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١٧/١١/١٠  

  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

  

  اول بخش

   ثور٧كودتای 

اۀدر واقع حاصل سه دھه مقدم› ١٩٧٨ل ياپر ‹١٣۵٧ ثور ٧كودتای  ه در بطن كودت ود ك ستان ب ھا در افغان  ی روس

  .دي رسیروزيافت و به پيد پرورش ومحمد داو› ١٩٧٣‹١٣۵٢ سرطان٢۶

مانه در روابط با ي نمود به ھمان پیكتر مينستان با روسھا را نزدد ، روابط افغاوبه ھمان اندازه كه دولت محمد داو

كه بار › ه  پشتونستان ي قضیرو‹ ب روابط خصمانه با پاكستان ين ترتيبه ھم.  شد ی و اخالل رونما میران سرديا

د وت محمد داويگر در دوره جمھوري  رو به بھبودی گذاشت ، بار د١٩٧٣ ـ ١٩٦٣ شاھی یاول در دوره دموكراس

  .د يئبه سردی گرا

د داو نجم حاكمومحم ال پ تی يد در س ه دوس ه ادام ود ك ساس نم ود اح ه خ ا رويت مطلق ه ب ت ك جانب ا مل ه تنھ ھا ن س

  .حه دار نموده استيه او جريز علي اسالمی و غربی را نیراض ساخته بلكه احساسات كشور ھاافغانستان را نا

ران يت ، مصر و ايتی راھی عربستان سعودی ، كوأھير راس د › ١٩٧٨ ‹ ١٣۵٧ حمل ١٣خ ين بود كه به تاريھم

ور مصر يانورالسادات رئ .ك جانبه با روسھا و ھمكاری با ستون پنجم آن اظھار ندامت كنديشد تا از دوستی  س جمھ

ر حذر د باز گووان روابط تلخ و نا گوار ملت مصر را به محمد داويجر ھا ب ا روس  نمود و او را از دوستی افراطی ب

ه . داشت  ينب ران و ديگر روال ھم اه اي ه ش يس كشور ھای اسالمی ب ستان  وعده ھای كمك رئ ور وقت افغان  جمھ

  .دلبازانه دادند
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د و اشغال افغانستان را وم گرفت تا پالن سر نگونی محمد داويده نماند و كرملن تصميان از چشم روسھا نا دين جريا

ه در كابل  ھمه كار ھا را به ير روسيوی به ابتكار پوزانف ، سفچنانچه سفارت شور .رديشتابزده روی دست بگ

  .د يروزی رسانيرانه را به پيراه نمود و در روز ھفتم ثور كودتای غافلگه ھمكاری خلق و پرچم رو ب

 ران در حال افول  بوديرا ستاره شاه ايگان افغانستان واكنشی از خود نشان ندادند ، زين ھمسايدر ھنگام كودتای خون

ارای ياسی يز در گرفتاری بحران اقتصادی و تشنجات سيد  و پاكستان نيام و انقالب می تپيران در تب قيو ملت ا

  .سخن گفتن نداشت 

اق  فاشی زد ولیك سخن ميم كودتا ار انقالب دموكراتيگر چه رژ شار و اختن است استعماری يستی، سي در عمل با ف

ژه ياری بودند ، به ويست ھای تمام عين فاشيظ هللا امي و حفیور محمد تره كن .اده می كرديشوروی را در افغانستان پ

  .زبان دری سخن نزده ك مرتبه ھم بيت خود حتی برای يتره كی كه در طول چند ماه رھبر

دان و تیزه و حق خواھين انگيم ترور و اختناق كمتريرژ اراني مردم و اقشار جامعه را با زن یپاسخ  ر ب ه م  داد و ب

ود ی ھزار آزاد١٢٠ استعمار و خوش خدمتی به روسھا انهشادي دانی نم شر را زن وق ب داران حق خواه مسلمان و طرف

  .است پيد و نه اثری از ممات آنھا حياتكه تا امروز نه نشانۀ از 

ا شبنامه ھا  و ين شكل مطبوعات مقاومت يم به بررسی كوتای اولي ثور می پرداز٧ن مختصر در بارۀ كودتای يبا ا

  .ن دوره يم كابل در ايمطبوعات رژ

  :ـ شبنامه ھا ١

 ـ ١٩٠١‹ ب هللا خان ير حبيخی است و بار اول  در عھد امي پس منظر تاری  پخش شب نامه در افغانستان دارا

ك ير برچه دولت ي دانستند كه نمی توانند در زین آزادی خواھان مياما ا« : ن آمده يكی از آنھا چنيدر  › ١٩١٩

ند ، لھذا در ھمان حلقه ھای كوچك باقی ماندند ، و چون  راه مبارزه قانونی و يل نماير مكشوف تشكيحزب قوی غ

   ›١٨» ‹.َعلنی مسدود بود بعضا دست به نشر شب نامه ھای خطی زدند كه طرف شان شخص شاه بود 

اسلوب ادبی خوبتر به ك تعداد شب نامه ھا با ي ١٩٧٣ ـ ١٩٦٣ن سالھای يگر در بي سال ، بار د٦٢بعد از گذشت 

  . ع می نمودنديگر توزيكديه يك تعداد آنرا جناح ھای خلق و پرچم عليد كه يزبان دری پخش گرد

ای .  شدیه مين و گستتنر تھيله ماشيوسه گان شبنامه خطی ، ھمه بيحد  اكثر شبنامه ھا ، به استثنای  د از كودت  ٧بع

  .شبنامه مردم را به سوی اتحاد و مقاومت مسلحانه سوق دھد د تا با پخش ياسی می كوشيثور ھر گروه و حلقه س

د شب يخواه صورت گرفت كه شاي و آزادیل كرده مليپخش شب نامه در كابل برای بار اول توسط گروه ھای تحص

  .ن باشد يا سومين يدوم» وطن در خطر است « نامۀ با عنوان 

ه ينه  آنھا تاريشتريان نشده و بياسی بيت گروه ھا و سازمانھای سيدر شب نامه ھا ھو م انداخت بنامه را از قل خ پخش ش

  .اند 

ش زندانبان و شكنجه گر و جالد يد و ماه پ« : نوشته است» ا حماسه يفاجعه است « كی از شب نامه ھا تحت عنوان ي

  باز خواست روز .را سر داد› ت و عدالت يت ـ قانونيمصون‹ تكار خود شعار ينی استاد جنايخلق ، به شكرانه جانش

بررسی احوال . ن گرددييتی به منظور بررسی احوال محبوسان تعيأز مردم باعث شد كه ھيافزون و فشار انفجاز آم

ج ي توانست صادقانه باشد و نتایم جالد دفن شده بود تا كجا ميرنگ رژينی كه در فراموش خانه استبداد و نيمحبوس

   › ١٩»  ‹آن چگونه می توانست اعالم گردد ؟ 

زدورين فرصت حساس كه رژيدر ا« : مين می خوانيكی از گروه ھای اسالمی چنيدر شب نامه  ه › نيام‹م م دست ب

ات ملت در آوکليه مردم ما زده و با دينیمعامله خاك ، ننگ و ناموس ومقدسات  ز اقشار و طبق  ھر عنصر ، است ي
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ال یچ خانواده را در افغانستان بي كشاند و ھی میندار و وطنخواه را به مرگ ونابودي د،آزاده  ته و اق كی يَ داغ نگذاش

  › ٢» ‹ .  ……د ساخته استيا شھيا زندانی يا فراری ياز اعضای آنرا 

ه يخواھان را عليمای آزادي نداشت كه بتواند سه ایديدر داخل افغانستان ، جبھه مقاومت تا ھنوز روزنامه و جر

»  ساما«  از آنجمله ی و مترقی ملیسازمانھا.  افغانستان بشناساندع در داخل و خارجيمانه وسيستان به پيفاش

وند يد باد پيجاو« توان از يه ھا و شبنامه ھائی را به نشر سپرد كه از آنجمله ميام ھای مردمی ،  اعالميھمزمان با ق

، »  خفته است در سنگر اعتصاب ببر انقالب« ، » ا حماسه يفاجعه است « ، » خون خلقھا و اقوام سراسر كشور 

خروش رعد در « ، » م يجشن اسارت ملی را به خون بكش« ، » ب رسوائی و تباھی يروس اشغالگر در سراش«

  . ره نام برد يو غ» م يم و تفرقه افگنان را رسوا سازيملت را متحد كن« ، » ا يپكت

ه صدا در یه ھاي دو ماه بعد از كودتا ، كه از كوھپایعني، » ام يك قين شلياول« بعد از وبی ب ا و جن  نورستان ، كنر ھ

ر يآمد ، ھسته ھای مقاومت و چر سق بھت داز قيكھای شھری نظم و ن ه بع ا آنك د ت اره ا م ھرات بيافتن  حوت ٢۴خ يت

ه در قيست ھزار آزاديدر حدود ب  كه در آن١٣۵٨ وميخواه مسلمان به شمول روشنفكران ك تند ، یام عم  اشتراك داش

ا و اعالم‹ ام سرتاسر افغانستان را فرا گرفت و مطبوعات مخفی يتره آتش ق گس،دند يبه شھادت رس ا يشبنامه ھ › ه ھ

  .افت يشتر يز گسترش بين

ه مخفی محصالن و يت شبنامه ھا افزوده شد به خصوص آنكه اتحاديبعد از تھاجم ارتش شوروی به تعداد و نوع«

وجود ه اسی  كابل بود ،  بي حقوق و علوم سیً در پوھنحاستادان پوھنتون كابل وگروه مقاومت استادان كه ھسته آن

 در یخواھان پوھنتون شبنامه ھای شانرا به سفارتخانه ھای دول خارجيافت و جبھه آزاديه ھا گسترش يو اعالم آمد

   › ٢١» ‹.ع می نمودند يكابل توز

  

  : ـ مطبوعات رژيم كابل در اين دوره  ٢

ود ، رژری ب   در نه ماه اول كه ھنوز ارتش شورو ا بي افغانستان تھاجم نكرده ب ا ب داختن تظاھرات و ه م كودت راه ان

ابلوی فر اال و ت د ب ده يشعار ھای بلن الی ـ دودی ‹ بن ذا › « كور ـ ك اس ـ غ ه ـ لب ه اصطالح يو در مصروف» خان ت ب

ش ق بخ ال تحق ت مج ای مقاوم ود گروھھ شور از وج سازی ك اتی را نيپاك روژه مطبوع تيدن پ ست اي«  اف  نتوان

د"ستیيكمون"ر كشور ھای يمطبوعات را مانند سا رار دھ رول حزب ق اخته تحت كنت دا س ن .  از حكومت ج ابر اي بن

ام ، ماند یكلتور و تحت اثر دولت باق مطبوعات مانند گذشته در چارچوب وزارت اطالعات و وا تم اه محت ا از نگ  ام

ه در چارچوب اه ھای علمی و مسلكی مجبور ساختيمطبوعات به شمول نشر وژيه شدند ك ت يستی فعالي كمونیدئو ل

  ›٢٢»‹كنند

ه را ب» انقالب ثور « مه ی آن روزناجاه ن برد و بيد را از بوت عھد محمد داويم كابل تنھا روزنامه جمھوريرژ

ه ش گرفتيروزنامه انقالب ثور با روش خشنی كه در پ.  انتشار داد » ك خلقيحـزب دموكرات« ث ارگان نشراتی يح

  . نمود ید ميران تقلياسی خود قدم به قدم از نشرات حزب توده ايبود در سبك نگارش ادبی و اصطالحات س
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  :يادداشت ھا
  ـ از مقاالت دكتور صاعد١٧
  » افغانستان در مسير تاريخ « ـ ١٨
   ساما- مترقی، پخش از طرف نيرو ھای ملی› فاجعه است يا حماسه ‹ نام  ه از شبنامه ای ب«  ـ ١٩
  از شبنامه ای يكی از سازمان ھای اسالمی« ـ ٢٠
   »١٩٩٢از مقاالت دوكتور سيد ھاشم صاعد ، فرانسه « ـ ٢١
استاد حبيب الرحمن ھاله ، چاپ مقاومت اسالمی افغانستان،  پشاور ، »  ـ مطبوعات كمونيستی در افغانستان ٢٢

  ٣٥٧، ص ـ١٩٨٤سال 
  

 


