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١٢/١١/١٠  

  سازمانھا  و مطبوعات مقاومت  افغانستان
   از افغانستانی ثور تا خروج عساكر شورو٧ یاز كودتا

   )١٩٨٩ ـ ١٩٧٨(

  سيد وليد صاعد

  رھنگی افغانستانانجمن ف

  انتشارات باميان

                  
  بـــسم الــله الـــرحمـــن الــرحــيم

       

ستان «ن نوشته يا      ته تحر١٩٩۴در سال » سازمانھا ومطبوعات مقاومت افغان ه رش سوی  ب ان فران ه زب ر در ي  ب

ذكيآمد و تا امروز  ،  با وجود آرزو ، ا ر م ا اث ا تغن امكان دست نداد ت تن صورت یراتييور را ب وان و م ه در عن  ك

  .م يم خواھران و برادران ھموطن نمايگرفته ، به زبان فارسی ـ دری تقد

ا می باشد ي از مبارزات و فعاله این رساله ،  معرفی  گوشي   ھدف از چاپ فعلی ا ردم م ی م ت ھای فرھنگی و ادب

  .ش برده شد يان بومی آن به پيار شوروی و حامه استعميرون از مرز ھای كشور ، جھت مبارزه عليكه ب

ا کد پرايابی به تمام  اخبار و جرايدانم كه در عالم آوارگی ، دست ي   قابل اذعان م ود مشكل ، ام اری ب ده مقاومت ك ن

ستان  ثور تا٧ كه ازكودتای یديده تا ھمه  مجالت و جرايدر حد امكان كوشش گرد ،  خروج عساكر شوروی از افغان

  .ن رساله گرددي  ثبت ا،رون زده اندياد  در فضای ادبی و كلتوری مقاومت مردم افغانستان بيا زيمدت كم و  یبرا

ه ا ات بي  البت ی مطبوع ی است در معرف دم اول اريخ ين  ق ساس از ت ک دورۀ ح ا و ي ردم م ت م رزی مقاوم رون م

دم ا خالی از كمبود و اشچ وجهيمبارزات مردم ما عليه اشغالگران ، كه به ھ وده آرزو من ه يتباه نب ار ب من ھمت ين ك

  .م ھموطنان  گرامی  گردد يده و روزی اثر كامل تری تقديل گرديگری تكميھموطن د

  . خواھم یًن رساله نام ببرم  قبال معذرت مي در اتاابم يكه  نسبت مشكالت نتوانسته ام به نشرات شان دست ي  از آنان

  د صاعديول

  ٢٠٠٩فرانسه  سپتامبر 
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   مطالب         فھرست                    

  مقدمه

  

  كودتای ھفت ثور: بخش اول 

     ـ شبنامه ھا

     ـ  مطبوعات رژيم كابل 

  تھاجم شوروی به افغانستان: بخش دوم 

     ـ  در ساحه نظامی

     ـ در ساحه سياسی

     ـ در ساحه فرھنگی

     ـ در ساحه معارف

  اومتو نيرو ھای مق سازمانھا: بخش سوم 

    ـ نقش مال ھا در عرصه مقاومت

    ـ نقش پيران طريقت در عرصه مقاومت

    ـ نقش سران قومی و قبايلی در عرصه مقاومت

    ـ احزاب اسالمی تندرو در عرصه مقاومت

    ـ سازمانھای اسالمی اھل تشيع در عرصه مقاومت

  عرصه مقاومت  ـ سازمانھای ملی و دموكراتيك در

  ات  و نشرات مقاومت مطبوع: بخش چھارم 

    ـ  نشرا ت سازمانھای تندرو اسالمی

   ـ نشرات سازمانھای اسالمی معتدل

   ـ نشرات غير وابسطه افغانی در پاكستان

   ـ نشرات سازمانھای شيعه

   ـ نشرات سازمانھای ملی و دموكراتيك در كشور

                   ھای ديگر         

  ديگر نشرات مقاومت : بخش پنجم 

   ـ جزوه ھا

   ـ  رساله ھا

   ـ  كتابھا                                 

    ـ جزوه ھا و رساله ھای شعری             

  ت  ـ داستانھای مقاوم

  سيما و چگونگی مطبوعات مقاومت: بخش ششم 

    ـ چگونگی مطبوعات سازمانھای اسالمی

    ـ چگونگی مطبوعات ملی گرايان
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   از لحاظ كمی  ـ  مطبوعات مقاومت

    ـ  مطبوعات مقاومت از لحاظ كيفی

    ـ نقد ادبی و نقد شعری

    ـ داستان نويسی

    ـ نقد رساله و كتاب

      چند سخن در آخر

  

  :    مقـدمـه 
    

 فرھنگ و تمدنی ،و ماورأالنھر كه در طول سه ھزار سال و با كوشش مشترك › خراسان‹  افغانستان،    ايران 

امروز حق دارند بدان «را به اقوام ديگر عرضه نموده بودند › ُدر لفظ دری ‹ ا داشته و فارسی و درخشانی را بپ

  ›١» ‹.مباھات كنند و وظيفه دارند در حفظ و يكپارچگی آن بكوشند 

اما لھجۀ فارسی را با چند و چونش در سر زمين ايران چيزی و لھجه ھای دری و تاجيكی افغانستان و ماورأالنھر 

  : كدام به نحو ديگر در ميابيم و برای چرائی آن دو دليل داريم را ھر

چنانكه ميدانيم تا اواخــر قــرن چھارم ادبيات « : برای دليل اول از جناب داكتر ذبيح هللا صفا نقل ميكنيم كه ميگويد 

 كه با آن اولين  ایه دری تنھا به نواحی شرق ايران يعنی سيستان و خراسان و ماورأالنھر اختصاص داشت زيرا لھج

  › ٢» ‹.آثار ادبی ايران دوره اسالمی بوجود آمد متعلق به ھمين نواحی بود

دليل دوم آنكه زبان و خط بخشی از دست آورد ھــای فرھنگی يك جامعه است كه ولو دری و فارسی و تاجكی ز يك 

ه فراز ھا و نشيب ھا داشته گھی جوھر اند ولی در قالب ھای جغرافيائی و نظام ھای سياسی و اجتماعی مختلف ك

  . رشد و بالندگی يافته اند،شگوفا و گھی پژمرده بوده اند

برای « : بنابر دو دليل گفته شده باال بر نظر محترم محمد امين رياحی می توان با حيرت مكث نمود كه می گويد

) دری ( ن فارسی نام كھن تر آن  به جای زبا،تضعيف زبان فارسی به طور مصنوعی تمايالتی بر انگيخته شده بود 

  ›٣» ‹.را معمول كردند چنانكه در ماورأالنھر تعبير تاجيكی معمول شده بود 

ھر اندازه ای كه فرھنگ اسالمی در منطقه ه  واژه ھای عربی با زبان دری درآميخت و ب،بعد از ظھور دين  اسالم 

سی و دری بيشتر می گرديد ولی با اين تفاوت كه در گسترش می يافت به ھمان اندازه كلمات  عربی در ادبيات فار

بدين ترتيب زبان دری وسعت يافت و « ثير زبان تازی قرار گرفتابوستان فارسی شاخه كھن دری بيشترينه تحت ت

دولتھا و مردم افغانستان اعم از دری زبان و تركــی زبان حامی و ناشر جدی زبان و ادب دری در داخل و خارج 

  ›         ٤» .د كه بعدھا پشتونھا نيز در ساحه ھندوستان به پخش و ترويج زبان دری پرداختندكشور گرديدن

با گسترش تمدن اسالم  در افغانستان مدرسه ھا پايه گذاری شد و تحقيق و نويسندگی و شاعری در گرو واژگان 

عربی به دری آنطور كه در ايران تحول لغات .  تازی افتاد و  فصاحت و بالغت اھل قلم را در خود گرفتار نمود 

 در افغانستان به كندی پيش می رفت ولی بعد از جنبش ، اداری و ھنری مايه اندوخت ،در اصطالحات مذھبی 

مشروطه خواھی در افغانستان نيز كم كمك آغاز گرديد و در چندين دھۀ اخير سرعت گرفت چنانكه يك تعداد افعال 

  .ع ھا به مفرد آمدو جمع فارسی رواج بيشتر يافت خود گرفت و بعضی جمه معنی وضعی ب
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مگر اين فرھنگ در احيای مجدد خود نيز بيشتر از يادگار « در عھد ابداليان مدارس و علوم قديم رواج بيشتر يافت 

دورۀ انحطاط  چيزی بيشتر نبود  در حاليكه در خارجه فرھنگ و ادبيات و صنايع ظريفه جديد در پھلوی علوم و 

 اكتشافات برق و بخاروچاپخانه و غيره از مدت پيشتر زندگی بشر را تغيير بی سابقه داده و جھان كھن را صنايع و

  ›٥» ‹.به  دنيای نوينی تبديل كرده بود 

 در امور در اين جرياننيم قاره ھند ديروزی را تحت تسلط خويش در آوردند و ) ١٨٨٦(تا)١٦٠٠(انگليس ھااز 

  .غاز نمودند افغانستان نيز مداخله را آ

 گرجستان و قفقاز در رقابت با انگليسيان از ، خوجند، سمرقند، بخارا، تاشكند،روسھا نيز بعد از اشغال تركمنستان 

  .ھيچگونه مداخله در امور افغانستان دريغ نورزيدند

د امارت او حيث سر سلسه قوم محمد زائی پنجاه و دو فرزندو بيست برادر داشت و در عھه امير دوست محمد خان ب

نظام ملوك الطوايفی شدت گرفت و انگليس با تھاجم نظامی خود چھار سال تمام ملت افغانستان را در يك جنگ نا 

  .برابر قرار دادند

 ، تاجيكھا ،آن مرزی نرسيده بود كه پشتونھا ه  ب،جامعه چندين مليتی افغانستان بنابر عدم رشد اقتصادی و اجتماعی 

 بلوچھا و ديگران را در يك پيكره واحد قرار دھد و با آنكه ھر طايفه و قومی به زبان خود ش ،ھزاره ھا ،  ازبك ھـا

 سيا سی و اداری افغانستان بود ھمانطور كه ، معامالتی ،ارج ميگذاشت ولی زبان دری به حيث زبان امور تجارتی 

  .زبان پشتو نيز زبان فرھنگی و ادبی   كشور ما را تشكيل داده و می دھد 

 داشت بر نفرت در دوره دوم پادشاھی خود كه عليه انگليس ھا ،امير شير علی خان پسر امير دوست محمد خان

تجاوز انگليس بر اساس نصايح سيد جمال الدين افغانی به اجرای  يك سلسله اصالحاتی  پرداخت  كه با دومين 

  .روبرو شد و از ميان رفتافغانستان 

دشاه سلسله محمد زائی بود كه با خارجيان عليه كشورش معامله ناجايز نكرد و نه از امير شير علی خان اولين پا« 

   ›٦»‹. يك وجب خاك افغانستان به نفع ديگران گذشت 

آشنائی مردم افغانستان با دگرگونی ھای دنيای خارج در زمــان اين « اولين قدم در راه ايجاد مطبوعات رسمی و

 النھار برداشته شد، چون مطالب مربوط به كشور ھای ديگر از ھر قبيل در اين امير به وسيله انتشار جريده شمس

  ›٧» ‹ .جريده از طريق ترجمه چاپ می شد می توان گفت اساس ترجمه نيز در ھمين عھد گذاشته شد

بعد از امير شيرعلی خان پسرش امير محمد يعقوب خان به امارت رسيد و در طول چند ماھه پادشاھی خود 

  .را با انگليس امضاء كرد و از خود لكه ننگی در تاريخ افغانستان به جا ماند › گندمك‹دهھمعا

اين سپھدار قابل  و « . وقتی نوبت به امير عبدالرحمن خان رسيد ھمه چيز در دو ھجوم انگليس از ھم پاشيده بود 

نظم و شبكه ھای جاسوسی و روی ارتش مرادارۀ مخوفی را ب›  ٨»‹ اداره چی  ماھر  و  سيا ستمدا ر   سنگدل 

  .كشتار و شكنجه و جنگ و توليد خوف و رعب بنياد نھاد
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بی اعتنائی امير در اين زمينه تا . ھيچ نقطه درخشانی در تاريخ اين عھد ديده نمی شود « و اما در قسمت فرھنگ 

 او خود از تمــدن و فرھنگ او در جـلو گيری از فرھنگ   ناميد ، زيرا» تعند و تعمد«جائی بود كه می توان آن را 

. جديــد جھان آگــاه بود اما يك مكتب نساخت و يك روزنامه تأسيس نكرد در حاليكه افغانستان با ھر دو سابقه داشت

فقط چند چاپخانه وارد كرد و چند كتاب و رساله بر مبنای اطاعت اولواالمر و تحويل  ماليات در وقت موعد و چند 

بر عكس مطبوعات و رساالت مسموم كننده خرافی و اساطيری از ھندانگليسی مثل سيل . ودنظامنامه اداری چاپ نم

» .در افغانستان می ريخت و نسل جوان كشور را با رجعت قھقرائی به جانب فالگيری و تاريكی رھنمونی می نمود 

›٩‹   

 بعضی مكتب خانه ھای شخصی از كودكان و نوجوانان افغانستان مانند سابقه ھا  در نزد امامان مسجد ھا و يا در

در خانه ھا اگر . طريق خواندن كتاب ھای مذھبی و صرف و نحو عربی و غيره به نوشتن و خواندن آشنا می شدند 

يك فرد با سواد بود حافظ و گلستان و بوستان و يوسف ذليخا و شاھنامه فردوسی را برای ديگران قرا ئت ميكرد و 

 و ورقه و گلشاه را از حافظه به ديگران می ،نان افسانه ھای نيكی و بدی  چھار پری اگر ھيچ باسوادی نبود پيره ز

  .شنواندند 

اما او ديگر نمی .  به پادشاھی رسيد١٩١٩ ـ١٩٠١بعد از مـرگ اميرعبد الـرحمـن خان پسرش حبيب هللا خــان 

 بقای خويشتن را در تحول ، عكس هاو ب. توانست افزار تعذيب و شكنجه جسمی و روحی را بر ملت جاری نگھدارد

  . رسميت بخشيد١٩٠٣› حبيبيه‹ديد و برای بار اول معارف و فرھنگ جديد را با تأسيس اولين مكتب

 تحت سرپرستی مولوی ١٩٠٥بود كه در سال › سراج االخبار‹دومين كارنامه امير حبيب هللا خان نشر جريدۀ 

تحت سر پرستی  ١٩١١ توقيف گرديد و بار ديگر در سا ل عبدالرؤف خاكی به نشر رسيد ولی با اولين شماره

از مقاالت اولين شماره سراج . دست نشر سپرده شده يد تركيه به افغانستان آمده بود بعبمحمود طرزی كه از ت

آيد كه در آن ھنگام آثار بيداری و تجدد و مدنيت اروپا به كابل رسيده و مردم و دربار را  چنين بر می« االخبار 

  ›١٠» ‹.ثير قرار داده بود و ھم اين مطلع فكر جديد در ادبيات معاصر افغانستان بود ات تتح

 تحت سرپرستی  محمود طـرزی دو بار در ١٩١٨ تا ١٩١١سراج االخبار بعد از رفع توقيف برای بار دوم از سال 

سی و تقويت زبان دری و ھدف سراج االخبار بيداری افكار و شعور سيا.چاپ ميرسيده ماه ، در شانزده صفحه ب

اما نبايد نگفته گذشت كه يك تعداد جرايد ھنـدی ، تركی و جرايد « . دادن معلومات از جريانات داخلی و خارجی بود

دست ه طور مخفی از كتابخانه شاھی به  حبل المتين كلكته و مطبوعات ايرانی ب،فارسی مانند اختر استانبول 

 ايران ، صور اسرافيل، صبح صادق ،آثار منتشره ايرانی از قبيل نسيم شمال ھمچنان . روشنفكران قرار می گرفت

  )١١(». دست روشنفكران افغانی ميرسيده استه  كدام ھا ب، مجلۀ بھار، مالنصرالدين، بھلول، استقالل ايران،نو

رن نويسنده فرانسوی  عالوه نشرات گفته شده باال يك تعداد آثار محمود طرزی مانند ترجمه ھای او از آثار ژول وهب

دور زمين ـ سياحت در جو ھوا ـ ويا تأليفات او مانند ه سياحت در زير بحرـ جزيرۀ پنھانی ـ سياحت ب‹با عناوين 

  .و ديگر نوشته ھايش مورد استفاده با سواد ھا بود›   كتاب حقوق بين الدول،› جنگ روسيه و جاپان‹

ب هللا خان تدوين شد  سراج التواريخ است كه در معرفی افغانستان ی كه زير نظر امير حبيخياما مھمترين اثر تاري

  .نوين كوشيده است

 توسط فرد ناشناسی ١٩١٩چون امير حبيب هللا به مشروطه تن در نداد و پی استقالل كامل افغانستان نرفت در سال 

  ›١٢‹به قتل رسيد و پسرش امان هللا جوان پادشاه افغانستان شـد
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 برای باراول در افغانستان قانون اساسی و دھـھا ، با انگليس و تحصيل استقالل كامل افغانستان بعد از جنگ دوماھه

  اما در ھر حال زبان دری زبان دواير رسمی و ،قانون ديگر تدوين گرديد كه در آن از زبان رسمی ذكر نرفته بود 

  .رفته شدتجارت و سياست بود و برای زبان پشتو نيز پروگرام اصالحاتی رويدست گ

 ،در سفر به ايران كه ھنوز بر نامه رفع حجاب نسوان رويدست نبود « شاه امان هللا به زنان افغانستان حق آزادی داد

ظاھر شدن ملكه افغانستان بدون حجاب عكس العمل منفی توليد كرد و مالقات شاه امان هللا با رضاشاه رسمی و 

  ›١٣» ‹.عاری از صميميت و گرمی و احساسات بود 

جای ه ب.  در واليات افغانستان تأسيس شد  در كابل چند مكتب عالی امانی و مكتب امانيه و دھھا مكتب ابتدائی

به حيث جريده رسمی و دولتی انتشار می » امان افغان«جــريده سراج االخــبار عھدامير حبيب هللا خان ، جريدۀ

تأسی از آن يك تعــداد اخبار و جــرايد ه جاز شمرده  بود بچون قانون اساسی آزادی ھای  قلم و  بيان  را م. يافت 

به سر پرستی پاينده محمد فرحت و » افغان«و جريده » اخبار انيس به سر محرری غالم محی الدين« :    مـلی مانند

» نوروز«به مديريت فيض محمد ناصری و جريده  » پشتون ژغ« و ،به امتياز احمد راتب» نسيم سحر«نيز جرايد 

ناگفته نبايد گذاشت كه كالم منظوم نيز تا حدودی تغيير نمود . ليت محمد نوروز خان به نشرات آغاز نمودندوبه مسؤ

 مضمون و معانی جديد ،جای غلو در وصف شمع و شاھد و شراب در قالب ھمان عروض و قوافی قديم ه و ب

  .اجتماعی و سياسی و ملی ريخته می شد 

 مكتب دختران و مكتب ھای ،و مكتب طب عصری»  اعداديه امانی« نامه  بيمات عالیمرکز تعلتأسيس اولين ھسته 

زبان ھای تركی و فرانسوی و جرمنی نخستين روزنی بود كه راه فراگيری علوم و ادبيات غربی را در افغانستان 

  .باز نمود

كه خودش آنرا تأسيس نمود، بقيه » مجريدۀ حبيب االسال«اما حبيب هللا كلكانی بعد از خلع شاه امان هللا به استثنای 

حبيب هللا كلكانی يك پادشاه خوب نبود ولی يك نشان زن ماھر و يك . باب فرھنگ و جريده و مكتب را مسدود نمود

  .جوانمرد خوب بود 

را  به پاشاھی نه ماھه امير حبيب هللا كلكانی پايان بخشيد و دومين قانون اساسی ١٩٢٩ اكتوبر ٥محمد نادر خان در 

صراحت نداشت و نه در عھد كوتای در قانون اساسـی مذکور آزادی ھای مروج .  توشيح نمود١٩٣١ اكتوبر ٣١در 

بعد از زندانی شدی » انيس«شد و جريده د ملی اجازه انتشار داده نبه جراي. و انتخابات آزاد پارلمانی تحقق يافت ا

  .صاحب امتياز آن به جريدۀ دولتی مبدل گرديد

تأسيس گرديد و در مرامنامۀ انجمن كه در اولين شماره مجله › ١٣١٠‹ھد محمد نادر شاه اولين انجمن ادبیاما در ع

توحيد امالء  و انشاء و اسلوب ـ تثبيت اصول تنقيط و اعجام ـ وضع توحيد « :كابل به نشر رسيده چنين آمده است

  › ١٤»‹....ر داخل و خارج كشوراصطالعات علمی ـ مراوده و مكاتبه با ادبا و صاحبان ذوق ادبی د

 خاصه نثر علمی چندان پر ،در پرورش و تكامل نثر دری   « ١٣٢٧المعارف در سال ةرھمچنان تأسيس انجمن داي

   ›١٥» ‹.ارزش و ستودنی است كه ھر گز فراموش نتواند شد 

چون محمد . شاھی رسيد سال داشت به پاد١٩ كه ١٩٣٣بعد از قتل محمد نادر خان پسرش محمد ظاھر خان در سال 

  . بود اختيار امور را در دست خود گرفتصدراعظمھاشم خان ھنوز 
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در سكوتی كه ھمه جا « .  در اين دوره ھر گونه نشريه و انتقا د و حركت سياسی آزاد به كيفر شديد روبرو می شد

جمعی ديگر اوقات شبانه را با . دند  و شاھنامه را در بين خانه ھا ميخوان،را فرا گرفته بود با سوادان كليله و دمنه 

 ورقه و گلشاه و غيره می گذشتاندند، مردان سياسی و طرفداران شاه امان هللا ، يوسف و زليخا،قرائت اشعار حافظ

  › ١٦ » ‹.  و در حلقه ھای بسيار كوچك سر می دادندءزمزمه ھای سياسی را در خفا

وج رسيد و آفتاب امپراتوری برتانيه رو به غروب نھاد محمد ھاشم اما وقتی مبارزات آزاديخواھی نيم قارۀ ھند به ا

 . افغانستان مقرر گرديدصدراعظم به حيث ١٩٤٦جايش برادر او شاه محمود خان در سال ه خان گوشه گير شد و ب

 قانون جديد ، ١٩٥١ در جنوری ،» جبران مافات«خاطر ه شاه محمود خان در رابطه با اوضاع منطقه و نيز ب

» آئينه« و » نيالب« ،»انگار« ،»ولس «،»ندای خلق« ،»وطن«وعات را جاری نمود كه به تأسی از آن جرايد مطب

  .در ميمنه به نشرات آغاز نمودند» اتوم«در كابل و جريده 

و » حزب وطن› « دارجوانان بي» ‹ حــزب ويش زلميان« پای تأسيس جرايد آزاد يا شايد كمی پيش از آن ه پا ب

به زبان دری و با احساسات تند و تابنده دولت را می رماند و » ندای خلق« جريده .   بنيانگذاری شد»حزب خلق«

  .بود ) معتدل و استداللی( اما جريده وطن از لحاظ سياسی  ،خود جلب می نموده مردم را ب

لی و خارجی بالنسبه فزونی  و مطالعه آثار داخ، شعر خوانی ،در فضای آزاد آنوقت ـ كه دير نپائيد ـ مقاله نويسی « 

ی ئكتابھا.در يكی از بازار ھای كابل افتتاح گرديد» يزدان پرست ايرانی« نام ه يافت و اولين كتابفروشی شخصی ب

  : كه به ميل روشنفكران و روحيه آزاديخواھی آنزمان برابر بود عبارت اند از

رانسه ـ روح القوانين منتسكيو ـ تاريخ علوم ـ آثار سيد آثار حكيم الھی ـ تاريخ مشروطه ايران ـ تاريخ انقالب كبير ف

محمد علی جمالزاده ـ     آثار دھخدا ـ آ ثار صادق ھدايت ـ آ ثار صادق چوبك ـ آ ثار كسروی ـ صور اسرافيل ـ 

ده لمانی ـ جريامريكا ـ كليات عشقی ـ كليــات عــارف قزوينی ـ پروين اعتصامی ـ آ ثار استفن سوايگ ادموكراسی 

» . ...نسيم شمال ـ جريده نوروز ـ جرايد دوره شاه امان هللا ـ سراج اال خبار ـ آ ثار و مقاالت محمود طرزی و غيره

 ›١٧  ‹  

 وی  كه ھمزمان با آن دوستی با شوروی آغاز گرديد ھمه آزادی ھا و صدراتد و تقريبا دھسال وبا آمدن محمد داو

 قانون اساسی جديدی ١٩٦٤ در اول اكتوبر ١٩٦٣د واز استعفای محمد داوبعد . مطبوعات ملی ممنوع قرار داده شد

  . توشيح و نافذ گرديد،كه در آن اعضای خانواده سلطنتی از مقام ھای صدارت و وزارت و وكالت ممنوع شده بود

دند بين سالھای  جريده ملی و آزاد كه به سازمانھای سياسی يا به حلقه ھای كوچك و يا به افراد متعلق بو٢٤بنابر آن 

حد اكثر جرايد به زبان دری نشر می شد و تعدادی نيز به .   به انتشارات انتقادی و سياسی پرداختند١٩٧١ و ١٩٦٦

  .زبان پشتوو برخی به ھر دو زبان اشاعه می يافت

می زاد  از قلمرو عروض و قافيه پا به حريم آکم کمکدر اين مرحله نثر ساده و زيبا جلب توجه ميكرد اما شعر 

 به بعد در جرايد مـلی و ھـم در جرايد ١٩٦٦چون شعر آزاد از  .مضمون و معانی تازه بيفشاندمی خواست گذارد و 

رسمی دولتی به خوانندگان پيش كش می شدند ، در پايان يكی از نمونه ھای آنرا كه سروده استاد واصف باختری 

  .می باشد می آورم

     

  سرود روستا 

  دبر اين پاره بلن

  بر اين تك درخت پير
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  برين شاخه ھای خشك

  چه مرغان شب نورد

  كه بستند آشيان

  در اين دشت سار ھا

  چه شبھای نيمرنگ

  كه پيچيده تا سحر

  نوای نی شبان

  در اين كھنه روستا

   گاه غمهدر اين جلو

  دراين چشمه سار رنج

  چه برزيگران پير

  چه دوشيزگان مست

  چه پويش گران رزم

  …ندكه از ياد رفته ا

 كه به ظاھر نظام شاھی افغانستان را به نظام جمھوری تبديل نمود جز مقدمه برای ١٩٧٣اولين كودتای نظامی 

  .به افغانستان ماھيت بيشتر نداشت› آنروز‹ و تھاجم نظامی شوروی ١٩٧٨كودتای دوم 

  : فھرست منابع  

  ١٤ ص ـ ، یاحين ري نوشته محمد ام، ٦٤ره شما نه ،ياز مجله آد»  ھمزبان ما یه ھاي و ھمسایزبان فارس«   ـ ١

  راني چاپ ا،ح هللا صفا يدكتور ذب» ران يات ايخ ادبيتار«  ـ ٢

   ١٥ ص ـ ، ٦٤ شماره ،» نه يمجله آد«  ـ ٣

  ١٣٦٤ر غالم محمد غبار ، مطبعه كابل ، سال يخ ، مير تاري ـ افغانستان در مس٤

   ـ ھمانجا٥

   ـ ھمانجا ٦

   ١٦ ـ ١٥صفحه ١٩٨١تھران  سال  ، ی غزنوی رضویداكتر عل» نستان  در افغاینثر در«  ـ  ٧

  ٦٥٣ص ـ  » خ ير تاريافغانستان در مس«  ـ ٨

  ٢٢ ص ،»  در افغانستان ینثر در«  ـ  ٩

   ٦٥٦ ص ،» خ ير تاريافغانستان در مس«  ـ ١٠

  ـ از مقاالت دكتور صاعد ١١

  .افت ي یا انجام ميتانيغانستان به مشوره بر افیس بود و امورخارجيـ افغانستان پرونكتورات انگل١٢

   ،   ١٩٨٨ا ، سال ينيرجيق فرھنگ چاپ وير محمد صدي م،» ر يافغانستان در پنج قرن اخ«  ـ ١٣

     ٢٧ ـ ٢٦ ص ،»  در افغانستان ینثر در«  ـ ١٤

  ٥١ ـ ھمانجا ، ص ـ ١٥

                   د ھاشم صاعدي  دوكتور سیادداشتھاي ـ از ١٦

                            


