردا به مدیریت مسوول عبدالغفور و صاحب امتیاز عبدالغفور اعتقاد در حمل  1381در کابل از چاپ برآمد.
نجات
جریده نجات به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز محمد جان باوری در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
فروغ آزادی
جریده فروغ آزادی به مدیریت مسوول عبدالبصیر و صاحب امتیاز عبدالمعین در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
هفته نامه جوانان میهن
هفته نامه جوانان میهن به مدیریت مسوول سید نجیب هاشمی و صاحب امتیاز محمد یوسف سیامک در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
نامه زندگی
نامه زندگی به مدیریت مسوول عبدالرحمن و صاحب امتیاز سید فضل اهلل کابلی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
آیینه زن
آیینه زن به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز شکریه بارکزی در سال  1381در کابل از جاپ برآمد.
نوای آبادی و آزادی
نوای آبادی و آزادی به مدیریت مسوول محمد داود و صاحب امتیاز احمدشاه در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
آوای مردم
آوای مردم به مدیریت مسوول ذکیه و صاحب امتیاز احمد پرویز جاوید در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
ملی وحدت
ملی وحدت به مدیریت مسوول عبدالبصیر و صاحب امتیاز عبدالنصیر سهرابی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
ماهنامه خبری هزاره جات
ماهنامه خبری هزاره جات به مدیریت مسوول محمد یونس اختر از طرف مؤسسه غیر دولتی  HANدر سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
تربیون ملی

تربیون ملی به مدیریت مسوول و صاحب امتیار میر امان الدین در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
نونهاالن
نونهاالن به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز محمد عثمان در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
همکاری
همکاری به مدیریت مسوول سید محی الدین هاشمی از طرف مؤسسه همآهنگی کمک های انسانی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
معراج
معراج به مدیریت مسوول سید قاسم از طرف شورای عالی سادات در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
آفتاب شرق
آفتاب شرق به صاحب امتیازی عبدالهادی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
حقوق مردم
حقوق مردم از طرف انجمن حقوقدانان در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
آیینه اخبار
آیینه اخبار از طرف مرکز فرهنگی و کلتوری آیینه در کابل در سال  1381انتشار می یافت .ادیتور دری آیینه اخبار محمد سیاووش بود.
مجله پرواز
مجله پرواز از طرف مرکز مطبوعاتی و فرهنگی افغان آیینه در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
مجله اشاره
مجله اشاره از طرف کانون نارسایان شنوایی به مدیریت مسوول محمد داود سیاووش در سال  1379هـ.ش در کابل از چاپ برآمد.
نگاه نو
نگاه نو به صاحب امتیاز محمد تقی بختیاری در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
منشور وحدت
منشور وحدت به مدیریت مسوول اسحاق حسینی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
روشنگر
روشنگر به صاحب امتیاز احمدضیا در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.

زن افغان
زن افغان به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز فتانه گیالنی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
ترقی ملی
ترقی ملی به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز سلما احراری در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
عدالت
عدالت به صاحب امتیاز عبدالحکیم در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
باالحصار
باالحصار به مدیریت مسوول عبدالحمید در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
فریاد زن
فریاد زن به مدیریت مسوول ثریا پرلیکا در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
کانون
کانون به مدیریت مسوول محمد امین در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
درفش آزادی
درفش آزادی به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز رحم دل در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
کاروان دموکراسی
کاروان دموکراسی به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز حسیب اهلل سروش در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
نوای بازرگان
نوای بازرگان به مدیریت مسوول محمد میرویس در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
آینده افغان
آینده افغان به مدیریت مسوول نثار احمد در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
مشعل دموکراسی
مشعل دموکراسی به مدیریت مسوول فضل رحمان در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
فردای افغانستان

فردای افغانستان به مدیریت مسوول محمد شاه صفی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
مشاورت دموکراتیک
مشاورت دموکراتیک به مدیریت مسوول عبدالوهاب در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
صراحت
صراحت به مدیریت مسوول شفیق اهلل طاهری در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
جرس
جرس به مدیریت مسوول عطااهلل حسن پور در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
هریوا
هریوا به مدیریت مسوول سید مسعود حسینی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
د افغانستان جریده
د افغانستان جریده به مدیریت مسوول امیر قادری در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
افغانستان نوین آزاد
افغانستان نوین آزاد به مدیریت مسوول محمد قاسم در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
پاسداران وحدت ملی
پاسداران وحدت ملی به مدیریت مسوول سید قمر الدین امیری در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
ارشاد
ارشاد به مدیریت مسوول سید ناصر تقدسی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
کانون الگو
کانون الگو به مدیریت مسوول محب اهلل نوری در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
آفتاب
آفتاب به مدیریت مسوول میرحسین مهدوی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
مردمساالری
مردمساالری به مدیریت مسوول سید رووف صمیمی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.

آوای طبیعت
آوای طبیعت به مدیریت مسوول محمد یار خراسانی در سال  1381در کابل از چاپ برآمد.
پیام زندگی
پیام زندگی به مدیریت مسوول محمد اکبر اوهنگر در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
همبستگی ملت
همبستگی ملت به مدیریت مسوول عمراهلل نظری در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
ثبات
ثبات به مدیریت مسوول محمد طارق غوریانی در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
خاطره
خاطره به مدیریت مسوول صبغت اهلل خاکسار در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
فجر امید
فجر امید به مدیریت مسوول عبداهلل بصیر در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
طراوت
طراوت به مدیریت مسوول غالم نبی خلیل در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
آزادی
آزادی به مدیریت مسوول عبدالرقیب جاوید کوهستانی در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
ملی ترون
ملی ترون از طرف شورای ملی افغانستان در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
پیمان عدالت
پیمان عدالت به مدیریت مسوول عبداهلل نجات در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
پیام استقالل
پیام استقالل به مدیریت مسوول محمد داود در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
اصالحات

اصالحات به مدیریت مسوول توریالی غیاثی در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
آوا
آوا به مدیریت مسوول محمد ولی کبیر در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
رسانه
رسانه به مدیریت مسوول عبدالحمید قاریزاده در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
افغانستان جوان
افغانستان جوان به مدیریت مسوول محمد جواد در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
خنجر
خنجر به مدیریت مسوول ختک منگل در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
جمهوری ژغ
جمهوری ژغ به مدیریت مسوول صبغت اهلل سنجر در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
پخالینه
پخالینه به مدیریت مسوول شینواری در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
کیمیاگر
کیمیاگر به مدیریت مسوول محمود سرور زاده در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
ژغورنه
ژغورنه به مدیریت مسوول وحیداهلل زاهد در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
آرمان
آرمان به مدیریت مسوول سید اسحاق گیالنی در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
شرق
شرق از طرف بنیاد علم و فرهنگ افغانستان در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
مزدور
مزدور از طرف اتحادیه سراسری مزدوران افغانستان در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.

شفق
شفق به مدیریت مسوول فرزانه در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
صدای هندوکش
صدای هندوکش به مدیریت مسوول اسداهلل کهزاد در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
آوای وقت
آوای وقت به مدیریت مسوول سید محمد رضا جاوید در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
صدای مردم
صدای مردم به مدیریت مسوول سید عبداهلل داریوش غمگین در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
عصر
عصر به مدیریت مسوول سید عنایت اهلل عنایت در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
فراسو
فراسو به مدیریت مسوول مؤنسه شیرزاد حسن در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
مساوات مترقی
مساوات مترقی به مدیریت مسوول محمد ولی آریا در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
رهیافت
رهیافت به مدیریت مسوول محمد حسین ایثاری در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
لمر
لمر به مدیریت مسوول محمد نسیم کشاف در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
الجورد
الجورد به مدیریت مسوول محمد ناظم یمگی در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
پرنیا
پرنیا به مدیریت مسوول منیژه باختری در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
بها

بها به مدیریت مسوول سید انور در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
نوای قلم
نوای قلم به مدیریت مسوول سید مصطفی سعیدی در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
فریاد
فریاد به مدیریت مسوول سید مراد راهی در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
نوای سبا
نوای سبا به مدیریت مسوول احمد نبی محمدی در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
تکاپو
تکاپو از طرف اتحادیه جوانان در سال  1382در کابل از چاپ برآمد.
ایثار
ایثار به مدیریت مسوول محمد خالد در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
عصر
عصر به مدیریت مسوول محمد ذکی در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
پیغام
پیغام به مدیریت مسوول خواجه همایون در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
اطالعات پویا
اطالعات پویا به مدیریت مسوول نجیب اهلل آرین در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
مردم افغانستان
مردم افغانستان به مدیریت مسوول اسما رحیمی در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
پگاه
پگاه به مدیریت مسوول وحیداهلل بکتاش در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
خوشحال
خوشحال به مدیریت مسوول وحیداهلل غازی خیل در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.

نشر دیموکراسی
نشر دیموکراسی از طرف مؤسسه آر ام در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
همبستگی غژ
همبستگی غژ به مدیریت مسوول مسعود امین در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
رسانه باینری
رسانه باینری از طرف مرکز آموزش مفاخر در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
کشور
کشور به مدیریت مسوول سید محمد مستقیم در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
آیینه زندگی
آیینه زندگی به مدیریت مسوول محمد رضا شرق در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
راه سبز
راه سبز به مدیریت مسوول وحیداهلل جان در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
بازتاب نو
بازتاب نو از طرف مرکز تعلیمی نور در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
موج نور
موج نور به مدیریت مسوول محمد داود قیومی در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
صالحی
صالحی به مدیریت مسوول باز محمد شادمل در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
راه افغان
راه افغان به مدیریت مسوول صاحب امتیاز نورالحق علومی در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
افغانستان سپورت
افغانستان سپورت به مدیریت مسوول تاج ملک در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
طالیه نور

طالیه نور از طرف شورای انسجام قزلباش های افغانستان در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
پیام بامداد
پیام بامداد به مدیریت مسوول غالم مصطفی در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
نوید فردا
نوید فردا از طرف حزب حرکت ملی وحدت افغانستان در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
پیام ملی
پیام ملی به مدیریت مسوول عبدالرشید آرین در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
ندای معرفت
ندای معرفت از طرف شورای انسجام عرب های افغانستان در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
یووالی
یووالی از طرف حزب وحدت ملی در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
کشتی نوح
کشتی نوح از طرف مرکز آموزشی احمد میرزا در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
روشنفکر
روشنفکر به مدیریت مسوول عبدالحی در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
راه نو
راه نو به مدیریت مسوول حوریه مصدق در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
افغان وطن
افغان وطن به مدیریت مسوول محمد حسن فیروز در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
جوانان
جوانان به مدیریت مسوول عبدالحق حجر صدیقی در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
آرزوی مردم
آرزوی مردم به مدیریت مسوول محمد تابش عرب در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.

کابورا
کابورا به مدیریت مسوول کنشکا در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
صنعت
صنعت از طرف انجمن صنایع افغانستان در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
راه آزادی
راه آزادی از طرف حزب آزادیخواهان در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
سالم همشهری
سالم همشهری از طرف عبدالبصیر سامع در سال  1383در کابل از چاپ برآمد.
هینداره
هینداره به مدیریت مسوول فخرالدین سباوون در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
وحدت
وحدت به مدیریت مسوول محمد موسی اکرمی در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
اندیشه جوان
اندیشه جوان به مدیریت مسوول شفیقه نقیب در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
امروز
امروز به مدیریت مسوول عبدالحفیظ فخری در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
چای داغ
چای داغ به مدیریت مسوول کامران میر هزار در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
افغانستان قلم
افغانستان قلم از طرف عطا محمد پویا در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
دانشجوی پژواک
دانشجوی پژواک از طرف سید نادر در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
اتحاد چهاردهی

اتحاد چهاردهی از طرف اتحادیه مردم چهاردهی در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
صدای کوهدامن
صدای کوهدامن به مدیریت مسوول احمد فهیم در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
رهنما
رهنما به مدیریت مسوول روح اهلل در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
کار
کار به مدیریت مسوول شورای مرکزی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
اخبار بازار
اخبار بازار به مدیریت مسوول احمد شعیب در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
ابالغ
ابالغ از طرف نهاد فرهنگی اسالمی خراسان در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
گام
گام به مدیریت مسوول سید اختیار سباوون در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
پیشرو
پیشرو به مدیریت مسوول داد نورانی در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
بیلگی
بیلگی به مدیریت مسوول هارون در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
آگاه
آگاه به مدیریت مسوول احمد ذکی در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
جوانان افغان
جوانان افغان به مدیریت مسوول احمدضیا ضیا در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
صمیمیت
صمیمیت از طرف نهاد نشراتی آیرن افغانستان در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.

الینا
الینا به مدیریت مسوول شورای پشه یی های افغانستان در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
سپور غم
سپور غم از طرف سازمان خانه به دوشان افغانستان در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
گزیده رسانه ها
گزیده رسانه ها از طرف بنیاد فرهنگی اصالحی سینا در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
استقامت
استقامت به مدیریت مسوول غالم معصوم اخالص در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
غبار
غبار به مدیریت مسوول محمد قسیم اخگر در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
د روغتیا دیوه
د روغتیا دیوه به مدیریت مسوول محمد کبیر عبداهلل در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
محیط زیست و آینده بهتر
محیط زیست و آینده بهتر به مدیریت مسوول محمداهلل کوشانی در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
ندای عدالت اجتماعی
ندای عدالت اجتماعی به مدیریت مسوول محمد علی موسوی در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
مشعل
مشعل به مدیریت مسوول زیداهلل در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
خلک
خلک به مدیریت مسوول شیرگل اوستا در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
شهادت
شهادت از طرف حزب اسالمی در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
مهر میهن

مهر میهن به مدیریت مسوول محمد صبور فورمولی در سال  1386در کابل از چاپ برآمد.
آشتی وطن
آشتی وطن از طرف حزب ملی هیواد در سال  1386در کابل از چاپ برآمد.
آوای جوان
آوای جوان از طرف عبدالفتاح راسخ در سال  1386در کابل از چاپ برآمد.
اسرار
اسرار از طرف سروش احمد در سال  1386در کابل از چاپ برآمد.
آذرخش
آذرخش به مدیریت مسوول مقامزاده در سال  1386در کابل از چاپ برآمد.
آسایش
آسایش از طرف حزب رفاه مردم افغانستان در سال  1384در کابل از چاپ برآمد.
بسوی فردا
بسوی فردا به مدیریت مسوول عباس آرمان جعفری در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
آفاق
آفاق به مدیریت مسوول ابراهیم سجادی در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
وطن یا کفن
وطن یا کفن به مدیریت مسوول آوای خیر در سال  1385در کابل از چاپ برآمد.
عالمه افغان
عالمه افغان به مدیریت مسوول محمد پرویز ساپی فقیری در سال  1386در کابل از چاپ برآمد.
محصل
محصل به مدیریت مسوول لطف اهلل ننگیال در سال  1386در کابل از چاپ برآمد.
انارگل
انارگل از طرف مجتمع مردم تگاب و اله سای در سال  1386در کابل از چاپ برآمد.

طالیه ظفر
طالیه ظفر از طرف شورای سراسری انسجام افغانستان در سال  1386در کابل از چاپ برآمد.
نوای کوکچه
نوای کوکچه به مدیریت مسوول اسامه بصیری در سال  1387در کابل از چاپ برآمد.
ولولی
ولولی به مدیریت مسوول صالح الدین صالحی در سال  1387در کابل از چاپ برآمد.
هیلی
هیلی به مدیریت مسوول جان آقا عالمی در سال  1387در کابل از چاپ برآمد.
دقت
دقت به مدیریت مسوول محمد امین در سال  1387در کابل از چاپ برآمد.
فلسفه
فلسفه به مدیریت مسوول خواجه محمد داود در سال  1387در کابل از چاپ برآمد.
صاعقه
صاعقه به مدیریت مسوول حفیظ اهلل حصیف در سال  1387در کابل از چاپ برآمد.
ژواک
ژواک به مدیریت مسوول نور محمد حیدری در سال  1387در کابل از چاپ برآمد.
متانت
متانت به مدیریت مسوول سید جاوید هاشمی در سال  1387در کابل از چاپ برآمد.
وصال
وصال به مدیریت مسوول محمد سالم در سال  1388در کابل از چاپ برآمد.
کولسترول
کولسترول به مدیریت مسوول بهروز در سال  1388در کابل از چاپ برآمد.
غازه

غازه از طرف شورای قریه جات غازه در سال  1389در کابل از چاپ برآمد.
صفحه نو سطر جدید
صفحه نو به مدیریت مسوول محمد موسن موسوی در سال  1389در کابل از چاپ برآمد.
هفته نامه ترون
.هفته نامه ترون در سال  1394به زبان پشتو در کابل از چاپ برآمد .مدیر مسوول اسداهلل نورزی و صاحب امتیاز س.ر نورزی میباشد
روزنامه ویسا
.روزنامه ویسا به مدیریت مسوول محمد زبیر شفیقی و صاحب امتیاز محب بیزار در کابل منتشر میشود
دو هفته نامه پرسش
.دو هفته نامه پرسش در سال  1390در کابل از چاپ برآمد .مدیر مسوول آن مختار نگاه میباشد
ماهنامه آچار خربوزه
.ماهنامه آچار خربوزه در سال  1391به مدیریت مسوول مسعوده خزان توخی در کابل از چاپ برآمد
روزنامه انصار
.روزنامه انصار در سال  1390در کابل از چاپ برآمد و از طرف کانون فرهنگی رسانه انصار به نشر میرسد
هفته نامه سنجه
.هفته نامه سنجه از طرف سید ذکریا راحل در کابل انتشار می یابد
هفته نامه خرد
.هفته نامه خرد در سال  1390در کابل به نشرات آغاز نمود .صاحب امتیاز آن فضل رحمان ایماق و سردبیر جاوید روستا پور میباشد
هفته نامه اقتصاد هفته
.هفته نامه اقتصاد هفته در سال  1392از چاپ برآمد .صاحب امتیاز آن احمد فرید رحمانی و مدیر مسوول جاوید سلطانی میباشد
ماهنامه کابل سبز
.ماهنامه کابل سبز از طرف انجمن اجتماعی پرسونل شاروالی کابل به مدیریت مسوول سید تیمور شاه طهور در سال  1392در کابل از چاپ برآمد
هفته نامه کارگزاران دموکراسی
.هفته نامه کارگزاران دموکراسی در سال  1393در کابل از چاپ برآمد

هفته نامه ائتالف ملی
.هفته نامه ائتالف ملی از طرف ائتالف ملی افغانستان به مدیریت مسوول عباس کوثری در کابل انتشار می یابد
هفته نامه صدای مردم
.هفته نامه صدای مردم در سال  1392در کابل به نشر رسید .مدیر مسوول آن عبدالخالق آزاد و سردبیر مریم مهتر میباشد
هفته نامه عقاب
.هفته نامه عقاب در سال  1384در کابل به زبانهای دری و پشتو از چاپ برآمد .مؤسس و مدیر مسوول آن بسم اهلل شریفی میباشد
هفته نامه لوی افغانستان
.هفته نامه لوی افغانستان به مدیریت مسوول اکبر نیازی به زبان پشتو در کابل به چاپ میرسد
هفته نامه نننی افغانستان
.هفته نامه نننی افغانستان در سال  1390در کابل از چاپ برآمد .صاحب امتیاز احمد سلطان کریمی و مدیر مسوول سید ضیاءالدین صدر میباشد
هفته نامه پیمان
.هفته نامه پیمان به مدیریت مسوول رزاق مامون وصاحب امتیاز اکرم اندیشمند در کابل در ثور 1376منتشر شد
ترقی
نشریه ترقی به مدیریت مسوول ظهورافغان وصاحب امتیاز شکریه بارکزی در سال 1385در کابل از پاپ برآمد
چاوش
.نشریه چاوش از طرف انجمن امیرعلی شیرنوایی به مدیریت مسوول رحیم ابراهیماز چاپ برآمد
زنبیل غم
.ماهنامه طنز وکارتون زنبیل غم به مدیریت مسوول سرگردان ،موسس یتیم یچه روزگم درکابل از چاپ برآمد
.نشریه فالح ملی به مدیریت مسوول وصاحب امتیاز محمدیاسین حبیب در سال 1386در کابل از چاپ برآمد
ورزش
نشریه ورزش ازطرف کمیته ملی المپیک افغانستان ،موسس محمدانورجگدلک ومدیرمسوول محمدناصرهوتکیدر سال 1383در کابل از چاپ
برآمد.
رسانه های چاپی دولتی و آزاد در والیات:

ماهنامه صدای بادغیس:
ماهنامه صدای بادغیس به صاحب امتیازی ریاست اطالعات و فرهنگ و مدیریت مسوول عبدالخلیل فروتن در بادغیس تأسیس گردید.
گاهنامه خورشید بانوان:
گاهنامه خورشید بانوان به صاحب امتیازی انجمن ادبی و فرهنگی کوثر و مدیریت مسوول شریفه رحیم یار در سال  1389در بادغیس از چاپ برآمد.
هفته نامه پرسشگر
هفته نامه پرسشگر در سال  1390در بامیان از چاپ برآمد .صاحب امتیاز و مدیر مسوول آن حسینی مدنی بود.
ماهنامه آیینه بامیان
ماهنامه آیینه بامیان به مدیریت مسوول عبدالرحمان احمدی در سال  1387در بامیان از چاپ برآمد.
ماهنامه پیام بامیان
ماهنامه پیام بامیان به مدیریت مسوول علی پیام در سال  1389در بامیان از چاپ برآمد.
ماهنامه جوانان بامیان
ماهنامه جوانان بامیان به مدیریت مسوول ابراهیم تولی در بامیان از چاپ برآمد.
ماهنامه سیمای بامیان
ماهنامه سیمای بامیان به مدیریت مسوول سید احمد حسین احمدپور و صاحب امتیاز ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بامیان در سال  1382در
بامیان از چاپ برآمد.
ماهنامه شهر پاک
ماهنامه شهر پاک به مدیریت مسوول خادم حسین فطرت در سال  1389در بامیان به چاپ رسید.
ماهنامه صدای جوان
ماهنامه صدای جوان به صاحب امتیازی زمان احمدی و مدیریت مسوول سعداهلل رحمتی در سال  1389در بامیان تأسیس شد.
ماهنامه قریه
ماهنامه قریه به سال  1390به مدیریت مسوول عبدالهادی هادی و صاحب امتیاز مدیریت عمومی قریه جات در بامیان تأسیس شد.
ماهنامه گفتمان دانشجو
ماهنامه گفتمان دانشجو به مدیریت مسوول محمد جواد صادق و صاحب امتیاز محمد فاضل اکبری در سال  1390در بامیان از چاپ برآمد.

گاهنامه ای اف سی
گاهنامه ای اف سی به مدیریت مسوول عبدالستار لیاقت و صاحب امتیاز آمریت فدراسیون فوتبال بامیان در سال  1389در بامیان تأسیس شد.
گاهنامه توازن
گاهنامه توازن به مدیریت مسوول محمد صادق علی یار زاده و صاحب امتیاز بنیاد اجتماعی توازن در سال  1389در بامیان از چاپ برآمد.
گاهنامه شورای اجتماعی
گاهنامه شورای اجتماعی در سال  1388در بامیان تأسیس گردید .صاحب امتیاز شورای اجتماعی یکاولنگ و مدیر مسوول محمد جواد بود.
گاهنامه نوا
گاهنامه نوا در سال  1389در بامیان تأسیس شد .مدیر مسوول عبدالخالق خموش بود.
ماهنامه روشنگری
ماهنامه روشنگری در سال  1389در بدخشان به مدیریت مسوول لطف اهلل مشعل ارت زاد و صاحب امتیاز سید اکرام صدیقی لعل زاد تأسیس گردید.
ماهنامه سیمای شهروند
ماهنامه سیمای شهروند به مدیریت مسوول فیضان حق پرست و صاحب امتیاز نجیب اهلل دهزاد در سال  2003در بدخشان از چاپ برآمد.
هفته نامه اتحاد
هفته نامه اتحاد به امتیاز ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بغالن و مدیریت مسوول فهیم اهلل صدیقی در شهر پلخمری از چاپ برآمد.
هفته نامه سسله
هفته نامه سسله به مدیریت مسوول عبیداهلل جهش و صاحب امتیاز شیر محمد جهش در سال  1388در شهر پلخمری از چاپ برآمد.
هفته نامه خط نو
هفته نامه خط نو به مدیریت مسوول دکتر ذبیح اهلل فطرت و صاحب امتیاز نهضت مدنی جوانان افغانستان در سال  1390در بلخ تأسیس شد.
هفته نامه عصرنو
هفته نامه عصر نو به مدیریت مسوول سید اسحق شجاعی و صاحب امتیاز سید حسن صفایی در سال  1381در والیت بلخ تأسیس گردید.
هفته نامه فجر
هفته نامه فجر در سال  1387در بلخ تأسیس گردید .صاحب امتیاز کانون فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا مدیر مسوول عبداهلل حامد تاتار میباشد.
ماهنامه پرتو

ماهنامه پرتو به مدیریت مسوول فرخنده رجبی و صاحب امتیاز خانه فرهنگی پرتو در سال  1385در بلخ تأسیس شد.
ماهنامه جوانان بلخ
ماهنامه جوانان بلخ در سال  1387به مدیریت مسوول اختر سهیل و صاحب امتیاز آمریت امور جوانان والیت بلخ تأسیس گردید.
ماهنامه ساوه
ماهنامه ساوه در سال  1388در بلخ تأسیس گردید .صاحب امتیاز ویس الدین نظری ،مدیر مسوول سید ارشاد هنریار میباشد.
ماهنامه صدای بانو
ماهنامه صدای بانو در سال  1389در بلخ تأسیس گردید ،مدیر مسوول فریبا احمدی و صاحب امتیاز عبدالقدوس باختری بود.
ماهنامه نوای جوانان
ماهنامه نوای جوانان به مدیریت مسوول حصیله حسینی و صاحب امتیازی سید مرتضا هاشمی در سال  1387در بلخ تأسیس شد.
سواد چراغ زندگی
ماهنامه سواد چراغ زندگی به مدیریت مسوول محمد صابر بشریار و صاحب امتیاز مدیریت عمومی سواد آموزی والیت بلخ در سال  1386در بلخ
تأسیس گردید.
دوماهنامه پسرلی
دوماهنامه پسرلی در سال  1384در بلخ تأسیس شد ،صاحب امتیاز و مدیر مسوول آن ذبیح اهلل احساس بود.
دوماهنامه پرخه
دوماهنامه پرخه در سال  1382در بلخ تأسیس شد .صاحب امتیاز د شمال د خلکو عنعنوی اصالحی جرگه و مدیر مسوول مجیب الرحمان لحاظ بود.
مجله بلهیکا
مجله بلهیکا در سال  1389در بلخ تأسیس شد ،صاحب امتیاز و مدیر مسوول مختار شراف بود.
ماهنامه پیام شهر
ماهنامه پیام شهر در سال  1388در شهر چاریکار از چاپ برآمد .مدیر مسوول عبدالغفار رووفی بود.
میرزکی مجله
مجله میرزکی در سال  1389در پکتیا تأسیس گردید .صاحب امتیاز حکیم سرتیر و مدیر مسوول عبدالمنان عابد بود.
خوزشت مجله

مجله خوزشت در سال  1389در پکتیا تأسیس گردید .صاحب امتیاز خوزشت کلتوری تولنه و مدیر مسوول سمیع اهلل پیوند بود.
دوهفته نامه پنجشیر
دوهفته نامه پنجشیر در سال  1383در پنجشیر به نشرات آغاز نمود .مدیر مسوول آن حبیب الرحمان رفعت بود.
مجله آفتاب
مجله آفتاب به مدیریت مسوول محمد هارون عنابی و صاحب امتیاز انجمن اجتماعی و فرهنگی آفتاب در سال  1389در پنجشیر از چاپ برآمد.
روزنامه زمر
روزنامه زمر به مدیریت مسوول تاج محمد ولید و صاحب امتیاز حکمت اهلل کریمی در شهر تالقان از چاپ برآمد.
هفته نامه تخارستان
هفته نامه تخارستان به مدیریت مسوول عطیق اهلل ساحل و صاحب امتیاز ریاست اطالعات و فرهنگ والیت بغالن در شهر تالقان از چاپ برآمد.
هفته نامه تصویر
هفته نامه تصویر به مدیریت مسوول سید منیر هدف و صاحب امتیاز عبدالعزیز عزیز در سال  1385در شهر تالقان از چاپ برآمد.
ماهنامه پیام الفت
ماهنامه پیام الفت در سال  1387در والیت جوزجان تأسیس گردید .صاحب امتیاز میر حسن ضیایی و مدیر مسوول محمد رحیم مرادی بود.
ماهنامه گوارش
ماهنامه گوارش در سال  1357در والیت جوزجان از چاپ برآمد .مدیر مسوول محمد آغا و صاحب امتیاز ریاست سرحدات و قبایل میباشد.
فصلنامه حکومت و شهروند
فصلنامه حکومت و شهروند به مدیریت مسوول محمد یوسف یوسفی و صاحب امتیاز دفتر مطبوعاتی جوزجان در سال  1389در جوزجان از چاپ
برآمد.
روزنامه ملی احساس
روزنامه ملی احساس در سال  1389در شهر خوست از چاپ برآمد .مدیر مسوول نجیب اهلل الوخیل و صاحب امتیاز سپوژمی رسنیز او کلتوری مرکز
میباشد.
ولس هیله اوونیزه
هفته نامه ولس هیله به مدیریت مسوول دکتر نعمت اهلل و صاحب امتیاز د خوست د فرهنگیانو خپلواک تولنه در والیت خوست از چاپ برآمد.
پیوستون مجله

مجله پیوستون در سال  1385در خوست تأسیس گردید .مدیر مسوول محمد رسول عادل و صاحب امتیاز پیوستون کلتوری او خپرندویه تولنه میباشد.
مجاهد ژغ مجله
مجله مجاهد ژغ در سال  1386در خوست از چاپ برآمد .صاحب امتیاز د مجاهدینو شورا و مدیر مسوول مولوی محمد سردار زدران بود.
ماهنامه پیام دایکندی
ماهنامه پیام دایکندی در سال  1387در شهر نیلی تأسیس شد .مدیر مسوول عید محمد عالمی زاده ،صاحب امتیاز اتحادیه ملی ژورنالیستان دایکندی
بود.
ماهنامه جوانان دایکندی
ماهنامه جوانان دایکندی در سال  1390در شهر نیلی تأسیس شد .مدیر مسوول جواد جعفری و صاحب امتیاز آمریت جوانان والیت دایکندی بود.
ماهنامه صفحه نو
ماهنامه صفحه نو به مدیریت مسوول محمد رجاع و صاحب امتیاز انجمن ژورنالیستان دایکندی در سال  1389در بازار نیلی تأسیس شد.
هفته نامه پیام بهار
در سال  1385در والیت غور به نشرات آغاز نمود .مدیر مسوول محمدگل یزدان پناه بود.
هفته نامه زابل حکومت
هفته نامه زابل حکومت به مدیریت مسوول بسم اهلل لودین و صاحب امتیاز ریاست اطالعات و فرهنگ در سال  1384در والیت زابل از چاپ برآمد.
گاهنامه زبیده
گاهنامه زبیده در سال  1389در شهر قالت از چاپ برآمد .صاحب امتیاز مصور ژغ کلتوری مرکز و مدیر مسوول محمد ابراهیم وصال بود.
ماهنامه پیام شورا
ماهنامه پیام شورا در سال  1390در والیت سرپل از چاپ برآمد .صاحب امتیاز شورای والیتی سرپل و مدیر مسوول معصومه رمضانی بود.
ماهنامه سیمای زن
ماهنامه سیمای زن در سال  1385در والیت سرپل تأسیس شد .صاحب امتیاز ریاست عمومی امور زنان والیت سرپل و مدیر مسوول آن رویا سحر
بود.
هفته نامه تخت رستم
هفته نامه تخت رستم در سال  1389در شهر ایبک تأسیس شد .صاحب امتیاز و مدیر مسوول نجیب اهلل خرم بود.
ماهنامه نظافت

ماهنامه نظافت در سال  1388در شهر ایبک از چاپ برآمد .صاحب امتیاز ریاست شهرداری ایبک و مدیر مسوول بشیراهلل فیضی بود.
جریده سمنگان
جریده سمنگان به مدیریت مسوول عبدالغفور مومند و صاحب امتیاز ریاست اطالعات و فرهنگ در شهر ایبک منتشر شد.
هفته نامه سنایی
هفته نامه سنایی به مدیریت مسوول عبدالعلی فکوری و صاحب امتیازی ریاست اطالعات و فرهنگ والیت غزنی در والیت غزنی به چاپ میرسد.
ماهنامه پیام سنایی
ماهنامه پیام سنایی از طرف بنیاد فرهنگی و مدنی غزنی به مدیریت عبدالوهاب فیضی در سال  1388در غزنی تأسیس شد.
ماهنامه کندو
ماهنامه کندو به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز محمد عارف روان رسولی در سال  1389در والیت غزنی از چاپ برآمد.
مجله غزنه 2013
مجله غزنه  2013از طرف ریاست اطالعات و فرهنگ والیت غزنی به مدیریت مسوول عبدالعلی فکوری در سال  1390از چاپ برآمد.
گاهنامه آوای غزنه
گاهنامه آوای غزنه از طرف دانشجویان والیت غزنی در هرات به مدیریت مسوول محمد مهدی صابری در سال  1386در والیت غزنی به نشرات
آغاز نمود.
هفته نامه پیام بهار
هفته نامه پیام بهار به صاحب امتیازی محمدگل یزدان پناه در سال  1385در والیت غور به نشرات آغاز نمود.
هفته نامه مصور
هفته نامه مصور به مدیریت مسوول عبدالحی خطیبی در سال  1389در شهر چغچران از چاپ برآمد.
ماهنامه اتحاد
ماهنامه اتحاد به مدیریت مسوول پرویز یعقوبی ،صاحب امتیاز عبدالعلی رسولی در سال  1387در شهر چغچران به نشرات آغاز کرد.
ماهنامه جام
ماهنامه جام به مدیریت مسوول حامداهلل دادفر و صاحب امتیاز مردم غور در والیت غور منتشر شد.
ماهنامه سام

ماهنامه سام از طرف بنیاد فرهنگی و هنری سام به مدیریت مسوول احمد ندیم غوری در سال  1384در غور به نشرات آغاز کرد.
ماهنامه فیروز کوه
ماهنامه فیروز کوه به مدیریت مسوول غالم ربانی هدفمند در سال  1383در والیت غور از چاپ برآمد.
هفته نامه ادین فاریاب
هفته نامه ادین فاریاب در سال  1386در شهر میمنه از چاپ برآمد .صاحب امتیاز انجمن فرهنگی ادین افغانستان و مدیر مسوول جمشید خورشید بود.
دوهفته نامه صدای ملت
دوهفته نامه صدای ملت در سال  1384در فاریاب تأسیس شد .مدیر مسوول و صاحب امتیاز قطب الدین کوهستانی بود.
ماهنامه ایشانچ
ماهنامه ایشانچ به مدیریت مسوول سید محمد نعیم و صاحب امتیاز فیروز کریمی در سال  1386در شهر میمنه از چاپ برآمد.
ماهنامه جوان فاریاب
ماهنامه جوان فاریاب از طرف آمریت امور جوانان والیت فاریاب به مدیریت مسوول امام نظر جاوید در سال  1389در شهر میمنه به جاپ رسید.
ماهنامه صبور
ماهنامه صبور به مدیریت مسوول نجیب اهلل شکیب و صاحب امتیاز بشیر احمد درانی در سال  1390در والیت فاریاب تأسیس شد.
ماهنامه صدای قلم
ماهنامه صدای قلم به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز محمد اسلم گذار در سال  1383در شهر میمنه از چاپ برآمد.
فصلنامه اندخوی
فصلنامه اندخوی به مدیریت مسوول عبدالعلیم فانوس و صاحب امتیاز ایوب خان قاریزاده در سال  1387در فاریاب تأسیس شد.
گاهنامه آرمان قیصار
گاهنامه آرمان قیصار به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز عبدالحق قیصار در سال  1389در فاریاب از چاپ برآمد.
گاهنامه رستگاران
گاهنامه رستگاران به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز شاه رضا منشی زاده در سال  1386در شهر میمنه از چاپ برآمد.
نشریه اوشکه
نشریه اوشکه از طرف انجمن شاعران فراه به مدیریت مسوول احمدشاه فطرت در سال  1388در فراه تأسیس گردید.

مجله همگان
مجله همگان از طرف انجمن مستقل علمی فرهنگی همگان به مدیریت مسوول محمد همایون ذهین در سال  1387در فراه تأسیس گردید.
بحرکی اوونیزه
بحرکی اوونیزه در سال  1387به مدیریت مسوول عبدالغفار کاکر و صاحب امتیاز احمد فوزان در کندهار از چاپ برآمد.
تعلیم االسالم مجله
مجله تعلیم االسالم به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز مولوی محمد عمر خطابی در سال  1387در کندهار از چاپ برآمد.
شکال مجله
مجله شکال از طرف بینوا فرهنگی تولنه به مدیریت مسوول محمد یار یار در سال  1381در کندهار تأسیس گردید.
هفته نامه عصر تمدن
هفته نامه عصر تمدن به مدیریت مسوول آقابچه شیدا در سال  1389در والیت کاپیسا از چاپ برآمد.
دوهفته نامه وفاق
دوهفته نامه وفاق به مدیریت مسوول محمد اکرم خاموش در سال  1385در ولسوالی کوهستان از چاپ برآمد.
روزنامه بوستان
روزنامه بوستان به مدیریت مسوول نعمان خان و صاحب امتیاز عبدالبصیر در سال  1385در کندز از چاپ برآمد.
روزنامه روز
روزنامه روز به مدیریت مسوول عبدالودود واحدی و صاحب امتیاز ذبیح اهلل مجید در سال  1389در کندز از چاپ برآمد.
هفته نامه المهدی
هفته نامه المهدی در سال  1389به مدیریت مسوول حاجی سخی داد خلیل و صاحب امتیاز بنیاد المهدی در امام صاحب از چاپ برآمد.
هفته نامه کندز
هفته نامه کندز از طرف ریاست اطالعات و فرهنگ والیت کندز به مدیریت مسوول زرغون ملزم در کندز به چاپ میرسد.
ماهنامه بصیرت
ماهنامه بصیرت به مدیریت مسوول بلقیس اورانوس و صاحب امتیاز پاینده محمد رهیاب در سال  1381در کندز از چاپ برآمد.
زال اخبار

نشریه زال در سال  2008به مدیریت مسوول آصف مل و صاحب امتیاز شکیب سانین در اسد آباد کنر از چاپ برآمد.
مجله سمه
مجله سمه به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز سید عبداهلل نظامی در سال  1389در والیت کنر از چاپ برآمد.
مجله لوپته
مجله لوپته در سال  1389به مدیریت مسوول فضیله مروت و صاحب امتیاز برشنا شیرزی در کنر تأسیس گردید.
هفته نامه صدای جوان
هفته نامه صدای جوان به مدیریت مسوول محمد عبید اورمر و صاحب امتیاز محمد شفیق پوپل در سال  1381در لوگر تأسیس گردید.
ماهنامه المپیک
ماهنامه المپیک در سال  1389از طرف ریاست المپیک لوگر به مدیریت مسوول عبدالولید ستانکزی در لوگر تأسیس گردید.
ماهنامه انجمن جوانان
ماهنامه انجمن جوانان از طرف سازمان جوانان آینده ساز لوگر به مدیریت مسوول حشمت اهلل احمدی در سال  1390در لوگر تأسیس شد.
ماهنامه ستوری
ماهنامه ستوری به مدیریت مسوول مطیع اهلل و صاحب امتیاز مطیع اهلل سرور در سال  1389توسط مطیع اهلل سرور در لوگر تأسیس گردید.
مجله پیام ورزشکار
مجله پیام ورزشکار پیام ورزشکار به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز سید نجیب اهلل هاشمی در سال  2006در لوگر به فعالیت آغاز کرد.
مجله اوشکه
مجله اوشکه به مدیریت مسوول اکرام اهلل اکرام و صاحب امتیاز راحت گل زیارمل در سال  1383در ننگرهار تأسیس گردید.
نشریه غوشتنه
نشریه غوشتنه به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز عبداللطیف مل شینواری در سال  2003در ننگرهار تأسیس گردید.
مجله گالب
مجله گالب به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز عبداهلل حبیب زی در سال  1380در شهر جالل آباد به نشرات آغاز کرد.
ماهنامه الشفا
ماهنامه الشفا به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز بشیر احمد خطیبی در سال  1384در نیمروز تأسیس گردید.

ماهنامه جوانان
ماهنامه جوانان به مدیریت مسوول امان اهلل بارک از طرف مرکز معلومات و ارتباط جوانان والیت نیمروز در سال  1389تأسیس گردید.
ماهنامه صدای نیمروز
ماهنامه صدای نیمروز به مدیریت مسوول فضل رسول محمودی و صاحب امتیاز ذبیح اهلل فایق در سال  1382در نیمروز تأسیس گردید.
ماهنامه اندیشه ملی
ماهنامه اندیشه ملی از طرف اتحادیه ملی جوانان افغان به مدیریت مسوول محمد رقیب پوپل قاضی زاده در سال  1386در هرات تأسیس شد.
ماهنامه گونش
ماهنامه گونش از طرف انجمن فرهنگی ترکمن های افغانستان به مدیریت مسوول محمد صدیق امینی در سال  1377در والیت هرات از چاپ برآمد.
مجله دوربین
مجله دوربین به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز نور احمد کریمی در سال  1383در والیت هرات تأسیس گردید.
بکری مجله
مجله بکری به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز محمد اسماعیل شریف یار در سال  1382در شهر لشکرگاه از چاپ برآمد.
مجله پویا
مجله پویا به مدیریت مسوول و صاحب امتیاز قاسم علی جعفری در سال  1382در والیت هلمند تأسیس شد.
مجله لشکرگاه
مجله لشکرگاه به مدیریت مسوول عبدالهادی عمری و صاحب امتیاز هلمندی فرهنگیال در سال  1388در هلمند از چاپ برآمد.
هیله جریده
جریده هیله به مدیریت مسوول حمید یوسفی و صاحب امتیاز صفت اهلل زاهد در سال  1389در هلمند از چاپ برآمد.
هفته نامه مشوره
هفته نامه مشوره به مدیریت مسوول روح اهلل وفا توسط شورای والیتی میدان وردک در سال  1389تأسیس شد.
باید گفت که پس از تشکیل اداره موقت وطی سالهای تا پایان حکومت کرزی اگر همه نشرات چاپی منتشر شده در مرکز ووالیات را برشمریم
(مثنوی هفتاد من دفتر میشود) واز حوصله مقال حاضر خارج میباشد .بنابران به عنوان مشت نمونه خروار به همین نمونه های فوق بسنده میکنیم .آنچه
این دوره را برجستگی می بخشید توجه جامعه جهانی به رشد آزادی بیان در افغانستان بود که از فردای خروج نیرو های بین المللی افول وزوال
آفتاب اقبال این نشریه ها آغاز یافت .مساله یی که زاویه دید کنونی به آن دوره قابل بحث وانتقاد میباشد استفاده بی رویه وغیرمسلکی از کمک های

جهان در توزیع فند به نشریه ها وعدم کفایت دولت در فسلیتیت عادالنه وسوق آن در مسیر رشد وانکشاف رسانه های واقعأ آزاد ،تاسیس چاپخانه
سراسری برای کشور و ایجاد شبکه فعال وسراسری توزیع در افغانستان میباشد .حکومت کرزی همنطوریکه در عرصه مطبوعات به هیچکس نگفت
چه نگوید به همانسان به هیچکس نگفت چه بگوید وچه بکند تا با استفاده از کمک های سیالب گونه جامعه جهانی اساس یک مطبوعات معیاری
ومدرن در افغانستان گذاشته شود که این امر را میتوان بیشتر ناشی از ضعف در رهبری وسازمانده دولت در استفاده از کمک های بین المللی به شمار
آورد.

دوره حکومت اشرف غنی
درحالیکه تمام نشریه های چاپی دوره کرزی شامل فهرست ولیست این گردآورده نیست ،حتا اگر از میان همین فهرست حداقلی بشماریم  ،بازهم
عده انگشت شماری از نشریه های چاپی آزاد به دشواری در دوره حکومت وحدت ملی منتشر میشوند.آنهم به دلیل اینکه یا نشریه به شانه یکی از
بازوان ارکان قدرت تکیه داده ،یا در راستای مصلحت های حکومت گام برمیدارد ویا با استفاده از نام یا استشاره کدام حزب فعالیت میکند .که با
این حال واز این زاویه میتوان به وضاحت گفت که با تولد حکومت وحدت ملی چار تکبیر بر جنازه نشریه های چاپی آزاد خوانده شد.
میگویند وقتی دروازه روزنامه وجریده بسته شد کلکین شبنامه باز میشود  ،.درحکومت وحدت ملی این مساله به شکل باز شدن دریچه فیسبوک در
فضای مجازی کهکشان ها تحقق پذیرفت .اگر در دوره کرزی نشریه های آزاد پس از چاپ در حوزه ها ومدار های معین اجتماع بنابر فقدان شبکه
فعال توزیع حداکثر به دست یکهزار خواننده در بهترین حالت میرسید ،اینک با باز شدن دریچه فضای مجازی با یک کلیک انتقاد از اقصای خاور
تا کرانه های باختر به اطالع مردم جهان میرسد که انفجار عقده ها  ،درد ها  ،پیشنهادات وانتقادات مردم به این شکل وشیوه حکومت را حاال به
سرگیچه مبتال نموده است .در این وضعیت که به قول معروف (دروازه شهر را میتوان بست اما زبان مردم را نه) انتقاد شکل عمومی گرفته واز آنجا
که زبان مردم را به هیچ طریق نمیتوان بست واز جانبی آن سخن گفتن بعد از فکرکردن که درمراحل خوانش وویرایش تا رفتن به زیر ماشین چاپ
در رسانه های چاپی تا حدودی در جهت معیاری شدن اخالق ژورنالیستیک رعایت می شد جایش را اکنون به وضعیتی خالی کرده که هر صاحب
صفحه خودش تصممیم گیرنده است که چه بگوید وبه کی بگوید وبا چه الفاظ وجمالتی بگوید .اگر در آن شرایط حکومت میتوانست مدیر
روزنامه یا نویسنده شبنامه را به شیوه های گوناگون پیدا کند  .در شرایط صفحات فیسبوکی که به نام هرکس دهها صفحه جعلی ساخته شده و در
آن صفحات زن به نام مرد ومرد به نام زن و با آدرس ها ونام های جعلی مینویسند به دشواری میتوان چهره های اصلی را تثبیت هویت کرد واین
همان گره کوری میباشد که حکومت وحدت ملی باز نمودن آن را به عوض دست به دندان نمود.باالخره برای اظهار درد ها ،رنج ها و آرزوها
وآرمان های شهروندان منفذی از طریق رسانه های چاپی  ،صوتی وتصویری باید باز میبود و نباید همه منفذ ها وکانال ها تحت نظر وکنترول گرفته
میشد .مسدود شدن این دریچه های آزادی بیان مانند بستن فیوز دیگ بخاری میباشد که آن را باالی آتش گذاشته هرلحظه حرارت میدهید .بنابرا
متوجه باشید که خطر انفجار اجتماعی آن خیلی وحشتناک ودردناک خواهد بود.
اگر حکومت دسترسی به اطالعات را به رسانه های آزاد سهولت میبخشید.
اگر حکومت پروسه مغلق ثبت مجدد را برای رسانه های آزاد وضع نمیکرد.
اگر حکومت مالیه بر رسانه های آزاد کم بضاعت را به مثابه بار کمرشکن وعامل توقف آنان مطرح نمیکرد.
اگر حکومت امکان چاپ رایگان را برای رسانه های آزادی که توان پرداخت هزینه چاپ را ندارند مساعد میساخت.

مسلمأ جامعه به این اندازه خفقان ودلتنگی از حکومت نمیداشت .تصور کنید که اگر هر روز یکصد هزار شهروند از اجراات حکومت افغانستان نا
راحت شوند ومجرایی که از آن به اصطالح دل شان را یخ کنند وفریاد شان را بلند کنند وجود نداشته باشد ،در طی دوسال تجمع ،این عقده ها به چه
کمپلکس وحشتناکی مبدل خواهد شد،چنانچه نتایج آن را در صدا ها و اعتراضات مدنی مردم در کوچه وبازار وخیابان وشبکه های اجتماعی وریختن
خون معترضان در جاده ها وخیابان های پایتخت مشاهده مینماییم.
باری در یک نمایشنامه تیاتری برای پایین آوردن تب احساسات نارضایتی کارگران از رییس کار خانه  ،چنان زمینه سازی شده بود که رییس شبیه
سازی شده(روبات) با کارگران نا راضی وعصبانی مالقات صمیمانه وبا حوصله مندی داشت .از نطر روانشناسی سرکوب عقده ها وبستن زبان مردم
به مراتب خطرناکتر از باز گذاشتن زبان آنان میباشد.
شهروندان افغانستان حقوق مدنی اعتراض وانتقاد را از ماده (  )34قانون اساسی به دست آورده اند واین تحفه وکرم کدام زمامدار نیست.در یک نظام
مردم ساالر رسانه ها ومطبوعات آزاد نباید زیر نظر حکومت کار کنند .در چنین تشکیالت دولت مسوول اعمال خودش میباشد ومردم که این چوکات
نظام را انتخاب کرده اند حق دارند بفهمند که در زیر سقف تاالر های مجلل وعقب دروازه های بسته  ،حاکمان ومتولیان امور به نمایندگی از آنان
چه میگویند ،چه تصامیمی میگیرند وچه حوادثی در جریان است .یگانه مجرایی که شهروندان میتوانند از آن طریف به چنین معلومات الزم وضروری
دست یابند رسانه هاست .در نظام های مردمساالر نه ارگانی برای کنترول ونظارت وجود دارد ،نه شرطی برای بررسی صالحیت و نه اجباری برای
فعالیت رسانه ها  .در چنین نظام ها رسانه ها سرسخت ترین انتقاد کنندگان از دولت ها بوده ،شبکه وسیعی از نهاد های مدنی ،محافل ژورنالستیک
ومدافعان آزادی بیان به مثابه رکن چهارم ساختار دولت سر بلند میکنند.
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

