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        سازمانها و مطبوعات مقاومت افغانستانسازمانها و مطبوعات مقاومت افغانستانسازمانها و مطبوعات مقاومت افغانستانسازمانها و مطبوعات مقاومت افغانستان
        ))))ثور تا خروج عساكر شوروي از افغانستانثور تا خروج عساكر شوروي از افغانستانثور تا خروج عساكر شوروي از افغانستانثور تا خروج عساكر شوروي از افغانستان    ٧٧٧٧از كودتاي از كودتاي از كودتاي از كودتاي ( ( ( ( 

        سيد وليد صاعدسيد وليد صاعدسيد وليد صاعدسيد وليد صاعد    ::::ه و ترتيب ه و ترتيب ه و ترتيب ه و ترتيب تهيتهيتهيتهي
            ١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤: : : : سال ختم نوشته سال ختم نوشته سال ختم نوشته سال ختم نوشته 

            ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩    دسامبردسامبردسامبردسامبر: : : : سال چاپ فارسيسال چاپ فارسيسال چاپ فارسيسال چاپ فارسي
        انتشارات باميانانتشارات باميانانتشارات باميانانتشارات باميان

        فرانسهفرانسهفرانسهفرانسه    ----شهر ليموژشهر ليموژشهر ليموژشهر ليموژ: : : : محل چاپ محل چاپ محل چاپ محل چاپ 
        جلدجلدجلدجلد    ٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠: : : : تيراژ تيراژ تيراژ تيراژ 
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    ١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤١٩٩٤در سال در سال در سال در سال     »»»»مطبوعات مقاومت افغانستان مطبوعات مقاومت افغانستان مطبوعات مقاومت افغانستان مطبوعات مقاومت افغانستان     سازمانها وسازمانها وسازمانها وسازمانها و« « « « اين نوشته اين نوشته اين نوشته اين نوشته 
اين امكان اين امكان اين امكان اين امكان     ،،،،با وجود آرزوبا وجود آرزوبا وجود آرزوبا وجود آرزو    تا امروزتا امروزتا امروزتا امروز    رير در آمد ورير در آمد ورير در آمد ورير در آمد وبه رشته تحبه رشته تحبه رشته تحبه رشته تح    به زبان فرانسويبه زبان فرانسويبه زبان فرانسويبه زبان فرانسوي

دست نداد تا اثر مذكور را به زبان فارسي ـ دري تقـديم خـواهران و بـرادران     دست نداد تا اثر مذكور را به زبان فارسي ـ دري تقـديم خـواهران و بـرادران     دست نداد تا اثر مذكور را به زبان فارسي ـ دري تقـديم خـواهران و بـرادران     دست نداد تا اثر مذكور را به زبان فارسي ـ دري تقـديم خـواهران و بـرادران     
        . . . . هموطن نمايمهموطن نمايمهموطن نمايمهموطن نمايم

يـك گوشـه اي از مبـارزات و    يـك گوشـه اي از مبـارزات و    يـك گوشـه اي از مبـارزات و    يـك گوشـه اي از مبـارزات و        معرفـي معرفـي معرفـي معرفـي     ،،،،هدف از چاپ فعلي اين رسالههدف از چاپ فعلي اين رسالههدف از چاپ فعلي اين رسالههدف از چاپ فعلي اين رساله
    ،،،،فعاليت هاي فرهنگي و ادبي مردم ما مي باشد كه بيرون از مرز هاي كشـور فعاليت هاي فرهنگي و ادبي مردم ما مي باشد كه بيرون از مرز هاي كشـور فعاليت هاي فرهنگي و ادبي مردم ما مي باشد كه بيرون از مرز هاي كشـور فعاليت هاي فرهنگي و ادبي مردم ما مي باشد كه بيرون از مرز هاي كشـور 

        . . . . مبارزه عليه استعمار شوروي و حاميان بومي آن به پيش برده شدمبارزه عليه استعمار شوروي و حاميان بومي آن به پيش برده شدمبارزه عليه استعمار شوروي و حاميان بومي آن به پيش برده شدمبارزه عليه استعمار شوروي و حاميان بومي آن به پيش برده شد    جهتجهتجهتجهت
اخبـار و  اخبـار و  اخبـار و  اخبـار و      دسـت يـابي بـه تمـام    دسـت يـابي بـه تمـام    دسـت يـابي بـه تمـام    دسـت يـابي بـه تمـام        قابل اذعان ميدانم كه در عالم آوارگيقابل اذعان ميدانم كه در عالم آوارگيقابل اذعان ميدانم كه در عالم آوارگيقابل اذعان ميدانم كه در عالم آوارگي    

همـه  همـه  همـه  همـه      اما در حد امكان كوشـش گرديـده تـا   اما در حد امكان كوشـش گرديـده تـا   اما در حد امكان كوشـش گرديـده تـا   اما در حد امكان كوشـش گرديـده تـا       ،،،،جرايد مقاومت كاري بود مشكلجرايد مقاومت كاري بود مشكلجرايد مقاومت كاري بود مشكلجرايد مقاومت كاري بود مشكل
    ،،،،ثور تا خروج عساكر شوروي از افغانستانثور تا خروج عساكر شوروي از افغانستانثور تا خروج عساكر شوروي از افغانستانثور تا خروج عساكر شوروي از افغانستان    ٧٧٧٧كه ازكودتاي كه ازكودتاي كه ازكودتاي كه ازكودتاي     مجالت و جرايدمجالت و جرايدمجالت و جرايدمجالت و جرايد

در فضاي ادبي و كلتوري مقاومـت مـردم افغانسـتان    در فضاي ادبي و كلتوري مقاومـت مـردم افغانسـتان    در فضاي ادبي و كلتوري مقاومـت مـردم افغانسـتان    در فضاي ادبي و كلتوري مقاومـت مـردم افغانسـتان        ،،،،مدت كم و يا زيادمدت كم و يا زيادمدت كم و يا زيادمدت كم و يا زياد    برايبرايبرايبراي
        . . . . ثبت اين رساله گرددثبت اين رساله گرددثبت اين رساله گرددثبت اين رساله گردد    ،،،،بيرون زده اندبيرون زده اندبيرون زده اندبيرون زده اند

معرفي مطبوعات بيرون مرزي مقاومت مردم معرفي مطبوعات بيرون مرزي مقاومت مردم معرفي مطبوعات بيرون مرزي مقاومت مردم معرفي مطبوعات بيرون مرزي مقاومت مردم     اين اثر قدم اولي است دراين اثر قدم اولي است دراين اثر قدم اولي است دراين اثر قدم اولي است در
كـه بـه   كـه بـه   كـه بـه   كـه بـه       ،،،،ما عليـه اشـغالگران  ما عليـه اشـغالگران  ما عليـه اشـغالگران  ما عليـه اشـغالگران      اساس از تاريخ مبارزات مردماساس از تاريخ مبارزات مردماساس از تاريخ مبارزات مردماساس از تاريخ مبارزات مردم    ما و يك دوره يما و يك دوره يما و يك دوره يما و يك دوره ي

و آرزو مندم اين كار به يمن همـت  و آرزو مندم اين كار به يمن همـت  و آرزو مندم اين كار به يمن همـت  و آرزو مندم اين كار به يمن همـت      اه نبودهاه نبودهاه نبودهاه نبودههيچ وجهه خالي از كمبود و اشتبهيچ وجهه خالي از كمبود و اشتبهيچ وجهه خالي از كمبود و اشتبهيچ وجهه خالي از كمبود و اشتب
        . . . . هموطن ديگري تكميل گرديده و اثر كامل تري تقديم هموطنان گرامي گرددهموطن ديگري تكميل گرديده و اثر كامل تري تقديم هموطنان گرامي گرددهموطن ديگري تكميل گرديده و اثر كامل تري تقديم هموطنان گرامي گرددهموطن ديگري تكميل گرديده و اثر كامل تري تقديم هموطنان گرامي گردد

نسبت مشكالت نتوانسته ام به اخبار و جرايد شان دست يابم نسبت مشكالت نتوانسته ام به اخبار و جرايد شان دست يابم نسبت مشكالت نتوانسته ام به اخبار و جرايد شان دست يابم نسبت مشكالت نتوانسته ام به اخبار و جرايد شان دست يابم     از آنانكهاز آنانكهاز آنانكهاز آنانكه
        . . . . قبالً معذرت مي خواهمقبالً معذرت مي خواهمقبالً معذرت مي خواهمقبالً معذرت مي خواهم    و از آنان در اين جزوه نام ببرمو از آنان در اين جزوه نام ببرمو از آنان در اين جزوه نام ببرمو از آنان در اين جزوه نام ببرم

        ٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٩٩٩٩    نوامبرنوامبرنوامبرنوامبر        فرانسهفرانسهفرانسهفرانسه        وليد صاعدوليد صاعدوليد صاعدوليد صاعد        
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
        ثورثورثورثور    ٧٧٧٧كودتاي كودتاي كودتاي كودتاي : : : : بخش اول بخش اول بخش اول بخش اول 

        ـ شبنامه هاـ شبنامه هاـ شبنامه هاـ شبنامه ها    ١١١١             
        مطبوعات رژيم كابل مطبوعات رژيم كابل مطبوعات رژيم كابل مطبوعات رژيم كابل     ــــ    ٢٢٢٢             

        تهاجم شوروي به افغانستانتهاجم شوروي به افغانستانتهاجم شوروي به افغانستانتهاجم شوروي به افغانستان: : : : بخش دوم بخش دوم بخش دوم بخش دوم 
        در ساحه نظاميدر ساحه نظاميدر ساحه نظاميدر ساحه نظامي    ــــ    ١١١١             
        ـ در ساحه سياسيـ در ساحه سياسيـ در ساحه سياسيـ در ساحه سياسي    ٢٢٢٢             
        ـ در ساحه فرهنگيـ در ساحه فرهنگيـ در ساحه فرهنگيـ در ساحه فرهنگي    ٣٣٣٣             
        ـ در ساحه معارفـ در ساحه معارفـ در ساحه معارفـ در ساحه معارف    ٤٤٤٤             

        سازمانهاو نيرو هاي مقاومتسازمانهاو نيرو هاي مقاومتسازمانهاو نيرو هاي مقاومتسازمانهاو نيرو هاي مقاومت: : : : بخش سوم بخش سوم بخش سوم بخش سوم 
        نقش مال ها در عرصه مقاومتنقش مال ها در عرصه مقاومتنقش مال ها در عرصه مقاومتنقش مال ها در عرصه مقاومت    ــــ    ١١١١             
        ـ نقش پيران طريقت در عرصه مقاومتـ نقش پيران طريقت در عرصه مقاومتـ نقش پيران طريقت در عرصه مقاومتـ نقش پيران طريقت در عرصه مقاومت    ٢٢٢٢             
        ـ نقش سران قومي و قبايلي در عرصه مقاومتـ نقش سران قومي و قبايلي در عرصه مقاومتـ نقش سران قومي و قبايلي در عرصه مقاومتـ نقش سران قومي و قبايلي در عرصه مقاومت    ٣٣٣٣             
        ـ احزاب اسالمي تندرو در عرصه مقاومتـ احزاب اسالمي تندرو در عرصه مقاومتـ احزاب اسالمي تندرو در عرصه مقاومتـ احزاب اسالمي تندرو در عرصه مقاومت    ٤٤٤٤             
        ـ سازمانهاي اسالمي اهل تشيع در عرصه مقاومتـ سازمانهاي اسالمي اهل تشيع در عرصه مقاومتـ سازمانهاي اسالمي اهل تشيع در عرصه مقاومتـ سازمانهاي اسالمي اهل تشيع در عرصه مقاومت    ٥٥٥٥         

        عرصه مقاومتعرصه مقاومتعرصه مقاومتعرصه مقاومتـ سازمانهاي ملي و دموكراتيك درـ سازمانهاي ملي و دموكراتيك درـ سازمانهاي ملي و دموكراتيك درـ سازمانهاي ملي و دموكراتيك در    ٦٦٦٦
        و نشرات مقاومت و نشرات مقاومت و نشرات مقاومت و نشرات مقاومت     مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات: : : : بخش چهارم بخش چهارم بخش چهارم بخش چهارم 

        نشرا ت سازمانهاي تندرو اسالمينشرا ت سازمانهاي تندرو اسالمينشرا ت سازمانهاي تندرو اسالمينشرا ت سازمانهاي تندرو اسالمي    ــــ    ١١١١
        ـ نشرات سازمانهاي اسالمي معتدلـ نشرات سازمانهاي اسالمي معتدلـ نشرات سازمانهاي اسالمي معتدلـ نشرات سازمانهاي اسالمي معتدل    ٢٢٢٢
        ت غير وابسطه افغاني در پاكستانت غير وابسطه افغاني در پاكستانت غير وابسطه افغاني در پاكستانت غير وابسطه افغاني در پاكستان نشرانشرانشرانشرا    ــــ    ٣٣٣٣
        ـ نشرات سازمانهاي شيعهـ نشرات سازمانهاي شيعهـ نشرات سازمانهاي شيعهـ نشرات سازمانهاي شيعه    ٤٤٤٤
                ـ نشرات سازمانهاي ملي و دموكراتيك در كشورهاي ديگرـ نشرات سازمانهاي ملي و دموكراتيك در كشورهاي ديگرـ نشرات سازمانهاي ملي و دموكراتيك در كشورهاي ديگرـ نشرات سازمانهاي ملي و دموكراتيك در كشورهاي ديگر ٥٥٥٥



٥٥٥٥  

 

        ديگر نشرات مقاومت ديگر نشرات مقاومت ديگر نشرات مقاومت ديگر نشرات مقاومت : : : : بخش پنجم بخش پنجم بخش پنجم بخش پنجم 
        ـ جزوه هاـ جزوه هاـ جزوه هاـ جزوه ها    ١١١١
        رساله هارساله هارساله هارساله ها    ــــ    ٢٢٢٢
                                كتابهاكتابهاكتابهاكتابها    ــــ    ٣٣٣٣
                    ـ جزوه ها و رساله هاي شعريـ جزوه ها و رساله هاي شعريـ جزوه ها و رساله هاي شعريـ جزوه ها و رساله هاي شعري    ٤٤٤٤
        ـ داستانهاي مقاومتـ داستانهاي مقاومتـ داستانهاي مقاومتـ داستانهاي مقاومت    ٥٥٥٥

        سيما و چگونگي مطبوعات مقاومتسيما و چگونگي مطبوعات مقاومتسيما و چگونگي مطبوعات مقاومتسيما و چگونگي مطبوعات مقاومت: : : : بخش ششم بخش ششم بخش ششم بخش ششم 
        ـ چگونگي مطبوعات سازمانهاي اسالميـ چگونگي مطبوعات سازمانهاي اسالميـ چگونگي مطبوعات سازمانهاي اسالميـ چگونگي مطبوعات سازمانهاي اسالمي    ١١١١
        ـ چگونگي مطبوعات ملي گرايانـ چگونگي مطبوعات ملي گرايانـ چگونگي مطبوعات ملي گرايانـ چگونگي مطبوعات ملي گرايان    ٢٢٢٢
        مطبوعات مقاومت از لحاظ كميمطبوعات مقاومت از لحاظ كميمطبوعات مقاومت از لحاظ كميمطبوعات مقاومت از لحاظ كمي    ــــ    ٣٣٣٣
        مطبوعات مقاومت از لحاظ كيفيمطبوعات مقاومت از لحاظ كيفيمطبوعات مقاومت از لحاظ كيفيمطبوعات مقاومت از لحاظ كيفي    ــــ    ٤٤٤٤
        ادبي و نقد شعريادبي و نقد شعريادبي و نقد شعريادبي و نقد شعري    ـ نقدـ نقدـ نقدـ نقد    ٥٥٥٥

        ـ داستان نويسيـ داستان نويسيـ داستان نويسيـ داستان نويسي    ٦٦٦٦             
        ـ نقد رساله و كتابـ نقد رساله و كتابـ نقد رساله و كتابـ نقد رساله و كتاب    ٧٧٧٧             
        چند سخن در آخرچند سخن در آخرچند سخن در آخرچند سخن در آخر        
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النهر كه در طول سه هزار سال و با النهر كه در طول سه هزار سال و با النهر كه در طول سه هزار سال و با النهر كه در طول سه هزار سال و با أأأأو ماورو ماورو ماورو ماور› › › › خراسانخراسانخراسانخراسان‹ ‹ ‹ ‹ افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان    ،،،،ايرانايرانايرانايران
در لفظ در لفظ در لفظ در لفظ ‹ ‹ ‹ ‹ فرهنگ و تمدني درخشاني را بپا داشته و فارسي و فرهنگ و تمدني درخشاني را بپا داشته و فارسي و فرهنگ و تمدني درخشاني را بپا داشته و فارسي و فرهنگ و تمدني درخشاني را بپا داشته و فارسي و     ،،،،كوشش مشترككوشش مشترككوشش مشترككوشش مشترك

امروز حق دارند بدان مباهات كنند امروز حق دارند بدان مباهات كنند امروز حق دارند بدان مباهات كنند امروز حق دارند بدان مباهات كنند ««««قوام ديگر عرضه نموده بودند قوام ديگر عرضه نموده بودند قوام ديگر عرضه نموده بودند قوام ديگر عرضه نموده بودند را به ارا به ارا به ارا به ا    ››››دريدريدريدري
        ››››١١١١» ‹ » ‹ » ‹ » ‹ . . . . و وظيفه دارند در حفظ و يكپارچگي آن بكوشندو وظيفه دارند در حفظ و يكپارچگي آن بكوشندو وظيفه دارند در حفظ و يكپارچگي آن بكوشندو وظيفه دارند در حفظ و يكپارچگي آن بكوشند

اما لهجه فارسي را با چند و چونش در سر زمين ايران چيزي و لهجه اما لهجه فارسي را با چند و چونش در سر زمين ايران چيزي و لهجه اما لهجه فارسي را با چند و چونش در سر زمين ايران چيزي و لهجه اما لهجه فارسي را با چند و چونش در سر زمين ايران چيزي و لهجه 
هاي دري و تاجيكي افغانستان و ماوراالنهر را هر كدام به نحو ديگر در ميابيم هاي دري و تاجيكي افغانستان و ماوراالنهر را هر كدام به نحو ديگر در ميابيم هاي دري و تاجيكي افغانستان و ماوراالنهر را هر كدام به نحو ديگر در ميابيم هاي دري و تاجيكي افغانستان و ماوراالنهر را هر كدام به نحو ديگر در ميابيم 

        ::::آن دو دليل داريم آن دو دليل داريم آن دو دليل داريم آن دو دليل داريم     و براي چرائيو براي چرائيو براي چرائيو براي چرائي
: : : :  صفا نقل ميكنيم كه ميگويد  صفا نقل ميكنيم كه ميگويد  صفا نقل ميكنيم كه ميگويد  صفا نقل ميكنيم كه ميگويد براي دليل اول از جناب داكتر ذبيح اهللابراي دليل اول از جناب داكتر ذبيح اهللابراي دليل اول از جناب داكتر ذبيح اهللابراي دليل اول از جناب داكتر ذبيح اهللا

چنانكه ميدانيم تا اواخــر قــرن چهارم ادبيات دري تنها به نواحي شرق ايران چنانكه ميدانيم تا اواخــر قــرن چهارم ادبيات دري تنها به نواحي شرق ايران چنانكه ميدانيم تا اواخــر قــرن چهارم ادبيات دري تنها به نواحي شرق ايران چنانكه ميدانيم تا اواخــر قــرن چهارم ادبيات دري تنها به نواحي شرق ايران ««««
النهر اختصاص داشت زيرا لهجه كه با آن النهر اختصاص داشت زيرا لهجه كه با آن النهر اختصاص داشت زيرا لهجه كه با آن النهر اختصاص داشت زيرا لهجه كه با آن أأأأيعني سيستان و خراسان و ماوريعني سيستان و خراسان و ماوريعني سيستان و خراسان و ماوريعني سيستان و خراسان و ماور

› › › › ٢٢٢٢‹‹‹‹»»»»....ي بوجود آمد متعلق به همين نواحي بودي بوجود آمد متعلق به همين نواحي بودي بوجود آمد متعلق به همين نواحي بودي بوجود آمد متعلق به همين نواحي بودآثار ادبي ايران دوره اسالمآثار ادبي ايران دوره اسالمآثار ادبي ايران دوره اسالمآثار ادبي ايران دوره اسالم    اوليناوليناوليناولين
جامعه جامعه جامعه جامعه     دليل دوم آنكه زبان و خط بخشي از دست آورد هــاي فرهنگي يكدليل دوم آنكه زبان و خط بخشي از دست آورد هــاي فرهنگي يكدليل دوم آنكه زبان و خط بخشي از دست آورد هــاي فرهنگي يكدليل دوم آنكه زبان و خط بخشي از دست آورد هــاي فرهنگي يك

است كه ولو دري و فارسي و تاجكي ز يك جوهر اند ولي در قالب هاي است كه ولو دري و فارسي و تاجكي ز يك جوهر اند ولي در قالب هاي است كه ولو دري و فارسي و تاجكي ز يك جوهر اند ولي در قالب هاي است كه ولو دري و فارسي و تاجكي ز يك جوهر اند ولي در قالب هاي 
جغرافيائي و نظام هاي سياسي و اجتماعي مختلف كه فراز ها و نشيب ها جغرافيائي و نظام هاي سياسي و اجتماعي مختلف كه فراز ها و نشيب ها جغرافيائي و نظام هاي سياسي و اجتماعي مختلف كه فراز ها و نشيب ها جغرافيائي و نظام هاي سياسي و اجتماعي مختلف كه فراز ها و نشيب ها 

   ....رشد و بالندگي يافته اندرشد و بالندگي يافته اندرشد و بالندگي يافته اندرشد و بالندگي يافته اند    ،،،،ه بوده انده بوده انده بوده انده بوده اندداشته گهي شگوفا و گهي پژمردداشته گهي شگوفا و گهي پژمردداشته گهي شگوفا و گهي پژمردداشته گهي شگوفا و گهي پژمرد
بنابر دو دليل گفته شده باال بر نظر محترم محمد امين رياحي مي توان بنابر دو دليل گفته شده باال بر نظر محترم محمد امين رياحي مي توان بنابر دو دليل گفته شده باال بر نظر محترم محمد امين رياحي مي توان بنابر دو دليل گفته شده باال بر نظر محترم محمد امين رياحي مي توان 

براي تضعيف زبان فارسي به طور براي تضعيف زبان فارسي به طور براي تضعيف زبان فارسي به طور براي تضعيف زبان فارسي به طور « « « « : : : : با حيرت مكث نمود كه مي گويدبا حيرت مكث نمود كه مي گويدبا حيرت مكث نمود كه مي گويدبا حيرت مكث نمود كه مي گويد
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به جاي زبان فارسي نام كهن تر آن به جاي زبان فارسي نام كهن تر آن به جاي زبان فارسي نام كهن تر آن به جاي زبان فارسي نام كهن تر آن     ،،،،مصنوعي تمايالتي بر انگيخته شده بودمصنوعي تمايالتي بر انگيخته شده بودمصنوعي تمايالتي بر انگيخته شده بودمصنوعي تمايالتي بر انگيخته شده بود
النهر تعبير تاجيكي معمول شده النهر تعبير تاجيكي معمول شده النهر تعبير تاجيكي معمول شده النهر تعبير تاجيكي معمول شده أأأأكه در ماوركه در ماوركه در ماوركه در ماوررا معمول كردند چنانرا معمول كردند چنانرا معمول كردند چنانرا معمول كردند چنان) ) ) ) دريدريدريدري((((

        ››››٣٣٣٣»‹»‹»‹»‹....بودبودبودبود
واژه هاي عربي با زبان دري درآميخت و بهر واژه هاي عربي با زبان دري درآميخت و بهر واژه هاي عربي با زبان دري درآميخت و بهر واژه هاي عربي با زبان دري درآميخت و بهر     ،،،،اسالماسالماسالماسالم    بعد از ظهور دينبعد از ظهور دينبعد از ظهور دينبعد از ظهور دين

اندازه اي كه فرهنگ اسالمي در منطقه گسترش مي يافت به همان اندازه اندازه اي كه فرهنگ اسالمي در منطقه گسترش مي يافت به همان اندازه اندازه اي كه فرهنگ اسالمي در منطقه گسترش مي يافت به همان اندازه اندازه اي كه فرهنگ اسالمي در منطقه گسترش مي يافت به همان اندازه 
عربي در ادبيات فارسي و دري بيشتر مي گرديد ولي با اين تفاوت كه عربي در ادبيات فارسي و دري بيشتر مي گرديد ولي با اين تفاوت كه عربي در ادبيات فارسي و دري بيشتر مي گرديد ولي با اين تفاوت كه عربي در ادبيات فارسي و دري بيشتر مي گرديد ولي با اين تفاوت كه     كلماتكلماتكلماتكلمات

رسي شاخه كهن دري بيشترينه تحت تأثير زبان تازي قرار رسي شاخه كهن دري بيشترينه تحت تأثير زبان تازي قرار رسي شاخه كهن دري بيشترينه تحت تأثير زبان تازي قرار رسي شاخه كهن دري بيشترينه تحت تأثير زبان تازي قرار در بوستان فادر بوستان فادر بوستان فادر بوستان فا
بدين ترتيب زبان دري وسعت يافت و دولتها و مردم افغانستان اعم از بدين ترتيب زبان دري وسعت يافت و دولتها و مردم افغانستان اعم از بدين ترتيب زبان دري وسعت يافت و دولتها و مردم افغانستان اعم از بدين ترتيب زبان دري وسعت يافت و دولتها و مردم افغانستان اعم از « « « « گرفتگرفتگرفتگرفت

دري زبان و تركــي زبان حامي و ناشر جدي زبان و ادب دري در داخل و دري زبان و تركــي زبان حامي و ناشر جدي زبان و ادب دري در داخل و دري زبان و تركــي زبان حامي و ناشر جدي زبان و ادب دري در داخل و دري زبان و تركــي زبان حامي و ناشر جدي زبان و ادب دري در داخل و 
خارج كشور گرديدند كه بعد ها پشتونها نيز در ساحه هندوستان به پخش و خارج كشور گرديدند كه بعد ها پشتونها نيز در ساحه هندوستان به پخش و خارج كشور گرديدند كه بعد ها پشتونها نيز در ساحه هندوستان به پخش و خارج كشور گرديدند كه بعد ها پشتونها نيز در ساحه هندوستان به پخش و 

        › › › › ٤٤٤٤» ‹» ‹» ‹» ‹. . . . زبان دري پرداختندزبان دري پرداختندزبان دري پرداختندزبان دري پرداختندترويج ترويج ترويج ترويج 
در افغانستان مدرسه ها پايه گذاري شد و در افغانستان مدرسه ها پايه گذاري شد و در افغانستان مدرسه ها پايه گذاري شد و در افغانستان مدرسه ها پايه گذاري شد و     با گسترش تمدن اسالمبا گسترش تمدن اسالمبا گسترش تمدن اسالمبا گسترش تمدن اسالم

فصاحت و بالغت فصاحت و بالغت فصاحت و بالغت فصاحت و بالغت     تحقيق و نويسندگي و شاعري در گرو واژگان تازي افتاد وتحقيق و نويسندگي و شاعري در گرو واژگان تازي افتاد وتحقيق و نويسندگي و شاعري در گرو واژگان تازي افتاد وتحقيق و نويسندگي و شاعري در گرو واژگان تازي افتاد و
تحول لغات عربي به دري آنطور كه در تحول لغات عربي به دري آنطور كه در تحول لغات عربي به دري آنطور كه در تحول لغات عربي به دري آنطور كه در     . . . . اهل قلم را در خود گرفتار نموداهل قلم را در خود گرفتار نموداهل قلم را در خود گرفتار نموداهل قلم را در خود گرفتار نمود

در افغانستان به در افغانستان به در افغانستان به در افغانستان به     ،،،،يه اندوختيه اندوختيه اندوختيه اندوختاداري و هنري مااداري و هنري مااداري و هنري مااداري و هنري ما    ،،،،ايران در اصطالحات مذهبيايران در اصطالحات مذهبيايران در اصطالحات مذهبيايران در اصطالحات مذهبي
كندي پيش مي رفت ولي بعد از جنبش مشروطه خواهي در افغانستان نيز كم كندي پيش مي رفت ولي بعد از جنبش مشروطه خواهي در افغانستان نيز كم كندي پيش مي رفت ولي بعد از جنبش مشروطه خواهي در افغانستان نيز كم كندي پيش مي رفت ولي بعد از جنبش مشروطه خواهي در افغانستان نيز كم 

اخير سرعت گرفت چنانكه يك تعداد اخير سرعت گرفت چنانكه يك تعداد اخير سرعت گرفت چنانكه يك تعداد اخير سرعت گرفت چنانكه يك تعداد     كمك آغاز گرديد و در چندين دههكمك آغاز گرديد و در چندين دههكمك آغاز گرديد و در چندين دههكمك آغاز گرديد و در چندين دهه
افعال معني وضعي بخود گرفت و بعضي جمع ها به مفرد آمدو جمع فارسي افعال معني وضعي بخود گرفت و بعضي جمع ها به مفرد آمدو جمع فارسي افعال معني وضعي بخود گرفت و بعضي جمع ها به مفرد آمدو جمع فارسي افعال معني وضعي بخود گرفت و بعضي جمع ها به مفرد آمدو جمع فارسي 

        ....رواج بيشتر يافترواج بيشتر يافترواج بيشتر يافترواج بيشتر يافت
مگر اين مگر اين مگر اين مگر اين « « « « علوم قديم رواج بيشتر يافت علوم قديم رواج بيشتر يافت علوم قديم رواج بيشتر يافت علوم قديم رواج بيشتر يافت     در عهد ابداليان مدارس ودر عهد ابداليان مدارس ودر عهد ابداليان مدارس ودر عهد ابداليان مدارس و

چيزي بيشتر چيزي بيشتر چيزي بيشتر چيزي بيشتر     فرهنگ در احياي مجدد خود نيز بيشتر از يادگار دوره انحطاطفرهنگ در احياي مجدد خود نيز بيشتر از يادگار دوره انحطاطفرهنگ در احياي مجدد خود نيز بيشتر از يادگار دوره انحطاطفرهنگ در احياي مجدد خود نيز بيشتر از يادگار دوره انحطاط
در حاليكه در خارجه فرهنگ و ادبيات و صنايع ظريفه جديد در پهلوي در حاليكه در خارجه فرهنگ و ادبيات و صنايع ظريفه جديد در پهلوي در حاليكه در خارجه فرهنگ و ادبيات و صنايع ظريفه جديد در پهلوي در حاليكه در خارجه فرهنگ و ادبيات و صنايع ظريفه جديد در پهلوي     ،،،،نبودنبودنبودنبود

علوم و صنايع و اكتشافات برق و بخاروچاپخانه و غيره از مدت پيشتر زندگي علوم و صنايع و اكتشافات برق و بخاروچاپخانه و غيره از مدت پيشتر زندگي علوم و صنايع و اكتشافات برق و بخاروچاپخانه و غيره از مدت پيشتر زندگي علوم و صنايع و اكتشافات برق و بخاروچاپخانه و غيره از مدت پيشتر زندگي 
» » » » . . . . سابقه داده و جهان كهن را به د نياي نويني تبديل كرده بودسابقه داده و جهان كهن را به د نياي نويني تبديل كرده بودسابقه داده و جهان كهن را به د نياي نويني تبديل كرده بودسابقه داده و جهان كهن را به د نياي نويني تبديل كرده بود    بشر را تغيير بيبشر را تغيير بيبشر را تغيير بيبشر را تغيير بي

››››٥٥٥٥‹‹‹‹        
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نيم قاره هند ديروزي را تحت تسلط نيم قاره هند ديروزي را تحت تسلط نيم قاره هند ديروزي را تحت تسلط نيم قاره هند ديروزي را تحت تسلط     ))))١٨٨٦١٨٨٦١٨٨٦١٨٨٦((((تاتاتاتا))))١٦٠٠١٦٠٠١٦٠٠١٦٠٠((((انگليس ها از انگليس ها از انگليس ها از انگليس ها از 
خويش در آوردند و از آن تاريخ به بعد در امور افغانستان نيز مداخله را آغاز خويش در آوردند و از آن تاريخ به بعد در امور افغانستان نيز مداخله را آغاز خويش در آوردند و از آن تاريخ به بعد در امور افغانستان نيز مداخله را آغاز خويش در آوردند و از آن تاريخ به بعد در امور افغانستان نيز مداخله را آغاز 

        . . . . نمودندنمودندنمودندنمودند
    ،،،،خوجندخوجندخوجندخوجند    ،،،،مرقندمرقندمرقندمرقندسسسس    ،،،،بخارابخارابخارابخارا    ،،،،تاشكندتاشكندتاشكندتاشكند    ،،،،روسها نيز بعد از اشغال تركمنستانروسها نيز بعد از اشغال تركمنستانروسها نيز بعد از اشغال تركمنستانروسها نيز بعد از اشغال تركمنستان

گرجستان و قفقاز در رقابت با انگليسيان از هيچگونه مداخله در امور گرجستان و قفقاز در رقابت با انگليسيان از هيچگونه مداخله در امور گرجستان و قفقاز در رقابت با انگليسيان از هيچگونه مداخله در امور گرجستان و قفقاز در رقابت با انگليسيان از هيچگونه مداخله در امور 
        . . . . افغانستان دريغ نورزيدندافغانستان دريغ نورزيدندافغانستان دريغ نورزيدندافغانستان دريغ نورزيدند

امير دوست محمد خان بحيث سر سلسه قوم محمد زائـي پنجـاه و دو   امير دوست محمد خان بحيث سر سلسه قوم محمد زائـي پنجـاه و دو   امير دوست محمد خان بحيث سر سلسه قوم محمد زائـي پنجـاه و دو   امير دوست محمد خان بحيث سر سلسه قوم محمد زائـي پنجـاه و دو   
فرزندو بيست برادر داشت و در عهد امـارت او نظـام ملـوك الطـوايفي شـدت      فرزندو بيست برادر داشت و در عهد امـارت او نظـام ملـوك الطـوايفي شـدت      فرزندو بيست برادر داشت و در عهد امـارت او نظـام ملـوك الطـوايفي شـدت      فرزندو بيست برادر داشت و در عهد امـارت او نظـام ملـوك الطـوايفي شـدت      

خود چهار سال تمام ملت افغانستان را در خود چهار سال تمام ملت افغانستان را در خود چهار سال تمام ملت افغانستان را در خود چهار سال تمام ملت افغانستان را در     گرفت و انگليسيان با تهاجم نظاميگرفت و انگليسيان با تهاجم نظاميگرفت و انگليسيان با تهاجم نظاميگرفت و انگليسيان با تهاجم نظامي
        . . . . يك جنگ نا برابر قرار دادنديك جنگ نا برابر قرار دادنديك جنگ نا برابر قرار دادنديك جنگ نا برابر قرار دادند

    ،،،،جامعه چندين مليتي افغانستان بنابر عدم رشـد اقتصـادي و اجتمـاعي   جامعه چندين مليتي افغانستان بنابر عدم رشـد اقتصـادي و اجتمـاعي   جامعه چندين مليتي افغانستان بنابر عدم رشـد اقتصـادي و اجتمـاعي   جامعه چندين مليتي افغانستان بنابر عدم رشـد اقتصـادي و اجتمـاعي   
بلوچهـا و  بلوچهـا و  بلوچهـا و  بلوچهـا و      ،،،،ازبـك هــا  ازبـك هــا  ازبـك هــا  ازبـك هــا      ،،،،هزاره هـا هزاره هـا هزاره هـا هزاره هـا     ،،،،تاجيكهاتاجيكهاتاجيكهاتاجيكها    ،،،،بآن مرزي نرسيده بود كه پشتونهابآن مرزي نرسيده بود كه پشتونهابآن مرزي نرسيده بود كه پشتونهابآن مرزي نرسيده بود كه پشتونها

قومي به زبـان  قومي به زبـان  قومي به زبـان  قومي به زبـان  ديگران را در يك پيكره واحد قرار دهد و با آنكه هر طايفه و ديگران را در يك پيكره واحد قرار دهد و با آنكه هر طايفه و ديگران را در يك پيكره واحد قرار دهد و با آنكه هر طايفه و ديگران را در يك پيكره واحد قرار دهد و با آنكه هر طايفه و 
    ،،،،معامالتيمعامالتيمعامالتيمعامالتي    ،،،،خود ش ارج ميگذاشت ولي زبان دري به حيث زبان امور تجارتيخود ش ارج ميگذاشت ولي زبان دري به حيث زبان امور تجارتيخود ش ارج ميگذاشت ولي زبان دري به حيث زبان امور تجارتيخود ش ارج ميگذاشت ولي زبان دري به حيث زبان امور تجارتي

    سي و اداري افغانستان بود همانطور كه زبان پشتو نيز زبان فرهنگي و ادبيسي و اداري افغانستان بود همانطور كه زبان پشتو نيز زبان فرهنگي و ادبيسي و اداري افغانستان بود همانطور كه زبان پشتو نيز زبان فرهنگي و ادبيسي و اداري افغانستان بود همانطور كه زبان پشتو نيز زبان فرهنگي و ادبيسياسياسياسيا
        . . . . كشور ما را تشكيل داده و مي دهدكشور ما را تشكيل داده و مي دهدكشور ما را تشكيل داده و مي دهدكشور ما را تشكيل داده و مي دهد

ــد خــان     ــر دوســت محم ــي خــان پســر امي ــير عل ــر ش ــد خــان    امي ــر دوســت محم ــي خــان پســر امي ــير عل ــر ش ــد خــان    امي ــر دوســت محم ــي خــان پســر امي ــير عل ــر ش ــد خــان    امي ــر دوســت محم ــي خــان پســر امي ــير عل ــر ش در دوره دوم در دوره دوم در دوره دوم در دوره دوم     ،،،،امي
انگليسيان تنفر داشـت بـر اسـاس نصـايح سـيد جمـال       انگليسيان تنفر داشـت بـر اسـاس نصـايح سـيد جمـال       انگليسيان تنفر داشـت بـر اسـاس نصـايح سـيد جمـال       انگليسيان تنفر داشـت بـر اسـاس نصـايح سـيد جمـال           پادشاهي خود كه عليهپادشاهي خود كه عليهپادشاهي خود كه عليهپادشاهي خود كه عليه
كـه بـا دومـين جنـگ     كـه بـا دومـين جنـگ     كـه بـا دومـين جنـگ     كـه بـا دومـين جنـگ         پرداخـت پرداخـت پرداخـت پرداخـت     يك سلسله اصالحاتييك سلسله اصالحاتييك سلسله اصالحاتييك سلسله اصالحاتي    الدين افغاني به اجرايالدين افغاني به اجرايالدين افغاني به اجرايالدين افغاني به اجراي

        . . . . افغان و انگليس روبرو شد و از ميان رفتافغان و انگليس روبرو شد و از ميان رفتافغان و انگليس روبرو شد و از ميان رفتافغان و انگليس روبرو شد و از ميان رفت
امير شير علـي خـان اولـين پادشـاه سلسـله محمـد زائـي بـود كـه بـا           امير شير علـي خـان اولـين پادشـاه سلسـله محمـد زائـي بـود كـه بـا           امير شير علـي خـان اولـين پادشـاه سلسـله محمـد زائـي بـود كـه بـا           امير شير علـي خـان اولـين پادشـاه سلسـله محمـد زائـي بـود كـه بـا           « « « « 

ــه از يــك وجــ    ــه ناجــايز نكــرد و ن ــه كشــورش معامل ــان علي ــه از يــك وجــ   خارجي ــه ناجــايز نكــرد و ن ــه كشــورش معامل ــان علي ــه از يــك وجــ   خارجي ــه ناجــايز نكــرد و ن ــه كشــورش معامل ــان علي ــه از يــك وجــ   خارجي ــه ناجــايز نكــرد و ن ــه كشــورش معامل ــان علي ب خــاك ب خــاك ب خــاك ب خــاك خارجي
        ››››٦٦٦٦»‹»‹»‹»‹    . . . . افغانستان به نفع ديگران گذشتافغانستان به نفع ديگران گذشتافغانستان به نفع ديگران گذشتافغانستان به نفع ديگران گذشت

آشنائي مردم افغانستان با آشنائي مردم افغانستان با آشنائي مردم افغانستان با آشنائي مردم افغانستان با « « « « اولين قدم در راه ايجاد مطبوعات رسمي و اولين قدم در راه ايجاد مطبوعات رسمي و اولين قدم در راه ايجاد مطبوعات رسمي و اولين قدم در راه ايجاد مطبوعات رسمي و 
دگرگوني هاي دنياي خارج در زمــان اين امير به وسيله انتشار جريده شمس دگرگوني هاي دنياي خارج در زمــان اين امير به وسيله انتشار جريده شمس دگرگوني هاي دنياي خارج در زمــان اين امير به وسيله انتشار جريده شمس دگرگوني هاي دنياي خارج در زمــان اين امير به وسيله انتشار جريده شمس 
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النهار برداشته شد، چون مطالب مربوط به كشور هاي ديگر از هر قبيل در اين النهار برداشته شد، چون مطالب مربوط به كشور هاي ديگر از هر قبيل در اين النهار برداشته شد، چون مطالب مربوط به كشور هاي ديگر از هر قبيل در اين النهار برداشته شد، چون مطالب مربوط به كشور هاي ديگر از هر قبيل در اين 
يق ترجمه چاپ مي شـد مـي تـوان گفـت اسـاس ترجمـه نيـز در        يق ترجمه چاپ مي شـد مـي تـوان گفـت اسـاس ترجمـه نيـز در        يق ترجمه چاپ مي شـد مـي تـوان گفـت اسـاس ترجمـه نيـز در        يق ترجمه چاپ مي شـد مـي تـوان گفـت اسـاس ترجمـه نيـز در        جريده از طرجريده از طرجريده از طرجريده از طر

        ››››٧٧٧٧»‹»‹»‹»‹. . . . همين عهد گذاشته شدهمين عهد گذاشته شدهمين عهد گذاشته شدهمين عهد گذاشته شد
بعد از امير شيرعلي خان پسرش اميـر محمـد يعقـوب خـان بـه امـارت       بعد از امير شيرعلي خان پسرش اميـر محمـد يعقـوب خـان بـه امـارت       بعد از امير شيرعلي خان پسرش اميـر محمـد يعقـوب خـان بـه امـارت       بعد از امير شيرعلي خان پسرش اميـر محمـد يعقـوب خـان بـه امـارت       

را بـا انگليسـيان   را بـا انگليسـيان   را بـا انگليسـيان   را بـا انگليسـيان   › › › › گنـدمك گنـدمك گنـدمك گنـدمك ‹‹‹‹رسيد و در طول چند ماهه پادشاهي خـود معايـده  رسيد و در طول چند ماهه پادشاهي خـود معايـده  رسيد و در طول چند ماهه پادشاهي خـود معايـده  رسيد و در طول چند ماهه پادشاهي خـود معايـده  
        . . . . كرد و از خود لكه ننگي در تاريخ افغانستان به جا ماندكرد و از خود لكه ننگي در تاريخ افغانستان به جا ماندكرد و از خود لكه ننگي در تاريخ افغانستان به جا ماندكرد و از خود لكه ننگي در تاريخ افغانستان به جا ماند    أأأأامضامضامضامض

قتي نوبت بـه اميـر عبـدالرحمن خـان رسـيد همـه چيـز در دو هجـوم         قتي نوبت بـه اميـر عبـدالرحمن خـان رسـيد همـه چيـز در دو هجـوم         قتي نوبت بـه اميـر عبـدالرحمن خـان رسـيد همـه چيـز در دو هجـوم         قتي نوبت بـه اميـر عبـدالرحمن خـان رسـيد همـه چيـز در دو هجـوم         وووو
سياستمدار سياستمدار سياستمدار سياستمدار     وووو    ماهرماهرماهرماهر    و اداره چيو اداره چيو اداره چيو اداره چي    اين سپهدار قابلاين سپهدار قابلاين سپهدار قابلاين سپهدار قابل« « « «     . . . . انگليس از هم پاشيده بودانگليس از هم پاشيده بودانگليس از هم پاشيده بودانگليس از هم پاشيده بود

مخوفي را بروي ارتـش مـنظم و شـبكه هـاي جاسوسـي و      مخوفي را بروي ارتـش مـنظم و شـبكه هـاي جاسوسـي و      مخوفي را بروي ارتـش مـنظم و شـبكه هـاي جاسوسـي و      مخوفي را بروي ارتـش مـنظم و شـبكه هـاي جاسوسـي و          ةةةةادارادارادارادار› › › › ٨٨٨٨»‹»‹»‹»‹سنگدل سنگدل سنگدل سنگدل 
        . . . . كشتار و شكنجه و جنگ و توليد خوف و رعب بنياد نهادكشتار و شكنجه و جنگ و توليد خوف و رعب بنياد نهادكشتار و شكنجه و جنگ و توليد خوف و رعب بنياد نهادكشتار و شكنجه و جنگ و توليد خوف و رعب بنياد نهاد

هيچ نقطه درخشاني در تاريخ اين عهد ديده هيچ نقطه درخشاني در تاريخ اين عهد ديده هيچ نقطه درخشاني در تاريخ اين عهد ديده هيچ نقطه درخشاني در تاريخ اين عهد ديده « « « « نگ نگ نگ نگ و اما در قسمت فرهو اما در قسمت فرهو اما در قسمت فرهو اما در قسمت فره
تعند تعند تعند تعند ««««بي اعتنائي امير در اين زمينه تا جائي بود كه مي توان آن را بي اعتنائي امير در اين زمينه تا جائي بود كه مي توان آن را بي اعتنائي امير در اين زمينه تا جائي بود كه مي توان آن را بي اعتنائي امير در اين زمينه تا جائي بود كه مي توان آن را     . . . . نمي شودنمي شودنمي شودنمي شود

زيرا او خود از تمــدن و فرهنگ زيرا او خود از تمــدن و فرهنگ زيرا او خود از تمــدن و فرهنگ زيرا او خود از تمــدن و فرهنگ     . . . . او در جـلو گيري از فرهنگ ناميداو در جـلو گيري از فرهنگ ناميداو در جـلو گيري از فرهنگ ناميداو در جـلو گيري از فرهنگ ناميد» » » » و تعمدو تعمدو تعمدو تعمد
جديــدجهان آگــاه بود اما يك مكتب نساخت و يك روزنامه تأسيس نكرد در جديــدجهان آگــاه بود اما يك مكتب نساخت و يك روزنامه تأسيس نكرد در جديــدجهان آگــاه بود اما يك مكتب نساخت و يك روزنامه تأسيس نكرد در جديــدجهان آگــاه بود اما يك مكتب نساخت و يك روزنامه تأسيس نكرد در 

فقط چند چاپخانه وارد كرد و چند فقط چند چاپخانه وارد كرد و چند فقط چند چاپخانه وارد كرد و چند فقط چند چاپخانه وارد كرد و چند     . . . . حاليكه افغانستان با هر دو سابقه داشتحاليكه افغانستان با هر دو سابقه داشتحاليكه افغانستان با هر دو سابقه داشتحاليكه افغانستان با هر دو سابقه داشت
كتاب و رساله بر مبناي اطاعت اولواالمر و تحويل دادن ماليات در وقت موعد كتاب و رساله بر مبناي اطاعت اولواالمر و تحويل دادن ماليات در وقت موعد كتاب و رساله بر مبناي اطاعت اولواالمر و تحويل دادن ماليات در وقت موعد كتاب و رساله بر مبناي اطاعت اولواالمر و تحويل دادن ماليات در وقت موعد 

بـر عكـس مطبوعـات و رسـاالت مسـموم      بـر عكـس مطبوعـات و رسـاالت مسـموم      بـر عكـس مطبوعـات و رسـاالت مسـموم      بـر عكـس مطبوعـات و رسـاالت مسـموم          . . . . و چند نظامنامه اداري چاپ نمودو چند نظامنامه اداري چاپ نمودو چند نظامنامه اداري چاپ نمودو چند نظامنامه اداري چاپ نمود
ان مي ريخت و ان مي ريخت و ان مي ريخت و ان مي ريخت و كننده خرافي و اساطيري از هندانگليسي مثل سيل در افغانستكننده خرافي و اساطيري از هندانگليسي مثل سيل در افغانستكننده خرافي و اساطيري از هندانگليسي مثل سيل در افغانستكننده خرافي و اساطيري از هندانگليسي مثل سيل در افغانست

نسل جوان كشور را با رجعت قهقرائي به جانب فالگيري و تاريكي رهنموني نسل جوان كشور را با رجعت قهقرائي به جانب فالگيري و تاريكي رهنموني نسل جوان كشور را با رجعت قهقرائي به جانب فالگيري و تاريكي رهنموني نسل جوان كشور را با رجعت قهقرائي به جانب فالگيري و تاريكي رهنموني 
        ››››٩٩٩٩» ‹» ‹» ‹» ‹. . . . مي نمودمي نمودمي نمودمي نمود

در نزد امامان مسجد ها در نزد امامان مسجد ها در نزد امامان مسجد ها در نزد امامان مسجد ها     كودكان و نوجوانان افغانستان مانند سابقه هاكودكان و نوجوانان افغانستان مانند سابقه هاكودكان و نوجوانان افغانستان مانند سابقه هاكودكان و نوجوانان افغانستان مانند سابقه ها
و يا در بعضي مكتب خانه هاي شخصي از طريق خواندن كتاب هاي مذهبي و و يا در بعضي مكتب خانه هاي شخصي از طريق خواندن كتاب هاي مذهبي و و يا در بعضي مكتب خانه هاي شخصي از طريق خواندن كتاب هاي مذهبي و و يا در بعضي مكتب خانه هاي شخصي از طريق خواندن كتاب هاي مذهبي و 

در خانـه هـا   در خانـه هـا   در خانـه هـا   در خانـه هـا       . . . . خواندن آشنا مي شدندخواندن آشنا مي شدندخواندن آشنا مي شدندخواندن آشنا مي شدندصرف و نحو عربي و غيره به نوشتن و صرف و نحو عربي و غيره به نوشتن و صرف و نحو عربي و غيره به نوشتن و صرف و نحو عربي و غيره به نوشتن و 
اگر يك فرد با سواد بود حافظ و گلستان و بوستان و يوسف ذليخا و شاهنامه اگر يك فرد با سواد بود حافظ و گلستان و بوستان و يوسف ذليخا و شاهنامه اگر يك فرد با سواد بود حافظ و گلستان و بوستان و يوسف ذليخا و شاهنامه اگر يك فرد با سواد بود حافظ و گلستان و بوستان و يوسف ذليخا و شاهنامه 
فردوسي را براي ديگران قرا ئت ميكرد و اگر هيچ باسـوادي نبـود پيـره زنـان     فردوسي را براي ديگران قرا ئت ميكرد و اگر هيچ باسـوادي نبـود پيـره زنـان     فردوسي را براي ديگران قرا ئت ميكرد و اگر هيچ باسـوادي نبـود پيـره زنـان     فردوسي را براي ديگران قرا ئت ميكرد و اگر هيچ باسـوادي نبـود پيـره زنـان     
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و ورقه و گلشاه را از حافظه به ديگران و ورقه و گلشاه را از حافظه به ديگران و ورقه و گلشاه را از حافظه به ديگران و ورقه و گلشاه را از حافظه به ديگران     ،،،،چهار پريچهار پريچهار پريچهار پري    افسانه هاي نيكي و بديافسانه هاي نيكي و بديافسانه هاي نيكي و بديافسانه هاي نيكي و بدي
        . . . . مي شنواندندمي شنواندندمي شنواندندمي شنواندند

    ١٩٠١١٩٠١١٩٠١١٩٠١از مـرگ اميرعبد الـرحمــن خـان پسـرش حبيـب اهللا خـــان      از مـرگ اميرعبد الـرحمــن خـان پسـرش حبيـب اهللا خـــان      از مـرگ اميرعبد الـرحمــن خـان پسـرش حبيـب اهللا خـــان      از مـرگ اميرعبد الـرحمــن خـان پسـرش حبيـب اهللا خـــان          بعدبعدبعدبعد
اما او ديگر نمي توانست افزار تعـذيب و شـكنجه   اما او ديگر نمي توانست افزار تعـذيب و شـكنجه   اما او ديگر نمي توانست افزار تعـذيب و شـكنجه   اما او ديگر نمي توانست افزار تعـذيب و شـكنجه       . . . . به پادشاهي رسيدبه پادشاهي رسيدبه پادشاهي رسيدبه پادشاهي رسيد    ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩ــــ

بقـاي خويشـتن را   بقـاي خويشـتن را   بقـاي خويشـتن را   بقـاي خويشـتن را       ،،،،او بر عكساو بر عكساو بر عكساو بر عكس    . . . . جسمي و روحي را بر ملت جاري نگهداردجسمي و روحي را بر ملت جاري نگهداردجسمي و روحي را بر ملت جاري نگهداردجسمي و روحي را بر ملت جاري نگهدارد
در تحول ديد و براي بـار اول معـارف و فرهنـگ جديـد را بـا تأسـيس اولـين        در تحول ديد و براي بـار اول معـارف و فرهنـگ جديـد را بـا تأسـيس اولـين        در تحول ديد و براي بـار اول معـارف و فرهنـگ جديـد را بـا تأسـيس اولـين        در تحول ديد و براي بـار اول معـارف و فرهنـگ جديـد را بـا تأسـيس اولـين        

        . . . . رسميت بخشيدرسميت بخشيدرسميت بخشيدرسميت بخشيد    ١٩٠٣١٩٠٣١٩٠٣١٩٠٣› › › › بيبيهبيبيهبيبيهبيبيهحححح‹‹‹‹مكتبمكتبمكتبمكتب
بود كه بود كه بود كه بود كه › › › › سراج االخبارسراج االخبارسراج االخبارسراج االخبار‹‹‹‹دومين كارنامه امير حبيب اهللا خان نشر جريده دومين كارنامه امير حبيب اهللا خان نشر جريده دومين كارنامه امير حبيب اهللا خان نشر جريده دومين كارنامه امير حبيب اهللا خان نشر جريده 

تحت سرپرستي مولوي عبدالروف خاكي به نشر رسيد ولي با تحت سرپرستي مولوي عبدالروف خاكي به نشر رسيد ولي با تحت سرپرستي مولوي عبدالروف خاكي به نشر رسيد ولي با تحت سرپرستي مولوي عبدالروف خاكي به نشر رسيد ولي با     ١٩٠٥١٩٠٥١٩٠٥١٩٠٥در سال در سال در سال در سال 
تحـت سـر پرسـتي    تحـت سـر پرسـتي    تحـت سـر پرسـتي    تحـت سـر پرسـتي        ١٩١١١٩١١١٩١١١٩١١اولين شـماره توقيـف گرديـد و بـار ديگـر در سـا ل       اولين شـماره توقيـف گرديـد و بـار ديگـر در سـا ل       اولين شـماره توقيـف گرديـد و بـار ديگـر در سـا ل       اولين شـماره توقيـف گرديـد و بـار ديگـر در سـا ل       

    . . . . آمده بود بدست نشر سپرده شدآمده بود بدست نشر سپرده شدآمده بود بدست نشر سپرده شدآمده بود بدست نشر سپرده شد    تركيه به افغانستانتركيه به افغانستانتركيه به افغانستانتركيه به افغانستان    محمود طرزي كه از تعبيدمحمود طرزي كه از تعبيدمحمود طرزي كه از تعبيدمحمود طرزي كه از تعبيد
چنين بر ميايد كه در آن هنگـام آثـار   چنين بر ميايد كه در آن هنگـام آثـار   چنين بر ميايد كه در آن هنگـام آثـار   چنين بر ميايد كه در آن هنگـام آثـار   ««««    از مقاالت اولين شماره سراج االخباراز مقاالت اولين شماره سراج االخباراز مقاالت اولين شماره سراج االخباراز مقاالت اولين شماره سراج االخبار

بيداري و تجدد و مدنيت اروپا به كابل رسيده و مردم و دربار را تحت تـاثير  بيداري و تجدد و مدنيت اروپا به كابل رسيده و مردم و دربار را تحت تـاثير  بيداري و تجدد و مدنيت اروپا به كابل رسيده و مردم و دربار را تحت تـاثير  بيداري و تجدد و مدنيت اروپا به كابل رسيده و مردم و دربار را تحت تـاثير  
» » » » . . . . قرار داده بود و هم اين مطلع فكر جديد در ادبيات معاصـر افغانسـتان بـود   قرار داده بود و هم اين مطلع فكر جديد در ادبيات معاصـر افغانسـتان بـود   قرار داده بود و هم اين مطلع فكر جديد در ادبيات معاصـر افغانسـتان بـود   قرار داده بود و هم اين مطلع فكر جديد در ادبيات معاصـر افغانسـتان بـود   

››››١٠١٠١٠١٠‹‹‹‹        
    ١٩١٨١٩١٨١٩١٨١٩١٨تا تا تا تا     ١٩١١١٩١١١٩١١١٩١١ر بعد از رفع توقيف براي بار دوم از سال ر بعد از رفع توقيف براي بار دوم از سال ر بعد از رفع توقيف براي بار دوم از سال ر بعد از رفع توقيف براي بار دوم از سال سراج االخباسراج االخباسراج االخباسراج االخبا

ــار در مــاه     تحــت سرپرســتيتحــت سرپرســتيتحــت سرپرســتيتحــت سرپرســتي ــار در مــاه محمــود طـــرزي دو ب ــار در مــاه محمــود طـــرزي دو ب ــار در مــاه محمــود طـــرزي دو ب شــانزده صــفحه بچــاپ  شــانزده صــفحه بچــاپ  شــانزده صــفحه بچــاپ  شــانزده صــفحه بچــاپ      دردردردر    ،،،،محمــود طـــرزي دو ب
هدف سراج االخبار بيداري افكار و شـعور سياسـي و تقويـت زبـان     هدف سراج االخبار بيداري افكار و شـعور سياسـي و تقويـت زبـان     هدف سراج االخبار بيداري افكار و شـعور سياسـي و تقويـت زبـان     هدف سراج االخبار بيداري افكار و شـعور سياسـي و تقويـت زبـان         . . . . ميرسيدميرسيدميرسيدميرسيد

اما نبايـد نگفتـه   اما نبايـد نگفتـه   اما نبايـد نگفتـه   اما نبايـد نگفتـه       ««««    . . . . دري و دادن معلومات از جريانات داخلي و خارجي بوددري و دادن معلومات از جريانات داخلي و خارجي بوددري و دادن معلومات از جريانات داخلي و خارجي بوددري و دادن معلومات از جريانات داخلي و خارجي بود
و جرايــد فارســي ماننــد اختــر و جرايــد فارســي ماننــد اختــر و جرايــد فارســي ماننــد اختــر و جرايــد فارســي ماننــد اختــر     ،،،،عــداد جرايــد هنـــدي تركــيعــداد جرايــد هنـــدي تركــيعــداد جرايــد هنـــدي تركــيعــداد جرايــد هنـــدي تركــيگذشــت كــه يــك تگذشــت كــه يــك تگذشــت كــه يــك تگذشــت كــه يــك ت

حبل المتين كلكته و مطبوعات ايراني بطور مخفي از كتابخانه شاهي حبل المتين كلكته و مطبوعات ايراني بطور مخفي از كتابخانه شاهي حبل المتين كلكته و مطبوعات ايراني بطور مخفي از كتابخانه شاهي حبل المتين كلكته و مطبوعات ايراني بطور مخفي از كتابخانه شاهي     ،،،،استانبولاستانبولاستانبولاستانبول
امـا در تـاريخ مجهـول مانـده كـه از آثـار       امـا در تـاريخ مجهـول مانـده كـه از آثـار       امـا در تـاريخ مجهـول مانـده كـه از آثـار       امـا در تـاريخ مجهـول مانـده كـه از آثـار           . . . . بدست روشنفكران قرار مي گرفتبدست روشنفكران قرار مي گرفتبدست روشنفكران قرار مي گرفتبدست روشنفكران قرار مي گرفت

    ،،،،ايـران نـو  ايـران نـو  ايـران نـو  ايـران نـو      ،،،،صـور اسـرافيل  صـور اسـرافيل  صـور اسـرافيل  صـور اسـرافيل      ،،،،صـبح صـادق  صـبح صـادق  صـبح صـادق  صـبح صـادق      ،،،،از قبيـل نسـيم شـمال   از قبيـل نسـيم شـمال   از قبيـل نسـيم شـمال   از قبيـل نسـيم شـمال       منتشره ايرانيمنتشره ايرانيمنتشره ايرانيمنتشره ايراني
كدام هـا بدسـت روشـنفكران    كدام هـا بدسـت روشـنفكران    كدام هـا بدسـت روشـنفكران    كدام هـا بدسـت روشـنفكران        ،،،،مجلهء بهارمجلهء بهارمجلهء بهارمجلهء بهار    ،،،،مالنصرالدينمالنصرالدينمالنصرالدينمالنصرالدين    ،،،،بهلولبهلولبهلولبهلول    ،،،،ل ايرانل ايرانل ايرانل ايراناستقالاستقالاستقالاستقال

        ))))١١١١١١١١((((»»»». . . . افغاني ميرسيده استافغاني ميرسيده استافغاني ميرسيده استافغاني ميرسيده است
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بر عالوه نشرات گفته شده باال يك تعـداد آثـار محمـود طـرزي ماننـد      بر عالوه نشرات گفته شده باال يك تعـداد آثـار محمـود طـرزي ماننـد      بر عالوه نشرات گفته شده باال يك تعـداد آثـار محمـود طـرزي ماننـد      بر عالوه نشرات گفته شده باال يك تعـداد آثـار محمـود طـرزي ماننـد      
سياحت در زير سياحت در زير سياحت در زير سياحت در زير ‹‹‹‹ترجمه هاي او از آثار ژول ورن نويسنده فرانسوي با عناوين ترجمه هاي او از آثار ژول ورن نويسنده فرانسوي با عناوين ترجمه هاي او از آثار ژول ورن نويسنده فرانسوي با عناوين ترجمه هاي او از آثار ژول ورن نويسنده فرانسوي با عناوين 

ـ سياحت در جو هوا ـ ويا تاليفات او ـ سياحت در جو هوا ـ ويا تاليفات او ـ سياحت در جو هوا ـ ويا تاليفات او ـ سياحت در جو هوا ـ ويا تاليفات او     بحرـ جزيرهء پنهاني ـ سياحت بدور زمينبحرـ جزيرهء پنهاني ـ سياحت بدور زمينبحرـ جزيرهء پنهاني ـ سياحت بدور زمينبحرـ جزيرهء پنهاني ـ سياحت بدور زمين
و ديگر نوشته هايش و ديگر نوشته هايش و ديگر نوشته هايش و ديگر نوشته هايش › › › › كتاب حقوق بين الدولكتاب حقوق بين الدولكتاب حقوق بين الدولكتاب حقوق بين الدول، ، ، ، ››››جنگ روسيه و جاپانجنگ روسيه و جاپانجنگ روسيه و جاپانجنگ روسيه و جاپان‹‹‹‹مانند مانند مانند مانند 

        . . . . مورد استفاده با سواد ها بودمورد استفاده با سواد ها بودمورد استفاده با سواد ها بودمورد استفاده با سواد ها بود
    اما مهمترين اثر تاريخي كه زير نظر اميـر حبيـب اهللا خـان تـدوين شـد     اما مهمترين اثر تاريخي كه زير نظر اميـر حبيـب اهللا خـان تـدوين شـد     اما مهمترين اثر تاريخي كه زير نظر اميـر حبيـب اهللا خـان تـدوين شـد     اما مهمترين اثر تاريخي كه زير نظر اميـر حبيـب اهللا خـان تـدوين شـد     

        . . . . سراج التواريخ است كه در معرفي افغانستان نوين كوشيده استسراج التواريخ است كه در معرفي افغانستان نوين كوشيده استسراج التواريخ است كه در معرفي افغانستان نوين كوشيده استسراج التواريخ است كه در معرفي افغانستان نوين كوشيده است
اميــر حبيــب اهللا بــه مشــروطه تــن در نــداد و پــي اســتقالل كامــل  اميــر حبيــب اهللا بــه مشــروطه تــن در نــداد و پــي اســتقالل كامــل  اميــر حبيــب اهللا بــه مشــروطه تــن در نــداد و پــي اســتقالل كامــل  اميــر حبيــب اهللا بــه مشــروطه تــن در نــداد و پــي اســتقالل كامــل  چــون چــون چــون چــون 

توسط فرد ناشناسي به قتـل رسـيد و پسـرش    توسط فرد ناشناسي به قتـل رسـيد و پسـرش    توسط فرد ناشناسي به قتـل رسـيد و پسـرش    توسط فرد ناشناسي به قتـل رسـيد و پسـرش        ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩افغانستان نرفت در سال افغانستان نرفت در سال افغانستان نرفت در سال افغانستان نرفت در سال 
        ››››١٢١٢١٢١٢‹‹‹‹امان اهللا جوان پادشاه افغانستان شـدامان اهللا جوان پادشاه افغانستان شـدامان اهللا جوان پادشاه افغانستان شـدامان اهللا جوان پادشاه افغانستان شـد

    ،،،،بعد از جنگ دوماهه با انگليس و تحصـيل اسـتقالل كامـل افغانسـتان    بعد از جنگ دوماهه با انگليس و تحصـيل اسـتقالل كامـل افغانسـتان    بعد از جنگ دوماهه با انگليس و تحصـيل اسـتقالل كامـل افغانسـتان    بعد از جنگ دوماهه با انگليس و تحصـيل اسـتقالل كامـل افغانسـتان    
دهـها قانون ديگر تدوين گرديد كه دهـها قانون ديگر تدوين گرديد كه دهـها قانون ديگر تدوين گرديد كه دهـها قانون ديگر تدوين گرديد كه براي باراول در افغانستان قانون اساسي و براي باراول در افغانستان قانون اساسي و براي باراول در افغانستان قانون اساسي و براي باراول در افغانستان قانون اساسي و 

امـا در هـر حـال زبـان دري زبـان دوايـر       امـا در هـر حـال زبـان دري زبـان دوايـر       امـا در هـر حـال زبـان دري زبـان دوايـر       امـا در هـر حـال زبـان دري زبـان دوايـر       ، ، ، ، در آن اززبان رسمي ذكر نرفته بـود در آن اززبان رسمي ذكر نرفته بـود در آن اززبان رسمي ذكر نرفته بـود در آن اززبان رسمي ذكر نرفته بـود 
رسمي و تجارت و سياست بـود و بـراي زبـان پشـتو نيـز پروگـرام اصـالحاتي        رسمي و تجارت و سياست بـود و بـراي زبـان پشـتو نيـز پروگـرام اصـالحاتي        رسمي و تجارت و سياست بـود و بـراي زبـان پشـتو نيـز پروگـرام اصـالحاتي        رسمي و تجارت و سياست بـود و بـراي زبـان پشـتو نيـز پروگـرام اصـالحاتي        

        . . . . رويدست گرفته شدرويدست گرفته شدرويدست گرفته شدرويدست گرفته شد
در سفر بـه ايـران كـه    در سفر بـه ايـران كـه    در سفر بـه ايـران كـه    در سفر بـه ايـران كـه    « « « «  شاه امان اهللا به زنان افغانستان حق آزادي دادشاه امان اهللا به زنان افغانستان حق آزادي دادشاه امان اهللا به زنان افغانستان حق آزادي دادشاه امان اهللا به زنان افغانستان حق آزادي داد

ظـاهر شـدن ملكـه افغانسـتان     ظـاهر شـدن ملكـه افغانسـتان     ظـاهر شـدن ملكـه افغانسـتان     ظـاهر شـدن ملكـه افغانسـتان         ،،،،مه رفع حجاب نسوان رويدست نبودمه رفع حجاب نسوان رويدست نبودمه رفع حجاب نسوان رويدست نبودمه رفع حجاب نسوان رويدست نبودهنوز بر ناهنوز بر ناهنوز بر ناهنوز بر نا
بدون حجاب عكس العمل منفي توليد كرد و مالقات شاه امان اهللا با رضاشاه بدون حجاب عكس العمل منفي توليد كرد و مالقات شاه امان اهللا با رضاشاه بدون حجاب عكس العمل منفي توليد كرد و مالقات شاه امان اهللا با رضاشاه بدون حجاب عكس العمل منفي توليد كرد و مالقات شاه امان اهللا با رضاشاه 

        ››››١٣١٣١٣١٣» ‹» ‹» ‹» ‹. . . . رسمي و عاري از صميميت و گرمي و احساسات بودرسمي و عاري از صميميت و گرمي و احساسات بودرسمي و عاري از صميميت و گرمي و احساسات بودرسمي و عاري از صميميت و گرمي و احساسات بود
در كابل چند مكتب عالي اماني و مكتب امانيه و دهها مكتب ابتدائيـه  در كابل چند مكتب عالي اماني و مكتب امانيه و دهها مكتب ابتدائيـه  در كابل چند مكتب عالي اماني و مكتب امانيه و دهها مكتب ابتدائيـه  در كابل چند مكتب عالي اماني و مكتب امانيه و دهها مكتب ابتدائيـه  

بجاي جـــريده سـراج االخـــبار عهـدامير     بجاي جـــريده سـراج االخـــبار عهـدامير     بجاي جـــريده سـراج االخـــبار عهـدامير     بجاي جـــريده سـراج االخـــبار عهـدامير         . . . . تا سيس شدتا سيس شدتا سيس شدتا سيس شد    در واليات افغانستاندر واليات افغانستاندر واليات افغانستاندر واليات افغانستان
به حيث جريده رسمي و دولتي انتشار مي به حيث جريده رسمي و دولتي انتشار مي به حيث جريده رسمي و دولتي انتشار مي به حيث جريده رسمي و دولتي انتشار مي » » » » امان افغانامان افغانامان افغانامان افغان««««حبيب اهللا خان جريدهءحبيب اهللا خان جريدهءحبيب اهللا خان جريدهءحبيب اهللا خان جريدهء

سي سي سي سي أأأأبود بتبود بتبود بتبود بت    را مجاز شمردهرا مجاز شمردهرا مجاز شمردهرا مجاز شمرده    بيانبيانبيانبيان    قلم وقلم وقلم وقلم و    چون قانون اساسي آزادي هايچون قانون اساسي آزادي هايچون قانون اساسي آزادي هايچون قانون اساسي آزادي هاي    . . . . يافتيافتيافتيافت
اخبـار انـيس بـه سـر محـرري      اخبـار انـيس بـه سـر محـرري      اخبـار انـيس بـه سـر محـرري      اخبـار انـيس بـه سـر محـرري      « « « « ::::از آن يك تعــداد اخبار و جــرايد مـلي ماننداز آن يك تعــداد اخبار و جــرايد مـلي ماننداز آن يك تعــداد اخبار و جــرايد مـلي ماننداز آن يك تعــداد اخبار و جــرايد مـلي مانند

به سر پرستي پاينده محمد فرحت و نيـز  به سر پرستي پاينده محمد فرحت و نيـز  به سر پرستي پاينده محمد فرحت و نيـز  به سر پرستي پاينده محمد فرحت و نيـز  » » » » افغانافغانافغانافغان««««و جريده و جريده و جريده و جريده » » » » الم محي الدينالم محي الدينالم محي الدينالم محي الدينغغغغ
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به مـديريت فـيض   به مـديريت فـيض   به مـديريت فـيض   به مـديريت فـيض   » » » » پشتون ژغپشتون ژغپشتون ژغپشتون ژغ««««و و و و     ،،،،به امتياز احمد راتببه امتياز احمد راتببه امتياز احمد راتببه امتياز احمد راتب» » » » نسيم سحرنسيم سحرنسيم سحرنسيم سحر««««جرايد جرايد جرايد جرايد 
به مسؤليت محمد نوروز خان به نشرات آغاز به مسؤليت محمد نوروز خان به نشرات آغاز به مسؤليت محمد نوروز خان به نشرات آغاز به مسؤليت محمد نوروز خان به نشرات آغاز » » » » نوروزنوروزنوروزنوروز« « « « محمد ناصري و جريدهمحمد ناصري و جريدهمحمد ناصري و جريدهمحمد ناصري و جريده

ر نمود و بجاي ر نمود و بجاي ر نمود و بجاي ر نمود و بجاي ناگفته نبايد گذاشت كه كالم منظوم نيز تا حدودي تغييناگفته نبايد گذاشت كه كالم منظوم نيز تا حدودي تغييناگفته نبايد گذاشت كه كالم منظوم نيز تا حدودي تغييناگفته نبايد گذاشت كه كالم منظوم نيز تا حدودي تغيي    . . . . نمودندنمودندنمودندنمودند
    ،،،،غلو در وصف شمع و شاهد و شراب در قالب همان عـروض و قـوافي قـديم   غلو در وصف شمع و شاهد و شراب در قالب همان عـروض و قـوافي قـديم   غلو در وصف شمع و شاهد و شراب در قالب همان عـروض و قـوافي قـديم   غلو در وصف شمع و شاهد و شراب در قالب همان عـروض و قـوافي قـديم   

        . . . . مضمون و معاني جديد اجتماعي و سياسي و ملي ريخته مي شدمضمون و معاني جديد اجتماعي و سياسي و ملي ريخته مي شدمضمون و معاني جديد اجتماعي و سياسي و ملي ريخته مي شدمضمون و معاني جديد اجتماعي و سياسي و ملي ريخته مي شد
و مكتــب طــب و مكتــب طــب و مكتــب طــب و مكتــب طــب     ،،،،»»»»اعداديــه امــانياعداديــه امــانياعداديــه امــانياعداديــه امــاني««««تأســيس اولــين هســته دانشــگاه بنــام تأســيس اولــين هســته دانشــگاه بنــام تأســيس اولــين هســته دانشــگاه بنــام تأســيس اولــين هســته دانشــگاه بنــام 

مكتب دختران و مكتب هاي زبان هاي تركي و فرانسـوي و جرمنـي   مكتب دختران و مكتب هاي زبان هاي تركي و فرانسـوي و جرمنـي   مكتب دختران و مكتب هاي زبان هاي تركي و فرانسـوي و جرمنـي   مكتب دختران و مكتب هاي زبان هاي تركي و فرانسـوي و جرمنـي       ،،،،عصريعصريعصريعصري
زني بود كه راه فراگيري علوم و ادبيات غربي را در افغانستان باز زني بود كه راه فراگيري علوم و ادبيات غربي را در افغانستان باز زني بود كه راه فراگيري علوم و ادبيات غربي را در افغانستان باز زني بود كه راه فراگيري علوم و ادبيات غربي را در افغانستان باز نخستين رونخستين رونخستين رونخستين رو

        . . . . نمودنمودنمودنمود
    ةةةةجريـد جريـد جريـد جريـد ««««اما حبيب اهللا كلكاني بعـد از خلـع شـاه امـان اهللا بـه اسـتثناي       اما حبيب اهللا كلكاني بعـد از خلـع شـاه امـان اهللا بـه اسـتثناي       اما حبيب اهللا كلكاني بعـد از خلـع شـاه امـان اهللا بـه اسـتثناي       اما حبيب اهللا كلكاني بعـد از خلـع شـاه امـان اهللا بـه اسـتثناي       

كه خودش آنرا تأسيس نمود بقيـه بـاب فرهنـگ و جريـده و     كه خودش آنرا تأسيس نمود بقيـه بـاب فرهنـگ و جريـده و     كه خودش آنرا تأسيس نمود بقيـه بـاب فرهنـگ و جريـده و     كه خودش آنرا تأسيس نمود بقيـه بـاب فرهنـگ و جريـده و     » » » » حبيب االسالمحبيب االسالمحبيب االسالمحبيب االسالم
يـك  يـك  يـك  يـك      حبيب اهللا كلكاني يك پادشاه خـوب نبـود ولـي   حبيب اهللا كلكاني يك پادشاه خـوب نبـود ولـي   حبيب اهللا كلكاني يك پادشاه خـوب نبـود ولـي   حبيب اهللا كلكاني يك پادشاه خـوب نبـود ولـي       . . . . مكتب را مسدود نمودمكتب را مسدود نمودمكتب را مسدود نمودمكتب را مسدود نمود

        . . . . نشان زن ماهر و يك جوانمرد خوب بودنشان زن ماهر و يك جوانمرد خوب بودنشان زن ماهر و يك جوانمرد خوب بودنشان زن ماهر و يك جوانمرد خوب بود
به پاشاهي نه ماهه امير حبيب اهللا به پاشاهي نه ماهه امير حبيب اهللا به پاشاهي نه ماهه امير حبيب اهللا به پاشاهي نه ماهه امير حبيب اهللا     ١٩٢٩١٩٢٩١٩٢٩١٩٢٩اكتوبر اكتوبر اكتوبر اكتوبر     ٥٥٥٥محمد نادر خان در محمد نادر خان در محمد نادر خان در محمد نادر خان در 

توشـيح  توشـيح  توشـيح  توشـيح      ١٩٣١١٩٣١١٩٣١١٩٣١اكتـوبر  اكتـوبر  اكتـوبر  اكتـوبر      ٣١٣١٣١٣١كلكاني پايان بخشيد و دومين قانون اساسي را در كلكاني پايان بخشيد و دومين قانون اساسي را در كلكاني پايان بخشيد و دومين قانون اساسي را در كلكاني پايان بخشيد و دومين قانون اساسي را در 
و نـه در عهـد   و نـه در عهـد   و نـه در عهـد   و نـه در عهـد   در قانون اساسـي آ زادي هـاي مـروج صـراحت نداشـت     در قانون اساسـي آ زادي هـاي مـروج صـراحت نداشـت     در قانون اساسـي آ زادي هـاي مـروج صـراحت نداشـت     در قانون اساسـي آ زادي هـاي مـروج صـراحت نداشـت         . . . . نمودنمودنمودنمود

به جرايـد ملـي اجـازه انتشـار     به جرايـد ملـي اجـازه انتشـار     به جرايـد ملـي اجـازه انتشـار     به جرايـد ملـي اجـازه انتشـار         . . . . پارلماني تحقق يافتپارلماني تحقق يافتپارلماني تحقق يافتپارلماني تحقق يافتو انتخابات آزاد و انتخابات آزاد و انتخابات آزاد و انتخابات آزاد كوتاي اكوتاي اكوتاي اكوتاي ا
بعد از زنداني شدي صاحب امتياز آن به جريدهء بعد از زنداني شدي صاحب امتياز آن به جريدهء بعد از زنداني شدي صاحب امتياز آن به جريدهء بعد از زنداني شدي صاحب امتياز آن به جريدهء » » » » انيسانيسانيسانيس««««و جريده و جريده و جريده و جريده     داده نه شدداده نه شدداده نه شدداده نه شد

        . . . . دولتي مبدل گرديددولتي مبدل گرديددولتي مبدل گرديددولتي مبدل گرديد
تأسـيس گرديـد و در   تأسـيس گرديـد و در   تأسـيس گرديـد و در   تأسـيس گرديـد و در   › › › › ١٣١٠١٣١٠١٣١٠١٣١٠‹‹‹‹اما در عهد نادر شاه اولين انجمـن ادبـي  اما در عهد نادر شاه اولين انجمـن ادبـي  اما در عهد نادر شاه اولين انجمـن ادبـي  اما در عهد نادر شاه اولين انجمـن ادبـي  

آمـده  آمـده  آمـده  آمـده      ا نجمن كه در اولين شماره مجله كابـل بـه نشـر رسـيده چنـين     ا نجمن كه در اولين شماره مجله كابـل بـه نشـر رسـيده چنـين     ا نجمن كه در اولين شماره مجله كابـل بـه نشـر رسـيده چنـين     ا نجمن كه در اولين شماره مجله كابـل بـه نشـر رسـيده چنـين         مرامنامهمرامنامهمرامنامهمرامنامه
و اسـلوب ـ تثبيـت اصـول تنقـيط و اعجـام ـ وضـع         و اسـلوب ـ تثبيـت اصـول تنقـيط و اعجـام ـ وضـع         و اسـلوب ـ تثبيـت اصـول تنقـيط و اعجـام ـ وضـع         و اسـلوب ـ تثبيـت اصـول تنقـيط و اعجـام ـ وضـع             أأأأو انشـ و انشـ و انشـ و انشـ     توحيد امألتوحيد امألتوحيد امألتوحيد امأل« « « « ::::استاستاستاست

توحيد اصطالعات علمي ـ مراوده و مكاتبه بـا ادبـا و صـاحبان ذوق ادبـي در      توحيد اصطالعات علمي ـ مراوده و مكاتبه بـا ادبـا و صـاحبان ذوق ادبـي در      توحيد اصطالعات علمي ـ مراوده و مكاتبه بـا ادبـا و صـاحبان ذوق ادبـي در      توحيد اصطالعات علمي ـ مراوده و مكاتبه بـا ادبـا و صـاحبان ذوق ادبـي در      
        › › › › ١٤١٤١٤١٤»‹»‹»‹»‹. . . . . . . . . . . . . . . . داخل و خارج كشورداخل و خارج كشورداخل و خارج كشورداخل و خارج كشور
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در پرورش و در پرورش و در پرورش و در پرورش و « « « «     ١٣٢٧١٣٢٧١٣٢٧١٣٢٧همچنان تأسيس انجمن دايره المعارف در سال همچنان تأسيس انجمن دايره المعارف در سال همچنان تأسيس انجمن دايره المعارف در سال همچنان تأسيس انجمن دايره المعارف در سال 
چندان پر ارزش و ستودني است كه هر گز چندان پر ارزش و ستودني است كه هر گز چندان پر ارزش و ستودني است كه هر گز چندان پر ارزش و ستودني است كه هر گز خاصه نثر علمي خاصه نثر علمي خاصه نثر علمي خاصه نثر علمي     ،،،،تكامل نثر دريتكامل نثر دريتكامل نثر دريتكامل نثر دري

        ››››١٥١٥١٥١٥» ‹» ‹» ‹» ‹. . . . فراموش نتواند شدفراموش نتواند شدفراموش نتواند شدفراموش نتواند شد
    ١٩٣٣١٩٣٣١٩٣٣١٩٣٣بعد از قتل محمد نادر خان پسرش محمد ظاهر خـان در سـال   بعد از قتل محمد نادر خان پسرش محمد ظاهر خـان در سـال   بعد از قتل محمد نادر خان پسرش محمد ظاهر خـان در سـال   بعد از قتل محمد نادر خان پسرش محمد ظاهر خـان در سـال   

چون محمد هاشم خان هنـوز نخسـت   چون محمد هاشم خان هنـوز نخسـت   چون محمد هاشم خان هنـوز نخسـت   چون محمد هاشم خان هنـوز نخسـت       . . . . سال داشت به پادشاهي رسيدسال داشت به پادشاهي رسيدسال داشت به پادشاهي رسيدسال داشت به پادشاهي رسيد    ١٩١٩١٩١٩كه كه كه كه 
        . . . . وزير بود اختيار امور لشكري و كشوري را در دست خود گرفتوزير بود اختيار امور لشكري و كشوري را در دست خود گرفتوزير بود اختيار امور لشكري و كشوري را در دست خود گرفتوزير بود اختيار امور لشكري و كشوري را در دست خود گرفت

ريه و انتقا د و حركت سياسـي آزاد بـه كيفـر    ريه و انتقا د و حركت سياسـي آزاد بـه كيفـر    ريه و انتقا د و حركت سياسـي آزاد بـه كيفـر    ريه و انتقا د و حركت سياسـي آزاد بـه كيفـر    در اين دوره هر گونه نشدر اين دوره هر گونه نشدر اين دوره هر گونه نشدر اين دوره هر گونه نش
در سكوتي كه همه جا را فرا گرفتـه بـود بـا سـوادان     در سكوتي كه همه جا را فرا گرفتـه بـود بـا سـوادان     در سكوتي كه همه جا را فرا گرفتـه بـود بـا سـوادان     در سكوتي كه همه جا را فرا گرفتـه بـود بـا سـوادان     « « « «     . . . . شديد روبرو مي شدشديد روبرو مي شدشديد روبرو مي شدشديد روبرو مي شد

جمعـي ديگـر اوقـات    جمعـي ديگـر اوقـات    جمعـي ديگـر اوقـات    جمعـي ديگـر اوقـات        . . . . و شاهنامه را در بين خانه ها ميخواندندو شاهنامه را در بين خانه ها ميخواندندو شاهنامه را در بين خانه ها ميخواندندو شاهنامه را در بين خانه ها ميخواندند    ،،،،كليله و دمنهكليله و دمنهكليله و دمنهكليله و دمنه
ورقـه و گلشـاه و غيـره مـي     ورقـه و گلشـاه و غيـره مـي     ورقـه و گلشـاه و غيـره مـي     ورقـه و گلشـاه و غيـره مـي         ،،،،يوسـف و زليخـا  يوسـف و زليخـا  يوسـف و زليخـا  يوسـف و زليخـا      ،،،،شبانه را با قرائت اشعار حافظشبانه را با قرائت اشعار حافظشبانه را با قرائت اشعار حافظشبانه را با قرائت اشعار حافظ

ردان سياسي و طرفداران شاه امان اهللا زمزمه هاي سياسي را در ردان سياسي و طرفداران شاه امان اهللا زمزمه هاي سياسي را در ردان سياسي و طرفداران شاه امان اهللا زمزمه هاي سياسي را در ردان سياسي و طرفداران شاه امان اهللا زمزمه هاي سياسي را در گذشتاندند، مگذشتاندند، مگذشتاندند، مگذشتاندند، م
        ››››١٦١٦١٦١٦    » ‹» ‹» ‹» ‹    . . . . خفا و در حلقه هاي بسيار كوچك سر مي دادندخفا و در حلقه هاي بسيار كوچك سر مي دادندخفا و در حلقه هاي بسيار كوچك سر مي دادندخفا و در حلقه هاي بسيار كوچك سر مي دادند

اما وقتي مبارزات آزاديخواهي نيم قـاره هنـد بـه اوج رسـيد و آفتـاب      اما وقتي مبارزات آزاديخواهي نيم قـاره هنـد بـه اوج رسـيد و آفتـاب      اما وقتي مبارزات آزاديخواهي نيم قـاره هنـد بـه اوج رسـيد و آفتـاب      اما وقتي مبارزات آزاديخواهي نيم قـاره هنـد بـه اوج رسـيد و آفتـاب      
امپراتوري برتانيه رو به غروب نهاد محمد هاشم خان گوشه گير شد و بجايش امپراتوري برتانيه رو به غروب نهاد محمد هاشم خان گوشه گير شد و بجايش امپراتوري برتانيه رو به غروب نهاد محمد هاشم خان گوشه گير شد و بجايش امپراتوري برتانيه رو به غروب نهاد محمد هاشم خان گوشه گير شد و بجايش 

به حيث نخست وزير افغانستان مقرر به حيث نخست وزير افغانستان مقرر به حيث نخست وزير افغانستان مقرر به حيث نخست وزير افغانستان مقرر     ١٩٤٦١٩٤٦١٩٤٦١٩٤٦خان در سال خان در سال خان در سال خان در سال     برادر او شاه محمودبرادر او شاه محمودبرادر او شاه محمودبرادر او شاه محمود
    ،،،،شاه محمود خان در رابطه با اوضاع منطقه و نيز بخاطر جبران مافاتشاه محمود خان در رابطه با اوضاع منطقه و نيز بخاطر جبران مافاتشاه محمود خان در رابطه با اوضاع منطقه و نيز بخاطر جبران مافاتشاه محمود خان در رابطه با اوضاع منطقه و نيز بخاطر جبران مافات. . . . گرديدگرديدگرديدگرديد

قانون جديد مطبوعات را جاري نمود كه بـه تأسـي از آن   قانون جديد مطبوعات را جاري نمود كه بـه تأسـي از آن   قانون جديد مطبوعات را جاري نمود كه بـه تأسـي از آن   قانون جديد مطبوعات را جاري نمود كه بـه تأسـي از آن       ،،،،١٩٥١١٩٥١١٩٥١١٩٥١در جنوري در جنوري در جنوري در جنوري 
در كابل و در كابل و در كابل و در كابل و » » » » آئينهآئينهآئينهآئينه« « « « و و و و » » » » نيالبنيالبنيالبنيالب««««    »»»»انگارانگارانگارانگار» «» «» «» «ولسولسولسولس» «» «» «» «نداي خلقنداي خلقنداي خلقنداي خلق» «» «» «» «وطنوطنوطنوطن««««جرايد جرايد جرايد جرايد 
        . . . . در ميمنه به نشرات آغاز نمودنددر ميمنه به نشرات آغاز نمودنددر ميمنه به نشرات آغاز نمودنددر ميمنه به نشرات آغاز نمودند» » » » اتوماتوماتوماتوم««««جريده جريده جريده جريده 

حــزب ويـش  حــزب ويـش  حــزب ويـش  حــزب ويـش  « « « « پا بپاي تأسيس جرايد آزاد يا شايد كمي پيش از آن پا بپاي تأسيس جرايد آزاد يا شايد كمي پيش از آن پا بپاي تأسيس جرايد آزاد يا شايد كمي پيش از آن پا بپاي تأسيس جرايد آزاد يا شايد كمي پيش از آن 
    . . . . بنيانگـذاري شـد  بنيانگـذاري شـد  بنيانگـذاري شـد  بنيانگـذاري شـد  » » » » حـزب خلـق  حـزب خلـق  حـزب خلـق  حـزب خلـق  « « « « و و و و » » » » حـزب وطـن  حـزب وطـن  حـزب وطـن  حـزب وطـن  › « › « › « › « جوانان بيدارجوانان بيدارجوانان بيدارجوانان بيدار» ‹» ‹» ‹» ‹زلميانزلميانزلميانزلميان

به زبان دري و با احساسات تند و تابنده دولت را مـي  به زبان دري و با احساسات تند و تابنده دولت را مـي  به زبان دري و با احساسات تند و تابنده دولت را مـي  به زبان دري و با احساسات تند و تابنده دولت را مـي  » » » » نداي خلقنداي خلقنداي خلقنداي خلق« « « « جريده جريده جريده جريده 
اما جريده وطن كه به زبـان دري نشـر   اما جريده وطن كه به زبـان دري نشـر   اما جريده وطن كه به زبـان دري نشـر   اما جريده وطن كه به زبـان دري نشـر       ،،،،مودمودمودمودرماند و مردم را بخود جلب مي نرماند و مردم را بخود جلب مي نرماند و مردم را بخود جلب مي نرماند و مردم را بخود جلب مي ن

        . . . . بودبودبودبود) ) ) ) معتدل و استدالليمعتدل و استدالليمعتدل و استدالليمعتدل و استداللي((((    مي گرديد از لحاظ سياسيمي گرديد از لحاظ سياسيمي گرديد از لحاظ سياسيمي گرديد از لحاظ سياسي
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و و و و     ،،،،شعر خوانيشعر خوانيشعر خوانيشعر خواني    ،،،،در فضاي آزاد آنوقت ـ كه دير نپائيد ـ مقاله نويسي  در فضاي آزاد آنوقت ـ كه دير نپائيد ـ مقاله نويسي  در فضاي آزاد آنوقت ـ كه دير نپائيد ـ مقاله نويسي  در فضاي آزاد آنوقت ـ كه دير نپائيد ـ مقاله نويسي  « « « « 
مطالعه آثار داخلي و خارجي بالنسبه فزوني يافت و اولين كتابفروشي شخصي مطالعه آثار داخلي و خارجي بالنسبه فزوني يافت و اولين كتابفروشي شخصي مطالعه آثار داخلي و خارجي بالنسبه فزوني يافت و اولين كتابفروشي شخصي مطالعه آثار داخلي و خارجي بالنسبه فزوني يافت و اولين كتابفروشي شخصي 

كتابهاي كتابهاي كتابهاي كتابهاي . . . . زار هاي كابل افتتاح گرديدزار هاي كابل افتتاح گرديدزار هاي كابل افتتاح گرديدزار هاي كابل افتتاح گرديددر يكي از بادر يكي از بادر يكي از بادر يكي از با» » » » يزدان پرست ايرانييزدان پرست ايرانييزدان پرست ايرانييزدان پرست ايراني««««بنام بنام بنام بنام 
: : : : كه به ميل روشنفكران و روحيه آزاديخواهي آنزمان برابر بود عبـارت انـد از  كه به ميل روشنفكران و روحيه آزاديخواهي آنزمان برابر بود عبـارت انـد از  كه به ميل روشنفكران و روحيه آزاديخواهي آنزمان برابر بود عبـارت انـد از  كه به ميل روشنفكران و روحيه آزاديخواهي آنزمان برابر بود عبـارت انـد از  

آثار حكيم الهي ـ تاريخ مشـروطه ايـران ـ تـاريخ انقـالب كبيـر فرانسـه ـ روح          آثار حكيم الهي ـ تاريخ مشـروطه ايـران ـ تـاريخ انقـالب كبيـر فرانسـه ـ روح          آثار حكيم الهي ـ تاريخ مشـروطه ايـران ـ تـاريخ انقـالب كبيـر فرانسـه ـ روح          آثار حكيم الهي ـ تاريخ مشـروطه ايـران ـ تـاريخ انقـالب كبيـر فرانسـه ـ روح          
آثار دهخدا ـ آثار دهخدا ـ آثار دهخدا ـ آثار دهخدا ـ         القوانين منتسكيو ـ تاريخ علوم ـ آثار سيد محمد علي جمالزاده ـالقوانين منتسكيو ـ تاريخ علوم ـ آثار سيد محمد علي جمالزاده ـالقوانين منتسكيو ـ تاريخ علوم ـ آثار سيد محمد علي جمالزاده ـالقوانين منتسكيو ـ تاريخ علوم ـ آثار سيد محمد علي جمالزاده ـ

ادق هدايت ـ آ ثار صادق چوبك ـ آ ثـار كسـروي ـ صـور اسـرافيل ـ         ادق هدايت ـ آ ثار صادق چوبك ـ آ ثـار كسـروي ـ صـور اسـرافيل ـ         ادق هدايت ـ آ ثار صادق چوبك ـ آ ثـار كسـروي ـ صـور اسـرافيل ـ         ادق هدايت ـ آ ثار صادق چوبك ـ آ ثـار كسـروي ـ صـور اسـرافيل ـ         آ ثار صآ ثار صآ ثار صآ ثار ص
دموكراسي آمريكا ـ كليات عشقي ـ كليــات عــارف قزويني ـ پروين اعتصامي دموكراسي آمريكا ـ كليات عشقي ـ كليــات عــارف قزويني ـ پروين اعتصامي دموكراسي آمريكا ـ كليات عشقي ـ كليــات عــارف قزويني ـ پروين اعتصامي دموكراسي آمريكا ـ كليات عشقي ـ كليــات عــارف قزويني ـ پروين اعتصامي 
ـ آ ثار استفن سوايگ آلماني ـ جريده نسيم شمال ـ جريده نوروز ـ جرايد دوره ـ آ ثار استفن سوايگ آلماني ـ جريده نسيم شمال ـ جريده نوروز ـ جرايد دوره ـ آ ثار استفن سوايگ آلماني ـ جريده نسيم شمال ـ جريده نوروز ـ جرايد دوره ـ آ ثار استفن سوايگ آلماني ـ جريده نسيم شمال ـ جريده نوروز ـ جرايد دوره 

» » » » . . . . . . . . . . . . . . . . و غيـره و غيـره و غيـره و غيـره     شاه امان اهللا ـ سراج اال خبار ـ آ ثار و مقاالت محمود طرزي  شاه امان اهللا ـ سراج اال خبار ـ آ ثار و مقاالت محمود طرزي  شاه امان اهللا ـ سراج اال خبار ـ آ ثار و مقاالت محمود طرزي  شاه امان اهللا ـ سراج اال خبار ـ آ ثار و مقاالت محمود طرزي  
››››١٧١٧١٧١٧‹‹‹‹            

در طول تقريبا دهسال نخست وزيري محمـد داود كـه همزمـان بـا آن     در طول تقريبا دهسال نخست وزيري محمـد داود كـه همزمـان بـا آن     در طول تقريبا دهسال نخست وزيري محمـد داود كـه همزمـان بـا آن     در طول تقريبا دهسال نخست وزيري محمـد داود كـه همزمـان بـا آن     
دوستي با شوروي آغاز گرديد همه آزادي ها و مطبوعـات ملـي ممنـوع قـرار     دوستي با شوروي آغاز گرديد همه آزادي ها و مطبوعـات ملـي ممنـوع قـرار     دوستي با شوروي آغاز گرديد همه آزادي ها و مطبوعـات ملـي ممنـوع قـرار     دوستي با شوروي آغاز گرديد همه آزادي ها و مطبوعـات ملـي ممنـوع قـرار     
داده شد و فقط براي بار دوم حجاب از روي زنها بر داشـته شـد كـه در بـاره     داده شد و فقط براي بار دوم حجاب از روي زنها بر داشـته شـد كـه در بـاره     داده شد و فقط براي بار دوم حجاب از روي زنها بر داشـته شـد كـه در بـاره     داده شد و فقط براي بار دوم حجاب از روي زنها بر داشـته شـد كـه در بـاره     

        . . . . تحول زبان دري بسوي فالح نمي توان سخن كردتحول زبان دري بسوي فالح نمي توان سخن كردتحول زبان دري بسوي فالح نمي توان سخن كردتحول زبان دري بسوي فالح نمي توان سخن كرد
قانون اساسي قانون اساسي قانون اساسي قانون اساسي     ١٩٦٤١٩٦٤١٩٦٤١٩٦٤در اول اكتوبر در اول اكتوبر در اول اكتوبر در اول اكتوبر     ١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣د از استعفاي محمد داود د از استعفاي محمد داود د از استعفاي محمد داود د از استعفاي محمد داود بعبعبعبع

جديدي كه در آن اعضاي خانواده سلطنتي از مقام هاي صدارت و وزارت و جديدي كه در آن اعضاي خانواده سلطنتي از مقام هاي صدارت و وزارت و جديدي كه در آن اعضاي خانواده سلطنتي از مقام هاي صدارت و وزارت و جديدي كه در آن اعضاي خانواده سلطنتي از مقام هاي صدارت و وزارت و 
        . . . . توشيح و نافذ گرديدتوشيح و نافذ گرديدتوشيح و نافذ گرديدتوشيح و نافذ گرديد    ،،،،وكالت ممنوع شده بودوكالت ممنوع شده بودوكالت ممنوع شده بودوكالت ممنوع شده بود

جريده ملي و آزاد كه به سازمانهاي سياسي يـا بـه حلقـه    جريده ملي و آزاد كه به سازمانهاي سياسي يـا بـه حلقـه    جريده ملي و آزاد كه به سازمانهاي سياسي يـا بـه حلقـه    جريده ملي و آزاد كه به سازمانهاي سياسي يـا بـه حلقـه        ٢٤٢٤٢٤٢٤بنابر آن بنابر آن بنابر آن بنابر آن 
ــه افــراد متعلــق   ــا ب ــه افــراد متعلــق  هــاي كوچــك و ي ــا ب ــه افــراد متعلــق  هــاي كوچــك و ي ــا ب ــه افــراد متعلــق  هــاي كوچــك و ي ــا ب ــين ســالهاي هــاي كوچــك و ي ــد ب ــين ســالهاي بودن ــد ب ــين ســالهاي بودن ــد ب ــين ســالهاي بودن ــد ب ــه     ١٩٧١١٩٧١١٩٧١١٩٧١و و و و     ١٩٦٦١٩٦٦١٩٦٦١٩٦٦بودن ــه ب ــه ب ــه ب ب
حد اكثر جرايد به زبان دري نشر مـي  حد اكثر جرايد به زبان دري نشر مـي  حد اكثر جرايد به زبان دري نشر مـي  حد اكثر جرايد به زبان دري نشر مـي      . . . . انتشارات انتقادي و سياسي پرداختندانتشارات انتقادي و سياسي پرداختندانتشارات انتقادي و سياسي پرداختندانتشارات انتقادي و سياسي پرداختند

        . . . . شد و تعدادي نيز به زبان پشتوو برخي به هر دو زبان اشاعه مي يافتشد و تعدادي نيز به زبان پشتوو برخي به هر دو زبان اشاعه مي يافتشد و تعدادي نيز به زبان پشتوو برخي به هر دو زبان اشاعه مي يافتشد و تعدادي نيز به زبان پشتوو برخي به هر دو زبان اشاعه مي يافت
در اين مرحله نثر ساده و زيبا جلب توجه ميكرد اما شعر داشت كه از در اين مرحله نثر ساده و زيبا جلب توجه ميكرد اما شعر داشت كه از در اين مرحله نثر ساده و زيبا جلب توجه ميكرد اما شعر داشت كه از در اين مرحله نثر ساده و زيبا جلب توجه ميكرد اما شعر داشت كه از 

ــه حــر  ــا ب ــه حــر قلمــرو عــروض و قافيــه پ ــا ب ــه حــر قلمــرو عــروض و قافيــه پ ــا ب ــه حــر قلمــرو عــروض و قافيــه پ ــا ب يم آزاد بگــذارد و مضــمون و معــاني تــازه  يم آزاد بگــذارد و مضــمون و معــاني تــازه  يم آزاد بگــذارد و مضــمون و معــاني تــازه  يم آزاد بگــذارد و مضــمون و معــاني تــازه  قلمــرو عــروض و قافيــه پ
بـه بعـد در جرايـد مــلي و هــم در جرايـد       بـه بعـد در جرايـد مــلي و هــم در جرايـد       بـه بعـد در جرايـد مــلي و هــم در جرايـد       بـه بعـد در جرايـد مــلي و هــم در جرايـد           ١٩٦٦١٩٦٦١٩٦٦١٩٦٦چون شعر آزاد از چون شعر آزاد از چون شعر آزاد از چون شعر آزاد از . . . . بيافشاندبيافشاندبيافشاندبيافشاند
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در پايان يكي از نمونه هاي در پايان يكي از نمونه هاي در پايان يكي از نمونه هاي در پايان يكي از نمونه هاي     ،،،،رسمي دولتي به خوانندگان پيش كش مي شدندرسمي دولتي به خوانندگان پيش كش مي شدندرسمي دولتي به خوانندگان پيش كش مي شدندرسمي دولتي به خوانندگان پيش كش مي شدند
        . . . . آنرا كه سروده استاد واصف باختري مي باشد مي آورمآنرا كه سروده استاد واصف باختري مي باشد مي آورمآنرا كه سروده استاد واصف باختري مي باشد مي آورمآنرا كه سروده استاد واصف باختري مي باشد مي آورم

        سرود روستاسرود روستاسرود روستاسرود روستا
        بر اين پاره بلندبر اين پاره بلندبر اين پاره بلندبر اين پاره بلند

        درخت پيردرخت پيردرخت پيردرخت پير    بر اين تكبر اين تكبر اين تكبر اين تك
        برين شاخه هاي خشكبرين شاخه هاي خشكبرين شاخه هاي خشكبرين شاخه هاي خشك

        چه مرغان شب نوردچه مرغان شب نوردچه مرغان شب نوردچه مرغان شب نورد
        كه بستند آشيانكه بستند آشيانكه بستند آشيانكه بستند آشيان

        
        در اين دشت سار هادر اين دشت سار هادر اين دشت سار هادر اين دشت سار ها

        چه شبهاي نيمرنگچه شبهاي نيمرنگچه شبهاي نيمرنگچه شبهاي نيمرنگ
        كه پيچيده تا سحركه پيچيده تا سحركه پيچيده تا سحركه پيچيده تا سحر

        نواي ني شباننواي ني شباننواي ني شباننواي ني شبان
        

        در اين كهنه روستادر اين كهنه روستادر اين كهنه روستادر اين كهنه روستا
        در اين جلو گاه غمدر اين جلو گاه غمدر اين جلو گاه غمدر اين جلو گاه غم

        دراين چشمه سار رنجدراين چشمه سار رنجدراين چشمه سار رنجدراين چشمه سار رنج
        چه برزيگران پيرچه برزيگران پيرچه برزيگران پيرچه برزيگران پير

        چه دوشيزگان مستچه دوشيزگان مستچه دوشيزگان مستچه دوشيزگان مست
        چه پويش گران رزمچه پويش گران رزمچه پويش گران رزمچه پويش گران رزم

        …كه از ياد رفته اندكه از ياد رفته اندكه از ياد رفته اندكه از ياد رفته اند
        

كه به ظاهر نظـام شـاهي افغانسـتان را بـه     كه به ظاهر نظـام شـاهي افغانسـتان را بـه     كه به ظاهر نظـام شـاهي افغانسـتان را بـه     كه به ظاهر نظـام شـاهي افغانسـتان را بـه         ١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣كودتاي نظامي كودتاي نظامي كودتاي نظامي كودتاي نظامي     اوليناوليناوليناولين
و تهاجم نظامي و تهاجم نظامي و تهاجم نظامي و تهاجم نظامي     ١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨نظام جمهوري تبديل نمود جز مقدمه براي كودتاي دومنظام جمهوري تبديل نمود جز مقدمه براي كودتاي دومنظام جمهوري تبديل نمود جز مقدمه براي كودتاي دومنظام جمهوري تبديل نمود جز مقدمه براي كودتاي دوم

        . . . . به افغانستان ماهيت بيشتر نداشتبه افغانستان ماهيت بيشتر نداشتبه افغانستان ماهيت بيشتر نداشتبه افغانستان ماهيت بيشتر نداشت› › › › آنروزآنروزآنروزآنروز‹‹‹‹شوروي شوروي شوروي شوروي 
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        بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول

        
        ثورثورثورثور    ٧٧٧٧كودتاي كودتاي كودتاي كودتاي 

        
در واقع حاصل سه دهه مقدمـه  در واقع حاصل سه دهه مقدمـه  در واقع حاصل سه دهه مقدمـه  در واقع حاصل سه دهه مقدمـه  › › › › ١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨اپريل اپريل اپريل اپريل ‹ ‹ ‹ ‹     ١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧ثور ثور ثور ثور     ٧٧٧٧كودتاي كودتاي كودتاي كودتاي 

محمد محمد محمد محمد › › › › ١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣‹ ‹ ‹ ‹ ١٣٥٢١٣٥٢١٣٥٢١٣٥٢سرطانسرطانسرطانسرطان    ٢٦٢٦٢٦٢٦ا در افغانستان بود كه در بطن كودتاي ا در افغانستان بود كه در بطن كودتاي ا در افغانستان بود كه در بطن كودتاي ا در افغانستان بود كه در بطن كودتاي روسهروسهروسهروسه
        . . . . داود پرورش يافت و به پيروزي رسيدداود پرورش يافت و به پيروزي رسيدداود پرورش يافت و به پيروزي رسيدداود پرورش يافت و به پيروزي رسيد

روابـط افغانسـتان بـا روسـها را     روابـط افغانسـتان بـا روسـها را     روابـط افغانسـتان بـا روسـها را     روابـط افغانسـتان بـا روسـها را         ،،،،به همان اندازه كـه دولـت محمـد داود   به همان اندازه كـه دولـت محمـد داود   به همان اندازه كـه دولـت محمـد داود   به همان اندازه كـه دولـت محمـد داود   
نزديكتر مي نمود به همان پيمانه در روابط با ايران سردي و اخالل رونما مي نزديكتر مي نمود به همان پيمانه در روابط با ايران سردي و اخالل رونما مي نزديكتر مي نمود به همان پيمانه در روابط با ايران سردي و اخالل رونما مي نزديكتر مي نمود به همان پيمانه در روابط با ايران سردي و اخالل رونما مي 

كه كه كه كه     ››››پشتونستانپشتونستانپشتونستانپشتونستان    روي قضيهروي قضيهروي قضيهروي قضيه‹ ‹ ‹ ‹ مانه با پاكستان مانه با پاكستان مانه با پاكستان مانه با پاكستان به همين ترتيب روابط خصبه همين ترتيب روابط خصبه همين ترتيب روابط خصبه همين ترتيب روابط خص    . . . . شدشدشدشد
    ،،،،رو به بهبـودي گذاشـت  رو به بهبـودي گذاشـت  رو به بهبـودي گذاشـت  رو به بهبـودي گذاشـت      ››››١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣ـ ـ ـ ـ         ١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣‹ ‹ ‹ ‹ بار اول در دوره دموكراسي شاهي بار اول در دوره دموكراسي شاهي بار اول در دوره دموكراسي شاهي بار اول در دوره دموكراسي شاهي 

        . . . . بار ديگر در دوره جمهوريت محمد داود به سردي گرايـيدبار ديگر در دوره جمهوريت محمد داود به سردي گرايـيدبار ديگر در دوره جمهوريت محمد داود به سردي گرايـيدبار ديگر در دوره جمهوريت محمد داود به سردي گرايـيد
محمد داود در سال پنجم حاكميت مطلقه خود احساس نمود كه ادامه محمد داود در سال پنجم حاكميت مطلقه خود احساس نمود كه ادامه محمد داود در سال پنجم حاكميت مطلقه خود احساس نمود كه ادامه محمد داود در سال پنجم حاكميت مطلقه خود احساس نمود كه ادامه 

غانسـتان را نـا راض سـاخته بلكـه     غانسـتان را نـا راض سـاخته بلكـه     غانسـتان را نـا راض سـاخته بلكـه     غانسـتان را نـا راض سـاخته بلكـه     دوستي يك جانبه با روسها نه تنها ملـت اف دوستي يك جانبه با روسها نه تنها ملـت اف دوستي يك جانبه با روسها نه تنها ملـت اف دوستي يك جانبه با روسها نه تنها ملـت اف 
احساسات كشور هاي اسالمي و غربي را نيـز بـر عليـه او جريحـه دار نمـوده      احساسات كشور هاي اسالمي و غربي را نيـز بـر عليـه او جريحـه دار نمـوده      احساسات كشور هاي اسالمي و غربي را نيـز بـر عليـه او جريحـه دار نمـوده      احساسات كشور هاي اسالمي و غربي را نيـز بـر عليـه او جريحـه دار نمـوده      

        . . . . استاستاستاست
در راس هئيتي راهي در راس هئيتي راهي در راس هئيتي راهي در راس هئيتي راهي     ››››١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨‹ ‹ ‹ ‹     ١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧حمل حمل حمل حمل     ١٣١٣١٣١٣همين بود كه به تاريخ همين بود كه به تاريخ همين بود كه به تاريخ همين بود كه به تاريخ 

مصر و ايران شدتا از دوستي يك جانبه با روسها و مصر و ايران شدتا از دوستي يك جانبه با روسها و مصر و ايران شدتا از دوستي يك جانبه با روسها و مصر و ايران شدتا از دوستي يك جانبه با روسها و     ،،،،كويتكويتكويتكويت    ،،،،عربستان سعوديعربستان سعوديعربستان سعوديعربستان سعودي
انورالسادات رئيس جمهور مصر انورالسادات رئيس جمهور مصر انورالسادات رئيس جمهور مصر انورالسادات رئيس جمهور مصر . . . . دامت كنددامت كنددامت كنددامت كندهمكاري با ستون پنجم آن اظهار نهمكاري با ستون پنجم آن اظهار نهمكاري با ستون پنجم آن اظهار نهمكاري با ستون پنجم آن اظهار ن

جريان روابط تلخ و نا گوار ملت مصر را به محمد داود باز گو نمود و او را از جريان روابط تلخ و نا گوار ملت مصر را به محمد داود باز گو نمود و او را از جريان روابط تلخ و نا گوار ملت مصر را به محمد داود باز گو نمود و او را از جريان روابط تلخ و نا گوار ملت مصر را به محمد داود باز گو نمود و او را از 
بـه همـين روال شـاه ايـران و ديگـر      بـه همـين روال شـاه ايـران و ديگـر      بـه همـين روال شـاه ايـران و ديگـر      بـه همـين روال شـاه ايـران و ديگـر          . . . . دوستي افراطي با روسها بر حذر داشـت دوستي افراطي با روسها بر حذر داشـت دوستي افراطي با روسها بر حذر داشـت دوستي افراطي با روسها بر حذر داشـت 



١٧١٧١٧١٧  

 

وعده هاي كمك دلبازانه وعده هاي كمك دلبازانه وعده هاي كمك دلبازانه وعده هاي كمك دلبازانه     كشور هاي اسالمي به رئيس جمهور وقت افغانستانكشور هاي اسالمي به رئيس جمهور وقت افغانستانكشور هاي اسالمي به رئيس جمهور وقت افغانستانكشور هاي اسالمي به رئيس جمهور وقت افغانستان
        . . . . دادنددادنددادنددادند

يان از چشم روسها نا ديـده نمانـد و كـرملن تصـميم گرفـت تـا       يان از چشم روسها نا ديـده نمانـد و كـرملن تصـميم گرفـت تـا       يان از چشم روسها نا ديـده نمانـد و كـرملن تصـميم گرفـت تـا       يان از چشم روسها نا ديـده نمانـد و كـرملن تصـميم گرفـت تـا       اين جراين جراين جراين جر
. . . . پالن سر نگوني محمد داود و اشغال افغانستان را شتابزده روي دسـت بگيـرد  پالن سر نگوني محمد داود و اشغال افغانستان را شتابزده روي دسـت بگيـرد  پالن سر نگوني محمد داود و اشغال افغانستان را شتابزده روي دسـت بگيـرد  پالن سر نگوني محمد داود و اشغال افغانستان را شتابزده روي دسـت بگيـرد  

همه كار هـا  همه كار هـا  همه كار هـا  همه كار هـا      سفير روسيه در كابلسفير روسيه در كابلسفير روسيه در كابلسفير روسيه در كابل    ،،،،چنانچه سفارت شوروي به ابتكار پوزانفچنانچه سفارت شوروي به ابتكار پوزانفچنانچه سفارت شوروي به ابتكار پوزانفچنانچه سفارت شوروي به ابتكار پوزانف
ــاي     ــور كودت ــتم ث ــراه نمــود و در روز هف ــرچم رو ب ــه همكــاري خلــق و پ ــاي    را ب ــور كودت ــتم ث ــراه نمــود و در روز هف ــرچم رو ب ــه همكــاري خلــق و پ ــاي    را ب ــور كودت ــتم ث ــراه نمــود و در روز هف ــرچم رو ب ــه همكــاري خلــق و پ ــاي    را ب ــور كودت ــتم ث ــراه نمــود و در روز هف ــرچم رو ب ــه همكــاري خلــق و پ را ب

        . . . . رانه را به پيروزي رسانيدرانه را به پيروزي رسانيدرانه را به پيروزي رسانيدرانه را به پيروزي رسانيدغافلگيغافلگيغافلگيغافلگي
در هنگام كودتاي خونين همسايگان افغانستان واكنشي ار خود نشان در هنگام كودتاي خونين همسايگان افغانستان واكنشي ار خود نشان در هنگام كودتاي خونين همسايگان افغانستان واكنشي ار خود نشان در هنگام كودتاي خونين همسايگان افغانستان واكنشي ار خود نشان 

بـود و ملـت ايـران در تـب قيـام و      بـود و ملـت ايـران در تـب قيـام و      بـود و ملـت ايـران در تـب قيـام و      بـود و ملـت ايـران در تـب قيـام و          زيرا ستاره شاه ايران در حال افـول زيرا ستاره شاه ايران در حال افـول زيرا ستاره شاه ايران در حال افـول زيرا ستاره شاه ايران در حال افـول     ،،،،ندادندندادندندادندندادند
و پاكستان نيز در گرفتاري بحران اقتصادي و تشنجات سياسي و پاكستان نيز در گرفتاري بحران اقتصادي و تشنجات سياسي و پاكستان نيز در گرفتاري بحران اقتصادي و تشنجات سياسي و پاكستان نيز در گرفتاري بحران اقتصادي و تشنجات سياسي     انقالب مي تپيدانقالب مي تپيدانقالب مي تپيدانقالب مي تپيد

        . . . . ياراي سخن گفتن نداشتياراي سخن گفتن نداشتياراي سخن گفتن نداشتياراي سخن گفتن نداشت
يم كودتا ار انقالب دموكراتيك سخن مي زد ولي در عمل با يم كودتا ار انقالب دموكراتيك سخن مي زد ولي در عمل با يم كودتا ار انقالب دموكراتيك سخن مي زد ولي در عمل با يم كودتا ار انقالب دموكراتيك سخن مي زد ولي در عمل با گرچه رژگرچه رژگرچه رژگرچه رژ

سياست استعماري شوروي را در افغانستان پياده مي سياست استعماري شوروي را در افغانستان پياده مي سياست استعماري شوروي را در افغانستان پياده مي سياست استعماري شوروي را در افغانستان پياده مي     ،،،،فاشيستيفاشيستيفاشيستيفاشيستي    فشار و اختناقفشار و اختناقفشار و اختناقفشار و اختناق
به به به به     ،،،،نور محمد تره كي و حفيظ اهللا امين فاشيست هاي تمام عياري بودندنور محمد تره كي و حفيظ اهللا امين فاشيست هاي تمام عياري بودندنور محمد تره كي و حفيظ اهللا امين فاشيست هاي تمام عياري بودندنور محمد تره كي و حفيظ اهللا امين فاشيست هاي تمام عياري بودند. . . . كردكردكردكرد

ويژه تره كي كه در طول چند ماه رهبريت خـود حتـي بـراي يـك مرتبـه هـم       ويژه تره كي كه در طول چند ماه رهبريت خـود حتـي بـراي يـك مرتبـه هـم       ويژه تره كي كه در طول چند ماه رهبريت خـود حتـي بـراي يـك مرتبـه هـم       ويژه تره كي كه در طول چند ماه رهبريت خـود حتـي بـراي يـك مرتبـه هـم       
        . . . . بان دري سخن نزدبان دري سخن نزدبان دري سخن نزدبان دري سخن نزدبزبزبزبز

رژيم ترور و اختناق كمترين انگيزه و حق خواهي احاد و اقشار جامعه رژيم ترور و اختناق كمترين انگيزه و حق خواهي احاد و اقشار جامعه رژيم ترور و اختناق كمترين انگيزه و حق خواهي احاد و اقشار جامعه رژيم ترور و اختناق كمترين انگيزه و حق خواهي احاد و اقشار جامعه 
را با زندان و تير باران پاسخ مي داد و به شاديانه استعمار و خوش خدمتي به را با زندان و تير باران پاسخ مي داد و به شاديانه استعمار و خوش خدمتي به را با زندان و تير باران پاسخ مي داد و به شاديانه استعمار و خوش خدمتي به را با زندان و تير باران پاسخ مي داد و به شاديانه استعمار و خوش خدمتي به 
روسها يكصد و بيسـت هـزار آزاديخـواه مسـلمان و طرفـداران حقـوق بشـر را        روسها يكصد و بيسـت هـزار آزاديخـواه مسـلمان و طرفـداران حقـوق بشـر را        روسها يكصد و بيسـت هـزار آزاديخـواه مسـلمان و طرفـداران حقـوق بشـر را        روسها يكصد و بيسـت هـزار آزاديخـواه مسـلمان و طرفـداران حقـوق بشـر را        

        . . . . از ممات آنها پيداستاز ممات آنها پيداستاز ممات آنها پيداستاز ممات آنها پيداست    و نه اثريو نه اثريو نه اثريو نه اثري    زنداني نمود كه تا امروز نه نشانه از حياتزنداني نمود كه تا امروز نه نشانه از حياتزنداني نمود كه تا امروز نه نشانه از حياتزنداني نمود كه تا امروز نه نشانه از حيات
ثور مي پـردازيم بـه بررسـي كوتـاي     ثور مي پـردازيم بـه بررسـي كوتـاي     ثور مي پـردازيم بـه بررسـي كوتـاي     ثور مي پـردازيم بـه بررسـي كوتـاي         ٧٧٧٧كودتاي كودتاي كودتاي كودتاي     ةةةةبا اين مختصر در باربا اين مختصر در باربا اين مختصر در باربا اين مختصر در بار

و مطبوعـات رژيـم كابـل در ايـن     و مطبوعـات رژيـم كابـل در ايـن     و مطبوعـات رژيـم كابـل در ايـن     و مطبوعـات رژيـم كابـل در ايـن         اولين شكل مطبوعات مقاومت يا شبنامه هااولين شكل مطبوعات مقاومت يا شبنامه هااولين شكل مطبوعات مقاومت يا شبنامه هااولين شكل مطبوعات مقاومت يا شبنامه ها
 . . . . دورهدورهدورهدوره

  



 ١٨١٨١٨١٨ 
 

        ::::ـ شبنامه ها ـ شبنامه ها ـ شبنامه ها ـ شبنامه ها     ١١١١
    پخش شب نامه در افغانستان داراي پس منظر تاريخي است و بار اولپخش شب نامه در افغانستان داراي پس منظر تاريخي است و بار اولپخش شب نامه در افغانستان داراي پس منظر تاريخي است و بار اولپخش شب نامه در افغانستان داراي پس منظر تاريخي است و بار اول

اما اما اما اما ««««: : : : در يكي از آنها چنين آمدهدر يكي از آنها چنين آمدهدر يكي از آنها چنين آمدهدر يكي از آنها چنين آمده    ››››١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩ـ ـ ـ ـ     ١٩٠١١٩٠١١٩٠١١٩٠١‹ ‹ ‹ ‹ يب اهللا خان يب اهللا خان يب اهللا خان يب اهللا خان در عهد امير حبدر عهد امير حبدر عهد امير حبدر عهد امير حب
اين آزادي خواهان مي دانستند كه نمي توانند در زير برچه دولت يك حزب اين آزادي خواهان مي دانستند كه نمي توانند در زير برچه دولت يك حزب اين آزادي خواهان مي دانستند كه نمي توانند در زير برچه دولت يك حزب اين آزادي خواهان مي دانستند كه نمي توانند در زير برچه دولت يك حزب 

لهـذا در همـان حلقـه هـاي كوچـك بـاقي       لهـذا در همـان حلقـه هـاي كوچـك بـاقي       لهـذا در همـان حلقـه هـاي كوچـك بـاقي       لهـذا در همـان حلقـه هـاي كوچـك بـاقي           ،،،،قوي غير مكشوف تشـكيل نماينـد  قوي غير مكشوف تشـكيل نماينـد  قوي غير مكشوف تشـكيل نماينـد  قوي غير مكشوف تشـكيل نماينـد  
راه مبارزه قانوني و علني مسدود بود بعضاَ دست به نشر شب راه مبارزه قانوني و علني مسدود بود بعضاَ دست به نشر شب راه مبارزه قانوني و علني مسدود بود بعضاَ دست به نشر شب راه مبارزه قانوني و علني مسدود بود بعضاَ دست به نشر شب     و چونو چونو چونو چون    ،،،،ماندندماندندماندندماندند

        ››››١٨١٨١٨١٨» ‹» ‹» ‹» ‹....ه هاي خطي زدند كه طرف شان شخص شاه بوده هاي خطي زدند كه طرف شان شخص شاه بوده هاي خطي زدند كه طرف شان شخص شاه بوده هاي خطي زدند كه طرف شان شخص شاه بودنامنامنامنام
يـك  يـك  يـك  يـك      ١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣ـ ـ ـ ـ         ١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣بار ديگر در بين سالهاي بار ديگر در بين سالهاي بار ديگر در بين سالهاي بار ديگر در بين سالهاي     ،،،،سالسالسالسال    ٦٢٦٢٦٢٦٢بعد از گذشت بعد از گذشت بعد از گذشت بعد از گذشت 

تعداد شب نامه ها با اسلوب ادبي خوبتر به زبان دري پخش گرديـد كـه يـك    تعداد شب نامه ها با اسلوب ادبي خوبتر به زبان دري پخش گرديـد كـه يـك    تعداد شب نامه ها با اسلوب ادبي خوبتر به زبان دري پخش گرديـد كـه يـك    تعداد شب نامه ها با اسلوب ادبي خوبتر به زبان دري پخش گرديـد كـه يـك    
            . . . . تعداد آنرا جناح هاي خلق و پرچم عليه يكديگر توزيع مي نمودندتعداد آنرا جناح هاي خلق و پرچم عليه يكديگر توزيع مي نمودندتعداد آنرا جناح هاي خلق و پرچم عليه يكديگر توزيع مي نمودندتعداد آنرا جناح هاي خلق و پرچم عليه يكديگر توزيع مي نمودند

همه بوسيله ماشين همه بوسيله ماشين همه بوسيله ماشين همه بوسيله ماشين     ،،،،ناي يگان شبنامه خطيناي يگان شبنامه خطيناي يگان شبنامه خطيناي يگان شبنامه خطيبه استثبه استثبه استثبه استث    ،،،،اكثر شبنامه هااكثر شبنامه هااكثر شبنامه هااكثر شبنامه ها    حدحدحدحد
ثور هر گـروه و حلقـه سياسـي مـي     ثور هر گـروه و حلقـه سياسـي مـي     ثور هر گـروه و حلقـه سياسـي مـي     ثور هر گـروه و حلقـه سياسـي مـي         ٧٧٧٧بعد از كودتاي بعد از كودتاي بعد از كودتاي بعد از كودتاي     . . . . و گستتنر تهيه مي شدو گستتنر تهيه مي شدو گستتنر تهيه مي شدو گستتنر تهيه مي شد

كوشيد تا با پخش شبنامه مردم را به سوي اتحاد و مقاومـت مسـلحانه سـوق    كوشيد تا با پخش شبنامه مردم را به سوي اتحاد و مقاومـت مسـلحانه سـوق    كوشيد تا با پخش شبنامه مردم را به سوي اتحاد و مقاومـت مسـلحانه سـوق    كوشيد تا با پخش شبنامه مردم را به سوي اتحاد و مقاومـت مسـلحانه سـوق    
        . . . . دهددهددهددهد

پخش شب نامه در كابل براي بار اول توسط گروه هاي تحصيل كرده پخش شب نامه در كابل براي بار اول توسط گروه هاي تحصيل كرده پخش شب نامه در كابل براي بار اول توسط گروه هاي تحصيل كرده پخش شب نامه در كابل براي بار اول توسط گروه هاي تحصيل كرده 
وطـن در  وطـن در  وطـن در  وطـن در  « « « « فت كه شايد شـب نامـه اي بـا عنـوان     فت كه شايد شـب نامـه اي بـا عنـوان     فت كه شايد شـب نامـه اي بـا عنـوان     فت كه شايد شـب نامـه اي بـا عنـوان     ملي و آزاديخواه صورت گرملي و آزاديخواه صورت گرملي و آزاديخواه صورت گرملي و آزاديخواه صورت گر

        . . . . دومين يا سومين باشددومين يا سومين باشددومين يا سومين باشددومين يا سومين باشد» » » » خطر استخطر استخطر استخطر است
در شب نامه ها هويـت گـروه هـا و سـازمانهاي سياسـي بيـان نشـده و        در شب نامه ها هويـت گـروه هـا و سـازمانهاي سياسـي بيـان نشـده و        در شب نامه ها هويـت گـروه هـا و سـازمانهاي سياسـي بيـان نشـده و        در شب نامه ها هويـت گـروه هـا و سـازمانهاي سياسـي بيـان نشـده و        

        . . . . آنها تاريخ پخش شبنامه را از قلم انداخته اندآنها تاريخ پخش شبنامه را از قلم انداخته اندآنها تاريخ پخش شبنامه را از قلم انداخته اندآنها تاريخ پخش شبنامه را از قلم انداخته اند    بيشترينهبيشترينهبيشترينهبيشترينه
نوشـته  نوشـته  نوشـته  نوشـته  » » » » فاجعـه اسـت يـا حماسـه     فاجعـه اسـت يـا حماسـه     فاجعـه اسـت يـا حماسـه     فاجعـه اسـت يـا حماسـه     « « « « يكي از شب نامه ها تحت عنوان يكي از شب نامه ها تحت عنوان يكي از شب نامه ها تحت عنوان يكي از شب نامه ها تحت عنوان 

به شكرانه جانشيني به شكرانه جانشيني به شكرانه جانشيني به شكرانه جانشيني     ،،،،يش زندانبان و شكنجه گر و جالد خلقيش زندانبان و شكنجه گر و جالد خلقيش زندانبان و شكنجه گر و جالد خلقيش زندانبان و شكنجه گر و جالد خلقد و ماه پد و ماه پد و ماه پد و ماه پ« « « « : : : : استاستاستاست
بـاز  بـاز  بـاز  بـاز      . . . . را سـر داد را سـر داد را سـر داد را سـر داد     ››››مصـونيت ـ قانونيـت و عـدالت    مصـونيت ـ قانونيـت و عـدالت    مصـونيت ـ قانونيـت و عـدالت    مصـونيت ـ قانونيـت و عـدالت    ‹ ‹ ‹ ‹ استاد جنايتكار خود شـعار  استاد جنايتكار خود شـعار  استاد جنايتكار خود شـعار  استاد جنايتكار خود شـعار  

خواست روز افزون و فشار انفجاز آميز مردم باعث شد كه هئيتـي بـه منظـور    خواست روز افزون و فشار انفجاز آميز مردم باعث شد كه هئيتـي بـه منظـور    خواست روز افزون و فشار انفجاز آميز مردم باعث شد كه هئيتـي بـه منظـور    خواست روز افزون و فشار انفجاز آميز مردم باعث شد كه هئيتـي بـه منظـور    
ــين گــردد  ــين گــردد بررســي احــوال محبوســان تعي ــين گــردد بررســي احــوال محبوســان تعي ــين گــردد بررســي احــوال محبوســان تعي بررســي احــوال محبوســيني كــه در  بررســي احــوال محبوســيني كــه در  بررســي احــوال محبوســيني كــه در  بررســي احــوال محبوســيني كــه در      . . . . بررســي احــوال محبوســان تعي



١٩١٩١٩١٩  

 

نه استبداد و نيرنگ رژيم جالد دفن شده بود تا كجا مي توانسـت  نه استبداد و نيرنگ رژيم جالد دفن شده بود تا كجا مي توانسـت  نه استبداد و نيرنگ رژيم جالد دفن شده بود تا كجا مي توانسـت  نه استبداد و نيرنگ رژيم جالد دفن شده بود تا كجا مي توانسـت  فراموش خافراموش خافراموش خافراموش خا
            ››››١٩١٩١٩١٩‹‹‹‹»»»»    آن چگونه مي توانست اعالم گردد؟آن چگونه مي توانست اعالم گردد؟آن چگونه مي توانست اعالم گردد؟آن چگونه مي توانست اعالم گردد؟صادقانه باشد و نتايج صادقانه باشد و نتايج صادقانه باشد و نتايج صادقانه باشد و نتايج 

در ايـن  در ايـن  در ايـن  در ايـن      ««««    : : : : در شب نامه يكي از گروه هاي اسالمي چنين مـي خـوانيم  در شب نامه يكي از گروه هاي اسالمي چنين مـي خـوانيم  در شب نامه يكي از گروه هاي اسالمي چنين مـي خـوانيم  در شب نامه يكي از گروه هاي اسالمي چنين مـي خـوانيم  
ننگ و ناموس ننگ و ناموس ننگ و ناموس ننگ و ناموس     ،،،،دست به معامله خاكدست به معامله خاكدست به معامله خاكدست به معامله خاك    ››››امينامينامينامين‹ ‹ ‹ ‹ فرصت حساس كه رژيم مزدور فرصت حساس كه رژيم مزدور فرصت حساس كه رژيم مزدور فرصت حساس كه رژيم مزدور 

    ،،،،دم ما زده و با كلــيه اقشار و طبقات ملت در آويز اسـت دم ما زده و با كلــيه اقشار و طبقات ملت در آويز اسـت دم ما زده و با كلــيه اقشار و طبقات ملت در آويز اسـت دم ما زده و با كلــيه اقشار و طبقات ملت در آويز اسـت و مقدسات ديني مرو مقدسات ديني مرو مقدسات ديني مرو مقدسات ديني مر
ديندار و وطنخـواه را بـه مـرگ ونـابودي مـي كشـاند و هـيچ        ديندار و وطنخـواه را بـه مـرگ ونـابودي مـي كشـاند و هـيچ        ديندار و وطنخـواه را بـه مـرگ ونـابودي مـي كشـاند و هـيچ        ديندار و وطنخـواه را بـه مـرگ ونـابودي مـي كشـاند و هـيچ            ،،،،هر عنصر آزادههر عنصر آزادههر عنصر آزادههر عنصر آزاده

خانواده را در افغانستان بي داغ نگذاشته و اقالَ يكي از اعضاي آنرا يا فراري خانواده را در افغانستان بي داغ نگذاشته و اقالَ يكي از اعضاي آنرا يا فراري خانواده را در افغانستان بي داغ نگذاشته و اقالَ يكي از اعضاي آنرا يا فراري خانواده را در افغانستان بي داغ نگذاشته و اقالَ يكي از اعضاي آنرا يا فراري 
        › › › › ٢٢٢٢‹‹‹‹»»»»    ..... . . . . . . . يا زنداني يا شهيد ساخته استيا زنداني يا شهيد ساخته استيا زنداني يا شهيد ساخته استيا زنداني يا شهيد ساخته است

قاومــت تــا هنــوز روزنامــه و جريــده اي  قاومــت تــا هنــوز روزنامــه و جريــده اي  قاومــت تــا هنــوز روزنامــه و جريــده اي  قاومــت تــا هنــوز روزنامــه و جريــده اي  جبهــه مجبهــه مجبهــه مجبهــه م    ،،،،در داخــل افغانســتاندر داخــل افغانســتاندر داخــل افغانســتاندر داخــل افغانســتان
نداشت كه بتواند سيماي آزاديخواهان را عليه فاشيسـتان بـه پيمانـه وسـيع در     نداشت كه بتواند سيماي آزاديخواهان را عليه فاشيسـتان بـه پيمانـه وسـيع در     نداشت كه بتواند سيماي آزاديخواهان را عليه فاشيسـتان بـه پيمانـه وسـيع در     نداشت كه بتواند سيماي آزاديخواهان را عليه فاشيسـتان بـه پيمانـه وسـيع در     

ــي . . . . داخــل و خــارج افغانســتان بشناســاند داخــل و خــارج افغانســتان بشناســاند داخــل و خــارج افغانســتان بشناســاند داخــل و خــارج افغانســتان بشناســاند  ــي ســازمانهاي ملــي و مترق ــي ســازمانهاي ملــي و مترق ــي ســازمانهاي ملــي و مترق ــه     ســازمانهاي ملــي و مترق ــه از آنجمل ــه از آنجمل ــه از آنجمل از آنجمل
اعالميه ها و شبنامه هائي را به نشر سپرد اعالميه ها و شبنامه هائي را به نشر سپرد اعالميه ها و شبنامه هائي را به نشر سپرد اعالميه ها و شبنامه هائي را به نشر سپرد     ،،،،همزمان با قيام هاي مردميهمزمان با قيام هاي مردميهمزمان با قيام هاي مردميهمزمان با قيام هاي مردمي    »»»»ساماساماساماساما««««    

    ،،،،»»»»جاويد باد پيوند خون خلقها و اقوام سراسر كشورجاويد باد پيوند خون خلقها و اقوام سراسر كشورجاويد باد پيوند خون خلقها و اقوام سراسر كشورجاويد باد پيوند خون خلقها و اقوام سراسر كشور««««وان از وان از وان از وان از كه از آنجمله ميتكه از آنجمله ميتكه از آنجمله ميتكه از آنجمله ميت
        »»»»فاجعه است يا حماسهفاجعه است يا حماسهفاجعه است يا حماسهفاجعه است يا حماسه« « « « 

ــه اســت   «««« ــالب خفت ــر انق ــه اســت   در ســنگر اعتصــاب بب ــالب خفت ــر انق ــه اســت   در ســنگر اعتصــاب بب ــالب خفت ــر انق ــه اســت   در ســنگر اعتصــاب بب ــالب خفت ــر انق ــغالگر در ««««    ،،،،»»»»در ســنگر اعتصــاب بب ــغالگر در روس اش ــغالگر در روس اش ــغالگر در روس اش روس اش
ــاهي  ــوائي و تب ــاهي سراشــيب رس ــوائي و تب ــاهي سراشــيب رس ــوائي و تب ــاهي سراشــيب رس ــوائي و تب ــيم   ««««    ،،،،»»»»سراشــيب رس ــه خــون بكش ــي را ب ــارت مل ــيم   جشــن اس ــه خــون بكش ــي را ب ــارت مل ــيم   جشــن اس ــه خــون بكش ــي را ب ــارت مل ــيم   جشــن اس ــه خــون بكش ــي را ب ــارت مل     ،،،،»»»»جشــن اس

    ملت را متحد كنيم و تفرقه افگنان را رسوا سازيمملت را متحد كنيم و تفرقه افگنان را رسوا سازيمملت را متحد كنيم و تفرقه افگنان را رسوا سازيمملت را متحد كنيم و تفرقه افگنان را رسوا سازيم« « « «     ،،،،»»»»خروش رعد در پكتياخروش رعد در پكتياخروش رعد در پكتياخروش رعد در پكتيا««««
            . . . . و غيره نام بردو غيره نام بردو غيره نام بردو غيره نام برد» » » » 

كـه از كوهپايـه   كـه از كوهپايـه   كـه از كوهپايـه   كـه از كوهپايـه       ،،،،يعني دو ماه بعد از كودتـا يعني دو ماه بعد از كودتـا يعني دو ماه بعد از كودتـا يعني دو ماه بعد از كودتـا     ،،،،»»»»اولين شليك قياماولين شليك قياماولين شليك قياماولين شليك قيام««««بعد ازبعد ازبعد ازبعد از
هســته هــاي مقاومــت و هســته هــاي مقاومــت و هســته هــاي مقاومــت و هســته هــاي مقاومــت و     ،،،،كنــر هــا و جنــوبي بــه صــدا در آمــد كنــر هــا و جنــوبي بــه صــدا در آمــد كنــر هــا و جنــوبي بــه صــدا در آمــد كنــر هــا و جنــوبي بــه صــدا در آمــد     ،،،،هــاي نورســتانهــاي نورســتانهــاي نورســتانهــاي نورســتان

    ٢٤٢٤٢٤٢٤چريكهاي شهري نظم و نسق بهتر يافتند تا آنكه بعداز قيا م هرات بتاريخ چريكهاي شهري نظم و نسق بهتر يافتند تا آنكه بعداز قيا م هرات بتاريخ چريكهاي شهري نظم و نسق بهتر يافتند تا آنكه بعداز قيا م هرات بتاريخ چريكهاي شهري نظم و نسق بهتر يافتند تا آنكه بعداز قيا م هرات بتاريخ 
ديخـواه مسـلمان بـه شـمول     ديخـواه مسـلمان بـه شـمول     ديخـواه مسـلمان بـه شـمول     ديخـواه مسـلمان بـه شـمول     كه در آن در حدود بيسـت هـزار آزا  كه در آن در حدود بيسـت هـزار آزا  كه در آن در حدود بيسـت هـزار آزا  كه در آن در حدود بيسـت هـزار آزا      ١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨حوت حوت حوت حوت 

گسـتره  گسـتره  گسـتره  گسـتره      ،،،،بـه شـهادت رسـيدند   بـه شـهادت رسـيدند   بـه شـهادت رسـيدند   بـه شـهادت رسـيدند       ،،،،روشنفكران كه در قيام عمومي اشتراك داشتندروشنفكران كه در قيام عمومي اشتراك داشتندروشنفكران كه در قيام عمومي اشتراك داشتندروشنفكران كه در قيام عمومي اشتراك داشتند
شـبنامه هـا و   شـبنامه هـا و   شـبنامه هـا و   شـبنامه هـا و   ‹ ‹ ‹ ‹ آتش قيام سرتاسر افغانستان را فرا گرفت و مطبوعات مخفـي  آتش قيام سرتاسر افغانستان را فرا گرفت و مطبوعات مخفـي  آتش قيام سرتاسر افغانستان را فرا گرفت و مطبوعات مخفـي  آتش قيام سرتاسر افغانستان را فرا گرفت و مطبوعات مخفـي  

        . . . . نيز گسترش بيشتر يافتنيز گسترش بيشتر يافتنيز گسترش بيشتر يافتنيز گسترش بيشتر يافت    ››››اعالميه هااعالميه هااعالميه هااعالميه ها



 ٢٠٢٠٢٠٢٠ 
 

بعد از تهاجم ارتش شوروي به تعداد و نوعيت شبنامه ها افزوده شد بعد از تهاجم ارتش شوروي به تعداد و نوعيت شبنامه ها افزوده شد بعد از تهاجم ارتش شوروي به تعداد و نوعيت شبنامه ها افزوده شد بعد از تهاجم ارتش شوروي به تعداد و نوعيت شبنامه ها افزوده شد ««««
وص آنكه اتحاديـه مخفـي محصـالن و اسـتادان پوهنتـون كابـل وگـروه        وص آنكه اتحاديـه مخفـي محصـالن و اسـتادان پوهنتـون كابـل وگـروه        وص آنكه اتحاديـه مخفـي محصـالن و اسـتادان پوهنتـون كابـل وگـروه        وص آنكه اتحاديـه مخفـي محصـالن و اسـتادان پوهنتـون كابـل وگـروه        به خصبه خصبه خصبه خص

، ، ، ، كابـل بـود  كابـل بـود  كابـل بـود  كابـل بـود      مقاومت استادان كه هسته آن در پوهنحي حقوق و علـوم سياسـي  مقاومت استادان كه هسته آن در پوهنحي حقوق و علـوم سياسـي  مقاومت استادان كه هسته آن در پوهنحي حقوق و علـوم سياسـي  مقاومت استادان كه هسته آن در پوهنحي حقوق و علـوم سياسـي  
بوجود آمدو اعالميه ها گسترش يافت و جبهه آزاديخواهان پوهنتون شـبنامه  بوجود آمدو اعالميه ها گسترش يافت و جبهه آزاديخواهان پوهنتون شـبنامه  بوجود آمدو اعالميه ها گسترش يافت و جبهه آزاديخواهان پوهنتون شـبنامه  بوجود آمدو اعالميه ها گسترش يافت و جبهه آزاديخواهان پوهنتون شـبنامه  

            ››››٢١٢١٢١٢١» ‹» ‹» ‹» ‹. . . . هاي شانرا به سفارتخانه هاي دول خارجي در كابل توزيع مي نمودندهاي شانرا به سفارتخانه هاي دول خارجي در كابل توزيع مي نمودندهاي شانرا به سفارتخانه هاي دول خارجي در كابل توزيع مي نمودندهاي شانرا به سفارتخانه هاي دول خارجي در كابل توزيع مي نمودند
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    ،،،،در نه ماه اول كه هنوز ارتش شوروي به افغانستان تهاجم نكرده بـود در نه ماه اول كه هنوز ارتش شوروي به افغانستان تهاجم نكرده بـود در نه ماه اول كه هنوز ارتش شوروي به افغانستان تهاجم نكرده بـود در نه ماه اول كه هنوز ارتش شوروي به افغانستان تهاجم نكرده بـود 
رژيم كودتا با براه انداختن تظاهرات و شعار هاي بلند باال و تابلوي فريبنـده  رژيم كودتا با براه انداختن تظاهرات و شعار هاي بلند باال و تابلوي فريبنـده  رژيم كودتا با براه انداختن تظاهرات و شعار هاي بلند باال و تابلوي فريبنـده  رژيم كودتا با براه انداختن تظاهرات و شعار هاي بلند باال و تابلوي فريبنـده  

و در مصـروفيت بـه اصـطالح    و در مصـروفيت بـه اصـطالح    و در مصـروفيت بـه اصـطالح    و در مصـروفيت بـه اصـطالح    » » » » خانـه ـ لبـاس ـ غـذا      خانـه ـ لبـاس ـ غـذا      خانـه ـ لبـاس ـ غـذا      خانـه ـ لبـاس ـ غـذا      ««««    ››››كـور ـ كـالي ـ دودي     كـور ـ كـالي ـ دودي     كـور ـ كـالي ـ دودي     كـور ـ كـالي ـ دودي     ‹‹‹‹
جـود گروههـاي مقاومـت مجـال تحقـق بخشـيدن پـروژه        جـود گروههـاي مقاومـت مجـال تحقـق بخشـيدن پـروژه        جـود گروههـاي مقاومـت مجـال تحقـق بخشـيدن پـروژه        جـود گروههـاي مقاومـت مجـال تحقـق بخشـيدن پـروژه        پاكسازي كشـور از و پاكسازي كشـور از و پاكسازي كشـور از و پاكسازي كشـور از و 
ــت  ــاتي را نياف ــت مطبوع ــاتي را نياف ــت مطبوع ــاتي را نياف ــت مطبوع ــاتي را نياف ــاي     « « « « مطبوع ــاير كشــور ه ــد س ــات را مانن ــا نتوانســت مطبوع ــاي     ي ــاير كشــور ه ــد س ــات را مانن ــا نتوانســت مطبوع ــاي     ي ــاير كشــور ه ــد س ــات را مانن ــا نتوانســت مطبوع ــاي     ي ــاير كشــور ه ــد س ــات را مانن ــا نتوانســت مطبوع ي

بنـابر ايـن   بنـابر ايـن   بنـابر ايـن   بنـابر ايـن       . . . . كمونيستي از حكومت جدا ساخته تحت كنترول حزب قرار دهـد كمونيستي از حكومت جدا ساخته تحت كنترول حزب قرار دهـد كمونيستي از حكومت جدا ساخته تحت كنترول حزب قرار دهـد كمونيستي از حكومت جدا ساخته تحت كنترول حزب قرار دهـد 
مطبوعات مانند گذشته در چارچوب وزارت اطالعـات و كلتـور و تحـت اثـر     مطبوعات مانند گذشته در چارچوب وزارت اطالعـات و كلتـور و تحـت اثـر     مطبوعات مانند گذشته در چارچوب وزارت اطالعـات و كلتـور و تحـت اثـر     مطبوعات مانند گذشته در چارچوب وزارت اطالعـات و كلتـور و تحـت اثـر     

محتوا تمام مطبوعات به شمول نشريه هاي علمي محتوا تمام مطبوعات به شمول نشريه هاي علمي محتوا تمام مطبوعات به شمول نشريه هاي علمي محتوا تمام مطبوعات به شمول نشريه هاي علمي     اما از نگاهاما از نگاهاما از نگاهاما از نگاه    ،،،،دولت باقي مانددولت باقي مانددولت باقي مانددولت باقي ماند
و مسلكي مجبور ساخته شدند كه در چارچوب ايدئو لوژي كمونيستي فعاليت و مسلكي مجبور ساخته شدند كه در چارچوب ايدئو لوژي كمونيستي فعاليت و مسلكي مجبور ساخته شدند كه در چارچوب ايدئو لوژي كمونيستي فعاليت و مسلكي مجبور ساخته شدند كه در چارچوب ايدئو لوژي كمونيستي فعاليت 

        ››››٢٢٢٢٢٢٢٢»‹»‹»‹»‹كنندكنندكنندكنند
رژيم كابل تنها روزنامه جمهوريـت عهـد محمـد داود را از بـين بـرد و      رژيم كابل تنها روزنامه جمهوريـت عهـد محمـد داود را از بـين بـرد و      رژيم كابل تنها روزنامه جمهوريـت عهـد محمـد داود را از بـين بـرد و      رژيم كابل تنها روزنامه جمهوريـت عهـد محمـد داود را از بـين بـرد و      

حـــزب  حـــزب  حـــزب  حـــزب  « « « « را بحيــث ارگــان نشــراتي  را بحيــث ارگــان نشــراتي  را بحيــث ارگــان نشــراتي  را بحيــث ارگــان نشــراتي  » » » » انقــالب ثــور  انقــالب ثــور  انقــالب ثــور  انقــالب ثــور  « « « « بجــاي آن روزنــا مــه   بجــاي آن روزنــا مــه   بجــاي آن روزنــا مــه   بجــاي آن روزنــا مــه   
روزنامه انقـالب ثـور بـا روش خشـني كـه در      روزنامه انقـالب ثـور بـا روش خشـني كـه در      روزنامه انقـالب ثـور بـا روش خشـني كـه در      روزنامه انقـالب ثـور بـا روش خشـني كـه در          . . . . شار دادشار دادشار دادشار دادانتانتانتانت» » » » دموكراتيك خلقدموكراتيك خلقدموكراتيك خلقدموكراتيك خلق

پيش گرفته بود در سبك نگارش ادبي و اصطالحات سياسي خود قدم به قدم پيش گرفته بود در سبك نگارش ادبي و اصطالحات سياسي خود قدم به قدم پيش گرفته بود در سبك نگارش ادبي و اصطالحات سياسي خود قدم به قدم پيش گرفته بود در سبك نگارش ادبي و اصطالحات سياسي خود قدم به قدم 
        . . . . از نشرات حزب توده ايران تقليد مي نموداز نشرات حزب توده ايران تقليد مي نموداز نشرات حزب توده ايران تقليد مي نموداز نشرات حزب توده ايران تقليد مي نمود
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        بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم
        

        تهاجم شوروي به افغانستانتهاجم شوروي به افغانستانتهاجم شوروي به افغانستانتهاجم شوروي به افغانستان
 

قيام مسلحانه ملت افغانسـتان رو  قيام مسلحانه ملت افغانسـتان رو  قيام مسلحانه ملت افغانسـتان رو  قيام مسلحانه ملت افغانسـتان رو      در هنگامي كه رژيم كودتا در آتشدر هنگامي كه رژيم كودتا در آتشدر هنگامي كه رژيم كودتا در آتشدر هنگامي كه رژيم كودتا در آتش
‹ ‹ ‹ ‹     ١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨جدي جدي جدي جدي     ٦٦٦٦قشون يكصد و بيست هزار نفري روسيه به روز قشون يكصد و بيست هزار نفري روسيه به روز قشون يكصد و بيست هزار نفري روسيه به روز قشون يكصد و بيست هزار نفري روسيه به روز ، ، ، ، بودبودبودبود    به زوالبه زوالبه زوالبه زوال

اين عمل شوروي كه مخالف صريح اين عمل شوروي كه مخالف صريح اين عمل شوروي كه مخالف صريح اين عمل شوروي كه مخالف صريح     . . . . داخل افغانستان شدداخل افغانستان شدداخل افغانستان شدداخل افغانستان شد    ››››١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩دسامبر دسامبر دسامبر دسامبر     ٢٧٢٧٢٧٢٧
نگراني نگراني نگراني نگراني     بلكهبلكهبلكهبلكه    ،،،،نه تنها قيام ملت افغانستان را تشديد نمودنه تنها قيام ملت افغانستان را تشديد نمودنه تنها قيام ملت افغانستان را تشديد نمودنه تنها قيام ملت افغانستان را تشديد نمود    ،،،،منشور ملل متحد بودمنشور ملل متحد بودمنشور ملل متحد بودمنشور ملل متحد بود

        . . . . عميق را نيز در سطح منطقه و جهان ببار آوردعميق را نيز در سطح منطقه و جهان ببار آوردعميق را نيز در سطح منطقه و جهان ببار آوردعميق را نيز در سطح منطقه و جهان ببار آورد
حات مختلف جامعه افغانستان اثـر بمانـد كـه فشـرده     حات مختلف جامعه افغانستان اثـر بمانـد كـه فشـرده     حات مختلف جامعه افغانستان اثـر بمانـد كـه فشـرده     حات مختلف جامعه افغانستان اثـر بمانـد كـه فشـرده     اين هجوم بر سااين هجوم بر سااين هجوم بر سااين هجوم بر سا    

        ::::آنرا از نظر مي گذرانيم آنرا از نظر مي گذرانيم آنرا از نظر مي گذرانيم آنرا از نظر مي گذرانيم 
        
        ::::در ساحه نظامي در ساحه نظامي در ساحه نظامي در ساحه نظامي     ــــ١١١١

استراتژي نظـــامي روسـيه در افغانسـتان جنـگ نـابود كننـده بـود و بـا         استراتژي نظـــامي روسـيه در افغانسـتان جنـگ نـابود كننـده بـود و بـا         استراتژي نظـــامي روسـيه در افغانسـتان جنـگ نـابود كننـده بـود و بـا         استراتژي نظـــامي روسـيه در افغانسـتان جنـگ نـابود كننـده بـود و بـا         
پوسته هــا و استحكامات خـود را تقـويت مي پوسته هــا و استحكامات خـود را تقـويت مي پوسته هــا و استحكامات خـود را تقـويت مي پوسته هــا و استحكامات خـود را تقـويت مي     ،،،،استفاده از زمين هــاي سوختهاستفاده از زمين هــاي سوختهاستفاده از زمين هــاي سوختهاستفاده از زمين هــاي سوخته

چنـد منطقـه مهـم    چنـد منطقـه مهـم    چنـد منطقـه مهـم    چنـد منطقـه مهـم        ،،،،ر ها و روستا هـا ر ها و روستا هـا ر ها و روستا هـا ر ها و روستا هـا عليه شهعليه شهعليه شهعليه شه    ضمن عمــليات گستردهضمن عمــليات گستردهضمن عمــليات گستردهضمن عمــليات گسترده    . . . . بخشيدبخشيدبخشيدبخشيد
    ،،،،واليت قندهار را در جنـوب غـرب  واليت قندهار را در جنـوب غـرب  واليت قندهار را در جنـوب غـرب  واليت قندهار را در جنـوب غـرب      ،،،،مانند سالنگ و دره پنجشير را در شمالمانند سالنگ و دره پنجشير را در شمالمانند سالنگ و دره پنجشير را در شمالمانند سالنگ و دره پنجشير را در شمال

واليــت هــرات را در غــرب و واليــت هــاي كنــر و لغمــان را در شــمال شــرق   واليــت هــرات را در غــرب و واليــت هــاي كنــر و لغمــان را در شــمال شــرق   واليــت هــرات را در غــرب و واليــت هــاي كنــر و لغمــان را در شــمال شــرق   واليــت هــرات را در غــرب و واليــت هــاي كنــر و لغمــان را در شــمال شــرق   
        . . . . افغانستان زير حمالت زميني و فضائي مستمر قرار دادافغانستان زير حمالت زميني و فضائي مستمر قرار دادافغانستان زير حمالت زميني و فضائي مستمر قرار دادافغانستان زير حمالت زميني و فضائي مستمر قرار داد

ر بـاز گيـري   ر بـاز گيـري   ر بـاز گيـري   ر بـاز گيـري   بمنظور احياي قشون از هم پاشيده و فـراري كابـل بـه سـ    بمنظور احياي قشون از هم پاشيده و فـراري كابـل بـه سـ    بمنظور احياي قشون از هم پاشيده و فـراري كابـل بـه سـ    بمنظور احياي قشون از هم پاشيده و فـراري كابـل بـه سـ    
        . . . . اجباري از بين قشر مجبور و طفيلي و بيكار اقدام نموداجباري از بين قشر مجبور و طفيلي و بيكار اقدام نموداجباري از بين قشر مجبور و طفيلي و بيكار اقدام نموداجباري از بين قشر مجبور و طفيلي و بيكار اقدام نمود
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ــده      ــه عه ــي و خــارجي افغانســتان را ب ــده     تنظــيم و اجــراي سياســت داخل ــه عه ــي و خــارجي افغانســتان را ب ــده     تنظــيم و اجــراي سياســت داخل ــه عه ــي و خــارجي افغانســتان را ب ــده     تنظــيم و اجــراي سياســت داخل ــه عه ــي و خــارجي افغانســتان را ب تنظــيم و اجــراي سياســت داخل
يعنـي در پهلـوي هـر وزيـر و معـين و رئـيس و والـي و        يعنـي در پهلـوي هـر وزيـر و معـين و رئـيس و والـي و        يعنـي در پهلـوي هـر وزيـر و معـين و رئـيس و والـي و        يعنـي در پهلـوي هـر وزيـر و معـين و رئـيس و والـي و            مشاوران روسي سپردمشاوران روسي سپردمشاوران روسي سپردمشاوران روسي سپرد

در پهلـوي  در پهلـوي  در پهلـوي  در پهلـوي      . . . . دددديك يك مشاور روسي را توظيف به اجراي امور نمـو يك يك مشاور روسي را توظيف به اجراي امور نمـو يك يك مشاور روسي را توظيف به اجراي امور نمـو يك يك مشاور روسي را توظيف به اجراي امور نمـو     ،،،،مديركلمديركلمديركلمديركل
ببرك كارمل نيز يك مشاور به امر و نهي مي پرداخـت و غـذاي ا و را آشـپز    ببرك كارمل نيز يك مشاور به امر و نهي مي پرداخـت و غـذاي ا و را آشـپز    ببرك كارمل نيز يك مشاور به امر و نهي مي پرداخـت و غـذاي ا و را آشـپز    ببرك كارمل نيز يك مشاور به امر و نهي مي پرداخـت و غـذاي ا و را آشـپز    

همچنان رانندگي و امنيت او را سربازان روسـي انجـام   همچنان رانندگي و امنيت او را سربازان روسـي انجـام   همچنان رانندگي و امنيت او را سربازان روسـي انجـام   همچنان رانندگي و امنيت او را سربازان روسـي انجـام       . . . . روسي تهيه مي نمودروسي تهيه مي نمودروسي تهيه مي نمودروسي تهيه مي نمود
        . . . . مي دادندمي دادندمي دادندمي دادند

بخـواهش  بخـواهش  بخـواهش  بخـواهش  . . . . . . . . . . . . . . . . ««««::::ببرك كارمل در يكي از بيانيه هاي خـود گفتـه بـود   ببرك كارمل در يكي از بيانيه هاي خـود گفتـه بـود   ببرك كارمل در يكي از بيانيه هاي خـود گفتـه بـود   ببرك كارمل در يكي از بيانيه هاي خـود گفتـه بـود   
ا به منظور اداره افغانستان در تمام ا به منظور اداره افغانستان در تمام ا به منظور اداره افغانستان در تمام ا به منظور اداره افغانستان در تمام اتحاد شوروي براي وزارت خانه هاتحاد شوروي براي وزارت خانه هاتحاد شوروي براي وزارت خانه هاتحاد شوروي براي وزارت خانه ه    ،،،،خود ماخود ماخود ماخود ما

كارشناس و مشاور اعزام داشته است و ما از مهارت تخنيكي كارشناس و مشاور اعزام داشته است و ما از مهارت تخنيكي كارشناس و مشاور اعزام داشته است و ما از مهارت تخنيكي كارشناس و مشاور اعزام داشته است و ما از مهارت تخنيكي     ،،،،ساحات دولتيساحات دولتيساحات دولتيساحات دولتي
        ››››٢٣٢٣٢٣٢٣» ‹» ‹» ‹» ‹. . . . رفقاي روسي خود مي آموزيمرفقاي روسي خود مي آموزيمرفقاي روسي خود مي آموزيمرفقاي روسي خود مي آموزيم

رياســت شــئون رياســت شــئون رياســت شــئون رياســت شــئون ‹ ‹ ‹ ‹     ،،،،››››جبهــه پــدر وطــنجبهــه پــدر وطــنجبهــه پــدر وطــنجبهــه پــدر وطــن‹ ‹ ‹ ‹ روســيه بــا بــه نمــايش گذاشــتن روســيه بــا بــه نمــايش گذاشــتن روســيه بــا بــه نمــايش گذاشــتن روســيه بــا بــه نمــايش گذاشــتن 
و لويـه جرگـه فرمايشـي كـه بيشـترين      و لويـه جرگـه فرمايشـي كـه بيشـترين      و لويـه جرگـه فرمايشـي كـه بيشـترين      و لويـه جرگـه فرمايشـي كـه بيشـترين      › › › › انجمن شعرا و نويسـندگان انجمن شعرا و نويسـندگان انجمن شعرا و نويسـندگان انجمن شعرا و نويسـندگان ‹ ‹ ‹ ‹     ،،،،››››اسالمياسالمياسالمياسالمي

و تاجران وابسته بـه سـرمايه   و تاجران وابسته بـه سـرمايه   و تاجران وابسته بـه سـرمايه   و تاجران وابسته بـه سـرمايه       ،،،،مليشهمليشهمليشهمليشه    ،،،،جاسوسهاي خادجاسوسهاي خادجاسوسهاي خادجاسوسهاي خاد    ،،،،عداد آنرا افراد حزبيعداد آنرا افراد حزبيعداد آنرا افراد حزبيعداد آنرا افراد حزبيتتتت
چنان جلوه ميداد كه گويا حضور چنان جلوه ميداد كه گويا حضور چنان جلوه ميداد كه گويا حضور چنان جلوه ميداد كه گويا حضور     ،،،،حكومت كابل و روسيه تشكيل داده بودندحكومت كابل و روسيه تشكيل داده بودندحكومت كابل و روسيه تشكيل داده بودندحكومت كابل و روسيه تشكيل داده بودند

اسـتقالل و تماميـت ارضـي كشـور را خدشـه دار      اسـتقالل و تماميـت ارضـي كشـور را خدشـه دار      اسـتقالل و تماميـت ارضـي كشـور را خدشـه دار      اسـتقالل و تماميـت ارضـي كشـور را خدشـه دار          ،،،،قشون روسيه در افغانسـتان قشون روسيه در افغانسـتان قشون روسيه در افغانسـتان قشون روسيه در افغانسـتان 
        . . . . نكرده استنكرده استنكرده استنكرده است
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و فرهنگ افغانستان به اقـدام هـاي گونـه    و فرهنگ افغانستان به اقـدام هـاي گونـه    و فرهنگ افغانستان به اقـدام هـاي گونـه    و فرهنگ افغانستان به اقـدام هـاي گونـه        روسها به منظور مسخ تاريخروسها به منظور مسخ تاريخروسها به منظور مسخ تاريخروسها به منظور مسخ تاريخ

ــر دادن نامهــا و اصــطالحات مــروج     ــه تغيي ــر از همــه ب ــه دســت زده و اولت ــر دادن نامهــا و اصــطالحات مــروج    گون ــه تغيي ــر از همــه ب ــه دســت زده و اولت ــر دادن نامهــا و اصــطالحات مــروج    گون ــه تغيي ــر از همــه ب ــه دســت زده و اولت ــر دادن نامهــا و اصــطالحات مــروج    گون ــه تغيي ــر از همــه ب ــه دســت زده و اولت گون
وزارت اطالعات و كلتور افغانستان را از بين بردند و وزارت اطالعات و كلتور افغانستان را از بين بردند و وزارت اطالعات و كلتور افغانستان را از بين بردند و وزارت اطالعات و كلتور افغانستان را از بين بردند و     به طور مثالبه طور مثالبه طور مثالبه طور مثال    . . . . پرداختندپرداختندپرداختندپرداختند

همه دواير و موسسات آنرا بنـام كميتـه هـاي جداگانـه در تحـت تـاثير كميتـه        همه دواير و موسسات آنرا بنـام كميتـه هـاي جداگانـه در تحـت تـاثير كميتـه        همه دواير و موسسات آنرا بنـام كميتـه هـاي جداگانـه در تحـت تـاثير كميتـه        همه دواير و موسسات آنرا بنـام كميتـه هـاي جداگانـه در تحـت تـاثير كميتـه        
كميتـه دولتـي آژانـس و    كميتـه دولتـي آژانـس و    كميتـه دولتـي آژانـس و    كميتـه دولتـي آژانـس و    ««««    ::::قرار دادند مانندقرار دادند مانندقرار دادند مانندقرار دادند مانند» » » » تيك خلقتيك خلقتيك خلقتيك خلقحزب دموكراحزب دموكراحزب دموكراحزب دموكرا««««مركزيمركزيمركزيمركزي

كميته دولتي راديو و تلويزيون و سينما كميته دولتي راديو و تلويزيون و سينما كميته دولتي راديو و تلويزيون و سينما كميته دولتي راديو و تلويزيون و سينما     ،،،،»»»»كميته دولتي طبع و نشركميته دولتي طبع و نشركميته دولتي طبع و نشركميته دولتي طبع و نشر««««    ،،،،»»»»اطالعاتاطالعاتاطالعاتاطالعات
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بخشـي از كــار هـاي    بخشـي از كــار هـاي    بخشـي از كــار هـاي    بخشـي از كــار هـاي        و به همـين ترتيـب  و به همـين ترتيـب  و به همـين ترتيـب  و به همـين ترتيـب  » » » » كميته دولتي كلتوركميته دولتي كلتوركميته دولتي كلتوركميته دولتي كلتور« « « « و و و و » » » » تو گرافيتو گرافيتو گرافيتو گرافي
تعجب آور تعجب آور تعجب آور تعجب آور     . . . . وزارت اطـالعات و كلتور را تابع اتحاديه هاي نو تاسيس نمودندوزارت اطـالعات و كلتور را تابع اتحاديه هاي نو تاسيس نمودندوزارت اطـالعات و كلتور را تابع اتحاديه هاي نو تاسيس نمودندوزارت اطـالعات و كلتور را تابع اتحاديه هاي نو تاسيس نمودند

تر اين بود كه اعضاي اتحاديه ژورناليستان را توظيف داشته بودند تا با پيروي تر اين بود كه اعضاي اتحاديه ژورناليستان را توظيف داشته بودند تا با پيروي تر اين بود كه اعضاي اتحاديه ژورناليستان را توظيف داشته بودند تا با پيروي تر اين بود كه اعضاي اتحاديه ژورناليستان را توظيف داشته بودند تا با پيروي 
از يك ماده اساسنامه اتحاديه موصوف همه گفتـار و نوشـتار شـان را متوجـه     از يك ماده اساسنامه اتحاديه موصوف همه گفتـار و نوشـتار شـان را متوجـه     از يك ماده اساسنامه اتحاديه موصوف همه گفتـار و نوشـتار شـان را متوجـه     از يك ماده اساسنامه اتحاديه موصوف همه گفتـار و نوشـتار شـان را متوجـه     

        › › › › ٢٤٢٤٢٤٢٤‹‹‹‹....تحكيم پايه هاي دوستي شوروي و افغانستان نمايندتحكيم پايه هاي دوستي شوروي و افغانستان نمايندتحكيم پايه هاي دوستي شوروي و افغانستان نمايندتحكيم پايه هاي دوستي شوروي و افغانستان نمايند
بـاز هـم در تحليـل محتـرم     بـاز هـم در تحليـل محتـرم     بـاز هـم در تحليـل محتـرم     بـاز هـم در تحليـل محتـرم         ،،،،بقيه سيما و چگونگي مطبوعات كشـور را بقيه سيما و چگونگي مطبوعات كشـور را بقيه سيما و چگونگي مطبوعات كشـور را بقيه سيما و چگونگي مطبوعات كشـور را 

مطبوعـات در دوره بـه اصـطالح تكـاملي     مطبوعـات در دوره بـه اصـطالح تكـاملي     مطبوعـات در دوره بـه اصـطالح تكـاملي     مطبوعـات در دوره بـه اصـطالح تكـاملي     « « « « : : : :  هاله چنين مي نگـريم   هاله چنين مي نگـريم   هاله چنين مي نگـريم   هاله چنين مي نگـريم  حبيب اهللاحبيب اهللاحبيب اهللاحبيب اهللا
    ،،،،چه از نگاه شكل و چه از نظر محتواچه از نگاه شكل و چه از نظر محتواچه از نگاه شكل و چه از نظر محتواچه از نگاه شكل و چه از نظر محتوا    ››››٢٥٢٥٢٥٢٥‹‹‹‹    ››››نظا مي روسـهانظا مي روسـهانظا مي روسـهانظا مي روسـها    هجومهجومهجومهجوم‹ ‹ ‹ ‹ انقالب ثورانقالب ثورانقالب ثورانقالب ثور

تحت تحت تحت تحت » » » » انقالب ثورانقالب ثورانقالب ثورانقالب ثور« « « « چنانچه روزنامهچنانچه روزنامهچنانچه روزنامهچنانچه روزنامه    . . . . دستخوش دگرگوني ژرفي واقع گرديددستخوش دگرگوني ژرفي واقع گرديددستخوش دگرگوني ژرفي واقع گرديددستخوش دگرگوني ژرفي واقع گرديد
لق لق لق لق بحيث ارگان نشراتي حزب دموكراتيك خبحيث ارگان نشراتي حزب دموكراتيك خبحيث ارگان نشراتي حزب دموكراتيك خبحيث ارگان نشراتي حزب دموكراتيك خ» » » » حقيقت انقالب ثورحقيقت انقالب ثورحقيقت انقالب ثورحقيقت انقالب ثور««««نام جديد نام جديد نام جديد نام جديد 

اين نشريه با ضميمه شدن اين نشريه با ضميمه شدن اين نشريه با ضميمه شدن اين نشريه با ضميمه شدن     . . . . افغانستان به تبليغات ايده آلوژيكي خود ادامه دادافغانستان به تبليغات ايده آلوژيكي خود ادامه دادافغانستان به تبليغات ايده آلوژيكي خود ادامه دادافغانستان به تبليغات ايده آلوژيكي خود ادامه داد
بيشتر شكل روسي و اتكا بيشتر شكل روسي و اتكا بيشتر شكل روسي و اتكا بيشتر شكل روسي و اتكا     ،،،،روسي مي باشدروسي مي باشدروسي مي باشدروسي مي باشد» » » » پراوداپراوداپراوداپراودا««««كه ترجمه كه ترجمه كه ترجمه كه ترجمه     ،،،،كلمه حقيقتكلمه حقيقتكلمه حقيقتكلمه حقيقت

» » » » ازويستياازويستياازويستياازويستيا««««    به همـين گـونه روزنامـه هيواد به تقليــد ازبه همـين گـونه روزنامـه هيواد به تقليــد ازبه همـين گـونه روزنامـه هيواد به تقليــد ازبه همـين گـونه روزنامـه هيواد به تقليــد از    . . . . به شوروي پيدا كردبه شوروي پيدا كردبه شوروي پيدا كردبه شوروي پيدا كرد
جريده انـيس  جريده انـيس  جريده انـيس  جريده انـيس  ،،،،قرار گرفتقرار گرفتقرار گرفتقرار گرفت    أأأأوزروزروزروزر    بحيث ارگان نشراتي شوراي انقالبي و شورايبحيث ارگان نشراتي شوراي انقالبي و شورايبحيث ارگان نشراتي شوراي انقالبي و شورايبحيث ارگان نشراتي شوراي انقالبي و شوراي

حقيقت سرباز به تقلــيد از ستاره حقيقت سرباز به تقلــيد از ستاره حقيقت سرباز به تقلــيد از ستاره حقيقت سرباز به تقلــيد از ستاره     ،،،،بحيث ارگان نشراتي سازمان جبهه پدر وطنبحيث ارگان نشراتي سازمان جبهه پدر وطنبحيث ارگان نشراتي سازمان جبهه پدر وطنبحيث ارگان نشراتي سازمان جبهه پدر وطن
درفش جوانان بـه  درفش جوانان بـه  درفش جوانان بـه  درفش جوانان بـه      ،،،،بحيث ارگان نشراتي وزارت دفاعبحيث ارگان نشراتي وزارت دفاعبحيث ارگان نشراتي وزارت دفاعبحيث ارگان نشراتي وزارت دفاع» » » » كريسنا زويزداكريسنا زويزداكريسنا زويزداكريسنا زويزدا««««سرخ سرخ سرخ سرخ 

يـا پــراوداي جوانـان بحيــث ارگـان نشــراتي    يـا پــراوداي جوانـان بحيــث ارگـان نشــراتي    يـا پــراوداي جوانـان بحيــث ارگـان نشــراتي    يـا پــراوداي جوانـان بحيــث ارگـان نشــراتي    » » » » كمسوموسـكيه پــراودا كمسوموسـكيه پــراودا كمسوموسـكيه پــراودا كمسوموسـكيه پــراودا ««««تقليـد از  تقليـد از  تقليـد از  تقليـد از  
پايو نيزسكه پايو نيزسكه پايو نيزسكه پايو نيزسكه ««««به تقليد از به تقليد از به تقليد از به تقليد از     پيش آهنگپيش آهنگپيش آهنگپيش آهنگ، ، ، ، نستاننستاننستاننستانسازمان دموكراتيك جوانان افغاسازمان دموكراتيك جوانان افغاسازمان دموكراتيك جوانان افغاسازمان دموكراتيك جوانان افغا

زنـان افغانسـتان بحيـث ارگـان نشـراتي      زنـان افغانسـتان بحيـث ارگـان نشـراتي      زنـان افغانسـتان بحيـث ارگـان نشـراتي      زنـان افغانسـتان بحيـث ارگـان نشـراتي          ،،،،براي اعضاي نوجـوان حـزب  براي اعضاي نوجـوان حـزب  براي اعضاي نوجـوان حـزب  براي اعضاي نوجـوان حـزب  » » » » پراوداپراوداپراوداپراودا
    ،،،،روسـي روسـي روسـي روسـي » » » » تـرد تـرد تـرد تـرد ««««جريـده كـار بـه تقليـد از     جريـده كـار بـه تقليـد از     جريـده كـار بـه تقليـد از     جريـده كـار بـه تقليـد از         ،،،،سازمان دموكراتيك زنان افغانستانسازمان دموكراتيك زنان افغانستانسازمان دموكراتيك زنان افغانستانسازمان دموكراتيك زنان افغانستان

مجلـه ژونـدون بحيـث    مجلـه ژونـدون بحيـث    مجلـه ژونـدون بحيـث    مجلـه ژونـدون بحيـث        ،،،،بحيث ارگان نشراتي شـوراي مركـزي اتحاديـه صـنفي    بحيث ارگان نشراتي شـوراي مركـزي اتحاديـه صـنفي    بحيث ارگان نشراتي شـوراي مركـزي اتحاديـه صـنفي    بحيث ارگان نشراتي شـوراي مركـزي اتحاديـه صـنفي    
مجلـه  مجلـه  مجلـه  مجلـه      ،،،،ي اتحاديه نويسندگان و شعراي افغانسـتان ي اتحاديه نويسندگان و شعراي افغانسـتان ي اتحاديه نويسندگان و شعراي افغانسـتان ي اتحاديه نويسندگان و شعراي افغانسـتان ارگان نشراتي شوراي مركزارگان نشراتي شوراي مركزارگان نشراتي شوراي مركزارگان نشراتي شوراي مركز

آواز در عوض مجله پشتون ژغ بحيث ارگـان نشـراتي كميتـه دولتـي راديـو و      آواز در عوض مجله پشتون ژغ بحيث ارگـان نشـراتي كميتـه دولتـي راديـو و      آواز در عوض مجله پشتون ژغ بحيث ارگـان نشـراتي كميتـه دولتـي راديـو و      آواز در عوض مجله پشتون ژغ بحيث ارگـان نشـراتي كميتـه دولتـي راديـو و      
مجله هنر بحيث ارگان نشراتي اتحاديه هنر مندان مجله هنر بحيث ارگان نشراتي اتحاديه هنر مندان مجله هنر بحيث ارگان نشراتي اتحاديه هنر مندان مجله هنر بحيث ارگان نشراتي اتحاديه هنر مندان     ،،،،تلويزيون و سينما تو گرافيتلويزيون و سينما تو گرافيتلويزيون و سينما تو گرافيتلويزيون و سينما تو گرافي

و بـولتن  و بـولتن  و بـولتن  و بـولتن      ،،،،مجله كابل بحيث ارگان نشراتي اكادمي علـوم افغانسـتان  مجله كابل بحيث ارگان نشراتي اكادمي علـوم افغانسـتان  مجله كابل بحيث ارگان نشراتي اكادمي علـوم افغانسـتان  مجله كابل بحيث ارگان نشراتي اكادمي علـوم افغانسـتان      ،،،،افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان



 ٢٤٢٤٢٤٢٤ 
 

بحيـث ارگـان نشـراتي اتحايـه ژورناليسـتان افغانسـتان فعاليـت        بحيـث ارگـان نشـراتي اتحايـه ژورناليسـتان افغانسـتان فعاليـت        بحيـث ارگـان نشـراتي اتحايـه ژورناليسـتان افغانسـتان فعاليـت        بحيـث ارگـان نشـراتي اتحايـه ژورناليسـتان افغانسـتان فعاليـت        » » » » ليسـت ليسـت ليسـت ليسـت ژورناژورناژورناژورنا««««
        › › › › ٢٦٢٦٢٦٢٦» ‹» ‹» ‹» ‹. . .. . .. . .. . .نشراتي داشتنشراتي داشتنشراتي داشتنشراتي داشت

 
  :در ���� �%�رف  ـ ٤

معارف كشور معارف كشور معارف كشور معارف كشور     ،،،،و تهاجم شوروي به افغانستانو تهاجم شوروي به افغانستانو تهاجم شوروي به افغانستانو تهاجم شوروي به افغانستان    ١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨تا قبل از كودتاي تا قبل از كودتاي تا قبل از كودتاي تا قبل از كودتاي 
بالنسبه توسعه يافته بود و پوهنتون كابل نيز با يك تعداد پوهنتون هاي غرب بالنسبه توسعه يافته بود و پوهنتون كابل نيز با يك تعداد پوهنتون هاي غرب بالنسبه توسعه يافته بود و پوهنتون كابل نيز با يك تعداد پوهنتون هاي غرب بالنسبه توسعه يافته بود و پوهنتون كابل نيز با يك تعداد پوهنتون هاي غرب 

پوهنحي ادبيات با پوهنتون نبرا سكا تواميت داشت و پوهنحي ادبيات با پوهنتون نبرا سكا تواميت داشت و پوهنحي ادبيات با پوهنتون نبرا سكا تواميت داشت و پوهنحي ادبيات با پوهنتون نبرا سكا تواميت داشت و     همكاري ها داشت مثالَهمكاري ها داشت مثالَهمكاري ها داشت مثالَهمكاري ها داشت مثالَ
        . . . . در پالن گرفته بود تا اطلس جامع و دقيق جغرافيائي افغانستان را تهيه نمايددر پالن گرفته بود تا اطلس جامع و دقيق جغرافيائي افغانستان را تهيه نمايددر پالن گرفته بود تا اطلس جامع و دقيق جغرافيائي افغانستان را تهيه نمايددر پالن گرفته بود تا اطلس جامع و دقيق جغرافيائي افغانستان را تهيه نمايد

همينگونه با دانشگاه قاهره در باره تقويت زبان عربـي و بـا موسسـات    همينگونه با دانشگاه قاهره در باره تقويت زبان عربـي و بـا موسسـات    همينگونه با دانشگاه قاهره در باره تقويت زبان عربـي و بـا موسسـات    همينگونه با دانشگاه قاهره در باره تقويت زبان عربـي و بـا موسسـات    
    نينينينيعلمي فرانسه در باره تقويت زبان فرانسوي و با آلمان نيز بخاطر زبان آلماعلمي فرانسه در باره تقويت زبان فرانسوي و با آلمان نيز بخاطر زبان آلماعلمي فرانسه در باره تقويت زبان فرانسوي و با آلمان نيز بخاطر زبان آلماعلمي فرانسه در باره تقويت زبان فرانسوي و با آلمان نيز بخاطر زبان آلما

        › › › › ٢٧٢٧٢٧٢٧‹‹‹‹و غيره دانشگاه ها و موسسات علمي همكاري مي نمودو غيره دانشگاه ها و موسسات علمي همكاري مي نمودو غيره دانشگاه ها و موسسات علمي همكاري مي نمودو غيره دانشگاه ها و موسسات علمي همكاري مي نمود
پوهنحي حقوق و علوم سياسي كابل با دانشگاه مشهور سوربن فرانسه پوهنحي حقوق و علوم سياسي كابل با دانشگاه مشهور سوربن فرانسه پوهنحي حقوق و علوم سياسي كابل با دانشگاه مشهور سوربن فرانسه پوهنحي حقوق و علوم سياسي كابل با دانشگاه مشهور سوربن فرانسه 

پوهنحي اقتصاد بـا دانشـگاه هـاي كلـون و بـن و      پوهنحي اقتصاد بـا دانشـگاه هـاي كلـون و بـن و      پوهنحي اقتصاد بـا دانشـگاه هـاي كلـون و بـن و      پوهنحي اقتصاد بـا دانشـگاه هـاي كلـون و بـن و          ،،،،و پوهنحي سيانس با آلمانو پوهنحي سيانس با آلمانو پوهنحي سيانس با آلمانو پوهنحي سيانس با آلمان
پــوهنحي زراعــت بــا آمريكــا و پــوهنحي زراعــت بــا آمريكــا و پــوهنحي زراعــت بــا آمريكــا و پــوهنحي زراعــت بــا آمريكــا و     ،،،،پــوهنحي انجينــري بــا آمريكــاپــوهنحي انجينــري بــا آمريكــاپــوهنحي انجينــري بــا آمريكــاپــوهنحي انجينــري بــا آمريكــا    ،،،،بوخــوم آلمــانبوخــوم آلمــانبوخــوم آلمــانبوخــوم آلمــان

پوهنحپوهنحپوهنحي طب با فرانسه همكاري علمي مي نمودندي طب با فرانسه همكاري علمي مي نمودندي طب با فرانسه همكاري علمي مي نمودندي طب با فرانسه همكاري علمي مي نمودندپوهنح . . . .        
پولي تخنيك پولي تخنيك پولي تخنيك پولي تخنيك     ١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣ــــ١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣بين سالهاي بين سالهاي بين سالهاي بين سالهاي     ،،،،شوروي نيز در رقابت با غربشوروي نيز در رقابت با غربشوروي نيز در رقابت با غربشوروي نيز در رقابت با غرب
        . . . . كابل عالوه نمودكابل عالوه نمودكابل عالوه نمودكابل عالوه نمود    كابل را به حساب قرضه در پوهنتونكابل را به حساب قرضه در پوهنتونكابل را به حساب قرضه در پوهنتونكابل را به حساب قرضه در پوهنتون

بعد از كـودتاي ثور و تهــاجم شـوروي بـه افغانسـتان پـالن يكـــدست       بعد از كـودتاي ثور و تهــاجم شـوروي بـه افغانسـتان پـالن يكـــدست       بعد از كـودتاي ثور و تهــاجم شـوروي بـه افغانسـتان پـالن يكـــدست       بعد از كـودتاي ثور و تهــاجم شـوروي بـه افغانسـتان پـالن يكـــدست       
و بر طبق آن همه و بر طبق آن همه و بر طبق آن همه و بر طبق آن همه ساختن سيستم علمي به نمونه شوروي رويدست گرفته شد ساختن سيستم علمي به نمونه شوروي رويدست گرفته شد ساختن سيستم علمي به نمونه شوروي رويدست گرفته شد ساختن سيستم علمي به نمونه شوروي رويدست گرفته شد 
استادان بي سويه استادان بي سويه استادان بي سويه استادان بي سويه     ،،،،توا ميت ها با غرب از ميان برده شد و بجاي استادان غربيتوا ميت ها با غرب از ميان برده شد و بجاي استادان غربيتوا ميت ها با غرب از ميان برده شد و بجاي استادان غربيتوا ميت ها با غرب از ميان برده شد و بجاي استادان غربي

        . . . . كيوبايي و آلمان شرق و غيره استخدام گرديدندكيوبايي و آلمان شرق و غيره استخدام گرديدندكيوبايي و آلمان شرق و غيره استخدام گرديدندكيوبايي و آلمان شرق و غيره استخدام گرديدند    ،،،،روسيروسيروسيروسي
اعزام محصالن به غرب محدود شد و به غير از افراد حزبـي بـديگران   اعزام محصالن به غرب محدود شد و به غير از افراد حزبـي بـديگران   اعزام محصالن به غرب محدود شد و به غير از افراد حزبـي بـديگران   اعزام محصالن به غرب محدود شد و به غير از افراد حزبـي بـديگران   

هـاي  هـاي  هـاي  هـاي  در ايـن برهـه بورسـهاي كشـور     در ايـن برهـه بورسـهاي كشـور     در ايـن برهـه بورسـهاي كشـور     در ايـن برهـه بورسـهاي كشـور         . . . . اجازه تحصيل در غرب داده نمي شـد اجازه تحصيل در غرب داده نمي شـد اجازه تحصيل در غرب داده نمي شـد اجازه تحصيل در غرب داده نمي شـد 
غربي را قطع نموده و بجاي آن بخاطر انحراف افكار و تغيير اذهان جوانان بر غربي را قطع نموده و بجاي آن بخاطر انحراف افكار و تغيير اذهان جوانان بر غربي را قطع نموده و بجاي آن بخاطر انحراف افكار و تغيير اذهان جوانان بر غربي را قطع نموده و بجاي آن بخاطر انحراف افكار و تغيير اذهان جوانان بر 

        . . . . تعداد بورسهاي شوروي افزودندتعداد بورسهاي شوروي افزودندتعداد بورسهاي شوروي افزودندتعداد بورسهاي شوروي افزودند



٢٥٢٥٢٥٢٥  

 

بعد از خروج عساكر شوروي از افغانستان و ريخـت و پاشـي كــه در    بعد از خروج عساكر شوروي از افغانستان و ريخـت و پاشـي كــه در    بعد از خروج عساكر شوروي از افغانستان و ريخـت و پاشـي كــه در    بعد از خروج عساكر شوروي از افغانستان و ريخـت و پاشـي كــه در    
شوروي بوجود آمد حكومت كابل نيز سنگ اسالم را بـه سـينه زد وبـا شـعار     شوروي بوجود آمد حكومت كابل نيز سنگ اسالم را بـه سـينه زد وبـا شـعار     شوروي بوجود آمد حكومت كابل نيز سنگ اسالم را بـه سـينه زد وبـا شـعار     شوروي بوجود آمد حكومت كابل نيز سنگ اسالم را بـه سـينه زد وبـا شـعار     

جريـان امـور را تـا حـدودي تغييـر داد و      جريـان امـور را تـا حـدودي تغييـر داد و      جريـان امـور را تـا حـدودي تغييـر داد و      جريـان امـور را تـا حـدودي تغييـر داد و          ،،،،نـه نـه نـه نـه هاي بلند باال و تظـاهر گونـه گو  هاي بلند باال و تظـاهر گونـه گو  هاي بلند باال و تظـاهر گونـه گو  هاي بلند باال و تظـاهر گونـه گو  
همزمان براي يك تعداد نويسندگان قابل اعتماد به اصطالح آزادي قلـم قايـل   همزمان براي يك تعداد نويسندگان قابل اعتماد به اصطالح آزادي قلـم قايـل   همزمان براي يك تعداد نويسندگان قابل اعتماد به اصطالح آزادي قلـم قايـل   همزمان براي يك تعداد نويسندگان قابل اعتماد به اصطالح آزادي قلـم قايـل   

كه تا قـبل از خروج عساكر كه تا قـبل از خروج عساكر كه تا قـبل از خروج عساكر كه تا قـبل از خروج عساكر » » » » حزب دموكراتيك خلقحزب دموكراتيك خلقحزب دموكراتيك خلقحزب دموكراتيك خلق««««في المثل ادبيات في المثل ادبيات في المثل ادبيات في المثل ادبيات     . . . . شدشدشدشد
شوروي تحت تاثـير ادبـيات و مصطلحات حـزب تـوده ايـران و ترجمـه هـاي      شوروي تحت تاثـير ادبـيات و مصطلحات حـزب تـوده ايـران و ترجمـه هـاي      شوروي تحت تاثـير ادبـيات و مصطلحات حـزب تـوده ايـران و ترجمـه هـاي      شوروي تحت تاثـير ادبـيات و مصطلحات حـزب تـوده ايـران و ترجمـه هـاي      

ــود  ــاجيكي شــوروي ب ــود ت ــاجيكي شــوروي ب ــود ت ــاجيكي شــوروي ب ــود ت ــاجيكي شــوروي ب ــا     ،،،،ت ــا ب ــا ب ــا ب ــداد    ب ــك تع ــه ي ــرول شــده ب ــدار آزادي كنت ــك مق ــداد    ي ــك تع ــه ي ــرول شــده ب ــدار آزادي كنت ــك مق ــداد    ي ــك تع ــه ي ــرول شــده ب ــدار آزادي كنت ــك مق ــداد    ي ــك تع ــه ي ــرول شــده ب ــدار آزادي كنت ــك مق ي
        . . . . ويژگيهاي جديد بخود گرفتويژگيهاي جديد بخود گرفتويژگيهاي جديد بخود گرفتويژگيهاي جديد بخود گرفت    ،،،،نويسندگان تحت تأثير اسلوب دري مروجهنويسندگان تحت تأثير اسلوب دري مروجهنويسندگان تحت تأثير اسلوب دري مروجهنويسندگان تحت تأثير اسلوب دري مروجه
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    مـي تـوان  مـي تـوان  مـي تـوان  مـي تـوان      رارارارا    ١٧٧٣١٧٧٣١٧٧٣١٧٧٣تـا  تـا  تـا  تـا      ١٧٤٧١٧٤٧١٧٤٧١٧٤٧سال پادشاهي احمد شـاه ابـدالي از   سال پادشاهي احمد شـاه ابـدالي از   سال پادشاهي احمد شـاه ابـدالي از   سال پادشاهي احمد شـاه ابـدالي از       ٢٦٢٦٢٦٢٦

اين ايام بـود كـه   اين ايام بـود كـه   اين ايام بـود كـه   اين ايام بـود كـه       زيرا درزيرا درزيرا درزيرا در    ،،،،نقطه مهم جامعه شناسي سياسي افغانستان بر شمردنقطه مهم جامعه شناسي سياسي افغانستان بر شمردنقطه مهم جامعه شناسي سياسي افغانستان بر شمردنقطه مهم جامعه شناسي سياسي افغانستان بر شمرد
برتانيه در دامان هندوستان دراز گرديد و پالن استعماري آن غرب آسيا برتانيه در دامان هندوستان دراز گرديد و پالن استعماري آن غرب آسيا برتانيه در دامان هندوستان دراز گرديد و پالن استعماري آن غرب آسيا برتانيه در دامان هندوستان دراز گرديد و پالن استعماري آن غرب آسيا     دستدستدستدست

        . . . . را تهديد ميكردرا تهديد ميكردرا تهديد ميكردرا تهديد ميكرد
مع هذا افغانستان براي بريتانيه سپر آهنين نيم قاره هند بـود و روسـيه   مع هذا افغانستان براي بريتانيه سپر آهنين نيم قاره هند بـود و روسـيه   مع هذا افغانستان براي بريتانيه سپر آهنين نيم قاره هند بـود و روسـيه   مع هذا افغانستان براي بريتانيه سپر آهنين نيم قاره هند بـود و روسـيه   

در چنين فرصتي بـود كـه   در چنين فرصتي بـود كـه   در چنين فرصتي بـود كـه   در چنين فرصتي بـود كـه       . . . . افغانستان را كليد نيم قاره هندوستان مي شناختافغانستان را كليد نيم قاره هندوستان مي شناختافغانستان را كليد نيم قاره هندوستان مي شناختافغانستان را كليد نيم قاره هندوستان مي شناخت
ام و قبايل از هم پاشيده افغانستان را با هـم متحـد نمـوده    ام و قبايل از هم پاشيده افغانستان را با هـم متحـد نمـوده    ام و قبايل از هم پاشيده افغانستان را با هـم متحـد نمـوده    ام و قبايل از هم پاشيده افغانستان را با هـم متحـد نمـوده    احمد شاه ابدالي اقواحمد شاه ابدالي اقواحمد شاه ابدالي اقواحمد شاه ابدالي اقو

بعد از فوت بعد از فوت بعد از فوت بعد از فوت     . . . . متكي بر آن دولت ملي و حقوقي افغانستان را پايه گذاري نمودمتكي بر آن دولت ملي و حقوقي افغانستان را پايه گذاري نمودمتكي بر آن دولت ملي و حقوقي افغانستان را پايه گذاري نمودمتكي بر آن دولت ملي و حقوقي افغانستان را پايه گذاري نمود
وي بتدريج اتحاد ملي و نيمه امپراتوري سلف شانرا وي بتدريج اتحاد ملي و نيمه امپراتوري سلف شانرا وي بتدريج اتحاد ملي و نيمه امپراتوري سلف شانرا وي بتدريج اتحاد ملي و نيمه امپراتوري سلف شانرا     فرزندانفرزندانفرزندانفرزندان    ،،،،احمد شاه ابدالياحمد شاه ابدالياحمد شاه ابدالياحمد شاه ابدالي

        . . . . فراهم نمودندفراهم نمودندفراهم نمودندفراهم نمودنداز دست داده و زمينه مداخله و تجاوز بريتانيه را به افغانستان از دست داده و زمينه مداخله و تجاوز بريتانيه را به افغانستان از دست داده و زمينه مداخله و تجاوز بريتانيه را به افغانستان از دست داده و زمينه مداخله و تجاوز بريتانيه را به افغانستان 
بـه  بـه  بـه  بـه  › › › › ١٨٨٠١٨٨٠١٨٨٠١٨٨٠ـ ـ ـ ـ         ١٨٧٨١٨٧٨١٨٧٨١٨٧٨‹ ‹ ‹ ‹ ››››١٨٤٢١٨٤٢١٨٤٢١٨٤٢ــ  ــ  ــ  ــ  ١٨٣٩١٨٣٩١٨٣٩١٨٣٩‹ ‹ ‹ ‹ بريتانيـه دو مرتبـه   بريتانيـه دو مرتبـه   بريتانيـه دو مرتبـه   بريتانيـه دو مرتبـه       بدين ترتيببدين ترتيببدين ترتيببدين ترتيب

همـت مـردم و رهبـري    همـت مـردم و رهبـري    همـت مـردم و رهبـري    همـت مـردم و رهبـري        حريم افغانستان تجاوز نظـامي نمـود كـه هـر بـاري بـه      حريم افغانستان تجاوز نظـامي نمـود كـه هـر بـاري بـه      حريم افغانستان تجاوز نظـامي نمـود كـه هـر بـاري بـه      حريم افغانستان تجاوز نظـامي نمـود كـه هـر بـاري بـه      
و سـران قبايـل بـه شكسـت نظـامي      و سـران قبايـل بـه شكسـت نظـامي      و سـران قبايـل بـه شكسـت نظـامي      و سـران قبايـل بـه شكسـت نظـامي          ،،،،پيران طريقتپيران طريقتپيران طريقتپيران طريقت    ،،،،مال هامال هامال هامال ها    ،،،،قوميقوميقوميقومي    ،،،،عناصر مليعناصر مليعناصر مليعناصر ملي

        . . . . روبرو گرديدروبرو گرديدروبرو گرديدروبرو گرديد
معـارف  معـارف  معـارف  معـارف      اولـين سـنگبناي  اولـين سـنگبناي  اولـين سـنگبناي  اولـين سـنگبناي  عهد اميـر حبيـب الـه خـان را كـه در آن      عهد اميـر حبيـب الـه خـان را كـه در آن      عهد اميـر حبيـب الـه خـان را كـه در آن      عهد اميـر حبيـب الـه خـان را كـه در آن          امااماامااما««««

رسمي و فرهنگ جديد پايه گذاري شد و قشر روشنفكر و آزاديخواه بوجـود  رسمي و فرهنگ جديد پايه گذاري شد و قشر روشنفكر و آزاديخواه بوجـود  رسمي و فرهنگ جديد پايه گذاري شد و قشر روشنفكر و آزاديخواه بوجـود  رسمي و فرهنگ جديد پايه گذاري شد و قشر روشنفكر و آزاديخواه بوجـود  
كـه  كـه  كـه  كـه      ،،،،مي توان اولين نقطه عطف مبارزه ملي و فرهنگ سياسي افغانسـتان مي توان اولين نقطه عطف مبارزه ملي و فرهنگ سياسي افغانسـتان مي توان اولين نقطه عطف مبارزه ملي و فرهنگ سياسي افغانسـتان مي توان اولين نقطه عطف مبارزه ملي و فرهنگ سياسي افغانسـتان     ،،،،آمدآمدآمدآمد

    ،،،،جــم غفيــري از علمــا ي مــذهبي و روشــنفكران وقــت را بــه مفــاهيم اســتقالل جــم غفيــري از علمــا ي مــذهبي و روشــنفكران وقــت را بــه مفــاهيم اســتقالل جــم غفيــري از علمــا ي مــذهبي و روشــنفكران وقــت را بــه مفــاهيم اســتقالل جــم غفيــري از علمــا ي مــذهبي و روشــنفكران وقــت را بــه مفــاهيم اســتقالل 
    ،،،،توزيـع شـبنامه  توزيـع شـبنامه  توزيـع شـبنامه  توزيـع شـبنامه      ،،،،مخفـي مخفـي مخفـي مخفـي     كار علني وكار علني وكار علني وكار علني و    ،،،،تأسيس حزبتأسيس حزبتأسيس حزبتأسيس حزب    ،،،،مشروطه خواهيمشروطه خواهيمشروطه خواهيمشروطه خواهي    ،،،،آزاديآزاديآزاديآزادي
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مقاومت در مقابل ارتجاح و استعمار مقاومت در مقابل ارتجاح و استعمار مقاومت در مقابل ارتجاح و استعمار مقاومت در مقابل ارتجاح و استعمار     ،،،،پرورش و آموزش سياسيپرورش و آموزش سياسيپرورش و آموزش سياسيپرورش و آموزش سياسي    ،،،،ترور سياسيترور سياسيترور سياسيترور سياسي
        ››››٢٨٢٨٢٨٢٨»‹»‹»‹»‹....و از همه مهم تر به ادبيات رزمي و اشعار انقالبي آشنا نمودو از همه مهم تر به ادبيات رزمي و اشعار انقالبي آشنا نمودو از همه مهم تر به ادبيات رزمي و اشعار انقالبي آشنا نمودو از همه مهم تر به ادبيات رزمي و اشعار انقالبي آشنا نمود

عليه دولـت شـاهي   عليه دولـت شـاهي   عليه دولـت شـاهي   عليه دولـت شـاهي       ١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩ــــ١٩٠١١٩٠١١٩٠١١٩٠١جنبش مشروطه خواهان افغانستان جنبش مشروطه خواهان افغانستان جنبش مشروطه خواهان افغانستان جنبش مشروطه خواهان افغانستان ««««
ه بـر طبـق آن   ه بـر طبـق آن   ه بـر طبـق آن   ه بـر طبـق آن   حبيب اهللا خان در حقيقـت اولـين سـند تـاريخي اسـت كـ      حبيب اهللا خان در حقيقـت اولـين سـند تـاريخي اسـت كـ      حبيب اهللا خان در حقيقـت اولـين سـند تـاريخي اسـت كـ      حبيب اهللا خان در حقيقـت اولـين سـند تـاريخي اسـت كـ          مطلقهمطلقهمطلقهمطلقه

روشنفكر افغانستان هويت و جايگاه خود را براي بار اول در جامعه سنتگراي روشنفكر افغانستان هويت و جايگاه خود را براي بار اول در جامعه سنتگراي روشنفكر افغانستان هويت و جايگاه خود را براي بار اول در جامعه سنتگراي روشنفكر افغانستان هويت و جايگاه خود را براي بار اول در جامعه سنتگراي 
        ››››٢٩٢٩٢٩٢٩»‹»‹»‹»‹....افغانستان تثبيت ميكندافغانستان تثبيت ميكندافغانستان تثبيت ميكندافغانستان تثبيت ميكند

كه خود جز مشروطه خواهان كه خود جز مشروطه خواهان كه خود جز مشروطه خواهان كه خود جز مشروطه خواهان     امان اهللامان اهللامان اهللامان اهللا    ،،،،بعد از قتل امير حبيب اله خانبعد از قتل امير حبيب اله خانبعد از قتل امير حبيب اله خانبعد از قتل امير حبيب اله خان
و طالب استقالل بود بـه تخـت سـلطنت نشسـت و بـدون فـوت وقـت اسـتقالل         و طالب استقالل بود بـه تخـت سـلطنت نشسـت و بـدون فـوت وقـت اسـتقالل         و طالب استقالل بود بـه تخـت سـلطنت نشسـت و بـدون فـوت وقـت اسـتقالل         و طالب استقالل بود بـه تخـت سـلطنت نشسـت و بـدون فـوت وقـت اسـتقالل         

        . . . . تكتورات برتانيه اعالم نمودتكتورات برتانيه اعالم نمودتكتورات برتانيه اعالم نمودتكتورات برتانيه اعالم نمودافغانستان را جدا از پروافغانستان را جدا از پروافغانستان را جدا از پروافغانستان را جدا از پرو
دولـت افغانسـتان   دولـت افغانسـتان   دولـت افغانسـتان   دولـت افغانسـتان       ،،،،اما وقتي برتانيه به استقالل افغانستان تمكـين نكـرد  اما وقتي برتانيه به استقالل افغانستان تمكـين نكـرد  اما وقتي برتانيه به استقالل افغانستان تمكـين نكـرد  اما وقتي برتانيه به استقالل افغانستان تمكـين نكـرد  

سـر انجـام بـا    سـر انجـام بـا    سـر انجـام بـا    سـر انجـام بـا        ،،،،دو ماه جنگ با برتانيـه دو ماه جنگ با برتانيـه دو ماه جنگ با برتانيـه دو ماه جنگ با برتانيـه     الجرم به سفر بري آغاز نمود و بعد ازالجرم به سفر بري آغاز نمود و بعد ازالجرم به سفر بري آغاز نمود و بعد ازالجرم به سفر بري آغاز نمود و بعد از
اسـتقالل افغانسـتان از جانـب    اسـتقالل افغانسـتان از جانـب    اسـتقالل افغانسـتان از جانـب    اسـتقالل افغانسـتان از جانـب        ››››پاكسـتان امـروزي  پاكسـتان امـروزي  پاكسـتان امـروزي  پاكسـتان امـروزي  ‹ ‹ ‹ ‹ امضاي قرار داد راولپنـدي  امضاي قرار داد راولپنـدي  امضاي قرار داد راولپنـدي  امضاي قرار داد راولپنـدي  
        . . . . شدشدشدشد    برتانيه به رسميت شناختهبرتانيه به رسميت شناختهبرتانيه به رسميت شناختهبرتانيه به رسميت شناخته

دومـين جنـبش روشـنفكري افغانسـتان در عهـد نخسـت وزيـري شـاه         دومـين جنـبش روشـنفكري افغانسـتان در عهـد نخسـت وزيـري شـاه         دومـين جنـبش روشـنفكري افغانسـتان در عهـد نخسـت وزيـري شـاه         دومـين جنـبش روشـنفكري افغانسـتان در عهـد نخسـت وزيـري شـاه         ««««
بعــد از آشــنائي مــردم بــه اصــول بعــد از آشــنائي مــردم بــه اصــول بعــد از آشــنائي مــردم بــه اصــول بعــد از آشــنائي مــردم بــه اصــول     ››››١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣ــــــــــــ١٩٤٦١٩٤٦١٩٤٦١٩٤٦‹‹‹‹    ١٣٣٢١٣٣٢١٣٣٢١٣٣٢ــــــــــــ١٣٢٥١٣٢٥١٣٢٥١٣٢٥محمــود خــان محمــود خــان محمــود خــان محمــود خــان 

        ››››٢٩٢٩٢٩٢٩»‹»‹»‹»‹. . . . و نشر جرايد ملي و آزاد به زودي سر كوب گرديدو نشر جرايد ملي و آزاد به زودي سر كوب گرديدو نشر جرايد ملي و آزاد به زودي سر كوب گرديدو نشر جرايد ملي و آزاد به زودي سر كوب گرديد    انتخابات پارلمانيانتخابات پارلمانيانتخابات پارلمانيانتخابات پارلماني
بعد از طي پانزده سال در دهـه قـانون   بعد از طي پانزده سال در دهـه قـانون   بعد از طي پانزده سال در دهـه قـانون   بعد از طي پانزده سال در دهـه قـانون       سومين جنبش سياسي و ادبيسومين جنبش سياسي و ادبيسومين جنبش سياسي و ادبيسومين جنبش سياسي و ادبي««««

ــد ــداساســي جدي ــداساســي جدي ــداساســي جدي ــ١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣١٩٦٣    اساســي جدي ـــ ـــ ـــ ــر        ١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣١٩٧٣ـ ــه حــد اكث ــاد ك ــراه افت ــر    درســت در هنگــامي ب ــه حــد اكث ــاد ك ــراه افت ــر    درســت در هنگــامي ب ــه حــد اكث ــاد ك ــراه افت ــر    درســت در هنگــامي ب ــه حــد اكث ــاد ك ــراه افت درســت در هنگــامي ب
تجــارتي و نظــامي افغانســتان در دســت شــوروي قــرار  تجــارتي و نظــامي افغانســتان در دســت شــوروي قــرار  تجــارتي و نظــامي افغانســتان در دســت شــوروي قــرار  تجــارتي و نظــامي افغانســتان در دســت شــوروي قــرار      ،،،،شــاهرگهاي اقتصــاديشــاهرگهاي اقتصــاديشــاهرگهاي اقتصــاديشــاهرگهاي اقتصــادي

            . . . . كه شرح نسبي آنرا در صفحات پيشتر خوانديمكه شرح نسبي آنرا در صفحات پيشتر خوانديمكه شرح نسبي آنرا در صفحات پيشتر خوانديمكه شرح نسبي آنرا در صفحات پيشتر خوانديم› › › › ٢٩٢٩٢٩٢٩»‹»‹»‹»‹داشتداشتداشتداشت
از جمعبندي موضـوعات بـاال ميتـوان دو نقطـه اساسـي را در مقاومـت       از جمعبندي موضـوعات بـاال ميتـوان دو نقطـه اساسـي را در مقاومـت       از جمعبندي موضـوعات بـاال ميتـوان دو نقطـه اساسـي را در مقاومـت       از جمعبندي موضـوعات بـاال ميتـوان دو نقطـه اساسـي را در مقاومـت       

        ::::رار دادرار دادرار دادرار دادمورد توجه قمورد توجه قمورد توجه قمورد توجه ق    مردم ما عليه تجاوز روسيهمردم ما عليه تجاوز روسيهمردم ما عليه تجاوز روسيهمردم ما عليه تجاوز روسيه
    ››››اقوام و قبايلاقوام و قبايلاقوام و قبايلاقوام و قبايل    سرانسرانسرانسران    ،،،،پيران طريقتپيران طريقتپيران طريقتپيران طريقت    ،،،،مال هامال هامال هامال ها‹‹‹‹اول آنكه تنها منابع سنتي اول آنكه تنها منابع سنتي اول آنكه تنها منابع سنتي اول آنكه تنها منابع سنتي 

بلكـه  بلكـه  بلكـه  بلكـه      رهبري انحصاري را در دست خـود نداشـتند  رهبري انحصاري را در دست خـود نداشـتند  رهبري انحصاري را در دست خـود نداشـتند  رهبري انحصاري را در دست خـود نداشـتند      در جنگ افغان و شورويدر جنگ افغان و شورويدر جنگ افغان و شورويدر جنگ افغان و شوروي
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طيف وسيع روشنفكران و تحصيل كرده ها و اسالميست هاي تندرو و تنظـيم  طيف وسيع روشنفكران و تحصيل كرده ها و اسالميست هاي تندرو و تنظـيم  طيف وسيع روشنفكران و تحصيل كرده ها و اسالميست هاي تندرو و تنظـيم  طيف وسيع روشنفكران و تحصيل كرده ها و اسالميست هاي تندرو و تنظـيم  
                . . . . هاي اسالمي معتدل نيز نقش عمده بازي نمودندهاي اسالمي معتدل نيز نقش عمده بازي نمودندهاي اسالمي معتدل نيز نقش عمده بازي نمودندهاي اسالمي معتدل نيز نقش عمده بازي نمودند

ه بدون ذكـر نـام و اوصـاف و بيـنش سـازمانهاي سياسـي كـه        ه بدون ذكـر نـام و اوصـاف و بيـنش سـازمانهاي سياسـي كـه        ه بدون ذكـر نـام و اوصـاف و بيـنش سـازمانهاي سياسـي كـه        ه بدون ذكـر نـام و اوصـاف و بيـنش سـازمانهاي سياسـي كـه        دوم اينكدوم اينكدوم اينكدوم اينك
نمـي تـوان   نمـي تـوان   نمـي تـوان   نمـي تـوان       ،،،،اسلوب و ادبيات گونه گونه را در عرصـه مقاومـت پخـش نمودنـد    اسلوب و ادبيات گونه گونه را در عرصـه مقاومـت پخـش نمودنـد    اسلوب و ادبيات گونه گونه را در عرصـه مقاومـت پخـش نمودنـد    اسلوب و ادبيات گونه گونه را در عرصـه مقاومـت پخـش نمودنـد    

        . . . . تحليل صحيح از ادبيات و مطبوعات مقاومت بدست دادتحليل صحيح از ادبيات و مطبوعات مقاومت بدست دادتحليل صحيح از ادبيات و مطبوعات مقاومت بدست دادتحليل صحيح از ادبيات و مطبوعات مقاومت بدست داد
        
  :,*' �1 ه� در �!�0 �*�و�(  ـ١

نها نها نها نها نفوذ مذهبي مال ها در جامعه افغانستان ناشي از آنست كه آنان نه تنفوذ مذهبي مال ها در جامعه افغانستان ناشي از آنست كه آنان نه تنفوذ مذهبي مال ها در جامعه افغانستان ناشي از آنست كه آنان نه تنفوذ مذهبي مال ها در جامعه افغانستان ناشي از آنست كه آنان نه ت
وظيفه امامت و پنج وقت نماز را به عهده دارند بلكه همزمان در غم و شادي وظيفه امامت و پنج وقت نماز را به عهده دارند بلكه همزمان در غم و شادي وظيفه امامت و پنج وقت نماز را به عهده دارند بلكه همزمان در غم و شادي وظيفه امامت و پنج وقت نماز را به عهده دارند بلكه همزمان در غم و شادي 

عقد نكاح و نماز جنازه را نيـز  عقد نكاح و نماز جنازه را نيـز  عقد نكاح و نماز جنازه را نيـز  عقد نكاح و نماز جنازه را نيـز      ،،،،طبابتطبابتطبابتطبابت    ،،،،مردم اشتراك نموده و ظايف مدرسيمردم اشتراك نموده و ظايف مدرسيمردم اشتراك نموده و ظايف مدرسيمردم اشتراك نموده و ظايف مدرسي
        . . . . انجام مي دهندانجام مي دهندانجام مي دهندانجام مي دهند

مال ها در عرصه هاي مقاومت افغانستان پيوسته اعتدال پسند بوده و از مال ها در عرصه هاي مقاومت افغانستان پيوسته اعتدال پسند بوده و از مال ها در عرصه هاي مقاومت افغانستان پيوسته اعتدال پسند بوده و از مال ها در عرصه هاي مقاومت افغانستان پيوسته اعتدال پسند بوده و از 
        . . . . زيده اندزيده اندزيده اندزيده اندافراط در مسايل ديني و سياسي ابا ورافراط در مسايل ديني و سياسي ابا ورافراط در مسايل ديني و سياسي ابا ورافراط در مسايل ديني و سياسي ابا ور

در مقاومت چهارده سال اخير دو نفر از مال هاي افغانستان بنام موالنا در مقاومت چهارده سال اخير دو نفر از مال هاي افغانستان بنام موالنا در مقاومت چهارده سال اخير دو نفر از مال هاي افغانستان بنام موالنا در مقاومت چهارده سال اخير دو نفر از مال هاي افغانستان بنام موالنا 
خالص و مولوي محمد نبي محمدي براي بار اول در تحت تاثير سياست تنـد  خالص و مولوي محمد نبي محمدي براي بار اول در تحت تاثير سياست تنـد  خالص و مولوي محمد نبي محمدي براي بار اول در تحت تاثير سياست تنـد  خالص و مولوي محمد نبي محمدي براي بار اول در تحت تاثير سياست تنـد  
روان اسالمي و تشـويق دولـت پاكسـتان بـه عنـوان حـزب اسـالمي و حركـت         روان اسالمي و تشـويق دولـت پاكسـتان بـه عنـوان حـزب اسـالمي و حركـت         روان اسالمي و تشـويق دولـت پاكسـتان بـه عنـوان حـزب اسـالمي و حركـت         روان اسالمي و تشـويق دولـت پاكسـتان بـه عنـوان حـزب اسـالمي و حركـت         

سـالمي را پايـه   سـالمي را پايـه   سـالمي را پايـه   سـالمي را پايـه   انقالب اسالمي برآمد سياسي نموده سازمانهاي اعتدال پسـند ا انقالب اسالمي برآمد سياسي نموده سازمانهاي اعتدال پسـند ا انقالب اسالمي برآمد سياسي نموده سازمانهاي اعتدال پسـند ا انقالب اسالمي برآمد سياسي نموده سازمانهاي اعتدال پسـند ا 
ولـي كمبـود   ولـي كمبـود   ولـي كمبـود   ولـي كمبـود       مولوي خالص بذات خـود شـخص تنـد رو نبـود    مولوي خالص بذات خـود شـخص تنـد رو نبـود    مولوي خالص بذات خـود شـخص تنـد رو نبـود    مولوي خالص بذات خـود شـخص تنـد رو نبـود        . . . . گذاري نمودندگذاري نمودندگذاري نمودندگذاري نمودند

كه بيشترين افـراد  كه بيشترين افـراد  كه بيشترين افـراد  كه بيشترين افـراد      دانش سياسي و اصول سازماندهي وي موجب آن شده بوددانش سياسي و اصول سازماندهي وي موجب آن شده بوددانش سياسي و اصول سازماندهي وي موجب آن شده بوددانش سياسي و اصول سازماندهي وي موجب آن شده بود
        . . . . حزبي او را اخوانيهاي تند رو تشكيل دهندحزبي او را اخوانيهاي تند رو تشكيل دهندحزبي او را اخوانيهاي تند رو تشكيل دهندحزبي او را اخوانيهاي تند رو تشكيل دهند

اما مولوي محمدي كه يكبار در دهه قانون اساسي جديد بحيث نماينده اما مولوي محمدي كه يكبار در دهه قانون اساسي جديد بحيث نماينده اما مولوي محمدي كه يكبار در دهه قانون اساسي جديد بحيث نماينده اما مولوي محمدي كه يكبار در دهه قانون اساسي جديد بحيث نماينده 
با مولوي خالص حد اقل اين تفاوت با مولوي خالص حد اقل اين تفاوت با مولوي خالص حد اقل اين تفاوت با مولوي خالص حد اقل اين تفاوت     ،،،،پارلمان انتخاب شده بودپارلمان انتخاب شده بودپارلمان انتخاب شده بودپارلمان انتخاب شده بودواليت لوگر در واليت لوگر در واليت لوگر در واليت لوگر در 

را داشت كه او در مقابل بخشي از تحصيل يافتگان از خود تعصب جدي بروز را داشت كه او در مقابل بخشي از تحصيل يافتگان از خود تعصب جدي بروز را داشت كه او در مقابل بخشي از تحصيل يافتگان از خود تعصب جدي بروز را داشت كه او در مقابل بخشي از تحصيل يافتگان از خود تعصب جدي بروز 
        . . . . نمي دادنمي دادنمي دادنمي داد
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به همين ترتيب از بين سازمانهاي تشيع افغانستان كه همه دفتـر هــاي   به همين ترتيب از بين سازمانهاي تشيع افغانستان كه همه دفتـر هــاي   به همين ترتيب از بين سازمانهاي تشيع افغانستان كه همه دفتـر هــاي   به همين ترتيب از بين سازمانهاي تشيع افغانستان كه همه دفتـر هــاي   
ه ه ه ه شــيخ آيــت اهللا محمــد آصــف محســني كـــشــيخ آيــت اهللا محمــد آصــف محســني كـــشــيخ آيــت اهللا محمــد آصــف محســني كـــشــيخ آيــت اهللا محمــد آصــف محســني كـــ    ،،،،شــانرا در ايــران بــاز نمــوده بودنــدشــانرا در ايــران بــاز نمــوده بودنــدشــانرا در ايــران بــاز نمــوده بودنــدشــانرا در ايــران بــاز نمــوده بودنــد
در شهــر نجــف عـراق فـرا     در شهــر نجــف عـراق فـرا     در شهــر نجــف عـراق فـرا     در شهــر نجــف عـراق فـرا         ١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨١٩٦٨تـا تـا تـا تـا     ١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣١٩٥٣تعليمات عـلوم اسالمي را از سال تعليمات عـلوم اسالمي را از سال تعليمات عـلوم اسالمي را از سال تعليمات عـلوم اسالمي را از سال 

همـين وجـه مشـترك    همـين وجـه مشـترك    همـين وجـه مشـترك    همـين وجـه مشـترك        . . . . داراي انديشه اعتدالپسـندانه اسـالمي بـود   داراي انديشه اعتدالپسـندانه اسـالمي بـود   داراي انديشه اعتدالپسـندانه اسـالمي بـود   داراي انديشه اعتدالپسـندانه اسـالمي بـود       گرفته بودندگرفته بودندگرفته بودندگرفته بودند
فكري است كه او را به همكاري و دوستي با صبغت اهللا مجددي رهبـر جبهـه   فكري است كه او را به همكاري و دوستي با صبغت اهللا مجددي رهبـر جبهـه   فكري است كه او را به همكاري و دوستي با صبغت اهللا مجددي رهبـر جبهـه   فكري است كه او را به همكاري و دوستي با صبغت اهللا مجددي رهبـر جبهـه   

سـتان سـوق   سـتان سـوق   سـتان سـوق   سـتان سـوق   اسـالمي افغان اسـالمي افغان اسـالمي افغان اسـالمي افغان     نجات ملي و پير سيد احمد گيالني رهبر محاذ ملينجات ملي و پير سيد احمد گيالني رهبر محاذ ملينجات ملي و پير سيد احمد گيالني رهبر محاذ ملينجات ملي و پير سيد احمد گيالني رهبر محاذ ملي
        . . . . دادهدادهدادهداده

افزون بر همه اينها محسني دفتر خود را از ايران به پاكستان انتقال داد افزون بر همه اينها محسني دفتر خود را از ايران به پاكستان انتقال داد افزون بر همه اينها محسني دفتر خود را از ايران به پاكستان انتقال داد افزون بر همه اينها محسني دفتر خود را از ايران به پاكستان انتقال داد 
و ماننــد مجــددي و گيالنــي در ســهمگيري و آمــدن شــاه ســابق بــه افغانســتان  و ماننــد مجــددي و گيالنــي در ســهمگيري و آمــدن شــاه ســابق بــه افغانســتان  و ماننــد مجــددي و گيالنــي در ســهمگيري و آمــدن شــاه ســابق بــه افغانســتان  و ماننــد مجــددي و گيالنــي در ســهمگيري و آمــدن شــاه ســابق بــه افغانســتان  

        . . . . مخالفت جدي نشان نمي دادمخالفت جدي نشان نمي دادمخالفت جدي نشان نمي دادمخالفت جدي نشان نمي داد
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ــدين   ــين چن ــردم از ب ــادي م ــدين  در افغانســتان بخــش زي ــين چن ــردم از ب ــادي م ــدين  در افغانســتان بخــش زي ــين چن ــردم از ب ــادي م ــدين  در افغانســتان بخــش زي ــين چن ــردم از ب ــادي م ــ    در افغانســتان بخــش زي ــطريق ــطريق ــطريق     ت صــوفيانهت صــوفيانهت صــوفيانهت صــوفيانهطريق
ــه«««« ــهقادري ــهقادري ــهقادري ــه    ،،،،قادري ــهرفاعي ــهرفاعي ــهرفاعي ــه    ،،،،رفاعي ــهطيفوري ــهطيفوري ــهطيفوري ــه    ،،،،ســهرورديهســهرورديهســهرورديهســهرورديه    ،،،،طيفوري ــهمولوي ــهمولوي ــهمولوي ــه    ،،،،شــاذليهشــاذليهشــاذليهشــاذليه    ،،،،مولوي ــهكبروي ــهكبروي ــهكبروي     ،،،،چشــتيهچشــتيهچشــتيهچشــتيه    ،،،،كبروي

تنهـا سـه   تنهـا سـه   تنهـا سـه   تنهـا سـه   » » » » جالليه و مالمتيـه جالليه و مالمتيـه جالليه و مالمتيـه جالليه و مالمتيـه     ،،،،نعمت الهيهنعمت الهيهنعمت الهيهنعمت الهيه    ،،،،حيدريهحيدريهحيدريهحيدريه    ،،،،صفويهصفويهصفويهصفويه    ،،،،بكتاشيهبكتاشيهبكتاشيهبكتاشيه    ،،،،نقشبنديهنقشبنديهنقشبنديهنقشبنديه
        . . . . را بر گزيده اندرا بر گزيده اندرا بر گزيده اندرا بر گزيده اند    ››››و نقشبنديهو نقشبنديهو نقشبنديهو نقشبنديه    ،،،،قادريهقادريهقادريهقادريه    ،،،،چشتبهچشتبهچشتبهچشتبه‹‹‹‹طريقه طريقه طريقه طريقه 

        قدات و قدات و قدات و قدات و البته قابل ياد آوري است كه در اين بخش نمي توان همه معتـالبته قابل ياد آوري است كه در اين بخش نمي توان همه معتـالبته قابل ياد آوري است كه در اين بخش نمي توان همه معتـالبته قابل ياد آوري است كه در اين بخش نمي توان همه معتـ
اما بـه  اما بـه  اما بـه  اما بـه      . . . . بيان كردبيان كردبيان كردبيان كرد    ،،،،حتي به ايجازحتي به ايجازحتي به ايجازحتي به ايجاز    ،،،،مسايل صوفيان و شرح طريقه ها رامسايل صوفيان و شرح طريقه ها رامسايل صوفيان و شرح طريقه ها رامسايل صوفيان و شرح طريقه ها را

صــراحت مــي تــوان گفــت كــه اســالم در افغانســتان ماننــد بعضــي كشــور هــاي صــراحت مــي تــوان گفــت كــه اســالم در افغانســتان ماننــد بعضــي كشــور هــاي صــراحت مــي تــوان گفــت كــه اســالم در افغانســتان ماننــد بعضــي كشــور هــاي صــراحت مــي تــوان گفــت كــه اســالم در افغانســتان ماننــد بعضــي كشــور هــاي 
        . . . . استاستاستاست    بيشتر با تصوف آميختهبيشتر با تصوف آميختهبيشتر با تصوف آميختهبيشتر با تصوف آميخته    اسالمي،اسالمي،اسالمي،اسالمي،

همانطور كه شرق كانون تولد و گهواره اديان است تصوف شرق نيز از همانطور كه شرق كانون تولد و گهواره اديان است تصوف شرق نيز از همانطور كه شرق كانون تولد و گهواره اديان است تصوف شرق نيز از همانطور كه شرق كانون تولد و گهواره اديان است تصوف شرق نيز از 
        . . . . باشدباشدباشدباشد    پهنا و ژرفاي خاص برخوردار ميپهنا و ژرفاي خاص برخوردار ميپهنا و ژرفاي خاص برخوردار ميپهنا و ژرفاي خاص برخوردار مي

عامل رجوع شرقيان اسالمي را به تصوف مي توان به دو نكته خالصه عامل رجوع شرقيان اسالمي را به تصوف مي توان به دو نكته خالصه عامل رجوع شرقيان اسالمي را به تصوف مي توان به دو نكته خالصه عامل رجوع شرقيان اسالمي را به تصوف مي توان به دو نكته خالصه 
        ::::كردكردكردكرد
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اول زهد خشك رهبران شريعت كه از آزادي بيان جلوگيري نمـوده و  اول زهد خشك رهبران شريعت كه از آزادي بيان جلوگيري نمـوده و  اول زهد خشك رهبران شريعت كه از آزادي بيان جلوگيري نمـوده و  اول زهد خشك رهبران شريعت كه از آزادي بيان جلوگيري نمـوده و  
        . . . . هم با نظامهاي قدرت دولتي همدستان بوده و هستندهم با نظامهاي قدرت دولتي همدستان بوده و هستندهم با نظامهاي قدرت دولتي همدستان بوده و هستندهم با نظامهاي قدرت دولتي همدستان بوده و هستند

ــان و عباســيان    ــان و عباســيان   دوم ظلــم و اســتبداد دســتگاه حاكمــه كــه بعــد از اموي ــان و عباســيان   دوم ظلــم و اســتبداد دســتگاه حاكمــه كــه بعــد از اموي ــان و عباســيان   دوم ظلــم و اســتبداد دســتگاه حاكمــه كــه بعــد از اموي     ،،،،دوم ظلــم و اســتبداد دســتگاه حاكمــه كــه بعــد از اموي
را بر گرده توده هاي خوش عقيده مسلمان مسلط ساخته را بر گرده توده هاي خوش عقيده مسلمان مسلط ساخته را بر گرده توده هاي خوش عقيده مسلمان مسلط ساخته را بر گرده توده هاي خوش عقيده مسلمان مسلط ساخته سلطنت هاي فئودالي سلطنت هاي فئودالي سلطنت هاي فئودالي سلطنت هاي فئودالي 

        . . . . بودندبودندبودندبودند
ــالي    ــروان خــود ســجيه ع ــراي پي ــه صــوفيان ب ــالي   از اينجاســت ك ــروان خــود ســجيه ع ــراي پي ــه صــوفيان ب ــالي   از اينجاســت ك ــروان خــود ســجيه ع ــراي پي ــه صــوفيان ب ــالي   از اينجاســت ك ــروان خــود ســجيه ع ــراي پي ــه صــوفيان ب ــار و     ،،،،از اينجاســت ك ــار و ايث ــار و ايث ــار و ايث ايث

فداكاري و بشر دوستي را مي آموختند و به آنها تحمل و ايستادگي در مقابل فداكاري و بشر دوستي را مي آموختند و به آنها تحمل و ايستادگي در مقابل فداكاري و بشر دوستي را مي آموختند و به آنها تحمل و ايستادگي در مقابل فداكاري و بشر دوستي را مي آموختند و به آنها تحمل و ايستادگي در مقابل 
خواهشات نفساني فردي و پيكار عليه خود سري و انحطاط اخالقي و غرور خواهشات نفساني فردي و پيكار عليه خود سري و انحطاط اخالقي و غرور خواهشات نفساني فردي و پيكار عليه خود سري و انحطاط اخالقي و غرور خواهشات نفساني فردي و پيكار عليه خود سري و انحطاط اخالقي و غرور 

        . . . . ا و قدرتمندان را تلقين مي نمودندا و قدرتمندان را تلقين مي نمودندا و قدرتمندان را تلقين مي نمودندا و قدرتمندان را تلقين مي نمودندو تكبر اغنيو تكبر اغنيو تكبر اغنيو تكبر اغني
چون تاريخ عرفان اسالمي افغانسـتان و يـا تصـوف موضـوع بحـث مـا       چون تاريخ عرفان اسالمي افغانسـتان و يـا تصـوف موضـوع بحـث مـا       چون تاريخ عرفان اسالمي افغانسـتان و يـا تصـوف موضـوع بحـث مـا       چون تاريخ عرفان اسالمي افغانسـتان و يـا تصـوف موضـوع بحـث مـا       

› › › › نقشـبنديه و چشـتيه  نقشـبنديه و چشـتيه  نقشـبنديه و چشـتيه  نقشـبنديه و چشـتيه      ،،،،قادريهقادريهقادريهقادريه‹ ‹ ‹ ‹     ةةةةنيست مي پردازم به بررسي مختصر سه طريقنيست مي پردازم به بررسي مختصر سه طريقنيست مي پردازم به بررسي مختصر سه طريقنيست مي پردازم به بررسي مختصر سه طريق
كه پيروان آن در چهارده سال مقاومت از خود نقش نظامي، سياسي و ادبي در كه پيروان آن در چهارده سال مقاومت از خود نقش نظامي، سياسي و ادبي در كه پيروان آن در چهارده سال مقاومت از خود نقش نظامي، سياسي و ادبي در كه پيروان آن در چهارده سال مقاومت از خود نقش نظامي، سياسي و ادبي در 

        . . . . افغانستان به جا گذاشته اندافغانستان به جا گذاشته اندافغانستان به جا گذاشته اندافغانستان به جا گذاشته اند
قادريـه اسـت كـه    قادريـه اسـت كـه    قادريـه اسـت كـه    قادريـه اسـت كـه        ،،،،با نفوذ تـرين طريقـه در افغانسـتان   با نفوذ تـرين طريقـه در افغانسـتان   با نفوذ تـرين طريقـه در افغانسـتان   با نفوذ تـرين طريقـه در افغانسـتان   : : : : ريقت قادريه ريقت قادريه ريقت قادريه ريقت قادريه طططط

براه براه براه براه » » » » قطب اعظمقطب اعظمقطب اعظمقطب اعظم««««    ملقب بهملقب بهملقب بهملقب به    ››››١١٦٦١١٦٦١١٦٦١١٦٦‹‹‹‹توسطُ مرشد بزرگ شيخ عبدالقادر گيالني توسطُ مرشد بزرگ شيخ عبدالقادر گيالني توسطُ مرشد بزرگ شيخ عبدالقادر گيالني توسطُ مرشد بزرگ شيخ عبدالقادر گيالني 
    . . . . قادريه در همه كشور هاي اسالمي به استثناي ايران پيروان زياد داردقادريه در همه كشور هاي اسالمي به استثناي ايران پيروان زياد داردقادريه در همه كشور هاي اسالمي به استثناي ايران پيروان زياد داردقادريه در همه كشور هاي اسالمي به استثناي ايران پيروان زياد دارد    . . . . افتادافتادافتادافتاد

القادر گيالني است القادر گيالني است القادر گيالني است القادر گيالني است بودن عبدبودن عبدبودن عبدبودن عبد› › › › حنبليحنبليحنبليحنبلي‹‹‹‹علت فقدان نفوذ آن در ايران همانا سني علت فقدان نفوذ آن در ايران همانا سني علت فقدان نفوذ آن در ايران همانا سني علت فقدان نفوذ آن در ايران همانا سني 
از عهـد صـفويه بـه بعـد     از عهـد صـفويه بـه بعـد     از عهـد صـفويه بـه بعـد     از عهـد صـفويه بـه بعـد         . . . . كه در وقت خود با مذهب شيعه اختالف نظر داشتكه در وقت خود با مذهب شيعه اختالف نظر داشتكه در وقت خود با مذهب شيعه اختالف نظر داشتكه در وقت خود با مذهب شيعه اختالف نظر داشت

نقيـب صـاحب كـه از اعقـاب شـيخ      نقيـب صـاحب كـه از اعقـاب شـيخ      نقيـب صـاحب كـه از اعقـاب شـيخ      نقيـب صـاحب كـه از اعقـاب شـيخ          . . . . پيروان قادريه را از ايران اخراج نمودنـد پيروان قادريه را از ايران اخراج نمودنـد پيروان قادريه را از ايران اخراج نمودنـد پيروان قادريه را از ايران اخراج نمودنـد 
تـرك گفـت و سلسـله طريقـت     تـرك گفـت و سلسـله طريقـت     تـرك گفـت و سلسـله طريقـت     تـرك گفـت و سلسـله طريقـت         ١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠بغداد را در سال بغداد را در سال بغداد را در سال بغداد را در سال     ،،،،عبدالقادر گيالني بودعبدالقادر گيالني بودعبدالقادر گيالني بودعبدالقادر گيالني بود

        . . . . خود را در افغانستان آغاز نمودخود را در افغانستان آغاز نمودخود را در افغانستان آغاز نمودخود را در افغانستان آغاز نمود
ـــد از  ـــد از بعـ ـــد از بعـ ـــد از بعـ ــوت نقيــب صــاحب  بعـ ــوت نقيــب صــاحب  ف ــوت نقيــب صــاحب  ف ــوت نقيــب صــاحب  ف ــي  › › › › ١٩٤٧١٩٤٧١٩٤٧١٩٤٧‹‹‹‹ف ــي  پســر وي ســيد احمـــد گيالن ــي  پســر وي ســيد احمـــد گيالن ــي  پســر وي ســيد احمـــد گيالن پســر وي ســيد احمـــد گيالن

جنوب جنوب جنوب جنوب     ،،،،مشهوربه افندي سلسله خانقاه قادريه را در بين بخشي از مردم جنوبمشهوربه افندي سلسله خانقاه قادريه را در بين بخشي از مردم جنوبمشهوربه افندي سلسله خانقاه قادريه را در بين بخشي از مردم جنوبمشهوربه افندي سلسله خانقاه قادريه را در بين بخشي از مردم جنوب
        . . . . غرب و شرق افغانستان ادامه دادغرب و شرق افغانستان ادامه دادغرب و شرق افغانستان ادامه دادغرب و شرق افغانستان ادامه داد
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خانواده افندي با خانواده شـاهي افغانسـتان روابـط دوسـتانه تـا سـطح       خانواده افندي با خانواده شـاهي افغانسـتان روابـط دوسـتانه تـا سـطح       خانواده افندي با خانواده شـاهي افغانسـتان روابـط دوسـتانه تـا سـطح       خانواده افندي با خانواده شـاهي افغانسـتان روابـط دوسـتانه تـا سـطح       
قـت بـه كـار هـاي     قـت بـه كـار هـاي     قـت بـه كـار هـاي     قـت بـه كـار هـاي     سيد احمد گيالني بحيـث پيـر طري  سيد احمد گيالني بحيـث پيـر طري  سيد احمد گيالني بحيـث پيـر طري  سيد احمد گيالني بحيـث پيـر طري      . . . . خويشاوندي قايم نمودخويشاوندي قايم نمودخويشاوندي قايم نمودخويشاوندي قايم نمود

تجــارتي پرداخــت و از مــوتر پــوژوي فرانســوي در افغانســتان نيــز نماينــدگي   تجــارتي پرداخــت و از مــوتر پــوژوي فرانســوي در افغانســتان نيــز نماينــدگي   تجــارتي پرداخــت و از مــوتر پــوژوي فرانســوي در افغانســتان نيــز نماينــدگي   تجــارتي پرداخــت و از مــوتر پــوژوي فرانســوي در افغانســتان نيــز نماينــدگي   
        . . . . ميكردميكردميكردميكرد

را را را را » » » » محاذ ملي اسالمي محاذ ملي اسالمي محاذ ملي اسالمي محاذ ملي اسالمي « « « « سازمان سازمان سازمان سازمان     ،،،،بعد از تهاجم شوروي به افغانستانبعد از تهاجم شوروي به افغانستانبعد از تهاجم شوروي به افغانستانبعد از تهاجم شوروي به افغانستان
در پاكستان تأسيس و روابط خارجي خود را با اروپاي در پاكستان تأسيس و روابط خارجي خود را با اروپاي در پاكستان تأسيس و روابط خارجي خود را با اروپاي در پاكستان تأسيس و روابط خارجي خود را با اروپاي     ١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧در قوس سال در قوس سال در قوس سال در قوس سال 

        . . . . غرب تأمين نمودغرب تأمين نمودغرب تأمين نمودغرب تأمين نمود
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در آسـياي  در آسـياي  در آسـياي  در آسـياي  › › › › ١٣٨٩١٣٨٩١٣٨٩١٣٨٩‹‹‹‹طريقه توسط شيخ محمد بهاوالـدين نقشـبندي   طريقه توسط شيخ محمد بهاوالـدين نقشـبندي   طريقه توسط شيخ محمد بهاوالـدين نقشـبندي   طريقه توسط شيخ محمد بهاوالـدين نقشـبندي       ايناينايناين
نقشبنديه مانند قادريه طريقه اي است وحدت الوجودي نقشبنديه مانند قادريه طريقه اي است وحدت الوجودي نقشبنديه مانند قادريه طريقه اي است وحدت الوجودي نقشبنديه مانند قادريه طريقه اي است وحدت الوجودي     . . . . مركزي بوجود آمدمركزي بوجود آمدمركزي بوجود آمدمركزي بوجود آمد

        . . . . كه به پيروان خود زهد و فقر و سادگي را تبليغ مي نمودكه به پيروان خود زهد و فقر و سادگي را تبليغ مي نمودكه به پيروان خود زهد و فقر و سادگي را تبليغ مي نمودكه به پيروان خود زهد و فقر و سادگي را تبليغ مي نمود
در افغانستان در افغانستان در افغانستان در افغانستان     . . . . اين طريقه در بين مذاهب سني داراي پيروان زياد است اين طريقه در بين مذاهب سني داراي پيروان زياد است اين طريقه در بين مذاهب سني داراي پيروان زياد است اين طريقه در بين مذاهب سني داراي پيروان زياد است 

نقشـبندبه را تاجكـان شـهر هـاي بـزرگ تشـكيل ميدهـد و از        نقشـبندبه را تاجكـان شـهر هـاي بـزرگ تشـكيل ميدهـد و از        نقشـبندبه را تاجكـان شـهر هـاي بـزرگ تشـكيل ميدهـد و از        نقشـبندبه را تاجكـان شـهر هـاي بـزرگ تشـكيل ميدهـد و از        بيشترينه پيروان بيشترينه پيروان بيشترينه پيروان بيشترينه پيروان 
        . . . . پشتونهاي افغانستان صرف قوم سليمانخيل به آن گرايش يافته استپشتونهاي افغانستان صرف قوم سليمانخيل به آن گرايش يافته استپشتونهاي افغانستان صرف قوم سليمانخيل به آن گرايش يافته استپشتونهاي افغانستان صرف قوم سليمانخيل به آن گرايش يافته است

رهبري اين طريقه را در افغانستان پير غالم محــمد مشهور به پــير اُوبه رهبري اين طريقه را در افغانستان پير غالم محــمد مشهور به پــير اُوبه رهبري اين طريقه را در افغانستان پير غالم محــمد مشهور به پــير اُوبه رهبري اين طريقه را در افغانستان پير غالم محــمد مشهور به پــير اُوبه 
خـانواده مجـددي نفـوذ    خـانواده مجـددي نفـوذ    خـانواده مجـددي نفـوذ    خـانواده مجـددي نفـوذ        . . . . و خانواده حضرت شوربازار كابـل بـه عهـده داشـتند    و خانواده حضرت شوربازار كابـل بـه عهـده داشـتند    و خانواده حضرت شوربازار كابـل بـه عهـده داشـتند    و خانواده حضرت شوربازار كابـل بـه عهـده داشـتند    

سلطنت محمد نادر تقويت نمود و در ازاي وفا داري سلطنت محمد نادر تقويت نمود و در ازاي وفا داري سلطنت محمد نادر تقويت نمود و در ازاي وفا داري سلطنت محمد نادر تقويت نمود و در ازاي وفا داري     ةةةةدر دوردر دوردر دوردر دور    سياسي خود راسياسي خود راسياسي خود راسياسي خود را
        . . . . گرديدگرديدگرديدگرديد    أأأأبه نادر خان يك قسمت زمين زراعتي در قلعه جواد به آنان اعطبه نادر خان يك قسمت زمين زراعتي در قلعه جواد به آنان اعطبه نادر خان يك قسمت زمين زراعتي در قلعه جواد به آنان اعطبه نادر خان يك قسمت زمين زراعتي در قلعه جواد به آنان اعط

خانواده مجددي از طريق ازدواج سياسي با خانواده محمد زائي روابط خانواده مجددي از طريق ازدواج سياسي با خانواده محمد زائي روابط خانواده مجددي از طريق ازدواج سياسي با خانواده محمد زائي روابط خانواده مجددي از طريق ازدواج سياسي با خانواده محمد زائي روابط 
        . . . . خود را با نظام قدرت تحكيم نمودخود را با نظام قدرت تحكيم نمودخود را با نظام قدرت تحكيم نمودخود را با نظام قدرت تحكيم نمود

جـددي قلعـه جـواد كـه     جـددي قلعـه جـواد كـه     جـددي قلعـه جـواد كـه     جـددي قلعـه جـواد كـه     صبغت اهللا مجددي يكي از مربوطين خانواده مصبغت اهللا مجددي يكي از مربوطين خانواده مصبغت اهللا مجددي يكي از مربوطين خانواده مصبغت اهللا مجددي يكي از مربوطين خانواده م
بعـد از تهـاجم   بعـد از تهـاجم   بعـد از تهـاجم   بعـد از تهـاجم       ،،،،قبل از كودتا ميخواست مال ها را در نظم اخوانيت قـرار دهـد  قبل از كودتا ميخواست مال ها را در نظم اخوانيت قـرار دهـد  قبل از كودتا ميخواست مال ها را در نظم اخوانيت قـرار دهـد  قبل از كودتا ميخواست مال ها را در نظم اخوانيت قـرار دهـد  

را در تابسـتان  را در تابسـتان  را در تابسـتان  را در تابسـتان  » » » » جبهـه نجـات ملـي افغانسـتان    جبهـه نجـات ملـي افغانسـتان    جبهـه نجـات ملـي افغانسـتان    جبهـه نجـات ملـي افغانسـتان    ««««روسيه بـه افغانسـتان سـازمان    روسيه بـه افغانسـتان سـازمان    روسيه بـه افغانسـتان سـازمان    روسيه بـه افغانسـتان سـازمان    
        . . . . سيس نمود و در اواخر همان سال عليه شوروي اعالن جهاد دادسيس نمود و در اواخر همان سال عليه شوروي اعالن جهاد دادسيس نمود و در اواخر همان سال عليه شوروي اعالن جهاد دادسيس نمود و در اواخر همان سال عليه شوروي اعالن جهاد دادأأأأتتتت    ١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧
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يـامبر و بعـد بـه ابـراهيم     يـامبر و بعـد بـه ابـراهيم     يـامبر و بعـد بـه ابـراهيم     يـامبر و بعـد بـه ابـراهيم     سلسله اين طريقه به خضـر پ سلسله اين طريقه به خضـر پ سلسله اين طريقه به خضـر پ سلسله اين طريقه به خضـر پ : : : : طريقت چشتيه طريقت چشتيه طريقت چشتيه طريقت چشتيه 
مركز ايـن طريقـت در   مركز ايـن طريقـت در   مركز ايـن طريقـت در   مركز ايـن طريقـت در   . . . . ميرسدميرسدميرسدميرسد) ) ) ) ١٢٣٦١٢٣٦١٢٣٦١٢٣٦((((ادهم و در اخير به محي الدين چشتي ادهم و در اخير به محي الدين چشتي ادهم و در اخير به محي الدين چشتي ادهم و در اخير به محي الدين چشتي 

پيـروان ايـن   پيـروان ايـن   پيـروان ايـن   پيـروان ايـن       . . . . يافـت يافـت يافـت يافـت     هند انتقـال هند انتقـال هند انتقـال هند انتقـال     ةةةةمنطقه چشت هرات بود و از آنجا به نيم قارمنطقه چشت هرات بود و از آنجا به نيم قارمنطقه چشت هرات بود و از آنجا به نيم قارمنطقه چشت هرات بود و از آنجا به نيم قار
طريقت در افغانستان بيشتر در بين طبقـه متوسـط شـهري و روسـتائي بـوده و      طريقت در افغانستان بيشتر در بين طبقـه متوسـط شـهري و روسـتائي بـوده و      طريقت در افغانستان بيشتر در بين طبقـه متوسـط شـهري و روسـتائي بـوده و      طريقت در افغانستان بيشتر در بين طبقـه متوسـط شـهري و روسـتائي بـوده و      

    . . . . را نيز به سوي خود جلب نموده استرا نيز به سوي خود جلب نموده استرا نيز به سوي خود جلب نموده استرا نيز به سوي خود جلب نموده است    جمعي از ماموران دولتي و غير دولتيجمعي از ماموران دولتي و غير دولتيجمعي از ماموران دولتي و غير دولتيجمعي از ماموران دولتي و غير دولتي
سلسله چشتيه در افغانستان بيشتر توسـط الحـاج سـيد نصـرالدين و سـيد گـل       سلسله چشتيه در افغانستان بيشتر توسـط الحـاج سـيد نصـرالدين و سـيد گـل       سلسله چشتيه در افغانستان بيشتر توسـط الحـاج سـيد نصـرالدين و سـيد گـل       سلسله چشتيه در افغانستان بيشتر توسـط الحـاج سـيد نصـرالدين و سـيد گـل       
پيش برده مي شد كه اولي روابط جهادي خود را با جمعيت اسالمي افغانستان پيش برده مي شد كه اولي روابط جهادي خود را با جمعيت اسالمي افغانستان پيش برده مي شد كه اولي روابط جهادي خود را با جمعيت اسالمي افغانستان پيش برده مي شد كه اولي روابط جهادي خود را با جمعيت اسالمي افغانستان 

در خانقاه در خانقاه در خانقاه در خانقاه     . . . . و دومي با حركت انقالب اسالمي مولوي محمد نبي تأمين نمودندو دومي با حركت انقالب اسالمي مولوي محمد نبي تأمين نمودندو دومي با حركت انقالب اسالمي مولوي محمد نبي تأمين نمودندو دومي با حركت انقالب اسالمي مولوي محمد نبي تأمين نمودند
ط ساز و آواز صـورت مـي گيـرد در حاليكـه ذكـر در      ط ساز و آواز صـورت مـي گيـرد در حاليكـه ذكـر در      ط ساز و آواز صـورت مـي گيـرد در حاليكـه ذكـر در      ط ساز و آواز صـورت مـي گيـرد در حاليكـه ذكـر در      چشتيه ذكر پيروان توسچشتيه ذكر پيروان توسچشتيه ذكر پيروان توسچشتيه ذكر پيروان توس

 . . . . خانقاه هاي قادريه و نقشبنديه به شكل خفي انجام مي يابدخانقاه هاي قادريه و نقشبنديه به شكل خفي انجام مي يابدخانقاه هاي قادريه و نقشبنديه به شكل خفي انجام مي يابدخانقاه هاي قادريه و نقشبنديه به شكل خفي انجام مي يابد
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عمده عمده عمده عمده نقش نقش نقش نقش     سران قومي كه مانند سه جنگ افغان و انگليس ميخواستندسران قومي كه مانند سه جنگ افغان و انگليس ميخواستندسران قومي كه مانند سه جنگ افغان و انگليس ميخواستندسران قومي كه مانند سه جنگ افغان و انگليس ميخواستند
ي جهادي و سياسـي  ي جهادي و سياسـي  ي جهادي و سياسـي  ي جهادي و سياسـي  شانرا در خط اول جبهه انجام دهند بنابر ايجاد سازمانهاشانرا در خط اول جبهه انجام دهند بنابر ايجاد سازمانهاشانرا در خط اول جبهه انجام دهند بنابر ايجاد سازمانهاشانرا در خط اول جبهه انجام دهند بنابر ايجاد سازمانها

در ايران و پاكستان به موانع سياست هاي ايران و پاكستان روبرو شده نا گزير در ايران و پاكستان به موانع سياست هاي ايران و پاكستان روبرو شده نا گزير در ايران و پاكستان به موانع سياست هاي ايران و پاكستان روبرو شده نا گزير در ايران و پاكستان به موانع سياست هاي ايران و پاكستان روبرو شده نا گزير 
وظيفه ملي شانرا در بين آوارگان مقيم پاكستان و هم در سـاحه همكـاري بـا    وظيفه ملي شانرا در بين آوارگان مقيم پاكستان و هم در سـاحه همكـاري بـا    وظيفه ملي شانرا در بين آوارگان مقيم پاكستان و هم در سـاحه همكـاري بـا    وظيفه ملي شانرا در بين آوارگان مقيم پاكستان و هم در سـاحه همكـاري بـا    

        . . . . سازمانهاي جهادي انجام دادندسازمانهاي جهادي انجام دادندسازمانهاي جهادي انجام دادندسازمانهاي جهادي انجام دادند
فيودالها و اربابها به مجرد تجاوز فيودالها و اربابها به مجرد تجاوز فيودالها و اربابها به مجرد تجاوز فيودالها و اربابها به مجرد تجاوز     ،،،،متنفذين محليمتنفذين محليمتنفذين محليمتنفذين محلي    ،،،،حد اكثر سران قوميحد اكثر سران قوميحد اكثر سران قوميحد اكثر سران قومي

شوروي به افغانستان اتحاديه هاي قومي شانرا در شهر پشاور پاكستان شوروي به افغانستان اتحاديه هاي قومي شانرا در شهر پشاور پاكستان شوروي به افغانستان اتحاديه هاي قومي شانرا در شهر پشاور پاكستان شوروي به افغانستان اتحاديه هاي قومي شانرا در شهر پشاور پاكستان     نظامينظامينظامينظامي
تأسيس نمودند كه به تدريج به مخالفت سازمانهاي جهادي و نيزعدم همكاري تأسيس نمودند كه به تدريج به مخالفت سازمانهاي جهادي و نيزعدم همكاري تأسيس نمودند كه به تدريج به مخالفت سازمانهاي جهادي و نيزعدم همكاري تأسيس نمودند كه به تدريج به مخالفت سازمانهاي جهادي و نيزعدم همكاري 
و مخالفــت دولــت پاكســتان روبــرو گرديــده از كــار اتحــاديوي خــويش دســت و مخالفــت دولــت پاكســتان روبــرو گرديــده از كــار اتحــاديوي خــويش دســت و مخالفــت دولــت پاكســتان روبــرو گرديــده از كــار اتحــاديوي خــويش دســت و مخالفــت دولــت پاكســتان روبــرو گرديــده از كــار اتحــاديوي خــويش دســت 

        . . . . كشيدندكشيدندكشيدندكشيدند
 
�;اب ا���1 9�5 رو در �!�0 �*�و�(ا ـ ٤:  

بي هاي مكرر جنبش هاي سياسي و آزاديخواهانـه  بي هاي مكرر جنبش هاي سياسي و آزاديخواهانـه  بي هاي مكرر جنبش هاي سياسي و آزاديخواهانـه  بي هاي مكرر جنبش هاي سياسي و آزاديخواهانـه  پيدا ست كه سركوپيدا ست كه سركوپيدا ست كه سركوپيدا ست كه سركو
در افغانستان كه از عهد امير حبيب اهللا خان تا پايان جمهوريت داود خان بـه  در افغانستان كه از عهد امير حبيب اهللا خان تا پايان جمهوريت داود خان بـه  در افغانستان كه از عهد امير حبيب اهللا خان تا پايان جمهوريت داود خان بـه  در افغانستان كه از عهد امير حبيب اهللا خان تا پايان جمهوريت داود خان بـه  



٣٣٣٣٣٣٣٣  

 

موجـب آن گرديـد تـا هـيچ حـزب سياسـي مقتـدر و        موجـب آن گرديـد تـا هـيچ حـزب سياسـي مقتـدر و        موجـب آن گرديـد تـا هـيچ حـزب سياسـي مقتـدر و        موجـب آن گرديـد تـا هـيچ حـزب سياسـي مقتـدر و            ،،،،وقفه ها صـورت گرفـت  وقفه ها صـورت گرفـت  وقفه ها صـورت گرفـت  وقفه ها صـورت گرفـت  
        . . . . پايداري جريان امور را در دست خود داشته باشدپايداري جريان امور را در دست خود داشته باشدپايداري جريان امور را در دست خود داشته باشدپايداري جريان امور را در دست خود داشته باشد

و و و و › › › › ـ وقبـايلي ـ وقبـايلي ـ وقبـايلي ـ وقبـايلي     ـ روحانيـ روحانيـ روحانيـ روحاني        قوميقوميقوميقومي‹ ‹ ‹ ‹ همه نيروهاي سنتي همه نيروهاي سنتي همه نيروهاي سنتي همه نيروهاي سنتي     همين خله بود كههمين خله بود كههمين خله بود كههمين خله بود كه
عناصر عناصر عناصر عناصر     ،،،،اعم از روشنفكران انقالبي دموكراتهااعم از روشنفكران انقالبي دموكراتهااعم از روشنفكران انقالبي دموكراتهااعم از روشنفكران انقالبي دموكراتها    نيروهاي تحصيل يافته افغانستاننيروهاي تحصيل يافته افغانستاننيروهاي تحصيل يافته افغانستاننيروهاي تحصيل يافته افغانستان

بـال  بـال  بـال  بـال      ،،،،ملي، بروكراتها و تكنوكراتها كه با رژيم كودتا در حال نبرد قرار داشتندملي، بروكراتها و تكنوكراتها كه با رژيم كودتا در حال نبرد قرار داشتندملي، بروكراتها و تكنوكراتها كه با رژيم كودتا در حال نبرد قرار داشتندملي، بروكراتها و تكنوكراتها كه با رژيم كودتا در حال نبرد قرار داشتند
به پيكار هاي سياسي و نظـامي و  به پيكار هاي سياسي و نظـامي و  به پيكار هاي سياسي و نظـامي و  به پيكار هاي سياسي و نظـامي و      فاصله پس از تهاجم شوروي به افغانستان،فاصله پس از تهاجم شوروي به افغانستان،فاصله پس از تهاجم شوروي به افغانستان،فاصله پس از تهاجم شوروي به افغانستان،

        . . . . روسيه آغاز نمودندروسيه آغاز نمودندروسيه آغاز نمودندروسيه آغاز نمودندبه نحوي عليه به نحوي عليه به نحوي عليه به نحوي عليه     فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي
چندي نگذشت كه سيل آوارگان مظلوم و محروم افغاني به كشور هاي چندي نگذشت كه سيل آوارگان مظلوم و محروم افغاني به كشور هاي چندي نگذشت كه سيل آوارگان مظلوم و محروم افغاني به كشور هاي چندي نگذشت كه سيل آوارگان مظلوم و محروم افغاني به كشور هاي 
ايران و پاكستان جاري گرديد و در اين جريان هر گروه سنتي و روشنفكري ايران و پاكستان جاري گرديد و در اين جريان هر گروه سنتي و روشنفكري ايران و پاكستان جاري گرديد و در اين جريان هر گروه سنتي و روشنفكري ايران و پاكستان جاري گرديد و در اين جريان هر گروه سنتي و روشنفكري 
به تشكيل جمعيت ها انجمن ها و اتحاديه هاي قومي دست يازيدند كه اندرين به تشكيل جمعيت ها انجمن ها و اتحاديه هاي قومي دست يازيدند كه اندرين به تشكيل جمعيت ها انجمن ها و اتحاديه هاي قومي دست يازيدند كه اندرين به تشكيل جمعيت ها انجمن ها و اتحاديه هاي قومي دست يازيدند كه اندرين 

ر غــرب در كتــاب ر غــرب در كتــاب ر غــرب در كتــاب ر غــرب در كتــاب بــاب جرالــد شــاليان مفســر سرشــناس جنگهــاي چريكــي د بــاب جرالــد شــاليان مفســر سرشــناس جنگهــاي چريكــي د بــاب جرالــد شــاليان مفســر سرشــناس جنگهــاي چريكــي د بــاب جرالــد شــاليان مفســر سرشــناس جنگهــاي چريكــي د 
» » » » جنـگ چانـه زدن  جنـگ چانـه زدن  جنـگ چانـه زدن  جنـگ چانـه زدن  ««««خود در باره افغانستان تحت عنوان خود در باره افغانستان تحت عنوان خود در باره افغانستان تحت عنوان خود در باره افغانستان تحت عنوان » » » » جنگهاي چريكيجنگهاي چريكيجنگهاي چريكيجنگهاي چريكي««««

بيش از نيم درجن دستجات مختلف در درون جنبش مقاومت بيش از نيم درجن دستجات مختلف در درون جنبش مقاومت بيش از نيم درجن دستجات مختلف در درون جنبش مقاومت بيش از نيم درجن دستجات مختلف در درون جنبش مقاومت ««««: : : : چنين ميگويدچنين ميگويدچنين ميگويدچنين ميگويد
آنها آنها آنها آنها     . . . . وجود دارد كه در شهر پشاور نزديك به مرز افغانستان استقرا ر يافته اندوجود دارد كه در شهر پشاور نزديك به مرز افغانستان استقرا ر يافته اندوجود دارد كه در شهر پشاور نزديك به مرز افغانستان استقرا ر يافته اندوجود دارد كه در شهر پشاور نزديك به مرز افغانستان استقرا ر يافته اند

نه نه نه نه     ،،،،گي نه استراتژي هائي دارندگي نه استراتژي هائي دارندگي نه استراتژي هائي دارندگي نه استراتژي هائي دارندمنطقوي و خانوادمنطقوي و خانوادمنطقوي و خانوادمنطقوي و خانواد    قبيلويقبيلويقبيلويقبيلوي    ،،،،به جز از رشته سنتيبه جز از رشته سنتيبه جز از رشته سنتيبه جز از رشته سنتي
› › › › قـومي قـومي قـومي قـومي ‹‹‹‹و مجاهدان بيشتر خود را بـا گروههـاي   و مجاهدان بيشتر خود را بـا گروههـاي   و مجاهدان بيشتر خود را بـا گروههـاي   و مجاهدان بيشتر خود را بـا گروههـاي   . . . . . . . . . . . . . . . . همسوئي و نه سازمانيهمسوئي و نه سازمانيهمسوئي و نه سازمانيهمسوئي و نه سازماني
        ››››٣٠٣٠٣٠٣٠» ‹» ‹» ‹» ‹. . . . . . . . . . . . شان هويت مي بخشندشان هويت مي بخشندشان هويت مي بخشندشان هويت مي بخشند

ثـور جمعـي از اسالميسـت    ثـور جمعـي از اسالميسـت    ثـور جمعـي از اسالميسـت    ثـور جمعـي از اسالميسـت        ٧٧٧٧اما قابل ياد آوريست كه پس از سـانحه  اما قابل ياد آوريست كه پس از سـانحه  اما قابل ياد آوريست كه پس از سـانحه  اما قابل ياد آوريست كه پس از سـانحه  
د د د د قاضي محمد امين وقا قاضي محمد امين وقا قاضي محمد امين وقا قاضي محمد امين وقا     ،،،،گلبدين حكمتيارگلبدين حكمتيارگلبدين حكمتيارگلبدين حكمتيار    ،،،،موالنا خالصموالنا خالصموالنا خالصموالنا خالص    ،،،،استاد ربانياستاد ربانياستاد ربانياستاد رباني: : : : هامانندهامانندهامانندهامانند

به پاكسـتان فـرار نمـوده و در    به پاكسـتان فـرار نمـوده و در    به پاكسـتان فـرار نمـوده و در    به پاكسـتان فـرار نمـوده و در    › › › › ١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤١٩٧٤‹ ‹ ‹ ‹     ١٣٥٣١٣٥٣١٣٥٣١٣٥٣و بعضي افراد ديگري در سال و بعضي افراد ديگري در سال و بعضي افراد ديگري در سال و بعضي افراد ديگري در سال 
    . . . . آنجا هسته مخالفت علني را عليه جمهوريت محمد داود بوجود آورده بودنـد آنجا هسته مخالفت علني را عليه جمهوريت محمد داود بوجود آورده بودنـد آنجا هسته مخالفت علني را عليه جمهوريت محمد داود بوجود آورده بودنـد آنجا هسته مخالفت علني را عليه جمهوريت محمد داود بوجود آورده بودنـد 

    افغانستان وكشورافغانستان وكشورافغانستان وكشورافغانستان وكشور    مخالفـت كه بينمخالفـت كه بينمخالفـت كه بينمخالفـت كه بين    بوتهو صدر اعظم وقت پاكستان نيز بنا بــربوتهو صدر اعظم وقت پاكستان نيز بنا بــربوتهو صدر اعظم وقت پاكستان نيز بنا بــربوتهو صدر اعظم وقت پاكستان نيز بنا بــر
ت هـاي افغانسـتان   ت هـاي افغانسـتان   ت هـاي افغانسـتان   ت هـاي افغانسـتان   بـا اسالميسـ  بـا اسالميسـ  بـا اسالميسـ  بـا اسالميسـ      ،،،،روي مسئله پشتونسـتان وجـود دارد  روي مسئله پشتونسـتان وجـود دارد  روي مسئله پشتونسـتان وجـود دارد  روي مسئله پشتونسـتان وجـود دارد      پاكستانپاكستانپاكستانپاكستان

        › › › › ٣١٣١٣١٣١»‹»‹»‹»‹پشتيباني و حمايت خويش را از داعيه شان اظهار نمودپشتيباني و حمايت خويش را از داعيه شان اظهار نمودپشتيباني و حمايت خويش را از داعيه شان اظهار نمودپشتيباني و حمايت خويش را از داعيه شان اظهار نمود««««تماس گرفت تماس گرفت تماس گرفت تماس گرفت 



 ٣٤٣٤٣٤٣٤ 
 

گــروپ اسالميســت هــاي مقــيم پشــاور بعــد از شــورش ناكــام در ســال گــروپ اسالميســت هــاي مقــيم پشــاور بعــد از شــورش ناكــام در ســال گــروپ اسالميســت هــاي مقــيم پشــاور بعــد از شــورش ناكــام در ســال گــروپ اسالميســت هــاي مقــيم پشــاور بعــد از شــورش ناكــام در ســال 
بـين خـود   بـين خـود   بـين خـود   بـين خـود       در پنجشير و لغمان و لوگر با هم اختالف نظر يافتهدر پنجشير و لغمان و لوگر با هم اختالف نظر يافتهدر پنجشير و لغمان و لوگر با هم اختالف نظر يافتهدر پنجشير و لغمان و لوگر با هم اختالف نظر يافته    ››››١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥‹‹‹‹١٣٥٤١٣٥٤١٣٥٤١٣٥٤

حكمتيـار و  حكمتيـار و  حكمتيـار و  حكمتيـار و      ،،،،ادادادادچنانكه در قدم اول قاضـي وقـ  چنانكه در قدم اول قاضـي وقـ  چنانكه در قدم اول قاضـي وقـ  چنانكه در قدم اول قاضـي وقـ      ،،،،تعدد احزاب را بوجود آوردندتعدد احزاب را بوجود آوردندتعدد احزاب را بوجود آوردندتعدد احزاب را بوجود آوردند
سيس نمودند ولي ديري نپاييد كه پيكره آن نيز به سيس نمودند ولي ديري نپاييد كه پيكره آن نيز به سيس نمودند ولي ديري نپاييد كه پيكره آن نيز به سيس نمودند ولي ديري نپاييد كه پيكره آن نيز به أأأأحزب اسالمي را تحزب اسالمي را تحزب اسالمي را تحزب اسالمي را ت    ،،،،خالصخالصخالصخالص

دو حزب اسالمي جداگانه بنام هاي حزب اسـالمي خـالص و حـزب اسـالمي     دو حزب اسالمي جداگانه بنام هاي حزب اسـالمي خـالص و حـزب اسـالمي     دو حزب اسالمي جداگانه بنام هاي حزب اسـالمي خـالص و حـزب اسـالمي     دو حزب اسالمي جداگانه بنام هاي حزب اسـالمي خـالص و حـزب اسـالمي     
جمعيت جمعيت جمعيت جمعيت ««««حكمتيار منقسم گرديد و آنچه مطابق نظر دوكتور حق شنا ش به نام حكمتيار منقسم گرديد و آنچه مطابق نظر دوكتور حق شنا ش به نام حكمتيار منقسم گرديد و آنچه مطابق نظر دوكتور حق شنا ش به نام حكمتيار منقسم گرديد و آنچه مطابق نظر دوكتور حق شنا ش به نام 

        ››››٣٢٣٢٣٢٣٢»‹»‹»‹»‹....ه خود گرفته خود گرفته خود گرفته خود گرفترهبري آنرا استاد رباني به عهدرهبري آنرا استاد رباني به عهدرهبري آنرا استاد رباني به عهدرهبري آنرا استاد رباني به عهد    باقي ماندباقي ماندباقي ماندباقي ماند» » » » اسالمياسالمياسالمياسالمي
از از از از     ››››١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩‹ ‹ ‹ ‹     ١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨استاد عبدالرب رسول سياف بعد از آنكـه در سـال   استاد عبدالرب رسول سياف بعد از آنكـه در سـال   استاد عبدالرب رسول سياف بعد از آنكـه در سـال   استاد عبدالرب رسول سياف بعد از آنكـه در سـال   

زندان پلچرخي كابل رهائي يافت راه پاكستان را در پيش گرفـت و در آنجـا   زندان پلچرخي كابل رهائي يافت راه پاكستان را در پيش گرفـت و در آنجـا   زندان پلچرخي كابل رهائي يافت راه پاكستان را در پيش گرفـت و در آنجـا   زندان پلچرخي كابل رهائي يافت راه پاكستان را در پيش گرفـت و در آنجـا   
    . . . . تأسيس نمودتأسيس نمودتأسيس نمودتأسيس نمود» » » » حزب اتحاد اسالمي حزب اتحاد اسالمي حزب اتحاد اسالمي حزب اتحاد اسالمي « « « « چهارمين حزب اسالمي تندرو را بنام چهارمين حزب اسالمي تندرو را بنام چهارمين حزب اسالمي تندرو را بنام چهارمين حزب اسالمي تندرو را بنام 

كجا و چگونه كمك مي كجا و چگونه كمك مي كجا و چگونه كمك مي كجا و چگونه كمك مي     در باره اينكه اسالميست هاي افغاني در پاكستان ازدر باره اينكه اسالميست هاي افغاني در پاكستان ازدر باره اينكه اسالميست هاي افغاني در پاكستان ازدر باره اينكه اسالميست هاي افغاني در پاكستان از
            ::::شدند بهتر است از زبان دوكتور حق شناس نقل قول كنيم كه ميگويد شدند بهتر است از زبان دوكتور حق شناس نقل قول كنيم كه ميگويد شدند بهتر است از زبان دوكتور حق شناس نقل قول كنيم كه ميگويد شدند بهتر است از زبان دوكتور حق شناس نقل قول كنيم كه ميگويد 

ثور و اجيران روس ثور و اجيران روس ثور و اجيران روس ثور و اجيران روس     ٧٧٧٧با گذشت زمان و آشكار شدن ماهيت كودتاي با گذشت زمان و آشكار شدن ماهيت كودتاي با گذشت زمان و آشكار شدن ماهيت كودتاي با گذشت زمان و آشكار شدن ماهيت كودتاي ««««
بعضي احزاب اسالمي جهان بخصوص جماعت اسـالمي پاكسـتان و   بعضي احزاب اسالمي جهان بخصوص جماعت اسـالمي پاكسـتان و   بعضي احزاب اسالمي جهان بخصوص جماعت اسـالمي پاكسـتان و   بعضي احزاب اسالمي جهان بخصوص جماعت اسـالمي پاكسـتان و       ،،،،در كابلدر كابلدر كابلدر كابل

    ،،،،غربـي غربـي غربـي غربـي     جمعيت علماي اين كشور و جنبش اخوان المسـلمين در كشـور هـاي   جمعيت علماي اين كشور و جنبش اخوان المسـلمين در كشـور هـاي   جمعيت علماي اين كشور و جنبش اخوان المسـلمين در كشـور هـاي   جمعيت علماي اين كشور و جنبش اخوان المسـلمين در كشـور هـاي   
ــدند     ــود شـ ــاريخي خـ ــالمي و تـ ــاي اسـ ــؤليت هـ ــه مسـ ــدند    متوجـ ــود شـ ــاريخي خـ ــالمي و تـ ــاي اسـ ــؤليت هـ ــه مسـ ــدند    متوجـ ــود شـ ــاريخي خـ ــالمي و تـ ــاي اسـ ــؤليت هـ ــه مسـ ــدند    متوجـ ــود شـ ــاريخي خـ ــالمي و تـ ــاي اسـ ــؤليت هـ ــه مسـ ــه  . . . . . . . . . . . . متوجـ ــر آنچـ ــه  هـ ــر آنچـ ــه  هـ ــر آنچـ ــه  هـ ــر آنچـ هـ

        ››››٣٣٣٣٣٣٣٣» ‹» ‹» ‹» ‹....ميتوانستندكمك كنند در اختيار همين ها قرار دادندميتوانستندكمك كنند در اختيار همين ها قرار دادندميتوانستندكمك كنند در اختيار همين ها قرار دادندميتوانستندكمك كنند در اختيار همين ها قرار دادند
يعنـي  يعنـي  يعنـي  يعنـي      ،،،،الحق نيز همين هفت سازمان اسالميالحق نيز همين هفت سازمان اسالميالحق نيز همين هفت سازمان اسالميالحق نيز همين هفت سازمان اسالمي    أأأأدولت نظامي جنرا ل ضيدولت نظامي جنرا ل ضيدولت نظامي جنرا ل ضيدولت نظامي جنرا ل ضي

سه سازمان معتدل و چهـار سـازمان تنـدرو اسـالمي را در پاكسـتان برسـميت       سه سازمان معتدل و چهـار سـازمان تنـدرو اسـالمي را در پاكسـتان برسـميت       سه سازمان معتدل و چهـار سـازمان تنـدرو اسـالمي را در پاكسـتان برسـميت       سه سازمان معتدل و چهـار سـازمان تنـدرو اسـالمي را در پاكسـتان برسـميت       
فرهنگي و روشنفكري را از حمايت فرهنگي و روشنفكري را از حمايت فرهنگي و روشنفكري را از حمايت فرهنگي و روشنفكري را از حمايت     ،،،،مليمليمليملي    ،،،،كيالتهاي قوميكيالتهاي قوميكيالتهاي قوميكيالتهاي قوميشناخت و ساير تششناخت و ساير تششناخت و ساير تششناخت و ساير تش

تا جائيكه همـه بسـاط خـود را بـر     تا جائيكه همـه بسـاط خـود را بـر     تا جائيكه همـه بسـاط خـود را بـر     تا جائيكه همـه بسـاط خـود را بـر         ،،،،مادي و سياسي دور و در تنگناه قرار دادمادي و سياسي دور و در تنگناه قرار دادمادي و سياسي دور و در تنگناه قرار دادمادي و سياسي دور و در تنگناه قرار داد
        . . . . چيده از ميان رفتندچيده از ميان رفتندچيده از ميان رفتندچيده از ميان رفتند

نقدي و تسـليحاتي عربسـتان سـعودي و مصـر و امريكـا و      نقدي و تسـليحاتي عربسـتان سـعودي و مصـر و امريكـا و      نقدي و تسـليحاتي عربسـتان سـعودي و مصـر و امريكـا و      نقدي و تسـليحاتي عربسـتان سـعودي و مصـر و امريكـا و          ،،،،امداد ماليامداد ماليامداد ماليامداد مالي
خـدماتي  خـدماتي  خـدماتي  خـدماتي  مـديريت بـين ال  مـديريت بـين ال  مـديريت بـين ال  مـديريت بـين ال  ««««كمك هاي ملــل اروپـائي و اسـالمي همـــه بوسـيله     كمك هاي ملــل اروپـائي و اسـالمي همـــه بوسـيله     كمك هاي ملــل اروپـائي و اسـالمي همـــه بوسـيله     كمك هاي ملــل اروپـائي و اسـالمي همـــه بوسـيله     
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به رهبران افغاني مقيم پاكستان داده به رهبران افغاني مقيم پاكستان داده به رهبران افغاني مقيم پاكستان داده به رهبران افغاني مقيم پاكستان داده » » » » استخبارات پاكستان و رژيم ضيئا الحقاستخبارات پاكستان و رژيم ضيئا الحقاستخبارات پاكستان و رژيم ضيئا الحقاستخبارات پاكستان و رژيم ضيئا الحق
        . . . . مي شد تا به معه ي افراد نظامي افغاني بداخل افغانستان انتقال دهندمي شد تا به معه ي افراد نظامي افغاني بداخل افغانستان انتقال دهندمي شد تا به معه ي افراد نظامي افغاني بداخل افغانستان انتقال دهندمي شد تا به معه ي افراد نظامي افغاني بداخل افغانستان انتقال دهند

    توزيع سالح و مهمات امدادي بطـور مسـاوي و يكسـان صـورت نمـي     توزيع سالح و مهمات امدادي بطـور مسـاوي و يكسـان صـورت نمـي     توزيع سالح و مهمات امدادي بطـور مسـاوي و يكسـان صـورت نمـي     توزيع سالح و مهمات امدادي بطـور مسـاوي و يكسـان صـورت نمـي     
حـزب  حـزب  حـزب  حـزب      گرفت بلكه بيشترين فيصدي را حـزب اسـالمي حكمتيـار و بعـد از آن    گرفت بلكه بيشترين فيصدي را حـزب اسـالمي حكمتيـار و بعـد از آن    گرفت بلكه بيشترين فيصدي را حـزب اسـالمي حكمتيـار و بعـد از آن    گرفت بلكه بيشترين فيصدي را حـزب اسـالمي حكمتيـار و بعـد از آن    

اسالمي خـالص و بـه درجـه سـوم جمعيـت اسـالمي اسـتاد ربـاني بدسـت مـي           اسالمي خـالص و بـه درجـه سـوم جمعيـت اسـالمي اسـتاد ربـاني بدسـت مـي           اسالمي خـالص و بـه درجـه سـوم جمعيـت اسـالمي اسـتاد ربـاني بدسـت مـي           اسالمي خـالص و بـه درجـه سـوم جمعيـت اسـالمي اسـتاد ربـاني بدسـت مـي           
فيصد امداد مالي را بـه عهـده   فيصد امداد مالي را بـه عهـده   فيصد امداد مالي را بـه عهـده   فيصد امداد مالي را بـه عهـده       ٦١٦١٦١٦١اما عربستان سعودي كه در حدود اما عربستان سعودي كه در حدود اما عربستان سعودي كه در حدود اما عربستان سعودي كه در حدود     . . . . آوردندآوردندآوردندآوردند
        . . . . بيشترين قسمت آنرا اتحاد اسالمي سياف بدست مياوردبيشترين قسمت آنرا اتحاد اسالمي سياف بدست مياوردبيشترين قسمت آنرا اتحاد اسالمي سياف بدست مياوردبيشترين قسمت آنرا اتحاد اسالمي سياف بدست مياورد    ،،،،داشتداشتداشتداشت
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پيـروان  پيـروان  پيـروان  پيـروان      ،،،،أسيس احزاب اسالمي افغـاني در پاكسـتان  أسيس احزاب اسالمي افغـاني در پاكسـتان  أسيس احزاب اسالمي افغـاني در پاكسـتان  أسيس احزاب اسالمي افغـاني در پاكسـتان  تقريباَ همزمان با تتقريباَ همزمان با تتقريباَ همزمان با تتقريباَ همزمان با ت
مذهب تشيع افغانستان كه در هنگام قيام عمومي و هم عليه مهاجمان روسـي  مذهب تشيع افغانستان كه در هنگام قيام عمومي و هم عليه مهاجمان روسـي  مذهب تشيع افغانستان كه در هنگام قيام عمومي و هم عليه مهاجمان روسـي  مذهب تشيع افغانستان كه در هنگام قيام عمومي و هم عليه مهاجمان روسـي  

بتدريج سازمانهاي زيـرين را در  بتدريج سازمانهاي زيـرين را در  بتدريج سازمانهاي زيـرين را در  بتدريج سازمانهاي زيـرين را در      ،،،،به جنگ چريكي و مسلحانه پرداخته بودندبه جنگ چريكي و مسلحانه پرداخته بودندبه جنگ چريكي و مسلحانه پرداخته بودندبه جنگ چريكي و مسلحانه پرداخته بودند
        : : : : ايران پايه گذاري نمودندايران پايه گذاري نمودندايران پايه گذاري نمودندايران پايه گذاري نمودند

        به رهبري سيد صادق مزاريبه رهبري سيد صادق مزاريبه رهبري سيد صادق مزاريبه رهبري سيد صادق مزاري    ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩ـ سازمان نصر در سال ـ سازمان نصر در سال ـ سازمان نصر در سال ـ سازمان نصر در سال     ١١١١
        شيخ اكبريشيخ اكبريشيخ اكبريشيخ اكبري    به رهبري حجت السالمبه رهبري حجت السالمبه رهبري حجت السالمبه رهبري حجت السالم    ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠ـ سپاه پاسداران در سال ـ سپاه پاسداران در سال ـ سپاه پاسداران در سال ـ سپاه پاسداران در سال     ٢٢٢٢
        به رهبري سيد مهدي هاشميبه رهبري سيد مهدي هاشميبه رهبري سيد مهدي هاشميبه رهبري سيد مهدي هاشمي    ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠ـ وحدت آزادي بخش در سال ـ وحدت آزادي بخش در سال ـ وحدت آزادي بخش در سال ـ وحدت آزادي بخش در سال     ٣٣٣٣
        ـ اسالم مكتب توحيد به رهبري شيخ اسداهللا نكته دانـ اسالم مكتب توحيد به رهبري شيخ اسداهللا نكته دانـ اسالم مكتب توحيد به رهبري شيخ اسداهللا نكته دانـ اسالم مكتب توحيد به رهبري شيخ اسداهللا نكته دان    ٤٤٤٤
        ١٩٨١١٩٨١١٩٨١١٩٨١ـ حزب اهللا در سال ـ حزب اهللا در سال ـ حزب اهللا در سال ـ حزب اهللا در سال     ٥٥٥٥
        ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩در سال در سال در سال در سال     ››››مجاهدين خلقمجاهدين خلقمجاهدين خلقمجاهدين خلق‹ ‹ ‹ ‹ ـ سازمان مستضعفين يا ـ سازمان مستضعفين يا ـ سازمان مستضعفين يا ـ سازمان مستضعفين يا     ٦٦٦٦
ــه رهبــري آيــت اهللا     ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩فغانســتان در ســال فغانســتان در ســال فغانســتان در ســال فغانســتان در ســال ـ حركــت اســالمي اـ حركــت اســالمي اـ حركــت اســالمي اـ حركــت اســالمي ا            ٧٧٧٧ ــه رهبــري آيــت اهللا ب ــه رهبــري آيــت اهللا ب ــه رهبــري آيــت اهللا ب ب
        محسنيمحسنيمحسنيمحسني

        به رهبري سيد علي بهشتيبه رهبري سيد علي بهشتيبه رهبري سيد علي بهشتيبه رهبري سيد علي بهشتي    ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩ـ شوراي اتفاق در سال ـ شوراي اتفاق در سال ـ شوراي اتفاق در سال ـ شوراي اتفاق در سال     ٨٨٨٨
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سازمانهاي گفته شده باال مانند سازمانهاي اهل تسنن در شقاق و نفاق سازمانهاي گفته شده باال مانند سازمانهاي اهل تسنن در شقاق و نفاق سازمانهاي گفته شده باال مانند سازمانهاي اهل تسنن در شقاق و نفاق سازمانهاي گفته شده باال مانند سازمانهاي اهل تسنن در شقاق و نفاق 
مستمر بودند اما بعداً بين آنها تدابيري رويدست گرفته شد تا همه اختالفات و مستمر بودند اما بعداً بين آنها تدابيري رويدست گرفته شد تا همه اختالفات و مستمر بودند اما بعداً بين آنها تدابيري رويدست گرفته شد تا همه اختالفات و مستمر بودند اما بعداً بين آنها تدابيري رويدست گرفته شد تا همه اختالفات و 

        . . . . همآهنگي مبدل نمايندهمآهنگي مبدل نمايندهمآهنگي مبدل نمايندهمآهنگي مبدل نمايند    چند گانگي رابه اتحاد وچند گانگي رابه اتحاد وچند گانگي رابه اتحاد وچند گانگي رابه اتحاد و
    ،،،،بنابرين از حاصل حركت هاي وحدت طلبانه آنها در طول يـك دهـه  بنابرين از حاصل حركت هاي وحدت طلبانه آنها در طول يـك دهـه  بنابرين از حاصل حركت هاي وحدت طلبانه آنها در طول يـك دهـه  بنابرين از حاصل حركت هاي وحدت طلبانه آنها در طول يـك دهـه  

        : : : : چنين مي خوانيمچنين مي خوانيمچنين مي خوانيمچنين مي خوانيم    ››››١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩ـ ـ ـ ـ     ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩‹ ‹ ‹ ‹     ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨تا تا تا تا     ١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨يعني از يعني از يعني از يعني از 
بـه ترتيـب   بـه ترتيـب   بـه ترتيـب   بـه ترتيـب   » » » » تشكيل جبهه آزاديبخش انقالب اسـالمي تشكيل جبهه آزاديبخش انقالب اسـالمي تشكيل جبهه آزاديبخش انقالب اسـالمي تشكيل جبهه آزاديبخش انقالب اسـالمي ««««اتحاد اول بنام اتحاد اول بنام اتحاد اول بنام اتحاد اول بنام 

        زيرين بودزيرين بودزيرين بودزيرين بود
انيت جوان انيت جوان انيت جوان انيت جوان ـ حركت اسالمي افغانستان ـ سازمان نصر افغانستان ـ روحـ حركت اسالمي افغانستان ـ سازمان نصر افغانستان ـ روحـ حركت اسالمي افغانستان ـ سازمان نصر افغانستان ـ روحـ حركت اسالمي افغانستان ـ سازمان نصر افغانستان ـ روح١١١١

افغانسـتان ـ نيـروي اسـالمي افغانسـتان ـ اتحـاد علمـاي افغانسـتان ـ جنـبش                افغانسـتان ـ نيـروي اسـالمي افغانسـتان ـ اتحـاد علمـاي افغانسـتان ـ جنـبش                افغانسـتان ـ نيـروي اسـالمي افغانسـتان ـ اتحـاد علمـاي افغانسـتان ـ جنـبش                افغانسـتان ـ نيـروي اسـالمي افغانسـتان ـ اتحـاد علمـاي افغانسـتان ـ جنـبش                
ـ شوراي اتفاق اسالمي افغانستان و حزب رعد افغانستان ـ شوراي اتفاق اسالمي افغانستان و حزب رعد افغانستانمستضعفين افغانستان  ـ شوراي اتفاق اسالمي افغانستان و حزب رعد افغانستانمستضعفين افغانستان  ـ شوراي اتفاق اسالمي افغانستان و حزب رعد افغانستانمستضعفين افغانستان          . . . . مستضعفين افغانستان 

اين جبهه هنوز نشگفته بود كه بـه اثـر خـود خـواهي و خـود محـوري       اين جبهه هنوز نشگفته بود كه بـه اثـر خـود خـواهي و خـود محـوري       اين جبهه هنوز نشگفته بود كه بـه اثـر خـود خـواهي و خـود محـوري       اين جبهه هنوز نشگفته بود كه بـه اثـر خـود خـواهي و خـود محـوري       
        . . . . اعضاي آن در غنچه خزان شداعضاي آن در غنچه خزان شداعضاي آن در غنچه خزان شداعضاي آن در غنچه خزان شد

» » » » واحد نهضتها واحد نهضتها واحد نهضتها واحد نهضتها « « « « از طرف از طرف از طرف از طرف » » » » مبارز افغانستانمبارز افغانستانمبارز افغانستانمبارز افغانستانروحانيت روحانيت روحانيت روحانيت ««««اتحاد دوم بنام اتحاد دوم بنام اتحاد دوم بنام اتحاد دوم بنام 
    پايه گذاري شد ولي از آنجايكه اهداف اساسنامه آن از پيش ريختـه و بيختـه  پايه گذاري شد ولي از آنجايكه اهداف اساسنامه آن از پيش ريختـه و بيختـه  پايه گذاري شد ولي از آنجايكه اهداف اساسنامه آن از پيش ريختـه و بيختـه  پايه گذاري شد ولي از آنجايكه اهداف اساسنامه آن از پيش ريختـه و بيختـه  

        . . . . اتحاد به شكست روبرو گرديداتحاد به شكست روبرو گرديداتحاد به شكست روبرو گرديداتحاد به شكست روبرو گرديد    ،،،،شده بودشده بودشده بودشده بود
بــين بــين بــين بــين     ››››١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤‹ ‹ ‹ ‹     ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣در ســال در ســال در ســال در ســال » » » » ا ئــتالف چهارگانــها ئــتالف چهارگانــها ئــتالف چهارگانــها ئــتالف چهارگانــه««««اتحــاد ســوم بنــام اتحــاد ســوم بنــام اتحــاد ســوم بنــام اتحــاد ســوم بنــام 

مي سرو سـامان  مي سرو سـامان  مي سرو سـامان  مي سرو سـامان  جبهه متحد و نهضت اسالجبهه متحد و نهضت اسالجبهه متحد و نهضت اسالجبهه متحد و نهضت اسال    ،،،،سپاه پاسداران جهادسپاه پاسداران جهادسپاه پاسداران جهادسپاه پاسداران جهاد    ،،،،سازمان نصرسازمان نصرسازمان نصرسازمان نصر
        . . . . گرفت ولي خودخواهي ها و اهداف گونه گونه آنها را به بيغوله نفاق سوق دادگرفت ولي خودخواهي ها و اهداف گونه گونه آنها را به بيغوله نفاق سوق دادگرفت ولي خودخواهي ها و اهداف گونه گونه آنها را به بيغوله نفاق سوق دادگرفت ولي خودخواهي ها و اهداف گونه گونه آنها را به بيغوله نفاق سوق داد

بـاز هـم داعيـه وحـدت     بـاز هـم داعيـه وحـدت     بـاز هـم داعيـه وحـدت     بـاز هـم داعيـه وحـدت         ١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥و و و و     ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤به همين ترتيب در سال هـاي  به همين ترتيب در سال هـاي  به همين ترتيب در سال هـاي  به همين ترتيب در سال هـاي  
پنجمين فعاليت وحـدت طلبانـه   پنجمين فعاليت وحـدت طلبانـه   پنجمين فعاليت وحـدت طلبانـه   پنجمين فعاليت وحـدت طلبانـه       ١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥خواهي بجائي نرسيد تا اينكه در سال خواهي بجائي نرسيد تا اينكه در سال خواهي بجائي نرسيد تا اينكه در سال خواهي بجائي نرسيد تا اينكه در سال 

يافت و نتـايج بالنسـبه   يافت و نتـايج بالنسـبه   يافت و نتـايج بالنسـبه   يافت و نتـايج بالنسـبه   تا مدتي ادامه تا مدتي ادامه تا مدتي ادامه تا مدتي ادامه »»»»شوراي ائتالف اسالمي افغانستان شوراي ائتالف اسالمي افغانستان شوراي ائتالف اسالمي افغانستان شوراي ائتالف اسالمي افغانستان ««««    بنامبنامبنامبنام
جبهـه متحـد   جبهـه متحـد   جبهـه متحـد   جبهـه متحـد   : : : : سازمان از قبيل سازمان از قبيل سازمان از قبيل سازمان از قبيل     ››››٩٩٩٩‹‹‹‹    در اين شورا نهدر اين شورا نهدر اين شورا نهدر اين شورا نه    . . . . مفيدي از آن بدست آمدمفيدي از آن بدست آمدمفيدي از آن بدست آمدمفيدي از آن بدست آمد

حزب حزب حزب حزب     ،،،،دعوت اسالمي افغانستاندعوت اسالمي افغانستاندعوت اسالمي افغانستاندعوت اسالمي افغانستان    ،،،،پاسداران اسالمي افغانستانپاسداران اسالمي افغانستانپاسداران اسالمي افغانستانپاسداران اسالمي افغانستان    ،،،،انقالب اسالميانقالب اسالميانقالب اسالميانقالب اسالمي
ســازمان ســازمان ســازمان ســازمان     ،،،،ســازمان نصــر افغانســتانســازمان نصــر افغانســتانســازمان نصــر افغانســتانســازمان نصــر افغانســتان    ،،،،حركــت اســالمي افغانســتانحركــت اســالمي افغانســتانحركــت اســالمي افغانســتانحركــت اســالمي افغانســتان    ،،،،اهللا افغانسـتان اهللا افغانسـتان اهللا افغانسـتان اهللا افغانسـتان 
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و شـوراي اتفـاق اسـالمي    و شـوراي اتفـاق اسـالمي    و شـوراي اتفـاق اسـالمي    و شـوراي اتفـاق اسـالمي        ،،،،اسالمي افغانستاناسالمي افغانستاناسالمي افغانستاناسالمي افغانستاننهضت نهضت نهضت نهضت     ،،،،نيروي اسالمي افغانستاننيروي اسالمي افغانستاننيروي اسالمي افغانستاننيروي اسالمي افغانستان
        . . . . افغانستان شركت داشتندافغانستان شركت داشتندافغانستان شركت داشتندافغانستان شركت داشتند

ارزيابي عملكرد سه ساله شوراي ائتالف اسـالمي افغانسـتان   ارزيابي عملكرد سه ساله شوراي ائتالف اسـالمي افغانسـتان   ارزيابي عملكرد سه ساله شوراي ائتالف اسـالمي افغانسـتان   ارزيابي عملكرد سه ساله شوراي ائتالف اسـالمي افغانسـتان   ««««از روي از روي از روي از روي 
مي توان گفت كه در بعد سياسي موفقيتهاي خوبي داشته اسـت مخصوصـا در   مي توان گفت كه در بعد سياسي موفقيتهاي خوبي داشته اسـت مخصوصـا در   مي توان گفت كه در بعد سياسي موفقيتهاي خوبي داشته اسـت مخصوصـا در   مي توان گفت كه در بعد سياسي موفقيتهاي خوبي داشته اسـت مخصوصـا در   
قبال مسله مذاكرات سياسـي و نشسـت بـا نماينـده روسـيه در تهـران و مسـله        قبال مسله مذاكرات سياسـي و نشسـت بـا نماينـده روسـيه در تهـران و مسـله        قبال مسله مذاكرات سياسـي و نشسـت بـا نماينـده روسـيه در تهـران و مسـله        قبال مسله مذاكرات سياسـي و نشسـت بـا نماينـده روسـيه در تهـران و مسـله        

مشورتي و طرح دولت موقت پشاور و ادامه مذاكرات با اتحاد هفتگانه مشورتي و طرح دولت موقت پشاور و ادامه مذاكرات با اتحاد هفتگانه مشورتي و طرح دولت موقت پشاور و ادامه مذاكرات با اتحاد هفتگانه مشورتي و طرح دولت موقت پشاور و ادامه مذاكرات با اتحاد هفتگانه     شورايشورايشورايشوراي
و غيره كه توانست شيعيان افغانسـتان را بعنـوان يـك مجموعـه     و غيره كه توانست شيعيان افغانسـتان را بعنـوان يـك مجموعـه     و غيره كه توانست شيعيان افغانسـتان را بعنـوان يـك مجموعـه     و غيره كه توانست شيعيان افغانسـتان را بعنـوان يـك مجموعـه         ››››مقيم پشاورمقيم پشاورمقيم پشاورمقيم پشاور‹ ‹ ‹ ‹ 

اما اما اما اما . . . . . . . . . . . . . . . . هماهنگ و قدرتمند و موثر در صحنه مسايل بين المللي معرفي نمايدهماهنگ و قدرتمند و موثر در صحنه مسايل بين المللي معرفي نمايدهماهنگ و قدرتمند و موثر در صحنه مسايل بين المللي معرفي نمايدهماهنگ و قدرتمند و موثر در صحنه مسايل بين المللي معرفي نمايد
مطرح بـود و در  مطرح بـود و در  مطرح بـود و در  مطرح بـود و در  نقص اين شورا اين بود كه تـنها در محدوده خارج از كشور نقص اين شورا اين بود كه تـنها در محدوده خارج از كشور نقص اين شورا اين بود كه تـنها در محدوده خارج از كشور نقص اين شورا اين بود كه تـنها در محدوده خارج از كشور 

            . . . . داخل كشور و در ميان سنگر هاي جهاد كمتر نامي از آن برده مي شدداخل كشور و در ميان سنگر هاي جهاد كمتر نامي از آن برده مي شدداخل كشور و در ميان سنگر هاي جهاد كمتر نامي از آن برده مي شدداخل كشور و در ميان سنگر هاي جهاد كمتر نامي از آن برده مي شد
مــي مــي مــي مــي » » » » تحــوالت سياســي جهــاد افغانســتان تحــوالت سياســي جهــاد افغانســتان تحــوالت سياســي جهــاد افغانســتان تحــوالت سياســي جهــاد افغانســتان « « « « دوكتــور حــق شــناس در دوكتــور حــق شــناس در دوكتــور حــق شــناس در دوكتــور حــق شــناس در 

اين تنظيم ها كه از همان آغاز جهاد تـاكنون بـر ضـد روس و روس    اين تنظيم ها كه از همان آغاز جهاد تـاكنون بـر ضـد روس و روس    اين تنظيم ها كه از همان آغاز جهاد تـاكنون بـر ضـد روس و روس    اين تنظيم ها كه از همان آغاز جهاد تـاكنون بـر ضـد روس و روس    ««««: : : : نويسدنويسدنويسدنويسد
ه و ه و ه و ه و بعضا توسط يك نفـر و بعضـي بوسـيله يـك شـورا ادار     بعضا توسط يك نفـر و بعضـي بوسـيله يـك شـورا ادار     بعضا توسط يك نفـر و بعضـي بوسـيله يـك شـورا ادار     بعضا توسط يك نفـر و بعضـي بوسـيله يـك شـورا ادار         ،،،،گرايان مي جنگندگرايان مي جنگندگرايان مي جنگندگرايان مي جنگند

رهبري مي شوند و در مجموع همه از پيروان آيت اهللا خميني و طرفدا ر خط رهبري مي شوند و در مجموع همه از پيروان آيت اهللا خميني و طرفدا ر خط رهبري مي شوند و در مجموع همه از پيروان آيت اهللا خميني و طرفدا ر خط رهبري مي شوند و در مجموع همه از پيروان آيت اهللا خميني و طرفدا ر خط 
        ››››٣٤٣٤٣٤٣٤» ‹» ‹» ‹» ‹. . .. . .. . .. . .فكري انقالب اسالمي ايران اندفكري انقالب اسالمي ايران اندفكري انقالب اسالمي ايران اندفكري انقالب اسالمي ايران اند

شـيخ آصـف محسـني كـه بيشـترين      شـيخ آصـف محسـني كـه بيشـترين      شـيخ آصـف محسـني كـه بيشـترين      شـيخ آصـف محسـني كـه بيشـترين      » » » » حركت اسالميحركت اسالميحركت اسالميحركت اسالمي««««اما در اين ميان اما در اين ميان اما در اين ميان اما در اين ميان 
علي علي علي علي     ،،،،و پيروان آنرا شيعه هاي كابل و قندهار و هرات تشكيل داده بودندو پيروان آنرا شيعه هاي كابل و قندهار و هرات تشكيل داده بودندو پيروان آنرا شيعه هاي كابل و قندهار و هرات تشكيل داده بودندو پيروان آنرا شيعه هاي كابل و قندهار و هرات تشكيل داده بودند    أأأأاعضاعضاعضاعض

امداد و سالح را از ايران بدست مي آورد در امداد و سالح را از ايران بدست مي آورد در امداد و سالح را از ايران بدست مي آورد در امداد و سالح را از ايران بدست مي آورد در     يك قسمتيك قسمتيك قسمتيك قسمت    الرغم آنكه در اوايلالرغم آنكه در اوايلالرغم آنكه در اوايلالرغم آنكه در اوايل
خط فكري اسالم معتدل قرار داشته و در همكاري با شـوراي اتفـاق اسـالمي    خط فكري اسالم معتدل قرار داشته و در همكاري با شـوراي اتفـاق اسـالمي    خط فكري اسالم معتدل قرار داشته و در همكاري با شـوراي اتفـاق اسـالمي    خط فكري اسالم معتدل قرار داشته و در همكاري با شـوراي اتفـاق اسـالمي    

بخصـوص بـا   بخصـوص بـا   بخصـوص بـا   بخصـوص بـا       ،،،،سيد علي بهشتي چندين مرتبه بـا طرفـداران خـط امـام خمينـي     سيد علي بهشتي چندين مرتبه بـا طرفـداران خـط امـام خمينـي     سيد علي بهشتي چندين مرتبه بـا طرفـداران خـط امـام خمينـي     سيد علي بهشتي چندين مرتبه بـا طرفـداران خـط امـام خمينـي     
        ››››٣٤٣٤٣٤٣٤» ‹» ‹» ‹» ‹. . .. . .. . .. . .سازمان سپاه به مقابله پرداخته استسازمان سپاه به مقابله پرداخته استسازمان سپاه به مقابله پرداخته استسازمان سپاه به مقابله پرداخته است

اتفاق اسالمي اهل تشـيع بـا   اتفاق اسالمي اهل تشـيع بـا   اتفاق اسالمي اهل تشـيع بـا   اتفاق اسالمي اهل تشـيع بـا   از اينجاست كه حركت اسالمي و شوراي از اينجاست كه حركت اسالمي و شوراي از اينجاست كه حركت اسالمي و شوراي از اينجاست كه حركت اسالمي و شوراي 
        . . . . سازمانهاي معتدل اسالمي اهل تسنن همكاري حسنه داشتندسازمانهاي معتدل اسالمي اهل تسنن همكاري حسنه داشتندسازمانهاي معتدل اسالمي اهل تسنن همكاري حسنه داشتندسازمانهاي معتدل اسالمي اهل تسنن همكاري حسنه داشتند
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�;ب و�5ت ا���1 ا"@�,?<�ن 
�A69 :   
پس از داير پس از داير پس از داير پس از داير     ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨سر انجام همين تالش هاي وحدت خواهي در سال سر انجام همين تالش هاي وحدت خواهي در سال سر انجام همين تالش هاي وحدت خواهي در سال سر انجام همين تالش هاي وحدت خواهي در سال 

حــزب وحــدت حــزب وحــدت حــزب وحــدت حــزب وحــدت ««««منــتج بــه تشــكيل منــتج بــه تشــكيل منــتج بــه تشــكيل منــتج بــه تشــكيل نمــودن كنگــره هــا و نشســت هــاي متعــدد  نمــودن كنگــره هــا و نشســت هــاي متعــدد  نمــودن كنگــره هــا و نشســت هــاي متعــدد  نمــودن كنگــره هــا و نشســت هــاي متعــدد  
    ،،،،نصــرنصــرنصــرنصــر: : : : را ســازمانهاي را ســازمانهاي را ســازمانهاي را ســازمانهاي » » » » زب وحــدت اســالميزب وحــدت اســالميزب وحــدت اســالميزب وحــدت اســالميحــحــحــحــ««««ميثــــاق ميثــــاق ميثــــاق ميثــــاق     . . . . گـــرديدگـــرديدگـــرديدگـــرديد» » » » اســالمياســالمياســالمياســالمي

سازمان سازمان سازمان سازمان     ،،،،جبهه متحد انقالب اسالميجبهه متحد انقالب اسالميجبهه متحد انقالب اسالميجبهه متحد انقالب اسالمي    ،،،،پاسداران جهاد اسالميپاسداران جهاد اسالميپاسداران جهاد اسالميپاسداران جهاد اسالمي    ،،،،حركت اسالميحركت اسالميحركت اسالميحركت اسالمي
        . . . . نمودندنمودندنمودندنمودند    أأأأو دعوت اسالمي امضو دعوت اسالمي امضو دعوت اسالمي امضو دعوت اسالمي امض    ،،،،سازمان نيروي اسالميسازمان نيروي اسالميسازمان نيروي اسالميسازمان نيروي اسالمي    ،،،،نهضت اسالمينهضت اسالمينهضت اسالمينهضت اسالمي

ــه  ــه بــه همينگون ــه بــه همينگون ــه بــه همينگون ــا حضــور     ،،،،پــس از ورود هئيــت در تهــرانپــس از ورود هئيــت در تهــرانپــس از ورود هئيــت در تهــرانپــس از ورود هئيــت در تهــران««««بــه همينگون ــا حضــور نشســتهائي ب ــا حضــور نشســتهائي ب ــا حضــور نشســتهائي ب نشســتهائي ب
عضــاي شــوراي مركــزي حــزب عضــاي شــوراي مركــزي حــزب عضــاي شــوراي مركــزي حــزب عضــاي شــوراي مركــزي حــزب اعضــاي هئيــت و اعضــاي شــوراي ائــتالف و ااعضــاي هئيــت و اعضــاي شــوراي ائــتالف و ااعضــاي هئيــت و اعضــاي شــوراي ائــتالف و ااعضــاي هئيــت و اعضــاي شــوراي ائــتالف و ا

وحدت اسالمي افغانستان بر گزار گرديد كه اكثريت مسؤلين گروها در خارج وحدت اسالمي افغانستان بر گزار گرديد كه اكثريت مسؤلين گروها در خارج وحدت اسالمي افغانستان بر گزار گرديد كه اكثريت مسؤلين گروها در خارج وحدت اسالمي افغانستان بر گزار گرديد كه اكثريت مسؤلين گروها در خارج 
كشور هم موافقـت كامـل خـويش را اعـالم نمودنـد و در مالقـات بـا آيـت اهللا         كشور هم موافقـت كامـل خـويش را اعـالم نمودنـد و در مالقـات بـا آيـت اهللا         كشور هم موافقـت كامـل خـويش را اعـالم نمودنـد و در مالقـات بـا آيـت اهللا         كشور هم موافقـت كامـل خـويش را اعـالم نمودنـد و در مالقـات بـا آيـت اهللا         

ايشـان نيـز ضـمن تاكيـد بـر ادامـه جهـاد در        ايشـان نيـز ضـمن تاكيـد بـر ادامـه جهـاد در        ايشـان نيـز ضـمن تاكيـد بـر ادامـه جهـاد در        ايشـان نيـز ضـمن تاكيـد بـر ادامـه جهـاد در            ،،،،خامنه اي رهبـر انقـالب اسـالمي   خامنه اي رهبـر انقـالب اسـالمي   خامنه اي رهبـر انقـالب اسـالمي   خامنه اي رهبـر انقـالب اسـالمي   
ييد شانرا از اين وحدت اعالم فرمودند ييد شانرا از اين وحدت اعالم فرمودند ييد شانرا از اين وحدت اعالم فرمودند ييد شانرا از اين وحدت اعالم فرمودند حمايت و تاحمايت و تاحمايت و تاحمايت و تا    ،،،،افغانستان تا پيروزي نهائيافغانستان تا پيروزي نهائيافغانستان تا پيروزي نهائيافغانستان تا پيروزي نهائي

وحدت چيز ضروري است نبايـد ايـن وحـدت را آنقـدر     وحدت چيز ضروري است نبايـد ايـن وحـدت را آنقـدر     وحدت چيز ضروري است نبايـد ايـن وحـدت را آنقـدر     وحدت چيز ضروري است نبايـد ايـن وحـدت را آنقـدر     ««««: : : : و متذكر شدند كه و متذكر شدند كه و متذكر شدند كه و متذكر شدند كه 
اگـر كسـي شـرط و شـروط     اگـر كسـي شـرط و شـروط     اگـر كسـي شـرط و شـروط     اگـر كسـي شـرط و شـروط         ،،،،شرط و شروط قايل شويم كـه تحقـق پيـدا نكنـد    شرط و شروط قايل شويم كـه تحقـق پيـدا نكنـد    شرط و شروط قايل شويم كـه تحقـق پيـدا نكنـد    شرط و شروط قايل شويم كـه تحقـق پيـدا نكنـد    

        ››››٣٥٣٥٣٥٣٥»‹»‹»‹»‹. . . . . . . . . . . . ديگر وحدت نيستديگر وحدت نيستديگر وحدت نيستديگر وحدت نيست    ،،،،مطرح نمودمطرح نمودمطرح نمودمطرح نمود
        
  :ـ ��ز��,-�ي ��7 و د��آ!اC�9 در �!�0 �*�و�( ٦
ت محمد داود خـان بـه اسـتثناي جناحهـاي خلـق و      ت محمد داود خـان بـه اسـتثناي جناحهـاي خلـق و      ت محمد داود خـان بـه اسـتثناي جناحهـاي خلـق و      ت محمد داود خـان بـه اسـتثناي جناحهـاي خلـق و      در دوره جمهوريدر دوره جمهوريدر دوره جمهوريدر دوره جمهوري    

پرچم بقيـه سـازمانهاي سياسـي همـه در سـردي ديكتـاتوري رژيـم از فعاليـت         پرچم بقيـه سـازمانهاي سياسـي همـه در سـردي ديكتـاتوري رژيـم از فعاليـت         پرچم بقيـه سـازمانهاي سياسـي همـه در سـردي ديكتـاتوري رژيـم از فعاليـت         پرچم بقيـه سـازمانهاي سياسـي همـه در سـردي ديكتـاتوري رژيـم از فعاليـت         
اختناق دوره جمهوريت تنها يكي از عوامل باز دارنده اختناق دوره جمهوريت تنها يكي از عوامل باز دارنده اختناق دوره جمهوريت تنها يكي از عوامل باز دارنده اختناق دوره جمهوريت تنها يكي از عوامل باز دارنده     . . . . سياسي باز مانده بودندسياسي باز مانده بودندسياسي باز مانده بودندسياسي باز مانده بودند

    ،،،،اوضاع مكدراوضاع مكدراوضاع مكدراوضاع مكدر    در حاليكه توهم بادر حاليكه توهم بادر حاليكه توهم بادر حاليكه توهم با    ،،،،مبارزات سياسي و فرهنگي به شمار ميرفتمبارزات سياسي و فرهنگي به شمار ميرفتمبارزات سياسي و فرهنگي به شمار ميرفتمبارزات سياسي و فرهنگي به شمار ميرفت
نيز وجود داشت از قبيل انشعابات حد اكثر سازمانهاي سياسي نيز وجود داشت از قبيل انشعابات حد اكثر سازمانهاي سياسي نيز وجود داشت از قبيل انشعابات حد اكثر سازمانهاي سياسي نيز وجود داشت از قبيل انشعابات حد اكثر سازمانهاي سياسي     عوامل ديگريعوامل ديگريعوامل ديگريعوامل ديگري

        . . . . كه آنها را به دسته هاي كوچك و بي اثر تقسيم كرده بودكه آنها را به دسته هاي كوچك و بي اثر تقسيم كرده بودكه آنها را به دسته هاي كوچك و بي اثر تقسيم كرده بودكه آنها را به دسته هاي كوچك و بي اثر تقسيم كرده بود
ثور كه براي حد اكثر سياست پيشگان افغانستان بزودي قابل ثور كه براي حد اكثر سياست پيشگان افغانستان بزودي قابل ثور كه براي حد اكثر سياست پيشگان افغانستان بزودي قابل ثور كه براي حد اكثر سياست پيشگان افغانستان بزودي قابل     ٧٧٧٧سانحه سانحه سانحه سانحه 

افغانسـتان را از خـواب   افغانسـتان را از خـواب   افغانسـتان را از خـواب   افغانسـتان را از خـواب       همچـون سـاعقه كشـور خـواب آرام    همچـون سـاعقه كشـور خـواب آرام    همچـون سـاعقه كشـور خـواب آرام    همچـون سـاعقه كشـور خـواب آرام        ،،،،پيش بينـي نبـود  پيش بينـي نبـود  پيش بينـي نبـود  پيش بينـي نبـود  
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الفت بدرجه اول از جانب روشنفكران و تحصيل يافته الفت بدرجه اول از جانب روشنفكران و تحصيل يافته الفت بدرجه اول از جانب روشنفكران و تحصيل يافته الفت بدرجه اول از جانب روشنفكران و تحصيل يافته ديرين بيدار نمود و مخديرين بيدار نمود و مخديرين بيدار نمود و مخديرين بيدار نمود و مخ
ها كه ماهيت حزب دموكراتيك خلـق و وابسـتگي آنـرا بـا روسـيه ميدانسـتند       ها كه ماهيت حزب دموكراتيك خلـق و وابسـتگي آنـرا بـا روسـيه ميدانسـتند       ها كه ماهيت حزب دموكراتيك خلـق و وابسـتگي آنـرا بـا روسـيه ميدانسـتند       ها كه ماهيت حزب دموكراتيك خلـق و وابسـتگي آنـرا بـا روسـيه ميدانسـتند       

    . . . . آغاز گرديد و بزودي روحانيون و نيرو هـاي سـنتي را در خـود احتـوا نمـود     آغاز گرديد و بزودي روحانيون و نيرو هـاي سـنتي را در خـود احتـوا نمـود     آغاز گرديد و بزودي روحانيون و نيرو هـاي سـنتي را در خـود احتـوا نمـود     آغاز گرديد و بزودي روحانيون و نيرو هـاي سـنتي را در خـود احتـوا نمـود     
هر دو بعد افقي و عمودي گسترش يافت و با مرور زمان در سه هر دو بعد افقي و عمودي گسترش يافت و با مرور زمان در سه هر دو بعد افقي و عمودي گسترش يافت و با مرور زمان در سه هر دو بعد افقي و عمودي گسترش يافت و با مرور زمان در سه « « « « مبارزه در مبارزه در مبارزه در مبارزه در 

تمركز شـد كـه بعـداَ هـر يـك بـر مبنـاي خصوصـيت ويـژه خـود           تمركز شـد كـه بعـداَ هـر يـك بـر مبنـاي خصوصـيت ويـژه خـود           تمركز شـد كـه بعـداَ هـر يـك بـر مبنـاي خصوصـيت ويـژه خـود           تمركز شـد كـه بعـداَ هـر يـك بـر مبنـاي خصوصـيت ويـژه خـود           هسته عمده مهسته عمده مهسته عمده مهسته عمده م
        : : : : هسته هاي مذكور عبارت بودند از هسته هاي مذكور عبارت بودند از هسته هاي مذكور عبارت بودند از هسته هاي مذكور عبارت بودند از . . . . انكشاف نمودانكشاف نمودانكشاف نمودانكشاف نمود

        ـ سازمانهاي مقاومت بيرون مرزي به خصوص در ايران و پاكستانـ سازمانهاي مقاومت بيرون مرزي به خصوص در ايران و پاكستانـ سازمانهاي مقاومت بيرون مرزي به خصوص در ايران و پاكستانـ سازمانهاي مقاومت بيرون مرزي به خصوص در ايران و پاكستان    ١١١١
        ـ مبارزه چريكي در داخلـ مبارزه چريكي در داخلـ مبارزه چريكي در داخلـ مبارزه چريكي در داخل    ٢٢٢٢
        ››››٣٦٣٦٣٦٣٦‹‹‹‹....ـ مجادله قلمي و فكري روشن فكران در داخل و خارج كشورـ مجادله قلمي و فكري روشن فكران در داخل و خارج كشورـ مجادله قلمي و فكري روشن فكران در داخل و خارج كشورـ مجادله قلمي و فكري روشن فكران در داخل و خارج كشور    ٣٣٣٣
كودتا مدتي نه گذشته بود كه كودتاي ثور را يك كودتا مدتي نه گذشته بود كه كودتاي ثور را يك كودتا مدتي نه گذشته بود كه كودتاي ثور را يك كودتا مدتي نه گذشته بود كه كودتاي ثور را يك هنوز از ماه عسل هنوز از ماه عسل هنوز از ماه عسل هنوز از ماه عسل « « « « 

و اولين پيام مقاومت شانرا از طريق پخش شبنامه و اولين پيام مقاومت شانرا از طريق پخش شبنامه و اولين پيام مقاومت شانرا از طريق پخش شبنامه و اولين پيام مقاومت شانرا از طريق پخش شبنامه     مطاع روسي تشخيص دادهمطاع روسي تشخيص دادهمطاع روسي تشخيص دادهمطاع روسي تشخيص داده
        ››››٣٧٣٧٣٧٣٧»‹»‹»‹»‹....ها پرداختـندها پرداختـندها پرداختـندها پرداختـند

درست وقتـي كـه هنـوز ارتـش شـوروي بـه افغانسـتان        درست وقتـي كـه هنـوز ارتـش شـوروي بـه افغانسـتان        درست وقتـي كـه هنـوز ارتـش شـوروي بـه افغانسـتان        درست وقتـي كـه هنـوز ارتـش شـوروي بـه افغانسـتان            ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩در سال در سال در سال در سال 
به رهبـري عبـد   به رهبـري عبـد   به رهبـري عبـد   به رهبـري عبـد       ››››ساماساماساماساما‹ ‹ ‹ ‹ سازمان آزاديبخش مردم افغانستان سازمان آزاديبخش مردم افغانستان سازمان آزاديبخش مردم افغانستان سازمان آزاديبخش مردم افغانستان     ،،،،هجوم نكرده بودهجوم نكرده بودهجوم نكرده بودهجوم نكرده بود

    ،،،،شاعرشاعرشاعرشاعر    ،،،،مليمليمليملي    ،،،،روشنفكران او را بحيث يك شخصيت سياسيروشنفكران او را بحيث يك شخصيت سياسيروشنفكران او را بحيث يك شخصيت سياسيروشنفكران او را بحيث يك شخصيت سياسي    د كلكاني كهد كلكاني كهد كلكاني كهد كلكاني كهالمجيالمجيالمجيالمجي
ــاي     ــال هـ ــناختند و در سـ ــي شـ ــار مـ ــنده و عيـ ــاي    نويسـ ــال هـ ــناختند و در سـ ــي شـ ــار مـ ــنده و عيـ ــاي    نويسـ ــال هـ ــناختند و در سـ ــي شـ ــار مـ ــنده و عيـ ــاي    نويسـ ــال هـ ــناختند و در سـ ــي شـ ــار مـ ــنده و عيـ ــروپ     ١٩٥٨١٩٥٨١٩٥٨١٩٥٨و و و و ١٩٥٦١٩٥٦١٩٥٦١٩٥٦نويسـ ــروپ گـ ــروپ گـ ــروپ گـ گـ

به فعاليت هاي چريكي به فعاليت هاي چريكي به فعاليت هاي چريكي به فعاليت هاي چريكي › › › › ٣٨٣٨٣٨٣٨‹ ‹ ‹ ‹ و بينوايان را تأسيس نموده بود و بينوايان را تأسيس نموده بود و بينوايان را تأسيس نموده بود و بينوايان را تأسيس نموده بود     جمهوريخواهانجمهوريخواهانجمهوريخواهانجمهوريخواهان
و در اتحاد با نيرو هاي اسالمي ـ ملي و روحانيون ميهن پرست و افسران ضد و در اتحاد با نيرو هاي اسالمي ـ ملي و روحانيون ميهن پرست و افسران ضد و در اتحاد با نيرو هاي اسالمي ـ ملي و روحانيون ميهن پرست و افسران ضد و در اتحاد با نيرو هاي اسالمي ـ ملي و روحانيون ميهن پرست و افسران ضد 

        . . . . جنگ چريكي و مسلحانه را آغاز نمودجنگ چريكي و مسلحانه را آغاز نمودجنگ چريكي و مسلحانه را آغاز نمودجنگ چريكي و مسلحانه را آغاز نمود    ممممرژيرژيرژيرژي
فرهنگ در جلد دوم كتاب افغانستان در پنج قرن اخير فرهنگ در جلد دوم كتاب افغانستان در پنج قرن اخير فرهنگ در جلد دوم كتاب افغانستان در پنج قرن اخير فرهنگ در جلد دوم كتاب افغانستان در پنج قرن اخير     چنانچه مرحومچنانچه مرحومچنانچه مرحومچنانچه مرحوم

و سازمان وطنپرستان و سازمان وطنپرستان و سازمان وطنپرستان و سازمان وطنپرستان     ››››ساماساماساماساما‹ ‹ ‹ ‹ سازمان آزاديبخش مردم افغانستان سازمان آزاديبخش مردم افغانستان سازمان آزاديبخش مردم افغانستان سازمان آزاديبخش مردم افغانستان « « « « : : : : ميگويد ميگويد ميگويد ميگويد 
حقيقي و سازمان اخگر و سازمان پيكار فعاليت هاي شانرا در داخل افغانستان حقيقي و سازمان اخگر و سازمان پيكار فعاليت هاي شانرا در داخل افغانستان حقيقي و سازمان اخگر و سازمان پيكار فعاليت هاي شانرا در داخل افغانستان حقيقي و سازمان اخگر و سازمان پيكار فعاليت هاي شانرا در داخل افغانستان 

هجامـا در خـارج كشـور بـه مبـارزات      هجامـا در خـارج كشـور بـه مبـارزات      هجامـا در خـارج كشـور بـه مبـارزات      هجامـا در خـارج كشـور بـه مبـارزات          مان فازا و گـروه مان فازا و گـروه مان فازا و گـروه مان فازا و گـروه آغاز نمودند ولي سازآغاز نمودند ولي سازآغاز نمودند ولي سازآغاز نمودند ولي ساز
        ››››٣٩٣٩٣٩٣٩»»»»....قلمي و تبليغي پرداخـتندقلمي و تبليغي پرداخـتندقلمي و تبليغي پرداخـتندقلمي و تبليغي پرداخـتند



٤١٤١٤١٤١  

 

ــبخش مــردم افغانســتان   ــبخش مــردم افغانســتان  ســازمان آزادي ــبخش مــردم افغانســتان  ســازمان آزادي ــبخش مــردم افغانســتان  ســازمان آزادي ــداول ) ) ) ) ســاماســاماســاماســاما((((ســازمان آزادي ــام چن ــداول در رأس قي ــام چن ــداول در رأس قي ــام چن ــداول در رأس قي ــام چن در رأس قي
قـرار داشـت يـك    قـرار داشـت يـك    قـرار داشـت يـك    قـرار داشـت يـك    ) ) ) )     ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩حـوت  حـوت  حـوت  حـوت  ( ( ( ( و حمله بـر بـاال حصـار    و حمله بـر بـاال حصـار    و حمله بـر بـاال حصـار    و حمله بـر بـاال حصـار    ) ) ) )     ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩جوالي جوالي جوالي جوالي ((((

وري وري وري وري فبـر فبـر فبـر فبـر ((((تعداد سازمانهاي ملي و اسالمي در قيـام خـونين و قهرمانانـه كابـل     تعداد سازمانهاي ملي و اسالمي در قيـام خـونين و قهرمانانـه كابـل     تعداد سازمانهاي ملي و اسالمي در قيـام خـونين و قهرمانانـه كابـل     تعداد سازمانهاي ملي و اسالمي در قيـام خـونين و قهرمانانـه كابـل     
همچنان توزيع شبنامه ها و دعوت مردم جهت اعتصابات عليه رژيم همچنان توزيع شبنامه ها و دعوت مردم جهت اعتصابات عليه رژيم همچنان توزيع شبنامه ها و دعوت مردم جهت اعتصابات عليه رژيم همچنان توزيع شبنامه ها و دعوت مردم جهت اعتصابات عليه رژيم     ،،،،))))١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠

        . . . . دست نشانده كابل نقش تعيين كننده داشتنددست نشانده كابل نقش تعيين كننده داشتنددست نشانده كابل نقش تعيين كننده داشتنددست نشانده كابل نقش تعيين كننده داشتند
مقدمات جبهه متحد ملي كه قبل از مقدمات جبهه متحد ملي كه قبل از مقدمات جبهه متحد ملي كه قبل از مقدمات جبهه متحد ملي كه قبل از     ،،،،بعد از شهادت عبد المجيد كلكانيبعد از شهادت عبد المجيد كلكانيبعد از شهادت عبد المجيد كلكانيبعد از شهادت عبد المجيد كلكاني

برادر عبد المجيد برادر عبد المجيد برادر عبد المجيد برادر عبد المجيد     ،،،،توسط داكتر عبد القيوم رهبرتوسط داكتر عبد القيوم رهبرتوسط داكتر عبد القيوم رهبرتوسط داكتر عبد القيوم رهبر    ،،،،تجاوز روسها چيده شده بودتجاوز روسها چيده شده بودتجاوز روسها چيده شده بودتجاوز روسها چيده شده بود
        . . . . ش بيشتر سازمان ساما سرو صورت گرفتش بيشتر سازمان ساما سرو صورت گرفتش بيشتر سازمان ساما سرو صورت گرفتش بيشتر سازمان ساما سرو صورت گرفتكلكاني و تالكلكاني و تالكلكاني و تالكلكاني و تال

القيوم رهبر كه در علوم شرعي تخصص داشت در بين نيرو القيوم رهبر كه در علوم شرعي تخصص داشت در بين نيرو القيوم رهبر كه در علوم شرعي تخصص داشت در بين نيرو القيوم رهبر كه در علوم شرعي تخصص داشت در بين نيرو دوكتور عبددوكتور عبددوكتور عبددوكتور عبد
انقالبـي و  انقالبـي و  انقالبـي و  انقالبـي و      ،،،،سياسـي سياسـي سياسـي سياسـي     ،،،،هاي تحصيل كرده افغانستان بحيـث يـك شخصـيت ملـي    هاي تحصيل كرده افغانستان بحيـث يـك شخصـيت ملـي    هاي تحصيل كرده افغانستان بحيـث يـك شخصـيت ملـي    هاي تحصيل كرده افغانستان بحيـث يـك شخصـيت ملـي    

توسـط  توسـط  توسـط  توسـط      ١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠دوكتـور عبـدالقيوم رهبـر در جنـوري     دوكتـور عبـدالقيوم رهبـر در جنـوري     دوكتـور عبـدالقيوم رهبـر در جنـوري     دوكتـور عبـدالقيوم رهبـر در جنـوري         . . . . دانشمند شهرت داشـت دانشمند شهرت داشـت دانشمند شهرت داشـت دانشمند شهرت داشـت 
        . . . . اور به شهادت رسيداور به شهادت رسيداور به شهادت رسيداور به شهادت رسيدچهار نفر تروريست بطور مرموزي در شهر پشچهار نفر تروريست بطور مرموزي در شهر پشچهار نفر تروريست بطور مرموزي در شهر پشچهار نفر تروريست بطور مرموزي در شهر پش
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هسته اين سازمان را يك عده اعضاي سازمان جوانـان مترقـي كـه در    هسته اين سازمان را يك عده اعضاي سازمان جوانـان مترقـي كـه در    هسته اين سازمان را يك عده اعضاي سازمان جوانـان مترقـي كـه در    هسته اين سازمان را يك عده اعضاي سازمان جوانـان مترقـي كـه در    
    . . . . تشكيل داده بودندتشكيل داده بودندتشكيل داده بودندتشكيل داده بودند    ،،،،معروف بودمعروف بودمعروف بودمعروف بود» » » » شعله جاويدشعله جاويدشعله جاويدشعله جاويد««««دهه قانون اساسي جديد بنام دهه قانون اساسي جديد بنام دهه قانون اساسي جديد بنام دهه قانون اساسي جديد بنام 
فرهنگـي و پخـش   فرهنگـي و پخـش   فرهنگـي و پخـش   فرهنگـي و پخـش       ،،،،ثـور بـه عمليـات چريكـي    ثـور بـه عمليـات چريكـي    ثـور بـه عمليـات چريكـي    ثـور بـه عمليـات چريكـي        ٧٧٧٧اين سـازمان بعـد از كودتـاي    اين سـازمان بعـد از كودتـاي    اين سـازمان بعـد از كودتـاي    اين سـازمان بعـد از كودتـاي    

ولي هنوز روسـها بـه افغانسـتان تهـاجم نظـامي نكـرده       ولي هنوز روسـها بـه افغانسـتان تهـاجم نظـامي نكـرده       ولي هنوز روسـها بـه افغانسـتان تهـاجم نظـامي نكـرده       ولي هنوز روسـها بـه افغانسـتان تهـاجم نظـامي نكـرده           ،،،،ست يازيدست يازيدست يازيدست يازيدشبنامه ها دشبنامه ها دشبنامه ها دشبنامه ها د
بودند كه رژيم مزدور حد اكثر اعضاي اين سازمان به شمول مقام رهبريت آن بودند كه رژيم مزدور حد اكثر اعضاي اين سازمان به شمول مقام رهبريت آن بودند كه رژيم مزدور حد اكثر اعضاي اين سازمان به شمول مقام رهبريت آن بودند كه رژيم مزدور حد اكثر اعضاي اين سازمان به شمول مقام رهبريت آن 
محمد اكرم ياري و برادرش صادق علي يـاري را در زنـدانها و پوليگونهـا بـه     محمد اكرم ياري و برادرش صادق علي يـاري را در زنـدانها و پوليگونهـا بـه     محمد اكرم ياري و برادرش صادق علي يـاري را در زنـدانها و پوليگونهـا بـه     محمد اكرم ياري و برادرش صادق علي يـاري را در زنـدانها و پوليگونهـا بـه     

        . . . . شهادت رسانيدشهادت رسانيدشهادت رسانيدشهادت رسانيد
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ستم ملـي در  ستم ملـي در  ستم ملـي در  ستم ملـي در      . . . . آمدآمدآمدآمددر دهه شصت تحت رهبري طاهر بدخشي بوجود در دهه شصت تحت رهبري طاهر بدخشي بوجود در دهه شصت تحت رهبري طاهر بدخشي بوجود در دهه شصت تحت رهبري طاهر بدخشي بوجود 

بـا آمـدن   بـا آمـدن   بـا آمـدن   بـا آمـدن       . . . . بر گيرنده نيرو هاي غير پشتون به خصـوص تاجـك و هـزاره بـود    بر گيرنده نيرو هاي غير پشتون به خصـوص تاجـك و هـزاره بـود    بر گيرنده نيرو هاي غير پشتون به خصـوص تاجـك و هـزاره بـود    بر گيرنده نيرو هاي غير پشتون به خصـوص تاجـك و هـزاره بـود    
ستم ملي به اتهام اغتشاش عليـه دولـت و دسـت داشـتن در     ستم ملي به اتهام اغتشاش عليـه دولـت و دسـت داشـتن در     ستم ملي به اتهام اغتشاش عليـه دولـت و دسـت داشـتن در     ستم ملي به اتهام اغتشاش عليـه دولـت و دسـت داشـتن در         ،،،،رژيم محمد داودرژيم محمد داودرژيم محمد داودرژيم محمد داود

تحت تعقيب دولت قـرار گرفـت و اعضـاي آن در    تحت تعقيب دولت قـرار گرفـت و اعضـاي آن در    تحت تعقيب دولت قـرار گرفـت و اعضـاي آن در    تحت تعقيب دولت قـرار گرفـت و اعضـاي آن در    ))))١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥١٩٧٥اگست اگست اگست اگست ((((قيام پنجشير قيام پنجشير قيام پنجشير قيام پنجشير 
لي به سه گـروه تقسـيم   لي به سه گـروه تقسـيم   لي به سه گـروه تقسـيم   لي به سه گـروه تقسـيم   بعد ها ستم مبعد ها ستم مبعد ها ستم مبعد ها ستم م. . . . زندانهاي محمد داود به شهادت رسيدندزندانهاي محمد داود به شهادت رسيدندزندانهاي محمد داود به شهادت رسيدندزندانهاي محمد داود به شهادت رسيدند

        . . . . گرديدگرديدگرديدگرديد
        

�;ب ا"@�ن �7(  :  
انجير انجير انجير انجير     تحت رهبري مرحومتحت رهبري مرحومتحت رهبري مرحومتحت رهبري مرحوم» » » » دهه قانون اساسي جديددهه قانون اساسي جديددهه قانون اساسي جديددهه قانون اساسي جديد««««اين سازمان در اين سازمان در اين سازمان در اين سازمان در 

پشـتونخواهي و اقتصـاد سوسـياليزم را    پشـتونخواهي و اقتصـاد سوسـياليزم را    پشـتونخواهي و اقتصـاد سوسـياليزم را    پشـتونخواهي و اقتصـاد سوسـياليزم را        غالم محمد فرهاد پايه گـذاري شـده و  غالم محمد فرهاد پايه گـذاري شـده و  غالم محمد فرهاد پايه گـذاري شـده و  غالم محمد فرهاد پايه گـذاري شـده و  
    اولين انشعاب در حزب افغان ملت توسط قيام الديناولين انشعاب در حزب افغان ملت توسط قيام الديناولين انشعاب در حزب افغان ملت توسط قيام الديناولين انشعاب در حزب افغان ملت توسط قيام الدين. . . . هدف خود قرار داده بودهدف خود قرار داده بودهدف خود قرار داده بودهدف خود قرار داده بود

افغان ملت افغان ملت افغان ملت افغان ملت ««««    را براي چند ماهي عليه جريدهرا براي چند ماهي عليه جريدهرا براي چند ماهي عليه جريدهرا براي چند ماهي عليه جريده» » » » افغان ولسافغان ولسافغان ولسافغان ولس««««يده يده يده يده جرجرجرجر    براه افتاد كهبراه افتاد كهبراه افتاد كهبراه افتاد كه
خدا ـ وطـن ـ و    خدا ـ وطـن ـ و    خدا ـ وطـن ـ و    خدا ـ وطـن ـ و    ««««سازمان افغان ملت با بلند نمودن شعار سازمان افغان ملت با بلند نمودن شعار سازمان افغان ملت با بلند نمودن شعار سازمان افغان ملت با بلند نمودن شعار . . . . به نشر مي رساندبه نشر مي رساندبه نشر مي رساندبه نشر مي رساند» » » » 

افغانستان بزرگ را از مرز آمو دريا تا بحر هند و از آنجا تا خراسان افغانستان بزرگ را از مرز آمو دريا تا بحر هند و از آنجا تا خراسان افغانستان بزرگ را از مرز آمو دريا تا بحر هند و از آنجا تا خراسان افغانستان بزرگ را از مرز آمو دريا تا بحر هند و از آنجا تا خراسان » » » » پادشاهپادشاهپادشاهپادشاه
ملت را به ملت را به ملت را به ملت را به حزب افغان حزب افغان حزب افغان حزب افغان     ،،،،بحث هاي داغ روي قضيه پشتونستانبحث هاي داغ روي قضيه پشتونستانبحث هاي داغ روي قضيه پشتونستانبحث هاي داغ روي قضيه پشتونستان    . . . . تبليغ مي نمودتبليغ مي نمودتبليغ مي نمودتبليغ مي نمود

زيرا انشعابيون كه در رأ س آنها فدا محمد فدائي زيرا انشعابيون كه در رأ س آنها فدا محمد فدائي زيرا انشعابيون كه در رأ س آنها فدا محمد فدائي زيرا انشعابيون كه در رأ س آنها فدا محمد فدائي     . . . . دومين انشعاب روبرو نموددومين انشعاب روبرو نموددومين انشعاب روبرو نموددومين انشعاب روبرو نمود
ــد كــه قبــل از بحــث       ،،،،و تعــدادي از هــزاره هــا قــرار داشــتند و تعــدادي از هــزاره هــا قــرار داشــتند و تعــدادي از هــزاره هــا قــرار داشــتند و تعــدادي از هــزاره هــا قــرار داشــتند  ــه ايــن نظــر بودن ــد كــه قبــل از بحــث   ب ــه ايــن نظــر بودن ــد كــه قبــل از بحــث   ب ــه ايــن نظــر بودن ــد كــه قبــل از بحــث   ب ــه ايــن نظــر بودن ب

پشتونستان بايسته براي حل پروبلم اجتماعي و رفع عقب مانـدگي افغانسـتان   پشتونستان بايسته براي حل پروبلم اجتماعي و رفع عقب مانـدگي افغانسـتان   پشتونستان بايسته براي حل پروبلم اجتماعي و رفع عقب مانـدگي افغانسـتان   پشتونستان بايسته براي حل پروبلم اجتماعي و رفع عقب مانـدگي افغانسـتان   
كـه از حاصـل انشـعاب يـك     كـه از حاصـل انشـعاب يـك     كـه از حاصـل انشـعاب يـك     كـه از حاصـل انشـعاب يـك         بنابر همين برخورد بـود بنابر همين برخورد بـود بنابر همين برخورد بـود بنابر همين برخورد بـود     . . . . حق اولويت داده شودحق اولويت داده شودحق اولويت داده شودحق اولويت داده شود
حزب افغان ملت بار دگر حزب افغان ملت بار دگر حزب افغان ملت بار دگر حزب افغان ملت بار دگر     . . . . بوجود آمدبوجود آمدبوجود آمدبوجود آمد» » » » سازمان ملتسازمان ملتسازمان ملتسازمان ملت««««    سازمـان تـازه اي بنـامسازمـان تـازه اي بنـامسازمـان تـازه اي بنـامسازمـان تـازه اي بنـام

        ::::به سه بخش زيرين منقسم گرديد به سه بخش زيرين منقسم گرديد به سه بخش زيرين منقسم گرديد به سه بخش زيرين منقسم گرديد 
ـ افغان ملت به رهبري شمس الهدا كـه روابـط خـود را بـا حكومـت      ـ افغان ملت به رهبري شمس الهدا كـه روابـط خـود را بـا حكومـت      ـ افغان ملت به رهبري شمس الهدا كـه روابـط خـود را بـا حكومـت      ـ افغان ملت به رهبري شمس الهدا كـه روابـط خـود را بـا حكومـت              ١١١١

        . . . . پاكستان تأمين نمودپاكستان تأمين نمودپاكستان تأمين نمودپاكستان تأمين نمود
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كا مهاجر كا مهاجر كا مهاجر كا مهاجر افغان ملت به رهبري قدرت اهللا حدا د كه شخصاَ در امريافغان ملت به رهبري قدرت اهللا حدا د كه شخصاَ در امريافغان ملت به رهبري قدرت اهللا حدا د كه شخصاَ در امريافغان ملت به رهبري قدرت اهللا حدا د كه شخصاَ در امري    ــــ    ٢٢٢٢
        . . . . شدشدشدشد

ـ افغان ملت به رهبـري امـين واكمـن كـه شخصـا در امريكـا اقامـت        ـ افغان ملت به رهبـري امـين واكمـن كـه شخصـا در امريكـا اقامـت        ـ افغان ملت به رهبـري امـين واكمـن كـه شخصـا در امريكـا اقامـت        ـ افغان ملت به رهبـري امـين واكمـن كـه شخصـا در امريكـا اقامـت                    ٣٣٣٣
        ››››٤٠٤٠٤٠٤٠‹‹‹‹رهبري ميكرده استرهبري ميكرده استرهبري ميكرده استرهبري ميكرده است» » » » صداقتصداقتصداقتصداقت««««ام ام ام ام داشت و جبهه متحد وي را شخصي بنداشت و جبهه متحد وي را شخصي بنداشت و جبهه متحد وي را شخصي بنداشت و جبهه متحد وي را شخصي بن

خود را در خارج سوسيال خود را در خارج سوسيال خود را در خارج سوسيال خود را در خارج سوسيال     ،،،،امين واكمن در حين تمايالت پشتونخواهيامين واكمن در حين تمايالت پشتونخواهيامين واكمن در حين تمايالت پشتونخواهيامين واكمن در حين تمايالت پشتونخواهي
        ››››٤١٤١٤١٤١‹‹‹‹....دموكرات معرفي مي نموددموكرات معرفي مي نموددموكرات معرفي مي نموددموكرات معرفي مي نمود

ملـت جنـاح حـداد و سـازمان     ملـت جنـاح حـداد و سـازمان     ملـت جنـاح حـداد و سـازمان     ملـت جنـاح حـداد و سـازمان     البته قابل ياد آوريست كه حزب افغـان  البته قابل ياد آوريست كه حزب افغـان  البته قابل ياد آوريست كه حزب افغـان  البته قابل ياد آوريست كه حزب افغـان  
ملت در جنگ عليه روسها سهم داشتند و تلفات را نيز متقبل شدند در اين جا ملت در جنگ عليه روسها سهم داشتند و تلفات را نيز متقبل شدند در اين جا ملت در جنگ عليه روسها سهم داشتند و تلفات را نيز متقبل شدند در اين جا ملت در جنگ عليه روسها سهم داشتند و تلفات را نيز متقبل شدند در اين جا 

        . . . . كرده مي پردازيم به شرح مطبوعات مقاومتكرده مي پردازيم به شرح مطبوعات مقاومتكرده مي پردازيم به شرح مطبوعات مقاومتكرده مي پردازيم به شرح مطبوعات مقاومت    أأأأبه اين مختصر اكتفبه اين مختصر اكتفبه اين مختصر اكتفبه اين مختصر اكتف
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ت گذشته در باره تأسيس اولين چاپخانه در عهـد اميـر شـير    ت گذشته در باره تأسيس اولين چاپخانه در عهـد اميـر شـير    ت گذشته در باره تأسيس اولين چاپخانه در عهـد اميـر شـير    ت گذشته در باره تأسيس اولين چاپخانه در عهـد اميـر شـير    در صفحادر صفحادر صفحادر صفحا

ختصر صحبتي داشتيم و در اينجا بايد گفت كـه چاپخانـه هـا مـال     ختصر صحبتي داشتيم و در اينجا بايد گفت كـه چاپخانـه هـا مـال     ختصر صحبتي داشتيم و در اينجا بايد گفت كـه چاپخانـه هـا مـال     ختصر صحبتي داشتيم و در اينجا بايد گفت كـه چاپخانـه هـا مـال     مممم    علي خانعلي خانعلي خانعلي خان
بعد از بعد از بعد از بعد از .  .  .  .  حكومت بوده و افراد هرگز حق نداشتند كه مطابع شخصي توريد كنندحكومت بوده و افراد هرگز حق نداشتند كه مطابع شخصي توريد كنندحكومت بوده و افراد هرگز حق نداشتند كه مطابع شخصي توريد كنندحكومت بوده و افراد هرگز حق نداشتند كه مطابع شخصي توريد كنند

افكار و انديشه هاي شانرا عليه افكار و انديشه هاي شانرا عليه افكار و انديشه هاي شانرا عليه افكار و انديشه هاي شانرا عليه     ،،،،حلقه هاي ملي و اسالميحلقه هاي ملي و اسالميحلقه هاي ملي و اسالميحلقه هاي ملي و اسالمي    كودتاي هفت ثوركودتاي هفت ثوركودتاي هفت ثوركودتاي هفت ثور
و و و و     رژيم كابل از طريق شبنامه هاي قلمي و چاپي بدسترس نيرو هاي مقاومترژيم كابل از طريق شبنامه هاي قلمي و چاپي بدسترس نيرو هاي مقاومترژيم كابل از طريق شبنامه هاي قلمي و چاپي بدسترس نيرو هاي مقاومترژيم كابل از طريق شبنامه هاي قلمي و چاپي بدسترس نيرو هاي مقاومت

        .  .  .  .  ساير مردم مي گذاردند كه در بخش شبنامه ها از آن تذكر به عمل آمدساير مردم مي گذاردند كه در بخش شبنامه ها از آن تذكر به عمل آمدساير مردم مي گذاردند كه در بخش شبنامه ها از آن تذكر به عمل آمدساير مردم مي گذاردند كه در بخش شبنامه ها از آن تذكر به عمل آمد
بعد از تهاجم نظامي شوروي به افغانستان به هـر انـدازه اي كـه جنـگ     بعد از تهاجم نظامي شوروي به افغانستان به هـر انـدازه اي كـه جنـگ     بعد از تهاجم نظامي شوروي به افغانستان به هـر انـدازه اي كـه جنـگ     بعد از تهاجم نظامي شوروي به افغانستان به هـر انـدازه اي كـه جنـگ     
حالت فرسايشي و نابود كننده را بخود ميگرفت به همان تناسب اتباع مجبور حالت فرسايشي و نابود كننده را بخود ميگرفت به همان تناسب اتباع مجبور حالت فرسايشي و نابود كننده را بخود ميگرفت به همان تناسب اتباع مجبور حالت فرسايشي و نابود كننده را بخود ميگرفت به همان تناسب اتباع مجبور 

        . . . . و بي خانمان افغانستان نيز راهي ايران و پاكستان مي شدندو بي خانمان افغانستان نيز راهي ايران و پاكستان مي شدندو بي خانمان افغانستان نيز راهي ايران و پاكستان مي شدندو بي خانمان افغانستان نيز راهي ايران و پاكستان مي شدند
مايت كشـور هـاي همسـايه از مقاومـت ملـت افغانسـتان زمينـه نشـر         مايت كشـور هـاي همسـايه از مقاومـت ملـت افغانسـتان زمينـه نشـر         مايت كشـور هـاي همسـايه از مقاومـت ملـت افغانسـتان زمينـه نشـر         مايت كشـور هـاي همسـايه از مقاومـت ملـت افغانسـتان زمينـه نشـر         حححح

مصاحبه ها و كتاب هـا ورسـاله هـا را    مصاحبه ها و كتاب هـا ورسـاله هـا را    مصاحبه ها و كتاب هـا ورسـاله هـا را    مصاحبه ها و كتاب هـا ورسـاله هـا را        ،،،،گزارشاتگزارشاتگزارشاتگزارشات    ،،،،اعالميه هااعالميه هااعالميه هااعالميه ها    ،،،،مقاالتمقاالتمقاالتمقاالت    ،،،،اخباراخباراخباراخبار
فــرهنگي آوارگــان افغـاني فـراهم نمـود كـه بـزودي       فــرهنگي آوارگــان افغـاني فـراهم نمـود كـه بـزودي       فــرهنگي آوارگــان افغـاني فـراهم نمـود كـه بـزودي       فــرهنگي آوارگــان افغـاني فـراهم نمـود كـه بـزودي           ،،،،براي حلقه هاي سياسيبراي حلقه هاي سياسيبراي حلقه هاي سياسيبراي حلقه هاي سياسي

            . . . . شايعه پراگني گروههاي مقاومت عليه يكديگر نيز آغاز گرديدشايعه پراگني گروههاي مقاومت عليه يكديگر نيز آغاز گرديدشايعه پراگني گروههاي مقاومت عليه يكديگر نيز آغاز گرديدشايعه پراگني گروههاي مقاومت عليه يكديگر نيز آغاز گرديد
بحــث نخســت مطبوعــات ســازمانهاي اســالمي مقــيم ايــران و  بحــث نخســت مطبوعــات ســازمانهاي اســالمي مقــيم ايــران و  بحــث نخســت مطبوعــات ســازمانهاي اســالمي مقــيم ايــران و  بحــث نخســت مطبوعــات ســازمانهاي اســالمي مقــيم ايــران و  در ايــن مدر ايــن مدر ايــن مدر ايــن م

خر نشـراتي و مسـايل ادبـي و تـأثير     خر نشـراتي و مسـايل ادبـي و تـأثير     خر نشـراتي و مسـايل ادبـي و تـأثير     خر نشـراتي و مسـايل ادبـي و تـأثير     أأأأپاكستان را بـا در نظـر داشـت تقـدم و تـ     پاكستان را بـا در نظـر داشـت تقـدم و تـ     پاكستان را بـا در نظـر داشـت تقـدم و تـ     پاكستان را بـا در نظـر داشـت تقـدم و تـ     
گزاري آنها بر زبان دري از نظر گذشتانده و بعد مي پردازيم به نحوه نشـراتي  گزاري آنها بر زبان دري از نظر گذشتانده و بعد مي پردازيم به نحوه نشـراتي  گزاري آنها بر زبان دري از نظر گذشتانده و بعد مي پردازيم به نحوه نشـراتي  گزاري آنها بر زبان دري از نظر گذشتانده و بعد مي پردازيم به نحوه نشـراتي  

        . . . . ساير نيرو هاي مقاومت افغاني در ساير كشور هاي جهانساير نيرو هاي مقاومت افغاني در ساير كشور هاي جهانساير نيرو هاي مقاومت افغاني در ساير كشور هاي جهانساير نيرو هاي مقاومت افغاني در ساير كشور هاي جهان
        



 ٤٦٤٦٤٦٤٦ 
 

    



٤٧٤٧٤٧٤٧  

 

  :�ي ا���1 9�5روـ ,6!ات ��ز��,- ١
ــين نشــريه اســت كــه يــك مــاه قبــل از       : JJK-�دت ــين نشــريه اســت كــه يــك مــاه قبــل از   جريــده شــهادت اول ــين نشــريه اســت كــه يــك مــاه قبــل از   جريــده شــهادت اول ــين نشــريه اســت كــه يــك مــاه قبــل از   جريــده شــهادت اول جريــده شــهادت اول

بحيــث ارگــان حــزب اســالمي گلبــدين  بحيــث ارگــان حــزب اســالمي گلبــدين  بحيــث ارگــان حــزب اســالمي گلبــدين  بحيــث ارگــان حــزب اســالمي گلبــدين      ››››١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧حمــل حمــل حمــل حمــل ‹‹‹‹١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧ثــور ثــور ثــور ثــور     ٧٧٧٧كودتــاي كودتــاي كودتــاي كودتــاي 
دوران مقاومت ادامه دوران مقاومت ادامه دوران مقاومت ادامه دوران مقاومت ادامه     حكمتيار عليه جمهوريت محمد داود خان منشر شد و درحكمتيار عليه جمهوريت محمد داود خان منشر شد و درحكمتيار عليه جمهوريت محمد داود خان منشر شد و درحكمتيار عليه جمهوريت محمد داود خان منشر شد و در

و و و و     اين جريده در مراحـل اول نشـراتي خـود بـه كمبـود افـراد مسـلكي       اين جريده در مراحـل اول نشـراتي خـود بـه كمبـود افـراد مسـلكي       اين جريده در مراحـل اول نشـراتي خـود بـه كمبـود افـراد مسـلكي       اين جريده در مراحـل اول نشـراتي خـود بـه كمبـود افـراد مسـلكي           . . . . يافت يافت يافت يافت 
ـــود    ــرو ب ـــاتي روب ــه مطبوع ـــود   صــاحبان تجرب ــرو ب ـــاتي روب ــه مطبوع ـــود   صــاحبان تجرب ــرو ب ـــاتي روب ــه مطبوع ـــود   صــاحبان تجرب ــرو ب ـــاتي روب ــه مطبوع ـــزون  ،،،،صــاحبان تجرب ـــزايش روز اف ـــد از اف ـــزون  ولي بع ـــزايش روز اف ـــد از اف ـــزون  ولي بع ـــزايش روز اف ـــد از اف ـــزون  ولي بع ـــزايش روز اف ـــد از اف ولي بع

پناهندگان افغاني در پاكستان اين نقض توسط همكاري افراد مسلكي مرفـوع  پناهندگان افغاني در پاكستان اين نقض توسط همكاري افراد مسلكي مرفـوع  پناهندگان افغاني در پاكستان اين نقض توسط همكاري افراد مسلكي مرفـوع  پناهندگان افغاني در پاكستان اين نقض توسط همكاري افراد مسلكي مرفـوع  
        . . . . گرديد و دراول هر پانزده روز و بعد ها دو يا سه بار در هفته نشر مي شدگرديد و دراول هر پانزده روز و بعد ها دو يا سه بار در هفته نشر مي شدگرديد و دراول هر پانزده روز و بعد ها دو يا سه بار در هفته نشر مي شدگرديد و دراول هر پانزده روز و بعد ها دو يا سه بار در هفته نشر مي شد

تر بـه  تر بـه  تر بـه  تر بـه      تعداد صفحات شهادت در اوايل چهار صفحه بزرگ بود كه بعدتعداد صفحات شهادت در اوايل چهار صفحه بزرگ بود كه بعدتعداد صفحات شهادت در اوايل چهار صفحه بزرگ بود كه بعدتعداد صفحات شهادت در اوايل چهار صفحه بزرگ بود كه بعد
            ››››٤٢٤٢٤٢٤٢‹‹‹‹....نمودنمودنمودنمود    أأأأپانزده صفحه ارتقپانزده صفحه ارتقپانزده صفحه ارتقپانزده صفحه ارتق

نشر مي شود كه البتـه تعـداد   نشر مي شود كه البتـه تعـداد   نشر مي شود كه البتـه تعـداد   نشر مي شود كه البتـه تعـداد       ،،،،پشتو و دريپشتو و دريپشتو و دريپشتو و دري    ،،،،اين جريده به هر دو زباناين جريده به هر دو زباناين جريده به هر دو زباناين جريده به هر دو زبان
        . . . . مضامين پشتو در آن بيشتر به نظر مي خوردمضامين پشتو در آن بيشتر به نظر مي خوردمضامين پشتو در آن بيشتر به نظر مي خوردمضامين پشتو در آن بيشتر به نظر مي خورد

مانند اكثر نشرات مقاومت مانند اكثر نشرات مقاومت مانند اكثر نشرات مقاومت مانند اكثر نشرات مقاومت     ،،،،ادبيات شهادت را در عرصه نظم و نثر دريادبيات شهادت را در عرصه نظم و نثر دريادبيات شهادت را در عرصه نظم و نثر دريادبيات شهادت را در عرصه نظم و نثر دري
ه جريده شـهادت  ه جريده شـهادت  ه جريده شـهادت  ه جريده شـهادت  افغاني نمي توان يكدست ارزيابي كرد ولي آنچه در سر مقالافغاني نمي توان يكدست ارزيابي كرد ولي آنچه در سر مقالافغاني نمي توان يكدست ارزيابي كرد ولي آنچه در سر مقالافغاني نمي توان يكدست ارزيابي كرد ولي آنچه در سر مقال

تبليغـي و  تبليغـي و  تبليغـي و  تبليغـي و      ،،،،بيشتر آميخته با كلمات عربي بود كه مفاهيم سياسيبيشتر آميخته با كلمات عربي بود كه مفاهيم سياسيبيشتر آميخته با كلمات عربي بود كه مفاهيم سياسيبيشتر آميخته با كلمات عربي بود كه مفاهيم سياسي    ،،،،بنظر ميخوردبنظر ميخوردبنظر ميخوردبنظر ميخورد
اسالمي را افاده مي كرد و در اين جريده كار سره شدن زبان دري و انكشاف اسالمي را افاده مي كرد و در اين جريده كار سره شدن زبان دري و انكشاف اسالمي را افاده مي كرد و در اين جريده كار سره شدن زبان دري و انكشاف اسالمي را افاده مي كرد و در اين جريده كار سره شدن زبان دري و انكشاف 

        . . . . بيشتر آن بسوي ادبيات عصري كمتر توجه شده بودبيشتر آن بسوي ادبيات عصري كمتر توجه شده بودبيشتر آن بسوي ادبيات عصري كمتر توجه شده بودبيشتر آن بسوي ادبيات عصري كمتر توجه شده بود
جوانـان  جوانـان  جوانـان  جوانـان  ««««مجلـه  مجلـه  مجلـه  مجلـه      ١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦حزب اسـالمي بـر عـالوه ايـن جريـده در سـال       حزب اسـالمي بـر عـالوه ايـن جريـده در سـال       حزب اسـالمي بـر عـالوه ايـن جريـده در سـال       حزب اسـالمي بـر عـالوه ايـن جريـده در سـال       

        . . . . را نيز منتشر ساخت كه بعد از چند شماره متوقف گرديدرا نيز منتشر ساخت كه بعد از چند شماره متوقف گرديدرا نيز منتشر ساخت كه بعد از چند شماره متوقف گرديدرا نيز منتشر ساخت كه بعد از چند شماره متوقف گرديد» » » » ددددشهيشهيشهيشهي
        ››››٤٣٤٣٤٣٤٣‹‹‹‹چند بيتي قسم نمونه از جريده شهادت سروده عبد المعبود سراجچند بيتي قسم نمونه از جريده شهادت سروده عبد المعبود سراجچند بيتي قسم نمونه از جريده شهادت سروده عبد المعبود سراجچند بيتي قسم نمونه از جريده شهادت سروده عبد المعبود سراج

        
���� )(�  

        مــا مــا مــا مــا اي بخت سيه چند تو خـوابي بـه در   اي بخت سيه چند تو خـوابي بـه در   اي بخت سيه چند تو خـوابي بـه در   اي بخت سيه چند تو خـوابي بـه در   
        تغافلتغافلتغافلتغافل    تاكي تو به خوابي و دهي تن بهتاكي تو به خوابي و دهي تن بهتاكي تو به خوابي و دهي تن بهتاكي تو به خوابي و دهي تن به

        خوردند و ربودند و دريدند و شكستندخوردند و ربودند و دريدند و شكستندخوردند و ربودند و دريدند و شكستندخوردند و ربودند و دريدند و شكستند

        بـرخيز كه آشوب بـود دور و بر مـابـرخيز كه آشوب بـود دور و بر مـابـرخيز كه آشوب بـود دور و بر مـابـرخيز كه آشوب بـود دور و بر مـا
        بيهوده به شام از چه رساني سحـر مابيهوده به شام از چه رساني سحـر مابيهوده به شام از چه رساني سحـر مابيهوده به شام از چه رساني سحـر ما
        نان از كف و دل از بر و جامه ز بر مانان از كف و دل از بر و جامه ز بر مانان از كف و دل از بر و جامه ز بر مانان از كف و دل از بر و جامه ز بر ما
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        وه زمـرد وه زمـرد وه زمـرد وه زمـرد ني پنبه به هـامون و نه در كني پنبه به هـامون و نه در كني پنبه به هـامون و نه در كني پنبه به هـامون و نه در ك
        ازبهر نفاق آب دهنـد نخـل جــوان را   ازبهر نفاق آب دهنـد نخـل جــوان را   ازبهر نفاق آب دهنـد نخـل جــوان را   ازبهر نفاق آب دهنـد نخـل جــوان را   

        

        بردنـد حـريفان دغـا سيم و زر مـابردنـد حـريفان دغـا سيم و زر مـابردنـد حـريفان دغـا سيم و زر مـابردنـد حـريفان دغـا سيم و زر مـا
        تا قطـع كننـد ريشه مـا با تبر مـاتا قطـع كننـد ريشه مـا با تبر مـاتا قطـع كننـد ريشه مـا با تبر مـاتا قطـع كننـد ريشه مـا با تبر مـا

        

جمعيت اسالمي كه در جمعيت اسالمي كه در جمعيت اسالمي كه در جمعيت اسالمي كه در     در شعر باال بيت چهارم كنايتي است بهدر شعر باال بيت چهارم كنايتي است بهدر شعر باال بيت چهارم كنايتي است بهدر شعر باال بيت چهارم كنايتي است به    ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره
        . . . . واليات شمال كشور منابع پنبه و الجورد و زمرد را زير نظر داشتواليات شمال كشور منابع پنبه و الجورد و زمرد را زير نظر داشتواليات شمال كشور منابع پنبه و الجورد و زمرد را زير نظر داشتواليات شمال كشور منابع پنبه و الجورد و زمرد را زير نظر داشت

        
درسـت  درسـت  درسـت  درسـت      ،،،،جريده مجاهد ارگان نشراتي جمعيت اسالمي افغانستانجريده مجاهد ارگان نشراتي جمعيت اسالمي افغانستانجريده مجاهد ارگان نشراتي جمعيت اسالمي افغانستانجريده مجاهد ارگان نشراتي جمعيت اسالمي افغانستان    : �L�ه5

هر چند كه در وقت هر چند كه در وقت هر چند كه در وقت هر چند كه در وقت . . . . در شهر پشاور پديد آمددر شهر پشاور پديد آمددر شهر پشاور پديد آمددر شهر پشاور پديد آمد    ١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧ثور ثور ثور ثور     ٧٧٧٧يكماه قبل از كودتاي يكماه قبل از كودتاي يكماه قبل از كودتاي يكماه قبل از كودتاي 
تبصـره هـا و ديگـر    تبصـره هـا و ديگـر    تبصـره هـا و ديگـر    تبصـره هـا و ديگـر        ،،،،طع و صحافتطع و صحافتطع و صحافتطع و صحافتموعود نشر نمي شد ولي رويهمرفته از لحاظ قموعود نشر نمي شد ولي رويهمرفته از لحاظ قموعود نشر نمي شد ولي رويهمرفته از لحاظ قموعود نشر نمي شد ولي رويهمرفته از لحاظ ق

اما در اين جريده قطع نظر از تبليغات گسـترده اسـالمي تـوازن    اما در اين جريده قطع نظر از تبليغات گسـترده اسـالمي تـوازن    اما در اين جريده قطع نظر از تبليغات گسـترده اسـالمي تـوازن    اما در اين جريده قطع نظر از تبليغات گسـترده اسـالمي تـوازن    . . . . محتوايش بد نبودمحتوايش بد نبودمحتوايش بد نبودمحتوايش بد نبود
مطالب بر هم خورده بود گاهي مسايل سياسي بر ادبي و هم گاهي مسايل ادبي بر مطالب بر هم خورده بود گاهي مسايل سياسي بر ادبي و هم گاهي مسايل ادبي بر مطالب بر هم خورده بود گاهي مسايل سياسي بر ادبي و هم گاهي مسايل ادبي بر مطالب بر هم خورده بود گاهي مسايل سياسي بر ادبي و هم گاهي مسايل ادبي بر 

        ››››٤٤٤٤٤٤٤٤‹‹‹‹....سياسي و زماني هم موضوعات دفتري بر همه غالب مي شدسياسي و زماني هم موضوعات دفتري بر همه غالب مي شدسياسي و زماني هم موضوعات دفتري بر همه غالب مي شدسياسي و زماني هم موضوعات دفتري بر همه غالب مي شد
        

با با با با     ١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨موالنا خالص در سال موالنا خالص در سال موالنا خالص در سال موالنا خالص در سال » » » » ميميميميحزب اسالحزب اسالحزب اسالحزب اسال««««ارگان نشراتي ارگان نشراتي ارگان نشراتي ارگان نشراتي     :اM��ر
چون چون چون چون     . . . . قطع و صحافت نا زيبا و معيار نازل به زبان پشتو به نشرات آغاز نمودقطع و صحافت نا زيبا و معيار نازل به زبان پشتو به نشرات آغاز نمودقطع و صحافت نا زيبا و معيار نازل به زبان پشتو به نشرات آغاز نمودقطع و صحافت نا زيبا و معيار نازل به زبان پشتو به نشرات آغاز نمود

بحث اين اثر روي مطبوعات زبان دري است فقط به اشارت اكتفا مي كنيم كه بحث اين اثر روي مطبوعات زبان دري است فقط به اشارت اكتفا مي كنيم كه بحث اين اثر روي مطبوعات زبان دري است فقط به اشارت اكتفا مي كنيم كه بحث اين اثر روي مطبوعات زبان دري است فقط به اشارت اكتفا مي كنيم كه 
        . . . . عنوان جريده به زبان عربي بوده ولي متن جريده به زبان پشتو بودعنوان جريده به زبان عربي بوده ولي متن جريده به زبان پشتو بودعنوان جريده به زبان عربي بوده ولي متن جريده به زبان پشتو بودعنوان جريده به زبان عربي بوده ولي متن جريده به زبان پشتو بود

        
از جانــب مولــوي جــالل الــدين از جانــب مولــوي جــالل الــدين از جانــب مولــوي جــالل الــدين از جانــب مولــوي جــالل الــدين     ١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦در ســال در ســال در ســال در ســال ايــن جريــده ايــن جريــده ايــن جريــده ايــن جريــده     :���JJ= اJJ-LM�د

حقاني قومندان مشهور حزب اسالمي خالص به زبان پشتو به فعاليت نشـراتي آغـاز   حقاني قومندان مشهور حزب اسالمي خالص به زبان پشتو به فعاليت نشـراتي آغـاز   حقاني قومندان مشهور حزب اسالمي خالص به زبان پشتو به فعاليت نشـراتي آغـاز   حقاني قومندان مشهور حزب اسالمي خالص به زبان پشتو به فعاليت نشـراتي آغـاز   
        . . . . نمودنمودنمودنمود

        
N�OM١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢در سـال  در سـال  در سـال  در سـال      ،،،،نشريه حزب اسالمي افغانستان بخش اروپانشريه حزب اسالمي افغانستان بخش اروپانشريه حزب اسالمي افغانستان بخش اروپانشريه حزب اسالمي افغانستان بخش اروپا    : ا    

: : : : اين نشـريه بـه زبـان فارسـي بـود و از موضـوعات ماننـد       اين نشـريه بـه زبـان فارسـي بـود و از موضـوعات ماننـد       اين نشـريه بـه زبـان فارسـي بـود و از موضـوعات ماننـد       اين نشـريه بـه زبـان فارسـي بـود و از موضـوعات ماننـد           ....در آلمان پديد آمددر آلمان پديد آمددر آلمان پديد آمددر آلمان پديد آمد
مصاحبه مصاحبه مصاحبه مصاحبه     ،،،،جاهدين افغانستان و پيوند ظفر آفرين تشيع و تسننجاهدين افغانستان و پيوند ظفر آفرين تشيع و تسننجاهدين افغانستان و پيوند ظفر آفرين تشيع و تسننجاهدين افغانستان و پيوند ظفر آفرين تشيع و تسنناتحاد اسالمي ماتحاد اسالمي ماتحاد اسالمي ماتحاد اسالمي م««««



٤٩٤٩٤٩٤٩  

 

تقاضاي ايمان تقاضاي ايمان تقاضاي ايمان تقاضاي ايمان     ،،،،حماسه آفرينان جها دحماسه آفرينان جها دحماسه آفرينان جها دحماسه آفرينان جها د    ،،،،نغمه شوم ستايشگران سياهنغمه شوم ستايشگران سياهنغمه شوم ستايشگران سياهنغمه شوم ستايشگران سياه    ،،،،با قومندانهابا قومندانهابا قومندانهابا قومندانها
        . . . . و مانند اينها تشكيل بحث مي نمودو مانند اينها تشكيل بحث مي نمودو مانند اينها تشكيل بحث مي نمودو مانند اينها تشكيل بحث مي نمود» » » » و پاسداري از آنو پاسداري از آنو پاسداري از آنو پاسداري از آن

يـك  يـك  يـك  يـك  » » » » سـرود سـنگر  سـرود سـنگر  سـرود سـنگر  سـرود سـنگر  ««««در صفحه ادبيات رزمـي يـك شـعر بـا وزن بنـام      در صفحه ادبيات رزمـي يـك شـعر بـا وزن بنـام      در صفحه ادبيات رزمـي يـك شـعر بـا وزن بنـام      در صفحه ادبيات رزمـي يـك شـعر بـا وزن بنـام      
و بخشي از مناجات پير هرات به چشم مي و بخشي از مناجات پير هرات به چشم مي و بخشي از مناجات پير هرات به چشم مي و بخشي از مناجات پير هرات به چشم مي » » » » اي ميهناي ميهناي ميهناي ميهنبه تو به تو به تو به تو ««««پارچه ادبي بنام پارچه ادبي بنام پارچه ادبي بنام پارچه ادبي بنام 

        . . . . خورد كه قسمتي از آن تقديم مي گرددخورد كه قسمتي از آن تقديم مي گرددخورد كه قسمتي از آن تقديم مي گرددخورد كه قسمتي از آن تقديم مي گردد
        

        بنياد توحيد ما را خراب مكنبنياد توحيد ما را خراب مكنبنياد توحيد ما را خراب مكنبنياد توحيد ما را خراب مكن! ! ! ! الهي الهي الهي الهي 
        و باغ اميد ما را بي آب مكنو باغ اميد ما را بي آب مكنو باغ اميد ما را بي آب مكنو باغ اميد ما را بي آب مكن

        بر سر ما خاك خجالت نثار مكن بر سر ما خاك خجالت نثار مكن بر سر ما خاك خجالت نثار مكن بر سر ما خاك خجالت نثار مكن ! ! ! ! الهي الهي الهي الهي 
        ››››++++‹‹‹‹    و ما را به بالي خود گرفتار مكنو ما را به بالي خود گرفتار مكنو ما را به بالي خود گرفتار مكنو ما را به بالي خود گرفتار مكن

        
اي اسـالمي اتحـادي   اي اسـالمي اتحـادي   اي اسـالمي اتحـادي   اي اسـالمي اتحـادي   بـراي اولـين بـار در بـين سـازمانه     بـراي اولـين بـار در بـين سـازمانه     بـراي اولـين بـار در بـين سـازمانه     بـراي اولـين بـار در بـين سـازمانه         ١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩در سال در سال در سال در سال 

سروسامان گرفت و بر وفق آن بر سروسامان گرفت و بر وفق آن بر سروسامان گرفت و بر وفق آن بر سروسامان گرفت و بر وفق آن بر » » » » اتحاد اسالمي براي آزادي افغانستاناتحاد اسالمي براي آزادي افغانستاناتحاد اسالمي براي آزادي افغانستاناتحاد اسالمي براي آزادي افغانستان««««بنامبنامبنامبنام
    . . . . مشترك اشاعه دادندمشترك اشاعه دادندمشترك اشاعه دادندمشترك اشاعه دادند    را بطوررا بطوررا بطوررا بطور    ››››وحدتوحدتوحدتوحدت‹ ‹ ‹ ‹ جريده جريده جريده جريده     ،،،،عالوه ارگانهاي مستقل حزبيعالوه ارگانهاي مستقل حزبيعالوه ارگانهاي مستقل حزبيعالوه ارگانهاي مستقل حزبي

از نشرات مستقل خـود صـرف نظـر نمـوده تنهـا بـه نشـر و        از نشرات مستقل خـود صـرف نظـر نمـوده تنهـا بـه نشـر و        از نشرات مستقل خـود صـرف نظـر نمـوده تنهـا بـه نشـر و        از نشرات مستقل خـود صـرف نظـر نمـوده تنهـا بـه نشـر و            ١٣٦١١٣٦١١٣٦١١٣٦١اما در سال اما در سال اما در سال اما در سال 
به زبان به زبان به زبان به زبان     ››››هجرتهجرتهجرتهجرت‹‹‹‹جريده جريده جريده جريده     ››››پيغامپيغامپيغامپيغامدشهيد دشهيد دشهيد دشهيد ‹‹‹‹مجلهمجلهمجلهمجله    ››››قيام حققيام حققيام حققيام حق‹‹‹‹    ››››وحدتوحدتوحدتوحدت‹‹‹‹پخش جرايد پخش جرايد پخش جرايد پخش جرايد 

به زبان انگليسـي  به زبان انگليسـي  به زبان انگليسـي  به زبان انگليسـي      ››››جهاد ريزجهاد ريزجهاد ريزجهاد ريز‹‹‹‹به زبان عربي و مجله به زبان عربي و مجله به زبان عربي و مجله به زبان عربي و مجله     ››››النفير العامالنفير العامالنفير العامالنفير العام‹‹‹‹جريده جريده جريده جريده     ،،،،اردواردواردواردو
        ››››٤٥٤٥٤٥٤٥‹ ‹ ‹ ‹ ....نمودندنمودندنمودندنمودند    أأأأاكتفاكتفاكتفاكتف

        
از طرف شوراي ثقـافتي جهـاد در هـر    از طرف شوراي ثقـافتي جهـاد در هـر    از طرف شوراي ثقـافتي جهـاد در هـر    از طرف شوراي ثقـافتي جهـاد در هـر        ،،،،١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦در سال در سال در سال در سال         :ا"@�ن P-�د 

اين مجلـه  اين مجلـه  اين مجلـه  اين مجلـه  « « « «     . . . . پشتو و انگليسي به نشرات آغاز نمودپشتو و انگليسي به نشرات آغاز نمودپشتو و انگليسي به نشرات آغاز نمودپشتو و انگليسي به نشرات آغاز نمود    ،،،،سه ماه به زبانهاي دريسه ماه به زبانهاي دريسه ماه به زبانهاي دريسه ماه به زبانهاي دري
همكاري يك تعداد محققان و تاريخ نگاران افغاني در باره ابعاد مختلف همكاري يك تعداد محققان و تاريخ نگاران افغاني در باره ابعاد مختلف همكاري يك تعداد محققان و تاريخ نگاران افغاني در باره ابعاد مختلف همكاري يك تعداد محققان و تاريخ نگاران افغاني در باره ابعاد مختلف كه به كه به كه به كه به 

از نظـر فنـي و   از نظـر فنـي و   از نظـر فنـي و   از نظـر فنـي و       ،،،،جهاد و حوادث و جريانات و انكشاف جهاد اشاعه مي يافـت جهاد و حوادث و جريانات و انكشاف جهاد اشاعه مي يافـت جهاد و حوادث و جريانات و انكشاف جهاد اشاعه مي يافـت جهاد و حوادث و جريانات و انكشاف جهاد اشاعه مي يافـت 
علمي يك منبع معتبر بحساب مـي رفـت و مـي توانسـت نسـبت بـه حـد اكثـر         علمي يك منبع معتبر بحساب مـي رفـت و مـي توانسـت نسـبت بـه حـد اكثـر         علمي يك منبع معتبر بحساب مـي رفـت و مـي توانسـت نسـبت بـه حـد اكثـر         علمي يك منبع معتبر بحساب مـي رفـت و مـي توانسـت نسـبت بـه حـد اكثـر         

        ››››٤٦٤٦٤٦٤٦‹‹‹‹. . . . »»»»نشرات اسالميست ها خوانندگان بيشتر را بخود جلب نمايد نشرات اسالميست ها خوانندگان بيشتر را بخود جلب نمايد نشرات اسالميست ها خوانندگان بيشتر را بخود جلب نمايد نشرات اسالميست ها خوانندگان بيشتر را بخود جلب نمايد 



 ٥٠٥٠٥٠٥٠ 
 

        
)JJ��A�  ��1JJــها      :ا� ــد از خــروج روس ــها  بع ــد از خــروج روس ــها  بع ــد از خــروج روس ــها  بع ــد از خــروج روس از افغانســتان و از افغانســتان و از افغانســتان و از افغانســتان و     ››››١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩١٩٨٩‹ ‹ ‹ ‹ بع

جريده رسمي حكومتي بنام جريده رسمي حكومتي بنام جريده رسمي حكومتي بنام جريده رسمي حكومتي بنام     نخستيننخستيننخستيننخستين    ،،،،تشكيل اولين حكومت عبوري مجاهدانتشكيل اولين حكومت عبوري مجاهدانتشكيل اولين حكومت عبوري مجاهدانتشكيل اولين حكومت عبوري مجاهدان
از طرف وزارت ارشاد و دعوت به نشر رسيد ولي بعد از از طرف وزارت ارشاد و دعوت به نشر رسيد ولي بعد از از طرف وزارت ارشاد و دعوت به نشر رسيد ولي بعد از از طرف وزارت ارشاد و دعوت به نشر رسيد ولي بعد از     ››››حكومت اسالميحكومت اسالميحكومت اسالميحكومت اسالمي‹ ‹ ‹ ‹ 

        . . . . نشر پنج شماره متوقف گرديدنشر پنج شماره متوقف گرديدنشر پنج شماره متوقف گرديدنشر پنج شماره متوقف گرديد
        

شـر گرديـد   شـر گرديـد   شـر گرديـد   شـر گرديـد   به زبانهاي دري و پشتو نبه زبانهاي دري و پشتو نبه زبانهاي دري و پشتو نبه زبانهاي دري و پشتو ن    ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨در سال در سال در سال در سال     :N�0 �4!وزي 
كه بيشتر جنبه هاي خبري حكومـت عبـوري و تبليغـات اسـالمي را در خـود      كه بيشتر جنبه هاي خبري حكومـت عبـوري و تبليغـات اسـالمي را در خـود      كه بيشتر جنبه هاي خبري حكومـت عبـوري و تبليغـات اسـالمي را در خـود      كه بيشتر جنبه هاي خبري حكومـت عبـوري و تبليغـات اسـالمي را در خـود      

قابل ياد آوريست كه اين جريده با قطع و صحافت ناپسند و قابل ياد آوريست كه اين جريده با قطع و صحافت ناپسند و قابل ياد آوريست كه اين جريده با قطع و صحافت ناپسند و قابل ياد آوريست كه اين جريده با قطع و صحافت ناپسند و     . . . . احتوا مي نموداحتوا مي نموداحتوا مي نموداحتوا مي نمود
        . . . . معيار پائين به نشر مي رسيدمعيار پائين به نشر مي رسيدمعيار پائين به نشر مي رسيدمعيار پائين به نشر مي رسيد

        
ــين حكومــت عبــوري مجاهــدين     :��JJO!ت  ــين حكومــت عبــوري مجاهــدين بعــد از انحــالل اول ــين حكومــت عبــوري مجاهــدين بعــد از انحــالل اول ــين حكومــت عبــوري مجاهــدين بعــد از انحــالل اول مجلــه مجلــه مجلــه مجلــه     ،،،،بعــد از انحــالل اول

به نشر به نشر به نشر به نشر     و حزب اسالمي مولوي خالصو حزب اسالمي مولوي خالصو حزب اسالمي مولوي خالصو حزب اسالمي مولوي خالصعضعضعضعض    ،،،،بصيرت از طرف انجينر احمد شاهبصيرت از طرف انجينر احمد شاهبصيرت از طرف انجينر احمد شاهبصيرت از طرف انجينر احمد شاه
        . . . . رسيد ولي بعد از نشر ده شماره متوقف گرديدرسيد ولي بعد از نشر ده شماره متوقف گرديدرسيد ولي بعد از نشر ده شماره متوقف گرديدرسيد ولي بعد از نشر ده شماره متوقف گرديد

        
بعد از تشكيل دومين حكومت عبوري با قطع و چاپ نا زيبا بعد از تشكيل دومين حكومت عبوري با قطع و چاپ نا زيبا بعد از تشكيل دومين حكومت عبوري با قطع و چاپ نا زيبا بعد از تشكيل دومين حكومت عبوري با قطع و چاپ نا زيبا     :ارK�د 

            . . . . به چاپ رسيد و به زودي متوقف گرديدبه چاپ رسيد و به زودي متوقف گرديدبه چاپ رسيد و به زودي متوقف گرديدبه چاپ رسيد و به زودي متوقف گرديد    چند شماره ارشادچند شماره ارشادچند شماره ارشادچند شماره ارشاد
        

مانند مجله ارشاد با تشكيل دومين حكومت عبـوري بـه نشـر    مانند مجله ارشاد با تشكيل دومين حكومت عبـوري بـه نشـر    مانند مجله ارشاد با تشكيل دومين حكومت عبـوري بـه نشـر    مانند مجله ارشاد با تشكيل دومين حكومت عبـوري بـه نشـر     :9���! 
تنوير با قطع و صحافت نا پسند نشر مي گرديد كه در بخش ادبي تنوير با قطع و صحافت نا پسند نشر مي گرديد كه در بخش ادبي تنوير با قطع و صحافت نا پسند نشر مي گرديد كه در بخش ادبي تنوير با قطع و صحافت نا پسند نشر مي گرديد كه در بخش ادبي . . . . ددددآغاز نموآغاز نموآغاز نموآغاز نمو

        . . . . و رشد و شگوفائي زبان د ري تاثيري نخواهد داشتو رشد و شگوفائي زبان د ري تاثيري نخواهد داشتو رشد و شگوفائي زبان د ري تاثيري نخواهد داشتو رشد و شگوفائي زبان د ري تاثيري نخواهد داشت
همچنان در فضاي اتحاد ظاهري و نفاق باطني هر وزارت مي كوشيد همچنان در فضاي اتحاد ظاهري و نفاق باطني هر وزارت مي كوشيد همچنان در فضاي اتحاد ظاهري و نفاق باطني هر وزارت مي كوشيد همچنان در فضاي اتحاد ظاهري و نفاق باطني هر وزارت مي كوشيد 

        ::::مثالمثالمثالمثال،،،،براي خودنشريه جداگانه داشته باشدبراي خودنشريه جداگانه داشته باشدبراي خودنشريه جداگانه داشته باشدبراي خودنشريه جداگانه داشته باشد
�<?�ب Qمجله مربوط به مقام نخست وزيريمجله مربوط به مقام نخست وزيريمجله مربوط به مقام نخست وزيريمجله مربوط به مقام نخست وزيري    :ا . . . .        

        يه ستره محكمهيه ستره محكمهيه ستره محكمهيه ستره محكمهنشرنشرنشرنشر    ::::قضا قضا قضا قضا 



٥١٥١٥١٥١  

 

        . . . . مجله انجمن تاريخمجله انجمن تاريخمجله انجمن تاريخمجله انجمن تاريخ    :ا"@�,?<�ن 
        ››››٤٧٤٧٤٧٤٧‹‹‹‹    . . . . وزارت اوقافوزارت اوقافوزارت اوقافوزارت اوقاف    نشريهنشريهنشريهنشريه    :,�راLM-�د 

جمعيت اسالمي افغانستان در رقابت با حزب اسالمي حكمتيار سـاحه  جمعيت اسالمي افغانستان در رقابت با حزب اسالمي حكمتيار سـاحه  جمعيت اسالمي افغانستان در رقابت با حزب اسالمي حكمتيار سـاحه  جمعيت اسالمي افغانستان در رقابت با حزب اسالمي حكمتيار سـاحه  
اما با وجوديكه هـر دو  اما با وجوديكه هـر دو  اما با وجوديكه هـر دو  اما با وجوديكه هـر دو      . . . . مطبوعات سياسي ـ جهادي خود را گسترده تر نمود مطبوعات سياسي ـ جهادي خود را گسترده تر نمود مطبوعات سياسي ـ جهادي خود را گسترده تر نمود مطبوعات سياسي ـ جهادي خود را گسترده تر نمود 

برادري اسالمي و نقل برادري اسالمي و نقل برادري اسالمي و نقل برادري اسالمي و نقل     نشرات خود را با مسايل اتحاد و اتفاق ونشرات خود را با مسايل اتحاد و اتفاق ونشرات خود را با مسايل اتحاد و اتفاق ونشرات خود را با مسايل اتحاد و اتفاق و    ،،،،جناح رقيبجناح رقيبجناح رقيبجناح رقيب
قول از آيات قرآني و احاديث نبوي و گفتار بزرگان اسالم مزين ميكردند در قول از آيات قرآني و احاديث نبوي و گفتار بزرگان اسالم مزين ميكردند در قول از آيات قرآني و احاديث نبوي و گفتار بزرگان اسالم مزين ميكردند در قول از آيات قرآني و احاديث نبوي و گفتار بزرگان اسالم مزين ميكردند در 

        . . . . عمل در راه اتحاد گام نگذاشتندعمل در راه اتحاد گام نگذاشتندعمل در راه اتحاد گام نگذاشتندعمل در راه اتحاد گام نگذاشتند
        

مربوط جمعيت اسالمي بود كه در هر ماه يك مرتبـه و  مربوط جمعيت اسالمي بود كه در هر ماه يك مرتبـه و  مربوط جمعيت اسالمي بود كه در هر ماه يك مرتبـه و  مربوط جمعيت اسالمي بود كه در هر ماه يك مرتبـه و      :��S�ق �Eن 
            . . . . با تصويـر هاي رنگي و سياه و سفيد در شهر پشاور به چاپ مـي رسيدبا تصويـر هاي رنگي و سياه و سفيد در شهر پشاور به چاپ مـي رسيدبا تصويـر هاي رنگي و سياه و سفيد در شهر پشاور به چاپ مـي رسيدبا تصويـر هاي رنگي و سياه و سفيد در شهر پشاور به چاپ مـي رسيد

و بيشـتر بـه زبـان دري نشـرمي شـد و جنبـه       و بيشـتر بـه زبـان دري نشـرمي شـد و جنبـه       و بيشـتر بـه زبـان دري نشـرمي شـد و جنبـه       و بيشـتر بـه زبـان دري نشـرمي شـد و جنبـه           ،،،،به هر دو زبانبه هر دو زبانبه هر دو زبانبه هر دو زباناين مجله اين مجله اين مجله اين مجله 
به ويژه آنكـه بـه سـاير    به ويژه آنكـه بـه سـاير    به ويژه آنكـه بـه سـاير    به ويژه آنكـه بـه سـاير        ،،،،هاي تبليغاتي آن نسبت به ساير مطالب افزون تر بودهاي تبليغاتي آن نسبت به ساير مطالب افزون تر بودهاي تبليغاتي آن نسبت به ساير مطالب افزون تر بودهاي تبليغاتي آن نسبت به ساير مطالب افزون تر بود

تـاريخي و بـين   تـاريخي و بـين   تـاريخي و بـين   تـاريخي و بـين       ،،،،سياسـي سياسـي سياسـي سياسـي     ،،،،ملـي ملـي ملـي ملـي     ،،،،اجتمـاعي اجتمـاعي اجتمـاعي اجتمـاعي     ،،،،ابعاد جنگ مانند مسايل اقتصـادي ابعاد جنگ مانند مسايل اقتصـادي ابعاد جنگ مانند مسايل اقتصـادي ابعاد جنگ مانند مسايل اقتصـادي 
        . . . . المللي كمتر بها داده مي شد المللي كمتر بها داده مي شد المللي كمتر بها داده مي شد المللي كمتر بها داده مي شد 

جـود آمـد بـود و تـا     جـود آمـد بـود و تـا     جـود آمـد بـود و تـا     جـود آمـد بـود و تـا     گرچـه ايـن مجلـه بـر اسـاس انگيـزه زبـان دري بو       گرچـه ايـن مجلـه بـر اسـاس انگيـزه زبـان دري بو       گرچـه ايـن مجلـه بـر اسـاس انگيـزه زبـان دري بو       گرچـه ايـن مجلـه بـر اسـاس انگيـزه زبـان دري بو       
ولـي انكشـاف زبـان دري بـا معيـار      ولـي انكشـاف زبـان دري بـا معيـار      ولـي انكشـاف زبـان دري بـا معيـار      ولـي انكشـاف زبـان دري بـا معيـار          ،،،،حدودي در اين راه خدمتي هم انجام دادحدودي در اين راه خدمتي هم انجام دادحدودي در اين راه خدمتي هم انجام دادحدودي در اين راه خدمتي هم انجام داد

بلكه به شكل استعمال بعضي بلكه به شكل استعمال بعضي بلكه به شكل استعمال بعضي بلكه به شكل استعمال بعضي     ،،،،زبان و ادبيات عصري در آن نه بصورت سبكزبان و ادبيات عصري در آن نه بصورت سبكزبان و ادبيات عصري در آن نه بصورت سبكزبان و ادبيات عصري در آن نه بصورت سبك
        . . . . كلمات ديده مي شد و بسكلمات ديده مي شد و بسكلمات ديده مي شد و بسكلمات ديده مي شد و بس

        ::::نمونه شعر نو از اين مجله نمونه شعر نو از اين مجله نمونه شعر نو از اين مجله نمونه شعر نو از اين مجله 
        خواستم سفر كنم خواستم سفر كنم خواستم سفر كنم خواستم سفر كنم 

        بروم با يتيمكانبروم با يتيمكانبروم با يتيمكانبروم با يتيمكان
        بلندبلندبلندبلند    آنجا كه نام پاك خدا مي شودآنجا كه نام پاك خدا مي شودآنجا كه نام پاك خدا مي شودآنجا كه نام پاك خدا مي شود

        آنجاآنجاآنجاآنجا
        آنجا روم شكايت از آن ملحدان كنمآنجا روم شكايت از آن ملحدان كنمآنجا روم شكايت از آن ملحدان كنمآنجا روم شكايت از آن ملحدان كنم

                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        



 ٥٢٥٢٥٢٥٢ 
 

        »»»»رفتمرفتمرفتمرفتم««««
        ميهنمميهنمميهنمميهنم» » » » غمهايغمهايغمهايغمهاي««««رفتم كنم حكايت رفتم كنم حكايت رفتم كنم حكايت رفتم كنم حكايت 

        با اهل دين بگويم و خواهم دواي خودبا اهل دين بگويم و خواهم دواي خودبا اهل دين بگويم و خواهم دواي خودبا اهل دين بگويم و خواهم دواي خود
                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

        »»»»از آتش جفاي رقيبان كينه توز از آتش جفاي رقيبان كينه توز از آتش جفاي رقيبان كينه توز از آتش جفاي رقيبان كينه توز « « « « 
        ››››٤٨٤٨٤٨٤٨‹‹‹‹    »»»»وز جور و ظلم و وحشت آن دشمنان دون وز جور و ظلم و وحشت آن دشمنان دون وز جور و ظلم و وحشت آن دشمنان دون وز جور و ظلم و وحشت آن دشمنان دون « « « « 

        رع اول بيت اخير كنايتي است به حزب اسالمي حكمتياررع اول بيت اخير كنايتي است به حزب اسالمي حكمتياررع اول بيت اخير كنايتي است به حزب اسالمي حكمتياررع اول بيت اخير كنايتي است به حزب اسالمي حكمتيارمصمصمصمص: : : : تبصره تبصره تبصره تبصره 
        . . . . ومصرع دوم شكايتي است از ظلم و وحشت روسها در افغانستانومصرع دوم شكايتي است از ظلم و وحشت روسها در افغانستانومصرع دوم شكايتي است از ظلم و وحشت روسها در افغانستانومصرع دوم شكايتي است از ظلم و وحشت روسها در افغانستان

        
از طرف كميته فرهنگي جمعيت اسالمي بزبـان پشـتو بـه    از طرف كميته فرهنگي جمعيت اسالمي بزبـان پشـتو بـه    از طرف كميته فرهنگي جمعيت اسالمي بزبـان پشـتو بـه    از طرف كميته فرهنگي جمعيت اسالمي بزبـان پشـتو بـه     :د K-�5 ز�!ي 

        . . . . نشر مي رسيدنشر مي رسيدنشر مي رسيدنشر مي رسيد
        

در در در در     ارگان نشراتي شوراي فرهنگي امارت پروان ـ كاپيساارگان نشراتي شوراي فرهنگي امارت پروان ـ كاپيساارگان نشراتي شوراي فرهنگي امارت پروان ـ كاپيساارگان نشراتي شوراي فرهنگي امارت پروان ـ كاپيسا    :�4�م Tزادي 
در ايـن جريـده مطالـب بيشـتر     در ايـن جريـده مطالـب بيشـتر     در ايـن جريـده مطالـب بيشـتر     در ايـن جريـده مطالـب بيشـتر     . . . . شهر پشاور به كار آغاز نمـود شهر پشاور به كار آغاز نمـود شهر پشاور به كار آغاز نمـود شهر پشاور به كار آغاز نمـود     دردردردر    ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤سال سال سال سال 

پيامها و فوتو هاي استاد رباني امير پيامها و فوتو هاي استاد رباني امير پيامها و فوتو هاي استاد رباني امير پيامها و فوتو هاي استاد رباني امير     ،،،،بزبان دري بود و محتواي آنرا خطابه هابزبان دري بود و محتواي آنرا خطابه هابزبان دري بود و محتواي آنرا خطابه هابزبان دري بود و محتواي آنرا خطابه ها
        . . . . جمعيت اسالمي در بر مي گيرفتجمعيت اسالمي در بر مي گيرفتجمعيت اسالمي در بر مي گيرفتجمعيت اسالمي در بر مي گيرفت

در اين جريده كوشش شده كه شعر و ادب بـدون نـو جـوئي در قالـب     در اين جريده كوشش شده كه شعر و ادب بـدون نـو جـوئي در قالـب     در اين جريده كوشش شده كه شعر و ادب بـدون نـو جـوئي در قالـب     در اين جريده كوشش شده كه شعر و ادب بـدون نـو جـوئي در قالـب     
        . . . . سنت گرايي بدون نقد ادبي عرضه گرددسنت گرايي بدون نقد ادبي عرضه گرددسنت گرايي بدون نقد ادبي عرضه گرددسنت گرايي بدون نقد ادبي عرضه گردد

آزادي چند بيتي را از سروده مرحـوم اسـتاد خليـل اهللا خليلـي     آزادي چند بيتي را از سروده مرحـوم اسـتاد خليـل اهللا خليلـي     آزادي چند بيتي را از سروده مرحـوم اسـتاد خليـل اهللا خليلـي     آزادي چند بيتي را از سروده مرحـوم اسـتاد خليـل اهللا خليلـي         از پياماز پياماز پياماز پيام
        . . . . غزلسراي معروف مياوريمغزلسراي معروف مياوريمغزلسراي معروف مياوريمغزلسراي معروف مياوريم

                            
        بهار خونينبهار خونينبهار خونينبهار خونين

        وطن آمـد بهار امـا نبينم گـل بدامانتوطن آمـد بهار امـا نبينم گـل بدامانتوطن آمـد بهار امـا نبينم گـل بدامانتوطن آمـد بهار امـا نبينم گـل بدامانت
        آلودتآلودتآلودتآلودت    بجاي موج خون ميجوشد از رود كفبجاي موج خون ميجوشد از رود كفبجاي موج خون ميجوشد از رود كفبجاي موج خون ميجوشد از رود كف

        نيايد نغمه شادي ز مرغان غزل خوانتنيايد نغمه شادي ز مرغان غزل خوانتنيايد نغمه شادي ز مرغان غزل خوانتنيايد نغمه شادي ز مرغان غزل خوانت
        داغ از طرف بيابانتداغ از طرف بيابانتداغ از طرف بيابانتداغ از طرف بيابانت    بجاي الله رويدبجاي الله رويدبجاي الله رويدبجاي الله رويد



٥٣٥٣٥٣٥٣  

 

        غـريو شير مي آيد بجاي غلغـل مـرغـانغـريو شير مي آيد بجاي غلغـل مـرغـانغـريو شير مي آيد بجاي غلغـل مـرغـانغـريو شير مي آيد بجاي غلغـل مـرغـان
        

        مگر آتش زده صياد ظالم در نيستانتمگر آتش زده صياد ظالم در نيستانتمگر آتش زده صياد ظالم در نيستانتمگر آتش زده صياد ظالم در نيستانت
        

        وطن اي مامن ما مادر ما آشيان ماوطن اي مامن ما مادر ما آشيان ماوطن اي مامن ما مادر ما آشيان ماوطن اي مامن ما مادر ما آشيان ما
        ››››٤٩٤٩٤٩٤٩‹‹‹‹    بهـار آرزوي ما بهشت جاودان مـابهـار آرزوي ما بهشت جاودان مـابهـار آرزوي ما بهشت جاودان مـابهـار آرزوي ما بهشت جاودان مـا

كـرده مـي پـردازيم بـه     كـرده مـي پـردازيم بـه     كـرده مـي پـردازيم بـه     كـرده مـي پـردازيم بـه         أأأأبا اين حديث در باره به نشرات تند روان اكتفبا اين حديث در باره به نشرات تند روان اكتفبا اين حديث در باره به نشرات تند روان اكتفبا اين حديث در باره به نشرات تند روان اكتف
        . . . . نشرات سازمانهاي اسالمي معتدلنشرات سازمانهاي اسالمي معتدلنشرات سازمانهاي اسالمي معتدلنشرات سازمانهاي اسالمي معتدل

        
  :ـ ,6!ات ��ز��,-�ي ا���1 �%<5ل ٢
ات سازمانهاي اسالمي معتدل افغانستان مانند افراطيون بآن پيمانه ات سازمانهاي اسالمي معتدل افغانستان مانند افراطيون بآن پيمانه ات سازمانهاي اسالمي معتدل افغانستان مانند افراطيون بآن پيمانه ات سازمانهاي اسالمي معتدل افغانستان مانند افراطيون بآن پيمانه نشرنشرنشرنشر    

در اين مبحث تنها مـي  در اين مبحث تنها مـي  در اين مبحث تنها مـي  در اين مبحث تنها مـي  . . . . نبود كه بتوان براي هر كدام صفحه جداگانه باز نمودنبود كه بتوان براي هر كدام صفحه جداگانه باز نمودنبود كه بتوان براي هر كدام صفحه جداگانه باز نمودنبود كه بتوان براي هر كدام صفحه جداگانه باز نمود
    ،،،،توان از سازمان جبهه نجات ملي ياد آوري كرد كه بخاطر كسب شهرت خودتوان از سازمان جبهه نجات ملي ياد آوري كرد كه بخاطر كسب شهرت خودتوان از سازمان جبهه نجات ملي ياد آوري كرد كه بخاطر كسب شهرت خودتوان از سازمان جبهه نجات ملي ياد آوري كرد كه بخاطر كسب شهرت خود

ــو خواننــده كــافي نداشــت  ــو خواننــده كــافي نداشــت ول ــو خواننــده كــافي نداشــت ول ــو خواننــده كــافي نداشــت ول و و و و     يــك مقــدار پــول را در راه تبليغــات شخصــي يــك مقــدار پــول را در راه تبليغــات شخصــي يــك مقــدار پــول را در راه تبليغــات شخصــي يــك مقــدار پــول را در راه تبليغــات شخصــي     ،،،،ول
        . . . . سازماني به مصرف ميرسانيدسازماني به مصرف ميرسانيدسازماني به مصرف ميرسانيدسازماني به مصرف ميرسانيد

        
اين جريده بـه حيـث ارگـان نشـراتي جبهـه نجـات ملـي        اين جريده بـه حيـث ارگـان نشـراتي جبهـه نجـات ملـي        اين جريده بـه حيـث ارگـان نشـراتي جبهـه نجـات ملـي        اين جريده بـه حيـث ارگـان نشـراتي جبهـه نجـات ملـي            :P �-�P-�د 

در چهار صفحه بزرگ با قطع و در چهار صفحه بزرگ با قطع و در چهار صفحه بزرگ با قطع و در چهار صفحه بزرگ با قطع و     ،،،،كه سا ل تأسيس آن معلوم نيستكه سا ل تأسيس آن معلوم نيستكه سا ل تأسيس آن معلوم نيستكه سا ل تأسيس آن معلوم نيست    افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان
حد اكثر مطالب آنرا مصاحبه ها و حد اكثر مطالب آنرا مصاحبه ها و حد اكثر مطالب آنرا مصاحبه ها و حد اكثر مطالب آنرا مصاحبه ها و     . . . . صحافت نه چندان خوب نشر مي گرديد صحافت نه چندان خوب نشر مي گرديد صحافت نه چندان خوب نشر مي گرديد صحافت نه چندان خوب نشر مي گرديد 
        . . . . بيانات صبغت اهللا مجددي تشكيل ميدادبيانات صبغت اهللا مجددي تشكيل ميدادبيانات صبغت اهللا مجددي تشكيل ميدادبيانات صبغت اهللا مجددي تشكيل ميداد

در اين جريده بـا وجوديكـه در صـفحه اول آن آيـت از قـران مجيـد و       در اين جريده بـا وجوديكـه در صـفحه اول آن آيـت از قـران مجيـد و       در اين جريده بـا وجوديكـه در صـفحه اول آن آيـت از قـران مجيـد و       در اين جريده بـا وجوديكـه در صـفحه اول آن آيـت از قـران مجيـد و       
هر آهينه خدا دوست ميدارد آنان را كه جنگ هر آهينه خدا دوست ميدارد آنان را كه جنگ هر آهينه خدا دوست ميدارد آنان را كه جنگ هر آهينه خدا دوست ميدارد آنان را كه جنگ « « « « : : : : ترجمه آن آمده كه ميگويد ترجمه آن آمده كه ميگويد ترجمه آن آمده كه ميگويد ترجمه آن آمده كه ميگويد 

صف زده گويا ايشان عمارتي هسـتند محكـم بـا يكـديگر     صف زده گويا ايشان عمارتي هسـتند محكـم بـا يكـديگر     صف زده گويا ايشان عمارتي هسـتند محكـم بـا يكـديگر     صف زده گويا ايشان عمارتي هسـتند محكـم بـا يكـديگر         ،،،،ميكنند در راه خداميكنند در راه خداميكنند در راه خداميكنند در راه خدا
ولي تحليلي از پيش شـرط هــاي وحـدت و ايجـاد صـفوف فشـرده       ولي تحليلي از پيش شـرط هــاي وحـدت و ايجـاد صـفوف فشـرده       ولي تحليلي از پيش شـرط هــاي وحـدت و ايجـاد صـفوف فشـرده       ولي تحليلي از پيش شـرط هــاي وحـدت و ايجـاد صـفوف فشـرده       »»»»چسپيده چسپيده چسپيده چسپيده 
محتواي بيشتر اين جريـده متكـي بـه خبـر هـاي      محتواي بيشتر اين جريـده متكـي بـه خبـر هـاي      محتواي بيشتر اين جريـده متكـي بـه خبـر هـاي      محتواي بيشتر اين جريـده متكـي بـه خبـر هـاي          . . . . ر آن به نشر نرسيدر آن به نشر نرسيدر آن به نشر نرسيدر آن به نشر نرسيدچيزي دچيزي دچيزي دچيزي د

    ،،،،كوتاه جنگ افغانستان و معرفي شهيدان جبهه نجات ملي بود و از مسايل مليكوتاه جنگ افغانستان و معرفي شهيدان جبهه نجات ملي بود و از مسايل مليكوتاه جنگ افغانستان و معرفي شهيدان جبهه نجات ملي بود و از مسايل مليكوتاه جنگ افغانستان و معرفي شهيدان جبهه نجات ملي بود و از مسايل ملي
تاريخي و فرهنگي افغانستان و يا مسايل بين المللـي چيـزي بحـث    تاريخي و فرهنگي افغانستان و يا مسايل بين المللـي چيـزي بحـث    تاريخي و فرهنگي افغانستان و يا مسايل بين المللـي چيـزي بحـث    تاريخي و فرهنگي افغانستان و يا مسايل بين المللـي چيـزي بحـث        ،،،،اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي

    . . . . ودودودودنكرده است و يا آنقدر نا چيز است كه در خور بحـث و تبصـره نخواهـد بـ    نكرده است و يا آنقدر نا چيز است كه در خور بحـث و تبصـره نخواهـد بـ    نكرده است و يا آنقدر نا چيز است كه در خور بحـث و تبصـره نخواهـد بـ    نكرده است و يا آنقدر نا چيز است كه در خور بحـث و تبصـره نخواهـد بـ    
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همچنان اين جريده وظيفه خود را د ر قسمت ارتقاي ادبي با نشر يكي دو شعر همچنان اين جريده وظيفه خود را د ر قسمت ارتقاي ادبي با نشر يكي دو شعر همچنان اين جريده وظيفه خود را د ر قسمت ارتقاي ادبي با نشر يكي دو شعر همچنان اين جريده وظيفه خود را د ر قسمت ارتقاي ادبي با نشر يكي دو شعر 
        . . . . پشتو و يا دري بسنده ميدانستپشتو و يا دري بسنده ميدانستپشتو و يا دري بسنده ميدانستپشتو و يا دري بسنده ميدانست

        ::::نمونه از آن تقديم ميگرددنمونه از آن تقديم ميگرددنمونه از آن تقديم ميگرددنمونه از آن تقديم ميگردد    
                                

 شيپور آزاديشيپور آزاديشيپور آزاديشيپور آزادي

 
                 شهر و ده بنگر همه در جنگ و جوششهر و ده بنگر همه در جنگ و جوششهر و ده بنگر همه در جنگ و جوششهر و ده بنگر همه در جنگ و جوش

        گوشگوشگوشگوشه ه ه ه پور آزادي بپور آزادي بپور آزادي بپور آزادي برسد شيرسد شيرسد شيرسد شي    ميميميمي
         اد زياد زياد زياد زيــــــــيهن آزاد شيهن آزاد شيهن آزاد شيهن آزاد شــــــــي شـود مي شـود مي شـود مي شـود مــــــــمممم

        نثار و سخت كوشنثار و سخت كوشنثار و سخت كوشنثار و سخت كوش    گر تو باشي جانگر تو باشي جانگر تو باشي جانگر تو باشي جان
          ستانم زنده بــاد ستانم زنده بــاد ستانم زنده بــاد ستانم زنده بــاد ــــــــــــنم افغاننم افغاننم افغاننم افغانــــــــــــميهميهميهميه

         ائيــن و ميهن فـروشائيــن و ميهن فـروشائيــن و ميهن فـروشائيــن و ميهن فـروشــــمرده بادا خمرده بادا خمرده بادا خمرده بادا خ
  

نشريه دو ماهه انجمن فرهنگي جبهه نجات ملي افغانستان در نشريه دو ماهه انجمن فرهنگي جبهه نجات ملي افغانستان در نشريه دو ماهه انجمن فرهنگي جبهه نجات ملي افغانستان در نشريه دو ماهه انجمن فرهنگي جبهه نجات ملي افغانستان در     :,L�ت 
        ....در مطبوعات مقاومت شروع به نشرات نموددر مطبوعات مقاومت شروع به نشرات نموددر مطبوعات مقاومت شروع به نشرات نموددر مطبوعات مقاومت شروع به نشرات نمود    ١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧سال سال سال سال 

اين مجله به زبانهاي پشتو و دري با قطع و صحافت بالنسبه خوب و اين مجله به زبانهاي پشتو و دري با قطع و صحافت بالنسبه خوب و اين مجله به زبانهاي پشتو و دري با قطع و صحافت بالنسبه خوب و اين مجله به زبانهاي پشتو و دري با قطع و صحافت بالنسبه خوب و 
و و و و » » » » تصوف در اسالمتصوف در اسالمتصوف در اسالمتصوف در اسالم««««بحث تصوفي زير عنوان بحث تصوفي زير عنوان بحث تصوفي زير عنوان بحث تصوفي زير عنوان     . . . . به چاپ ميرسدبه چاپ ميرسدبه چاپ ميرسدبه چاپ ميرسد    شتي رنگيشتي رنگيشتي رنگيشتي رنگيپپپپ
ولو براي يك مرتبه هم باشد گوا بر اين است كه ولو براي يك مرتبه هم باشد گوا بر اين است كه ولو براي يك مرتبه هم باشد گوا بر اين است كه ولو براي يك مرتبه هم باشد گوا بر اين است كه » » » » تصوف و معرفت نفستصوف و معرفت نفستصوف و معرفت نفستصوف و معرفت نفس««««

سازمان افراطي و بنياد گرا نبود و نه مانند سازمانهاي سازمان افراطي و بنياد گرا نبود و نه مانند سازمانهاي سازمان افراطي و بنياد گرا نبود و نه مانند سازمانهاي سازمان افراطي و بنياد گرا نبود و نه مانند سازمانهاي     ،،،،سازمان نجات مليسازمان نجات مليسازمان نجات مليسازمان نجات ملي
اني در اني در اني در اني در چنانكه سيرت تالقچنانكه سيرت تالقچنانكه سيرت تالقچنانكه سيرت تالق    . . . . افراطي و يا وهابيون در نفي تصوف ايستاده بودافراطي و يا وهابيون در نفي تصوف ايستاده بودافراطي و يا وهابيون در نفي تصوف ايستاده بودافراطي و يا وهابيون در نفي تصوف ايستاده بود

فرق صوفي و فيلسوف و يا بعباره ديگر فرق فرق صوفي و فيلسوف و يا بعباره ديگر فرق فرق صوفي و فيلسوف و يا بعباره ديگر فرق فرق صوفي و فيلسوف و يا بعباره ديگر فرق ««««    ::::بحث علم تصوف چنين گويدبحث علم تصوف چنين گويدبحث علم تصوف چنين گويدبحث علم تصوف چنين گويد
        : : : : فالسفه و صوفيه را بمثال نهايت ساده و عام فهم روشن ميسازمفالسفه و صوفيه را بمثال نهايت ساده و عام فهم روشن ميسازمفالسفه و صوفيه را بمثال نهايت ساده و عام فهم روشن ميسازمفالسفه و صوفيه را بمثال نهايت ساده و عام فهم روشن ميسازم
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ـ فيلسوف و يا فالسفه مانند شخصي اند كه يك عمارت را از مسافه ـ فيلسوف و يا فالسفه مانند شخصي اند كه يك عمارت را از مسافه ـ فيلسوف و يا فالسفه مانند شخصي اند كه يك عمارت را از مسافه ـ فيلسوف و يا فالسفه مانند شخصي اند كه يك عمارت را از مسافه ١١١١
ف ف ف ف تعداد اطاق و اندازه احاطه آن را از روي عقل و تخمين توصيتعداد اطاق و اندازه احاطه آن را از روي عقل و تخمين توصيتعداد اطاق و اندازه احاطه آن را از روي عقل و تخمين توصيتعداد اطاق و اندازه احاطه آن را از روي عقل و تخمين توصي    ،،،،دور ديدهدور ديدهدور ديدهدور ديده

        ....ميكنندميكنندميكنندميكنند
ـ صوفيه مانند شخصي اند كه داخل آن عمارت گرديده و تمام اطراف ـ صوفيه مانند شخصي اند كه داخل آن عمارت گرديده و تمام اطراف ـ صوفيه مانند شخصي اند كه داخل آن عمارت گرديده و تمام اطراف ـ صوفيه مانند شخصي اند كه داخل آن عمارت گرديده و تمام اطراف ٢٢٢٢

و جوانب عمارت را مشاهده كرده و بعد براي اشخاص كه آن عمارت را و جوانب عمارت را مشاهده كرده و بعد براي اشخاص كه آن عمارت را و جوانب عمارت را مشاهده كرده و بعد براي اشخاص كه آن عمارت را و جوانب عمارت را مشاهده كرده و بعد براي اشخاص كه آن عمارت را 
        . . . . نديده اند توصيف ميكنندنديده اند توصيف ميكنندنديده اند توصيف ميكنندنديده اند توصيف ميكنند

        ››››٥٠٥٠٥٠٥٠‹‹‹‹    شنيده كي بود مانند ديدهشنيده كي بود مانند ديدهشنيده كي بود مانند ديدهشنيده كي بود مانند ديده                    محمد ديده و موسي شنيدهمحمد ديده و موسي شنيدهمحمد ديده و موسي شنيدهمحمد ديده و موسي شنيده
ي تالقاني را ندارم و ي تالقاني را ندارم و ي تالقاني را ندارم و ي تالقاني را ندارم و نگارنده در اين اينجا مجال تبصره بر نوشته آقانگارنده در اين اينجا مجال تبصره بر نوشته آقانگارنده در اين اينجا مجال تبصره بر نوشته آقانگارنده در اين اينجا مجال تبصره بر نوشته آقا

ادبيات اين مجله ولو از ادبيات اين مجله ولو از ادبيات اين مجله ولو از ادبيات اين مجله ولو از     . . . . الجرم از اين گذشته مي پردازم به اصل موضوعالجرم از اين گذشته مي پردازم به اصل موضوعالجرم از اين گذشته مي پردازم به اصل موضوعالجرم از اين گذشته مي پردازم به اصل موضوع
داردباز هم رويهمرفته بدون بحث دقيق روي داردباز هم رويهمرفته بدون بحث دقيق روي داردباز هم رويهمرفته بدون بحث دقيق روي داردباز هم رويهمرفته بدون بحث دقيق روي     ››››بازگشتبازگشتبازگشتبازگشت‹‹‹‹ادبي تمايل به ادبي تمايل به ادبي تمايل به ادبي تمايل به     لحاظلحاظلحاظلحاظ

ادبيات رزمي از كار بستن لغات عربي بيشتر از حد معمول و مانوس خود ادبيات رزمي از كار بستن لغات عربي بيشتر از حد معمول و مانوس خود ادبيات رزمي از كار بستن لغات عربي بيشتر از حد معمول و مانوس خود ادبيات رزمي از كار بستن لغات عربي بيشتر از حد معمول و مانوس خود 
        . . . . داري كرده استداري كرده استداري كرده استداري كرده است

        ::::تتتتنمونه شعر از مجله نجانمونه شعر از مجله نجانمونه شعر از مجله نجانمونه شعر از مجله نجا
  ��ز Vه?<

        گرچه ز تند باد حوادث بريخت بارگرچه ز تند باد حوادث بريخت بارگرچه ز تند باد حوادث بريخت بارگرچه ز تند باد حوادث بريخت بار
        ستستستستاما به شا خسا ر اميدم جوانه ااما به شا خسا ر اميدم جوانه ااما به شا خسا ر اميدم جوانه ااما به شا خسا ر اميدم جوانه ا

        پاينده باد رزم مجاهد كه تيغ اوپاينده باد رزم مجاهد كه تيغ اوپاينده باد رزم مجاهد كه تيغ اوپاينده باد رزم مجاهد كه تيغ او
        بر سينه هاي دشمن دين جارحانه استبر سينه هاي دشمن دين جارحانه استبر سينه هاي دشمن دين جارحانه استبر سينه هاي دشمن دين جارحانه است

        روحم به عرش مي برد آن صوت دلپذيرروحم به عرش مي برد آن صوت دلپذيرروحم به عرش مي برد آن صوت دلپذيرروحم به عرش مي برد آن صوت دلپذير
        تكبير انقالب كه بس فاتحانه استتكبير انقالب كه بس فاتحانه استتكبير انقالب كه بس فاتحانه استتكبير انقالب كه بس فاتحانه است

        هر نيمه شب كه گريه كنم پيش كردگارهر نيمه شب كه گريه كنم پيش كردگارهر نيمه شب كه گريه كنم پيش كردگارهر نيمه شب كه گريه كنم پيش كردگار
        ››››٥١٥١٥١٥١‹‹‹‹اجزانه است اجزانه است اجزانه است اجزانه است دست دعاي بر حق من عدست دعاي بر حق من عدست دعاي بر حق من عدست دعاي بر حق من ع
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براي يك مدت كوتاه از طرف اتحاد سه گانه به نشر رسيد و براي يك مدت كوتاه از طرف اتحاد سه گانه به نشر رسيد و براي يك مدت كوتاه از طرف اتحاد سه گانه به نشر رسيد و براي يك مدت كوتاه از طرف اتحاد سه گانه به نشر رسيد و     :اLM-�د 
عنوان جريده به زبان عربي بوده ولي موضوعات مندرجه عنوان جريده به زبان عربي بوده ولي موضوعات مندرجه عنوان جريده به زبان عربي بوده ولي موضوعات مندرجه عنوان جريده به زبان عربي بوده ولي موضوعات مندرجه . . . . بعداَ متوقف گرديدبعداَ متوقف گرديدبعداَ متوقف گرديدبعداَ متوقف گرديد

        . . . . آن به زبان هاي دري و پشتو تحرير مي گرديدآن به زبان هاي دري و پشتو تحرير مي گرديدآن به زبان هاي دري و پشتو تحرير مي گرديدآن به زبان هاي دري و پشتو تحرير مي گرديد
        

عنوان اين جريده كه از طرف اتحاد سه گانه نشر عنوان اين جريده كه از طرف اتحاد سه گانه نشر عنوان اين جريده كه از طرف اتحاد سه گانه نشر عنوان اين جريده كه از طرف اتحاد سه گانه نشر     :�L�ه��5 آ� اW9�د 
ايـن  ايـن  ايـن  ايـن  . . . . ولي متن آن به زبانهاي دري و پشـتو بـود  ولي متن آن به زبانهاي دري و پشـتو بـود  ولي متن آن به زبانهاي دري و پشـتو بـود  ولي متن آن به زبانهاي دري و پشـتو بـود      ،،،،گرديد به زبان اردو بودهگرديد به زبان اردو بودهگرديد به زبان اردو بودهگرديد به زبان اردو بودهمي مي مي مي 

        . . . . جريده بعد از چند شماره متوقف گرديدجريده بعد از چند شماره متوقف گرديدجريده بعد از چند شماره متوقف گرديدجريده بعد از چند شماره متوقف گرديد
        

  ��5Jه�L� د�W9اين جريده هم براي يك مدت كوتاه توسـط اتحـاد   اين جريده هم براي يك مدت كوتاه توسـط اتحـاد   اين جريده هم براي يك مدت كوتاه توسـط اتحـاد   اين جريده هم براي يك مدت كوتاه توسـط اتحـاد       :ا
منتشر گرديد منتشر گرديد منتشر گرديد منتشر گرديد ) ) ) ) جبهه نجات ملي و حركت انقالب اسالميجبهه نجات ملي و حركت انقالب اسالميجبهه نجات ملي و حركت انقالب اسالميجبهه نجات ملي و حركت انقالب اسالمي    ،،،،محاذ مليمحاذ مليمحاذ مليمحاذ ملي( ( ( (     سه گانهسه گانهسه گانهسه گانه

        . . . . د شماره محدود از نشر باز ماندد شماره محدود از نشر باز ماندد شماره محدود از نشر باز ماندد شماره محدود از نشر باز ماندولي به زودي بعد از نشر چنولي به زودي بعد از نشر چنولي به زودي بعد از نشر چنولي به زودي بعد از نشر چن
ــي        : و�ـJJـ5ت ــه نجــات مل ــاي جبه ــدگي ه ــر مركــزي نماين ــي    نشــريه دفت ــه نجــات مل ــاي جبه ــدگي ه ــر مركــزي نماين ــي    نشــريه دفت ــه نجــات مل ــاي جبه ــدگي ه ــر مركــزي نماين ــي    نشــريه دفت ــه نجــات مل ــاي جبه ــدگي ه ــر مركــزي نماين نشــريه دفت

            . . . . پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد    ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨در سال در سال در سال در سال     افغانستان در اروپاافغانستان در اروپاافغانستان در اروپاافغانستان در اروپا
        هيئت نشر و هيئت نشر و هيئت نشر و هيئت نشر و     ««««    ::::سال دوم خود مي نويسد سال دوم خود مي نويسد سال دوم خود مي نويسد سال دوم خود مي نويسد     ،،،،وحدت د ر شماره دوموحدت د ر شماره دوموحدت د ر شماره دوموحدت د ر شماره دوم

تدقيق مجله وحدت بمنظور بيشتر آشنا نمودن جوانان ما در خارج از تدقيق مجله وحدت بمنظور بيشتر آشنا نمودن جوانان ما در خارج از تدقيق مجله وحدت بمنظور بيشتر آشنا نمودن جوانان ما در خارج از تدقيق مجله وحدت بمنظور بيشتر آشنا نمودن جوانان ما در خارج از 
اني اسالم و جهاد تصميم گرفته است در مجله وحدت مضامين و اني اسالم و جهاد تصميم گرفته است در مجله وحدت مضامين و اني اسالم و جهاد تصميم گرفته است در مجله وحدت مضامين و اني اسالم و جهاد تصميم گرفته است در مجله وحدت مضامين و كشور به مبكشور به مبكشور به مبكشور به مب

مقالت مفيد ديني و مخصوصا راپور هاي جهادي را كه از نظر روز قابل توجه مقالت مفيد ديني و مخصوصا راپور هاي جهادي را كه از نظر روز قابل توجه مقالت مفيد ديني و مخصوصا راپور هاي جهادي را كه از نظر روز قابل توجه مقالت مفيد ديني و مخصوصا راپور هاي جهادي را كه از نظر روز قابل توجه 
اين مجله ضـمن  اين مجله ضـمن  اين مجله ضـمن  اين مجله ضـمن      . . . . »»»»و آموزنده باشد به چاپ رسانده در دسترس آنها بگذارد و آموزنده باشد به چاپ رسانده در دسترس آنها بگذارد و آموزنده باشد به چاپ رسانده در دسترس آنها بگذارد و آموزنده باشد به چاپ رسانده در دسترس آنها بگذارد 

اشعار بر گزيده را نيز چـاپ مـي كـرد كـه قسـمتي از      اشعار بر گزيده را نيز چـاپ مـي كـرد كـه قسـمتي از      اشعار بر گزيده را نيز چـاپ مـي كـرد كـه قسـمتي از      اشعار بر گزيده را نيز چـاپ مـي كـرد كـه قسـمتي از          مطالب علمي و سياسيمطالب علمي و سياسيمطالب علمي و سياسيمطالب علمي و سياسي
        ::::وده مير فتح محمد خاكي عرضه مي گردد وده مير فتح محمد خاكي عرضه مي گردد وده مير فتح محمد خاكي عرضه مي گردد وده مير فتح محمد خاكي عرضه مي گردد سرسرسرسر

  �4�م �� ���X )7ر ا"@�ن
                اي قوم ستيزنده دوران تو به پا خيزاي قوم ستيزنده دوران تو به پا خيزاي قوم ستيزنده دوران تو به پا خيزاي قوم ستيزنده دوران تو به پا خيز
        با قوت و نيروي خدا داد به پا خيزبا قوت و نيروي خدا داد به پا خيزبا قوت و نيروي خدا داد به پا خيزبا قوت و نيروي خدا داد به پا خيز

                باره ز توحيد به پا از همه جا خيزباره ز توحيد به پا از همه جا خيزباره ز توحيد به پا از همه جا خيزباره ز توحيد به پا از همه جا خيز يكيكيكيك
        با وحدت كل از همه جا بهر خدا خيزبا وحدت كل از همه جا بهر خدا خيزبا وحدت كل از همه جا بهر خدا خيزبا وحدت كل از همه جا بهر خدا خيز
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        بهر خدا خيزبهر خدا خيزبهر خدا خيزبهر خدا خيز    داداداداــــــــر خر خر خر خــــــــبهبهبهبه    ،،،،داداداداــــــــر خر خر خر خــــــــاز بهاز بهاز بهاز به
        ››››٨٩٨٩٨٩٨٩‹ ‹ ‹ ‹ خدا خيزخدا خيزخدا خيزخدا خيزاز بهر از بهر از بهر از بهر                               

ارگان نشراتي دفتر مركزي نمايندگي جبهه نجات ملي ارگان نشراتي دفتر مركزي نمايندگي جبهه نجات ملي ارگان نشراتي دفتر مركزي نمايندگي جبهه نجات ملي ارگان نشراتي دفتر مركزي نمايندگي جبهه نجات ملي  : را�<���� ن
        به فعـاليت به فعـاليت به فعـاليت به فعـاليت     ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨در سال در سال در سال در سال     ››››دنماركدنماركدنماركدنمارك‹ ‹ ‹ ‹ افغانستان در اروپا افغانستان در اروپا افغانستان در اروپا افغانستان در اروپا 

اين نشـريه بـه زبـان دري نشـرات مـي نمـود و در پهلـوي        اين نشـريه بـه زبـان دري نشـرات مـي نمـود و در پهلـوي        اين نشـريه بـه زبـان دري نشـرات مـي نمـود و در پهلـوي        اين نشـريه بـه زبـان دري نشـرات مـي نمـود و در پهلـوي            . . . . آغاز نمودآغاز نمودآغاز نمودآغاز نمود
به نشر اشعار و هم مناجات پير به نشر اشعار و هم مناجات پير به نشر اشعار و هم مناجات پير به نشر اشعار و هم مناجات پير     ،،،،اخبار جنگ و گزارشات سفر محترم مجددياخبار جنگ و گزارشات سفر محترم مجددياخبار جنگ و گزارشات سفر محترم مجددياخبار جنگ و گزارشات سفر محترم مجددي

        . . . . ر پرداخته كه قسمتي از آن را مي آورمر پرداخته كه قسمتي از آن را مي آورمر پرداخته كه قسمتي از آن را مي آورمر پرداخته كه قسمتي از آن را مي آورمانصا انصا انصا انصا 
الهي عذر ما بپذير و بر عيبهاي ما مگير، الهي عمر خود بر باد كرديم و الهي عذر ما بپذير و بر عيبهاي ما مگير، الهي عمر خود بر باد كرديم و الهي عذر ما بپذير و بر عيبهاي ما مگير، الهي عمر خود بر باد كرديم و الهي عذر ما بپذير و بر عيبهاي ما مگير، الهي عمر خود بر باد كرديم و 

            ››››٩٠٩٠٩٠٩٠‹ ‹ ‹ ‹     . . . . . . . . . . . . . . . . بر تن خود بيداد كرديمبر تن خود بيداد كرديمبر تن خود بيداد كرديمبر تن خود بيداد كرديم
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به تدريج در پهلوي مطبوعات رسمي مقاومت اسـالمي  به تدريج در پهلوي مطبوعات رسمي مقاومت اسـالمي  به تدريج در پهلوي مطبوعات رسمي مقاومت اسـالمي  به تدريج در پهلوي مطبوعات رسمي مقاومت اسـالمي      ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤از سال از سال از سال از سال 
افغانستان يكتعداد نشرات ديگري در پاكستان پديد آمد كه از آن جمله جرايد افغانستان يكتعداد نشرات ديگري در پاكستان پديد آمد كه از آن جمله جرايد افغانستان يكتعداد نشرات ديگري در پاكستان پديد آمد كه از آن جمله جرايد افغانستان يكتعداد نشرات ديگري در پاكستان پديد آمد كه از آن جمله جرايد 

از جرايـد فعـال در دهـه قـانون     از جرايـد فعـال در دهـه قـانون     از جرايـد فعـال در دهـه قـانون     از جرايـد فعـال در دهـه قـانون     » » » » افغـان ملـت   افغـان ملـت   افغـان ملـت   افغـان ملـت   » « » « » « » « ملـت  ملـت  ملـت  ملـت  » « » « » « » « مجاهد ولـس  مجاهد ولـس  مجاهد ولـس  مجاهد ولـس  « « « « 
        . . . . به شمار مي رفتندبه شمار مي رفتندبه شمار مي رفتندبه شمار مي رفتند››››١٣٥٢١٣٥٢١٣٥٢١٣٥٢ـ ـ ـ ـ     ١٣٤٢١٣٤٢١٣٤٢١٣٤٢‹ ‹ ‹ ‹ اساسي جديد افغانستان اساسي جديد افغانستان اساسي جديد افغانستان اساسي جديد افغانستان 

  �5�YJ�:    اولين مجله ادبي در شهر پشاورطلوع نمود واولين مجله ادبي در شهر پشاورطلوع نمود واولين مجله ادبي در شهر پشاورطلوع نمود واولين مجله ادبي در شهر پشاورطلوع نمود و    ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣ال ال ال ال در سدر سدر سدر س    
با قطع و صحافت فني به زبانهاي دري و پشتو كـه قسمت پشـتوي آن بيشـتر   با قطع و صحافت فني به زبانهاي دري و پشتو كـه قسمت پشـتوي آن بيشـتر   با قطع و صحافت فني به زبانهاي دري و پشتو كـه قسمت پشـتوي آن بيشـتر   با قطع و صحافت فني به زبانهاي دري و پشتو كـه قسمت پشـتوي آن بيشـتر   

    ،،،،سفر نامه هاسفر نامه هاسفر نامه هاسفر نامه ها    ،،،،پارچه هاي ادبيپارچه هاي ادبيپارچه هاي ادبيپارچه هاي ادبي    ،،،،سپيده به نشر افسانه هاسپيده به نشر افسانه هاسپيده به نشر افسانه هاسپيده به نشر افسانه ها    . . . . نشرات مي نمودنشرات مي نمودنشرات مي نمودنشرات مي نمود    ،،،،بودبودبودبود
        . . . . مشاعره هاو نقد تبصره هاي ادبي و سياسي مي پرداختمشاعره هاو نقد تبصره هاي ادبي و سياسي مي پرداختمشاعره هاو نقد تبصره هاي ادبي و سياسي مي پرداختمشاعره هاو نقد تبصره هاي ادبي و سياسي مي پرداخت    ،،،،گزارشات ادبيگزارشات ادبيگزارشات ادبيگزارشات ادبي
    ››››ولـس ولـس ولـس ولـس ‹ ‹ ‹ ‹ اين جريده كه در دوره دموكراسي شاهي بناماين جريده كه در دوره دموكراسي شاهي بناماين جريده كه در دوره دموكراسي شاهي بناماين جريده كه در دوره دموكراسي شاهي بنام    :�L�ه5  ا"@�ن
به اهتما م و نظارت موسس آن آقاي ولسمل در به اهتما م و نظارت موسس آن آقاي ولسمل در به اهتما م و نظارت موسس آن آقاي ولسمل در به اهتما م و نظارت موسس آن آقاي ولسمل در     ١٣٦١١٣٦١١٣٦١١٣٦١در سال در سال در سال در سال     ،،،،چاپ مي شدچاپ مي شدچاپ مي شدچاپ مي شد

        . . . . شهر پشاور عليه استعمار و پاسدارانش به فعاليت نشراتي آغاز نمودشهر پشاور عليه استعمار و پاسدارانش به فعاليت نشراتي آغاز نمودشهر پشاور عليه استعمار و پاسدارانش به فعاليت نشراتي آغاز نمودشهر پشاور عليه استعمار و پاسدارانش به فعاليت نشراتي آغاز نمود
اين جريده در شش صفحه بزرگ با شيوه بيان تنـد و سـخت و گزنـده    اين جريده در شش صفحه بزرگ با شيوه بيان تنـد و سـخت و گزنـده    اين جريده در شش صفحه بزرگ با شيوه بيان تنـد و سـخت و گزنـده    اين جريده در شش صفحه بزرگ با شيوه بيان تنـد و سـخت و گزنـده    

زمينه ي بود زمينه ي بود زمينه ي بود زمينه ي بود     ات نا سالم سازمانهاي اسالمي را انتقاد ميكردات نا سالم سازمانهاي اسالمي را انتقاد ميكردات نا سالم سازمانهاي اسالمي را انتقاد ميكردات نا سالم سازمانهاي اسالمي را انتقاد ميكرداشتباهات و جرياناشتباهات و جرياناشتباهات و جرياناشتباهات و جريان
        . . . . نظرات و پيشنهادات ساير نويسندگان ملي و آزاديخواهنظرات و پيشنهادات ساير نويسندگان ملي و آزاديخواهنظرات و پيشنهادات ساير نويسندگان ملي و آزاديخواهنظرات و پيشنهادات ساير نويسندگان ملي و آزاديخواه    ،،،،براي نشر افكاربراي نشر افكاربراي نشر افكاربراي نشر افكار



 ٥٨٥٨٥٨٥٨ 
 

از جائيكه سازمانهاي اسالمي و دولت پاكستان نمي خواستند نواقص و از جائيكه سازمانهاي اسالمي و دولت پاكستان نمي خواستند نواقص و از جائيكه سازمانهاي اسالمي و دولت پاكستان نمي خواستند نواقص و از جائيكه سازمانهاي اسالمي و دولت پاكستان نمي خواستند نواقص و 
موسس افغان مجاهد را توقيف نموده و موسس افغان مجاهد را توقيف نموده و موسس افغان مجاهد را توقيف نموده و موسس افغان مجاهد را توقيف نموده و     ،،،،معايب جهاد را از هيچ زباني بشنوندمعايب جهاد را از هيچ زباني بشنوندمعايب جهاد را از هيچ زباني بشنوندمعايب جهاد را از هيچ زباني بشنوند

د از چند ماه فشار، وي را آزاد گذاشتند تـا در يكـي از كشـور هـاي ديگـر      د از چند ماه فشار، وي را آزاد گذاشتند تـا در يكـي از كشـور هـاي ديگـر      د از چند ماه فشار، وي را آزاد گذاشتند تـا در يكـي از كشـور هـاي ديگـر      د از چند ماه فشار، وي را آزاد گذاشتند تـا در يكـي از كشـور هـاي ديگـر      بعبعبعبع
        . . . . پناهنده شودپناهنده شودپناهنده شودپناهنده شود

» » » » مجاهد ولس مجاهد ولس مجاهد ولس مجاهد ولس « « « « آقاي ولسمل به ناروي رفت و جريده خود را به نام آقاي ولسمل به ناروي رفت و جريده خود را به نام آقاي ولسمل به ناروي رفت و جريده خود را به نام آقاي ولسمل به ناروي رفت و جريده خود را به نام 
        . . . . دوباره فعال ساختدوباره فعال ساختدوباره فعال ساختدوباره فعال ساخت

اين جريده با نشر نظرات موافق و مخالف و هم با نشر آثار نويسندگان اين جريده با نشر نظرات موافق و مخالف و هم با نشر آثار نويسندگان اين جريده با نشر نظرات موافق و مخالف و هم با نشر آثار نويسندگان اين جريده با نشر نظرات موافق و مخالف و هم با نشر آثار نويسندگان 
صل ادبيا ت هر دو زبان چيزي بيشتر صل ادبيا ت هر دو زبان چيزي بيشتر صل ادبيا ت هر دو زبان چيزي بيشتر صل ادبيا ت هر دو زبان چيزي بيشتر نمي توانست در فنمي توانست در فنمي توانست در فنمي توانست در ف    ،،،،نو كار و چيره دستنو كار و چيره دستنو كار و چيره دستنو كار و چيره دست

چند بيتي از سـروده مرحـوم اسـتاد    چند بيتي از سـروده مرحـوم اسـتاد    چند بيتي از سـروده مرحـوم اسـتاد    چند بيتي از سـروده مرحـوم اسـتاد        ،،،،از بخش زبان دري مجاهد ولساز بخش زبان دري مجاهد ولساز بخش زبان دري مجاهد ولساز بخش زبان دري مجاهد ولس. . . . بيفزايدبيفزايدبيفزايدبيفزايد
        . . . . نويسنده و شاعر تواناي افغانستان را نمونه مي آورمنويسنده و شاعر تواناي افغانستان را نمونه مي آورمنويسنده و شاعر تواناي افغانستان را نمونه مي آورمنويسنده و شاعر تواناي افغانستان را نمونه مي آورم    پژواكپژواكپژواكپژواك

        
        »»»»افتاده ام افتاده ام افتاده ام افتاده ام « « « « 
        از كنار و بوس ديگر بر كنار افتاده اماز كنار و بوس ديگر بر كنار افتاده اماز كنار و بوس ديگر بر كنار افتاده اماز كنار و بوس ديگر بر كنار افتاده ام

        تاده ام تاده ام تاده ام تاده ام ــــمار افمار افمار افمار افــــبسكه مستي كرده ام اندر خبسكه مستي كرده ام اندر خبسكه مستي كرده ام اندر خبسكه مستي كرده ام اندر خ
        با همه هردم شهيدي چون نگشتم من شهيدبا همه هردم شهيدي چون نگشتم من شهيدبا همه هردم شهيدي چون نگشتم من شهيدبا همه هردم شهيدي چون نگشتم من شهيد                                        
        تاده امتاده امتاده امتاده امــــسار افسار افسار افسار افــــپيش پاي مرد غازي شرمپيش پاي مرد غازي شرمپيش پاي مرد غازي شرمپيش پاي مرد غازي شرم                                        

        ننننــــتا دمـد خورشيد آزادي در آفاق وطتا دمـد خورشيد آزادي در آفاق وطتا دمـد خورشيد آزادي در آفاق وطتا دمـد خورشيد آزادي در آفاق وط
        چشم بر ره در دل شبهاي تار افتاده امچشم بر ره در دل شبهاي تار افتاده امچشم بر ره در دل شبهاي تار افتاده امچشم بر ره در دل شبهاي تار افتاده ام

        طعنه بر پير وجوان ديگرم منظور نيستطعنه بر پير وجوان ديگرم منظور نيستطعنه بر پير وجوان ديگرم منظور نيستطعنه بر پير وجوان ديگرم منظور نيست                                        
            زين ندا در گوش خود پژواك وار افتاده امزين ندا در گوش خود پژواك وار افتاده امزين ندا در گوش خود پژواك وار افتاده امزين ندا در گوش خود پژواك وار افتاده ام                                    

                                                                                                 › › › ›٥٢٥٢٥٢٥٢‹‹‹‹            
        

 )JJ7�:      ايــن جريــده نيــز بــراي بــار اول در دهــه قــانون اساســي جديــد  ايــن جريــده نيــز بــراي بــار اول در دهــه قــانون اساســي جديــد  ايــن جريــده نيــز بــراي بــار اول در دهــه قــانون اساســي جديــد  ايــن جريــده نيــز بــراي بــار اول در دهــه قــانون اساســي جديــد
            . . . . افغانستان در آسمان مطبوعات ملي طلوع نمودافغانستان در آسمان مطبوعات ملي طلوع نمودافغانستان در آسمان مطبوعات ملي طلوع نمودافغانستان در آسمان مطبوعات ملي طلوع نمود



٥٩٥٩٥٩٥٩  

 

در شهر پشاور عليه استعمار شـوروي  در شهر پشاور عليه استعمار شـوروي  در شهر پشاور عليه استعمار شـوروي  در شهر پشاور عليه استعمار شـوروي      ١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩البته دومين بار در سا ل البته دومين بار در سا ل البته دومين بار در سا ل البته دومين بار در سا ل 
        . . . . به دوران افتادبه دوران افتادبه دوران افتادبه دوران افتاد

كـه بـه زبانهـاي دري و    كـه بـه زبانهـاي دري و    كـه بـه زبانهـاي دري و    كـه بـه زبانهـاي دري و        جريده ملت ارگان نشراتي سـازمان ملـت بـود   جريده ملت ارگان نشراتي سـازمان ملـت بـود   جريده ملت ارگان نشراتي سـازمان ملـت بـود   جريده ملت ارگان نشراتي سـازمان ملـت بـود   
        . . . . ر مي شدر مي شدر مي شدر مي شدپشتو نشپشتو نشپشتو نشپشتو نش

        . . . . چند سطر را به طور نمونه مي آورمچند سطر را به طور نمونه مي آورمچند سطر را به طور نمونه مي آورمچند سطر را به طور نمونه مي آورم» » » » از انقالب تا پيروزياز انقالب تا پيروزياز انقالب تا پيروزياز انقالب تا پيروزي««««از مقاله از مقاله از مقاله از مقاله 
امروز كه فضاي كشور ما از غبار ها و گرد هـاي تانـك و توپهـاي كـوه     امروز كه فضاي كشور ما از غبار ها و گرد هـاي تانـك و توپهـاي كـوه     امروز كه فضاي كشور ما از غبار ها و گرد هـاي تانـك و توپهـاي كـوه     امروز كه فضاي كشور ما از غبار ها و گرد هـاي تانـك و توپهـاي كـوه     ««««

و زمين آن كه بخون هـزار هـا   و زمين آن كه بخون هـزار هـا   و زمين آن كه بخون هـزار هـا   و زمين آن كه بخون هـزار هـا       ،،،،پيكر و خانمانسوز اشغالگران روس ستر مي باشدپيكر و خانمانسوز اشغالگران روس ستر مي باشدپيكر و خانمانسوز اشغالگران روس ستر مي باشدپيكر و خانمانسوز اشغالگران روس ستر مي باشد
روزي نهائي بر دشمن به روزي نهائي بر دشمن به روزي نهائي بر دشمن به روزي نهائي بر دشمن به در صورت پيدر صورت پيدر صورت پيدر صورت پي    ،،،،شهيد راه استقالل و آزادي گلگون گرديدهشهيد راه استقالل و آزادي گلگون گرديدهشهيد راه استقالل و آزادي گلگون گرديدهشهيد راه استقالل و آزادي گلگون گرديده

وضعي كه تضمين پيشرفت و تعالي كشور اشغال شده وضعي كه تضمين پيشرفت و تعالي كشور اشغال شده وضعي كه تضمين پيشرفت و تعالي كشور اشغال شده وضعي كه تضمين پيشرفت و تعالي كشور اشغال شده     ،،،،يك وضع آرام احتياج دارديك وضع آرام احتياج دارديك وضع آرام احتياج دارديك وضع آرام احتياج دارد
        ››››٥٣٥٣٥٣٥٣»‹»‹»‹»‹. . ... . ... . ... . ..آزاد و شگوفان بنمايدآزاد و شگوفان بنمايدآزاد و شگوفان بنمايدآزاد و شگوفان بنمايد    ،،،،و ويران شده را به كشور مستقلو ويران شده را به كشور مستقلو ويران شده را به كشور مستقلو ويران شده را به كشور مستقل

        
، ، ، ، ارگان نشراتي افكار اسالمي و ملي مردم نورستانارگان نشراتي افكار اسالمي و ملي مردم نورستانارگان نشراتي افكار اسالمي و ملي مردم نورستانارگان نشراتي افكار اسالمي و ملي مردم نورستان    :50اي ,�ر�<�ن 

        . . . . وروي پديد آمدوروي پديد آمدوروي پديد آمدوروي پديد آمدشششش    در شهر پشاور به هدف مبارزه عليه استعماردر شهر پشاور به هدف مبارزه عليه استعماردر شهر پشاور به هدف مبارزه عليه استعماردر شهر پشاور به هدف مبارزه عليه استعمار
مـي  مـي  مـي  مـي      در اين جريده مسايل علمي و تحليلي و ادبي بسيار نـادر بـه نظـر   در اين جريده مسايل علمي و تحليلي و ادبي بسيار نـادر بـه نظـر   در اين جريده مسايل علمي و تحليلي و ادبي بسيار نـادر بـه نظـر   در اين جريده مسايل علمي و تحليلي و ادبي بسيار نـادر بـه نظـر   

لسـت شـهداي   لسـت شـهداي   لسـت شـهداي   لسـت شـهداي       ،،،،محتواي عمده جريده موصوف را خبر هـاي نورسـتان  محتواي عمده جريده موصوف را خبر هـاي نورسـتان  محتواي عمده جريده موصوف را خبر هـاي نورسـتان  محتواي عمده جريده موصوف را خبر هـاي نورسـتان      . . . . خوردخوردخوردخورد
اين اين اين اين . . . . تبصره ها و يگان مضمون روي مسايل جهادي تشكيل مي دادتبصره ها و يگان مضمون روي مسايل جهادي تشكيل مي دادتبصره ها و يگان مضمون روي مسايل جهادي تشكيل مي دادتبصره ها و يگان مضمون روي مسايل جهادي تشكيل مي داد    ،،،،نورستاننورستاننورستاننورستان

به هر دو زبـان  به هر دو زبـان  به هر دو زبـان  به هر دو زبـان      جريده مانند اكثر نشرات مقاومت به خاطر جلوگيري از نفاقجريده مانند اكثر نشرات مقاومت به خاطر جلوگيري از نفاقجريده مانند اكثر نشرات مقاومت به خاطر جلوگيري از نفاقجريده مانند اكثر نشرات مقاومت به خاطر جلوگيري از نفاق
        . . . . دري و پشتو نشرات مي نموددري و پشتو نشرات مي نموددري و پشتو نشرات مي نموددري و پشتو نشرات مي نمود

پيام مجاهدين پيام مجاهدين پيام مجاهدين پيام مجاهدين « « « « يك نمونه از نثر نويسي جريده نورستان تحت عنوان يك نمونه از نثر نويسي جريده نورستان تحت عنوان يك نمونه از نثر نويسي جريده نورستان تحت عنوان يك نمونه از نثر نويسي جريده نورستان تحت عنوان 
        ::::»»»»............افغانستان بهافغانستان بهافغانستان بهافغانستان به

مجاهدين افغانستان به تاييد همگي مردم حريت پسند جهان مبـارزه  مجاهدين افغانستان به تاييد همگي مردم حريت پسند جهان مبـارزه  مجاهدين افغانستان به تاييد همگي مردم حريت پسند جهان مبـارزه  مجاهدين افغانستان به تاييد همگي مردم حريت پسند جهان مبـارزه  ««««
    . . . . ديرين گارگران ملت پوليند را پشتيباني عميق نموده و به نظر تحسين مينگردديرين گارگران ملت پوليند را پشتيباني عميق نموده و به نظر تحسين مينگردديرين گارگران ملت پوليند را پشتيباني عميق نموده و به نظر تحسين مينگردديرين گارگران ملت پوليند را پشتيباني عميق نموده و به نظر تحسين مينگرد

عا آنچه كه كارگران با شعور و آگـاه جنـبش همبسـتگي در خواسـته هـاي      عا آنچه كه كارگران با شعور و آگـاه جنـبش همبسـتگي در خواسـته هـاي      عا آنچه كه كارگران با شعور و آگـاه جنـبش همبسـتگي در خواسـته هـاي      عا آنچه كه كارگران با شعور و آگـاه جنـبش همبسـتگي در خواسـته هـاي      واقواقواقواق
خود وانمود نمود ساخته اند و در راه آن مبارزه مينمايند در جهان امـروز مـا   خود وانمود نمود ساخته اند و در راه آن مبارزه مينمايند در جهان امـروز مـا   خود وانمود نمود ساخته اند و در راه آن مبارزه مينمايند در جهان امـروز مـا   خود وانمود نمود ساخته اند و در راه آن مبارزه مينمايند در جهان امـروز مـا   

        ››››٥٤٥٤٥٤٥٤»‹»‹»‹»‹............جز مهم حقوق بشر شناخته شده استجز مهم حقوق بشر شناخته شده استجز مهم حقوق بشر شناخته شده استجز مهم حقوق بشر شناخته شده است
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شك نيست كه در چند سطر بـاال اشـتباهات ادبـي وجـود دارد امـا بـه       شك نيست كه در چند سطر بـاال اشـتباهات ادبـي وجـود دارد امـا بـه       شك نيست كه در چند سطر بـاال اشـتباهات ادبـي وجـود دارد امـا بـه       شك نيست كه در چند سطر بـاال اشـتباهات ادبـي وجـود دارد امـا بـه       
ــه داشــته و هــم از لحــاظ  نســبت اينكــه مــردم نورســتان از  نســبت اينكــه مــردم نورســتان از  نســبت اينكــه مــردم نورســتان از  نســبت اينكــه مــردم نورســتان از   ــه داشــته و هــم از لحــاظ  خــود زبــان جداگان ــه داشــته و هــم از لحــاظ  خــود زبــان جداگان ــه داشــته و هــم از لحــاظ  خــود زبــان جداگان خــود زبــان جداگان

جغرافيائي در همجواري پشتو زبانهاي وطن بطور آبرومندانه و مسالمت آميز جغرافيائي در همجواري پشتو زبانهاي وطن بطور آبرومندانه و مسالمت آميز جغرافيائي در همجواري پشتو زبانهاي وطن بطور آبرومندانه و مسالمت آميز جغرافيائي در همجواري پشتو زبانهاي وطن بطور آبرومندانه و مسالمت آميز 
        . . . . اشتباهات كوچك زباني را مي توان نا ديده گرفتاشتباهات كوچك زباني را مي توان نا ديده گرفتاشتباهات كوچك زباني را مي توان نا ديده گرفتاشتباهات كوچك زباني را مي توان نا ديده گرفت    بسر مي برندبسر مي برندبسر مي برندبسر مي برند

        
ارگان نشراتي اتحاديه اسالمي واليت شمال افغانستان ارگان نشراتي اتحاديه اسالمي واليت شمال افغانستان ارگان نشراتي اتحاديه اسالمي واليت شمال افغانستان ارگان نشراتي اتحاديه اسالمي واليت شمال افغانستان     :Tر��ن �L�ه5 

اين جريده كه بعد از نشر ده اين جريده كه بعد از نشر ده اين جريده كه بعد از نشر ده اين جريده كه بعد از نشر ده     . . . . پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد    در شهر پشاوردر شهر پشاوردر شهر پشاوردر شهر پشاور› › › › ١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤‹‹‹‹١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣در سال در سال در سال در سال 
اتحاديـه اسـالمي واليـات شـمال     اتحاديـه اسـالمي واليـات شـمال     اتحاديـه اسـالمي واليـات شـمال     اتحاديـه اسـالمي واليـات شـمال         ،،،،شماره و اند متوقف گرديـد و بـه تعقيـب آن   شماره و اند متوقف گرديـد و بـه تعقيـب آن   شماره و اند متوقف گرديـد و بـه تعقيـب آن   شماره و اند متوقف گرديـد و بـه تعقيـب آن   

        . . . . افغانستان نيز بريخت و پاش افتادافغانستان نيز بريخت و پاش افتادافغانستان نيز بريخت و پاش افتادافغانستان نيز بريخت و پاش افتاد
اين جــريده در مدت كوتاه عمر خود نسبت به بسياري نشرات منتشره اين جــريده در مدت كوتاه عمر خود نسبت به بسياري نشرات منتشره اين جــريده در مدت كوتاه عمر خود نسبت به بسياري نشرات منتشره اين جــريده در مدت كوتاه عمر خود نسبت به بسياري نشرات منتشره 

نثـر انجـام   نثـر انجـام   نثـر انجـام   نثـر انجـام       در پاكستان خدمت شايسته را در طرز ادبيات دري اعـم از نظـم و  در پاكستان خدمت شايسته را در طرز ادبيات دري اعـم از نظـم و  در پاكستان خدمت شايسته را در طرز ادبيات دري اعـم از نظـم و  در پاكستان خدمت شايسته را در طرز ادبيات دري اعـم از نظـم و  
در اين جريده بر عالوه آنكه مبـارزه قلمـي عليـه اشـغالگران جنبـه      در اين جريده بر عالوه آنكه مبـارزه قلمـي عليـه اشـغالگران جنبـه      در اين جريده بر عالوه آنكه مبـارزه قلمـي عليـه اشـغالگران جنبـه      در اين جريده بر عالوه آنكه مبـارزه قلمـي عليـه اشـغالگران جنبـه      . . . . داده استداده استداده استداده است

در راسـتاي اصـالت فرهنگـي بعضـي مقـاالت      در راسـتاي اصـالت فرهنگـي بعضـي مقـاالت      در راسـتاي اصـالت فرهنگـي بعضـي مقـاالت      در راسـتاي اصـالت فرهنگـي بعضـي مقـاالت          ،،،،هاي تحليلي و تحقيقـي داشـت  هاي تحليلي و تحقيقـي داشـت  هاي تحليلي و تحقيقـي داشـت  هاي تحليلي و تحقيقـي داشـت  
مقالـه ي  مقالـه ي  مقالـه ي  مقالـه ي      خوب را نيز به نشر رسانده ا ست كه از جملـه مقالـه هـــا مـي تـوان     خوب را نيز به نشر رسانده ا ست كه از جملـه مقالـه هـــا مـي تـوان     خوب را نيز به نشر رسانده ا ست كه از جملـه مقالـه هـــا مـي تـوان     خوب را نيز به نشر رسانده ا ست كه از جملـه مقالـه هـــا مـي تـوان     

شت نمونه خروار قبـول  شت نمونه خروار قبـول  شت نمونه خروار قبـول  شت نمونه خروار قبـول  را به مثابه مرا به مثابه مرا به مثابه مرا به مثابه م» » » » مسلحانهمسلحانهمسلحانهمسلحانه    مقاومت فرهنگي تا مقاومتمقاومت فرهنگي تا مقاومتمقاومت فرهنگي تا مقاومتمقاومت فرهنگي تا مقاومت««««
در عرصه شعر نيز نوآوري هاي داشت كه به تناسب بعضي اشعار ميدان در عرصه شعر نيز نوآوري هاي داشت كه به تناسب بعضي اشعار ميدان در عرصه شعر نيز نوآوري هاي داشت كه به تناسب بعضي اشعار ميدان در عرصه شعر نيز نوآوري هاي داشت كه به تناسب بعضي اشعار ميدان     . . . . نمودنمودنمودنمود

        . . . . مقاومت مي توان آنرا خوب ارزيابي نمودمقاومت مي توان آنرا خوب ارزيابي نمودمقاومت مي توان آنرا خوب ارزيابي نمودمقاومت مي توان آنرا خوب ارزيابي نمود
  :مونه شـعر 

  »��T� ا"<)�ر«
        مي شنوم از زوزه باران تيرمي شنوم از زوزه باران تيرمي شنوم از زوزه باران تيرمي شنوم از زوزه باران تير

        قصه كشتار هاي بي امانقصه كشتار هاي بي امانقصه كشتار هاي بي امانقصه كشتار هاي بي امان
        درد تلخي كز غريوش پر كنددرد تلخي كز غريوش پر كنددرد تلخي كز غريوش پر كنددرد تلخي كز غريوش پر كند

        ناله مي پيچد بگوش آسمانناله مي پيچد بگوش آسمانناله مي پيچد بگوش آسمانناله مي پيچد بگوش آسمان
        ساالر ميدانهاي رزمساالر ميدانهاي رزمساالر ميدانهاي رزمساالر ميدانهاي رزم    پهلوانپهلوانپهلوانپهلوان

        اي قلب چاك آسيااي قلب چاك آسيااي قلب چاك آسيااي قلب چاك آسيا    ،،،،اي وطناي وطناي وطناي وطن
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        پايمردي هاي امروزين تو پايمردي هاي امروزين تو پايمردي هاي امروزين تو پايمردي هاي امروزين تو 
        زنده ميسازد شگرف اسطوره هازنده ميسازد شگرف اسطوره هازنده ميسازد شگرف اسطوره هازنده ميسازد شگرف اسطوره ها

        پويش مردان رزم آراي توپويش مردان رزم آراي توپويش مردان رزم آراي توپويش مردان رزم آراي تو
        مي سرايد مطــلع نام تــرامي سرايد مطــلع نام تــرامي سرايد مطــلع نام تــرامي سرايد مطــلع نام تــرا

        اي جلوه گاه آفتاباي جلوه گاه آفتاباي جلوه گاه آفتاباي جلوه گاه آفتاب    ،،،،اي وطناي وطناي وطناي وطن
        ››››٥٥٥٥٥٥٥٥‹‹‹‹    اي وطن اي افتــخار آسيااي وطن اي افتــخار آسيااي وطن اي افتــخار آسيااي وطن اي افتــخار آسيا

        
ت در ت در ت در ت در به ابتكـار عزيزالـرحمن الفـ   به ابتكـار عزيزالـرحمن الفـ   به ابتكـار عزيزالـرحمن الفـ   به ابتكـار عزيزالـرحمن الفـ       ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢اين جريده از سال اين جريده از سال اين جريده از سال اين جريده از سال     :ا�<*1ل 

شهر پشاور در هر پانزده روز يك مرتبه با محتواي انتقادي و انقالبي نشر مي شهر پشاور در هر پانزده روز يك مرتبه با محتواي انتقادي و انقالبي نشر مي شهر پشاور در هر پانزده روز يك مرتبه با محتواي انتقادي و انقالبي نشر مي شهر پشاور در هر پانزده روز يك مرتبه با محتواي انتقادي و انقالبي نشر مي 
موسـس  موسـس  موسـس  موسـس      ،،،،هنوز بيش از هفت شماره نشـر نگرديـده بـود كـه آقـاي الفـت      هنوز بيش از هفت شماره نشـر نگرديـده بـود كـه آقـاي الفـت      هنوز بيش از هفت شماره نشـر نگرديـده بـود كـه آقـاي الفـت      هنوز بيش از هفت شماره نشـر نگرديـده بـود كـه آقـاي الفـت          شد وشد وشد وشد و

نشر جريده تا مدتهاي نشر جريده تا مدتهاي نشر جريده تا مدتهاي نشر جريده تا مدتهاي     ،،،،جريده به شهادت رسيد كه بعد از شهادت مؤسس آنجريده به شهادت رسيد كه بعد از شهادت مؤسس آنجريده به شهادت رسيد كه بعد از شهادت مؤسس آنجريده به شهادت رسيد كه بعد از شهادت مؤسس آن
        . . . . ادامه يافتادامه يافتادامه يافتادامه يافت    ديگرديگرديگرديگر

        
ــه نشرات آغــاز نمود آزادي ــه نشرات آغــاز نمود آزادي ــه نشرات آغــاز نمود آزادي ــه نشرات آغــاز نمود آزادي در شهر پشاور بدر شهر پشاور بدر شهر پشاور بدر شهر پشاور ب    ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢در سال در سال در سال در سال  :Tزادي 

پاليسي حزب اسالمي حكمتيار را تعقيب مي كرد و پاليسي حزب اسالمي حكمتيار را تعقيب مي كرد و پاليسي حزب اسالمي حكمتيار را تعقيب مي كرد و پاليسي حزب اسالمي حكمتيار را تعقيب مي كرد و     ،،،،در سياست نشراتي خوددر سياست نشراتي خوددر سياست نشراتي خوددر سياست نشراتي خود
        . . . . چنان افواه بود كه جريده موصوفه توسط حزب اسالمي تمويل مي شدچنان افواه بود كه جريده موصوفه توسط حزب اسالمي تمويل مي شدچنان افواه بود كه جريده موصوفه توسط حزب اسالمي تمويل مي شدچنان افواه بود كه جريده موصوفه توسط حزب اسالمي تمويل مي شد

نشـر  نشـر  نشـر  نشـر      اين جريده در اوايل در هر ماه يك بار و بعد در هـر پـانزده روز  اين جريده در اوايل در هر ماه يك بار و بعد در هـر پـانزده روز  اين جريده در اوايل در هر ماه يك بار و بعد در هـر پـانزده روز  اين جريده در اوايل در هر ماه يك بار و بعد در هـر پـانزده روز  
        . . . . مي گرديد تا آنكه كامالَ متوقف گرديدمي گرديد تا آنكه كامالَ متوقف گرديدمي گرديد تا آنكه كامالَ متوقف گرديدمي گرديد تا آنكه كامالَ متوقف گرديد

        
ارگان انشعابي بخشي از حزب افغان ملت بـود كـه در بـين    ارگان انشعابي بخشي از حزب افغان ملت بـود كـه در بـين    ارگان انشعابي بخشي از حزب افغان ملت بـود كـه در بـين    ارگان انشعابي بخشي از حزب افغان ملت بـود كـه در بـين        :ا�<*1ل 

        . . . . در شهر پشاور به فعاليت نشراتي پرداخــته استدر شهر پشاور به فعاليت نشراتي پرداخــته استدر شهر پشاور به فعاليت نشراتي پرداخــته استدر شهر پشاور به فعاليت نشراتي پرداخــته است    ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤يا يا يا يا     ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣سالهاي سالهاي سالهاي سالهاي 
اين جريده به زبان پشتو نشر مي شـد كـه در بعضـي شـماره هـاي آن      اين جريده به زبان پشتو نشر مي شـد كـه در بعضـي شـماره هـاي آن      اين جريده به زبان پشتو نشر مي شـد كـه در بعضـي شـماره هـاي آن      اين جريده به زبان پشتو نشر مي شـد كـه در بعضـي شـماره هـاي آن          

    ،،،،وطـن وطـن وطـن وطـن     ،،،،خـدا خـدا خـدا خـدا ««««    شعار اين جريـده شعار اين جريـده شعار اين جريـده شعار اين جريـده     . . . . مطالبي به زبان دري نيز به چشم مي خوردمطالبي به زبان دري نيز به چشم مي خوردمطالبي به زبان دري نيز به چشم مي خوردمطالبي به زبان دري نيز به چشم مي خورد
بــود كــه بــا نشــر آيــات قرآنــي و بعضــي مقولــه هــاي دينــي حتــي از  بــود كــه بــا نشــر آيــات قرآنــي و بعضــي مقولــه هــاي دينــي حتــي از  بــود كــه بــا نشــر آيــات قرآنــي و بعضــي مقولــه هــاي دينــي حتــي از  بــود كــه بــا نشــر آيــات قرآنــي و بعضــي مقولــه هــاي دينــي حتــي از      »»»»    وملــتوملــتوملــتوملــت
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عمده تـرين مطلـب جريـده مقابلـه بـا      عمده تـرين مطلـب جريـده مقابلـه بـا      عمده تـرين مطلـب جريـده مقابلـه بـا      عمده تـرين مطلـب جريـده مقابلـه بـا          . . . . اسالميست ها نيز پا فرا تر نهاده استاسالميست ها نيز پا فرا تر نهاده استاسالميست ها نيز پا فرا تر نهاده استاسالميست ها نيز پا فرا تر نهاده است
        . . . . است كه به اشكال دشنام و اتهام جلوه ميكنداست كه به اشكال دشنام و اتهام جلوه ميكنداست كه به اشكال دشنام و اتهام جلوه ميكنداست كه به اشكال دشنام و اتهام جلوه ميكند» » » » افغان ملت افغان ملت افغان ملت افغان ملت « « « « حزب حزب حزب حزب 

        
بـه همـت محتـرم طـاهر     بـه همـت محتـرم طـاهر     بـه همـت محتـرم طـاهر     بـه همـت محتـرم طـاهر         ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣ايـن جريـده بـار اول در سـال     ايـن جريـده بـار اول در سـال     ايـن جريـده بـار اول در سـال     ايـن جريـده بـار اول در سـال         ::::    يا حقيا حقيا حقيا حق

ــه مســو  ــه مســو محســني و ب ــه مســو محســني و ب ــه مســو محســني و ب ــهر پشــاور  محســني و ب ــارض در ش ــي ع ــالم جيالن ــهر پشــاور  ليت غ ــارض در ش ــي ع ــالم جيالن ــهر پشــاور  ليت غ ــارض در ش ــي ع ــالم جيالن ــهر پشــاور  ليت غ ــارض در ش ــي ع ــالم جيالن در فضــاي در فضــاي در فضــاي در فضــاي     ،،،،ليت غ
مناقشات پر هيجـاني كـه پيكـار نـو بـراي مطبوعـات آزاد و ملـي را بـا شـيوه          مناقشات پر هيجـاني كـه پيكـار نـو بـراي مطبوعـات آزاد و ملـي را بـا شـيوه          مناقشات پر هيجـاني كـه پيكـار نـو بـراي مطبوعـات آزاد و ملـي را بـا شـيوه          مناقشات پر هيجـاني كـه پيكـار نـو بـراي مطبوعـات آزاد و ملـي را بـا شـيوه          

        . . . . پا به عرصه مطبوعات انتقادي نهادپا به عرصه مطبوعات انتقادي نهادپا به عرصه مطبوعات انتقادي نهادپا به عرصه مطبوعات انتقادي نهاد    ،،،،انتقادي آن دشمن مي پنداشتندانتقادي آن دشمن مي پنداشتندانتقادي آن دشمن مي پنداشتندانتقادي آن دشمن مي پنداشتند
اين جريده كه به اسلوب لغوي و تعبيرات جديد تا حدود زياد آشنائي اين جريده كه به اسلوب لغوي و تعبيرات جديد تا حدود زياد آشنائي اين جريده كه به اسلوب لغوي و تعبيرات جديد تا حدود زياد آشنائي اين جريده كه به اسلوب لغوي و تعبيرات جديد تا حدود زياد آشنائي 

    ،،،،بعــد تــر در شــش صــفحه مطالــب انتقــاديبعــد تــر در شــش صــفحه مطالــب انتقــاديبعــد تــر در شــش صــفحه مطالــب انتقــاديبعــد تــر در شــش صــفحه مطالــب انتقــادي    داشــت در هشــت صــفحه بــزرگ وداشــت در هشــت صــفحه بــزرگ وداشــت در هشــت صــفحه بــزرگ وداشــت در هشــت صــفحه بــزرگ و
سياسي و بعضا اقتصادي را به معه پاسخ به مكتوبها و نشر اعالنـات  سياسي و بعضا اقتصادي را به معه پاسخ به مكتوبها و نشر اعالنـات  سياسي و بعضا اقتصادي را به معه پاسخ به مكتوبها و نشر اعالنـات  سياسي و بعضا اقتصادي را به معه پاسخ به مكتوبها و نشر اعالنـات      ،،،،تاريخيتاريخيتاريخيتاريخي
            . . . . گنجانيده است گنجانيده است گنجانيده است گنجانيده است     در خوددر خوددر خوددر خود

اين جريده علي الرغم اينكـه در سـاحه نثـر دري در حـد تـوان كـاري       اين جريده علي الرغم اينكـه در سـاحه نثـر دري در حـد تـوان كـاري       اين جريده علي الرغم اينكـه در سـاحه نثـر دري در حـد تـوان كـاري       اين جريده علي الرغم اينكـه در سـاحه نثـر دري در حـد تـوان كـاري       
        . . . . انجام داده ولي در قسمت نشر اشعار كهنه و نو ستون ادبي نداشته استانجام داده ولي در قسمت نشر اشعار كهنه و نو ستون ادبي نداشته استانجام داده ولي در قسمت نشر اشعار كهنه و نو ستون ادبي نداشته استانجام داده ولي در قسمت نشر اشعار كهنه و نو ستون ادبي نداشته است

ــا ذوق و صــاحب احساســات و ســابقه   طــاهر طــاهر طــاهر طــاهر  ــا ذوق و صــاحب احساســات و ســابقه   محســني كــه نويســنده ب ــا ذوق و صــاحب احساســات و ســابقه   محســني كــه نويســنده ب ــا ذوق و صــاحب احساســات و ســابقه   محســني كــه نويســنده ب محســني كــه نويســنده ب
سياسي بود از فرط انتقاد هاي صريح عليه اسالميسـت هـا در جـال اتهـام در     سياسي بود از فرط انتقاد هاي صريح عليه اسالميسـت هـا در جـال اتهـام در     سياسي بود از فرط انتقاد هاي صريح عليه اسالميسـت هـا در جـال اتهـام در     سياسي بود از فرط انتقاد هاي صريح عليه اسالميسـت هـا در جـال اتهـام در     

        . . . . پيچيد و مدتي را در زندان پاكستان بسر بردپيچيد و مدتي را در زندان پاكستان بسر بردپيچيد و مدتي را در زندان پاكستان بسر بردپيچيد و مدتي را در زندان پاكستان بسر برد
        . . . . نامبرده بعد از رهائي از زندان راه وطن در پيش گرفتنامبرده بعد از رهائي از زندان راه وطن در پيش گرفتنامبرده بعد از رهائي از زندان راه وطن در پيش گرفتنامبرده بعد از رهائي از زندان راه وطن در پيش گرفت

        
        نمونه شعراز شماره نهم ياحق سروده احمد شاه علمنمونه شعراز شماره نهم ياحق سروده احمد شاه علمنمونه شعراز شماره نهم ياحق سروده احمد شاه علمنمونه شعراز شماره نهم ياحق سروده احمد شاه علم

  »��� ��در ����«
        مادر بيا ببين مادر در اين شهر زور و زرمادر بيا ببين مادر در اين شهر زور و زرمادر بيا ببين مادر در اين شهر زور و زرمادر بيا ببين مادر در اين شهر زور و زر

        فرزند خود كه چسان بي لجام شـدهفرزند خود كه چسان بي لجام شـدهفرزند خود كه چسان بي لجام شـدهفرزند خود كه چسان بي لجام شـده
        مادر بيا ببين تو دختر نازدانه اي خودتمادر بيا ببين تو دختر نازدانه اي خودتمادر بيا ببين تو دختر نازدانه اي خودتمادر بيا ببين تو دختر نازدانه اي خودت

        كوثر زياد برده و در فكر جـام شـدهكوثر زياد برده و در فكر جـام شـدهكوثر زياد برده و در فكر جـام شـدهكوثر زياد برده و در فكر جـام شـده
        مـادر بيا ببينمـادر بيا ببينمـادر بيا ببينمـادر بيا ببين
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 مادر به ياد داري تو در آن روز هاي دورمادر به ياد داري تو در آن روز هاي دورمادر به ياد داري تو در آن روز هاي دورمادر به ياد داري تو در آن روز هاي دور
 أيأيأيأيكز خون خود ـ تو نخل مرا آب داده كز خون خود ـ تو نخل مرا آب داده كز خون خود ـ تو نخل مرا آب داده كز خون خود ـ تو نخل مرا آب داده 

 ـ كه هستي واندوخته اي تو بودـ كه هستي واندوخته اي تو بودـ كه هستي واندوخته اي تو بودـ كه هستي واندوخته اي تو بوداز شير خود از شير خود از شير خود از شير خود 
  ›٥٦٥٦٥٦٥٦‹‹‹‹. . . . …چون خمچه اي جوان تو مرا تاب داده ايچون خمچه اي جوان تو مرا تاب داده ايچون خمچه اي جوان تو مرا تاب داده ايچون خمچه اي جوان تو مرا تاب داده اي

در در در در     ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣كانون فرهنـگ مجاهـد افغانسـتان در جـوزاي     كانون فرهنـگ مجاهـد افغانسـتان در جـوزاي     كانون فرهنـگ مجاهـد افغانسـتان در جـوزاي     كانون فرهنـگ مجاهـد افغانسـتان در جـوزاي         :\ــ�ه���ــ� 
گرداننـدگان گاهنامـه روشـنفكران تـازه     گرداننـدگان گاهنامـه روشـنفكران تـازه     گرداننـدگان گاهنامـه روشـنفكران تـازه     گرداننـدگان گاهنامـه روشـنفكران تـازه         . . . . آسمان مطبوعات مقاومت پديد آمـد آسمان مطبوعات مقاومت پديد آمـد آسمان مطبوعات مقاومت پديد آمـد آسمان مطبوعات مقاومت پديد آمـد 

ارزشـهاي  ارزشـهاي  ارزشـهاي  ارزشـهاي  انديشي بودند كه با درك شرايط ويژه جامعه افغانستان و بـا حفـظ   انديشي بودند كه با درك شرايط ويژه جامعه افغانستان و بـا حفـظ   انديشي بودند كه با درك شرايط ويژه جامعه افغانستان و بـا حفـظ   انديشي بودند كه با درك شرايط ويژه جامعه افغانستان و بـا حفـظ   
ترقــي و تعــالي كشــور ترقــي و تعــالي كشــور ترقــي و تعــالي كشــور ترقــي و تعــالي كشــور     ،،،،هدفمندانــه پــا در حــريم دموكراســيهدفمندانــه پــا در حــريم دموكراســيهدفمندانــه پــا در حــريم دموكراســيهدفمندانــه پــا در حــريم دموكراســي    ،،،،خــوب و مقــدسخــوب و مقــدسخــوب و مقــدسخــوب و مقــدس

        . . . . گذاشته بودندگذاشته بودندگذاشته بودندگذاشته بودند
مبارزاتي و شيوه هاي كار فرهنگـي  مبارزاتي و شيوه هاي كار فرهنگـي  مبارزاتي و شيوه هاي كار فرهنگـي  مبارزاتي و شيوه هاي كار فرهنگـي      ،،،،تاريخيتاريخيتاريخيتاريخي    ،،،،گاهنامه پر از مطالب علميگاهنامه پر از مطالب علميگاهنامه پر از مطالب علميگاهنامه پر از مطالب علمي

        ::::چنين گفته است چنين گفته است چنين گفته است چنين گفته است » » » » برخي از مسايل علمي در كار فرهنگيبرخي از مسايل علمي در كار فرهنگيبرخي از مسايل علمي در كار فرهنگيبرخي از مسايل علمي در كار فرهنگي««««بود كه زير عنوان بود كه زير عنوان بود كه زير عنوان بود كه زير عنوان 
رتهاي جدي و مبرم الهام رتهاي جدي و مبرم الهام رتهاي جدي و مبرم الهام رتهاي جدي و مبرم الهام اكنون كه فرهنگ مجاهد افغانستان از ضرواكنون كه فرهنگ مجاهد افغانستان از ضرواكنون كه فرهنگ مجاهد افغانستان از ضرواكنون كه فرهنگ مجاهد افغانستان از ضرو« « « « 

    . . . . مي گيرد بـر آنسـت كـه بقـدر تـوان خـود در بـر آوردن ايـن نيـاز هـا بكوشـد           مي گيرد بـر آنسـت كـه بقـدر تـوان خـود در بـر آوردن ايـن نيـاز هـا بكوشـد           مي گيرد بـر آنسـت كـه بقـدر تـوان خـود در بـر آوردن ايـن نيـاز هـا بكوشـد           مي گيرد بـر آنسـت كـه بقـدر تـوان خـود در بـر آوردن ايـن نيـاز هـا بكوشـد           
ادبيات و ادبيات و ادبيات و ادبيات و ‹ ‹ ‹ ‹ مسايل عملي كه هم اكنون فرا روي كانون قرار دارد در دو زمينه مسايل عملي كه هم اكنون فرا روي كانون قرار دارد در دو زمينه مسايل عملي كه هم اكنون فرا روي كانون قرار دارد در دو زمينه مسايل عملي كه هم اكنون فرا روي كانون قرار دارد در دو زمينه 

        . . . . رنگ مي گيردرنگ مي گيردرنگ مي گيردرنگ مي گيرد    ››››فولكلورفولكلورفولكلورفولكلور‹‹‹‹    ››››ادبيات و هنر شفاهيادبيات و هنر شفاهيادبيات و هنر شفاهيادبيات و هنر شفاهي‹ ‹ ‹ ‹ و و و و     ››››هنر نگارشيهنر نگارشيهنر نگارشيهنر نگارشي
پر بار از داستانها پر بار از داستانها پر بار از داستانها پر بار از داستانها     ،،،،اومتاومتاومتاومتهمانند ديگر جنبش هاي مقهمانند ديگر جنبش هاي مقهمانند ديگر جنبش هاي مقهمانند ديگر جنبش هاي مق    ،،،،جنش مقاومت ماجنش مقاومت ماجنش مقاومت ماجنش مقاومت ما
        پر بر از طنز ها و نيشخند هاست پر بر از طنز ها و نيشخند هاست پر بر از طنز ها و نيشخند هاست پر بر از طنز ها و نيشخند هاست     ،،،،و سرود هاي رزم استو سرود هاي رزم استو سرود هاي رزم استو سرود هاي رزم است

موسيقي فولكلور كه بدست گويندگان و سرايندگان مقاومت باز موسيقي فولكلور كه بدست گويندگان و سرايندگان مقاومت باز موسيقي فولكلور كه بدست گويندگان و سرايندگان مقاومت باز موسيقي فولكلور كه بدست گويندگان و سرايندگان مقاومت باز . . . . . . . . . . . . . . . . 
آفريده مي شود رنج و شكنج مردم ما را در هنگامه تهاجم انهدامي و مقاومت آفريده مي شود رنج و شكنج مردم ما را در هنگامه تهاجم انهدامي و مقاومت آفريده مي شود رنج و شكنج مردم ما را در هنگامه تهاجم انهدامي و مقاومت آفريده مي شود رنج و شكنج مردم ما را در هنگامه تهاجم انهدامي و مقاومت 

        ››››٥٧٥٧٥٧٥٧‹ ‹ ‹ ‹     »»»». . . . . . . . جانبازانه آنها ترسيم ميكندجانبازانه آنها ترسيم ميكندجانبازانه آنها ترسيم ميكندجانبازانه آنها ترسيم ميكند
        

        ::::از طنز هاي منتشره در گاهنامه از طنز هاي منتشره در گاهنامه از طنز هاي منتشره در گاهنامه از طنز هاي منتشره در گاهنامه نمونه اي نمونه اي نمونه اي نمونه اي 
روزي روزي روزي روزي     . . . . سيتهاي اول و دوم سرويسهاي شهري مخصوص خانمهاستسيتهاي اول و دوم سرويسهاي شهري مخصوص خانمهاستسيتهاي اول و دوم سرويسهاي شهري مخصوص خانمهاستسيتهاي اول و دوم سرويسهاي شهري مخصوص خانمهاست« « « « 

زني مغموم و گرفته در سرويس باال شد و در حاليكه سيتهاي مخصوص زنها زني مغموم و گرفته در سرويس باال شد و در حاليكه سيتهاي مخصوص زنها زني مغموم و گرفته در سرويس باال شد و در حاليكه سيتهاي مخصوص زنها زني مغموم و گرفته در سرويس باال شد و در حاليكه سيتهاي مخصوص زنها 
يكي از مرد ها از وي خواسـت تـا جـاي    يكي از مرد ها از وي خواسـت تـا جـاي    يكي از مرد ها از وي خواسـت تـا جـاي    يكي از مرد ها از وي خواسـت تـا جـاي        . . . . خالي بود در جاي مرد ها نشستخالي بود در جاي مرد ها نشستخالي بود در جاي مرد ها نشستخالي بود در جاي مرد ها نشست



 ٦٤٦٤٦٤٦٤ 
 

مـن كـه اينجـا    مـن كـه اينجـا    مـن كـه اينجـا    مـن كـه اينجـا    : : : : د و گفـت  د و گفـت  د و گفـت  د و گفـت  زن خشـمگينانه پرخـاش كـر   زن خشـمگينانه پرخـاش كـر   زن خشـمگينانه پرخـاش كـر   زن خشـمگينانه پرخـاش كـر       . . . . مرد ها را خالي كندمرد ها را خالي كندمرد ها را خالي كندمرد ها را خالي كند
        ››››٥٨٥٨٥٨٥٨» ‹ » ‹ » ‹ » ‹     . . . . مرد ها همه شان در پلچرخي هستندمرد ها همه شان در پلچرخي هستندمرد ها همه شان در پلچرخي هستندمرد ها همه شان در پلچرخي هستند    . . . . مردي نمي بينممردي نمي بينممردي نمي بينممردي نمي بينم

        
ارگان نشراتي سازمان آزاديبخش مردم افغانسـتان كـه   ارگان نشراتي سازمان آزاديبخش مردم افغانسـتان كـه   ارگان نشراتي سازمان آزاديبخش مردم افغانسـتان كـه   ارگان نشراتي سازمان آزاديبخش مردم افغانسـتان كـه       ::::نـداي آزا دي نـداي آزا دي نـداي آزا دي نـداي آزا دي 

            . . . . در كابل پديد آمد و به زودي به پاكستان انتقال يافتدر كابل پديد آمد و به زودي به پاكستان انتقال يافتدر كابل پديد آمد و به زودي به پاكستان انتقال يافتدر كابل پديد آمد و به زودي به پاكستان انتقال يافت    ١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨در سال در سال در سال در سال 
مسايل جنگ مسايل جنگ مسايل جنگ مسايل جنگ     ،،،،نداي آزادي از آغازين روز هاي فعاليت نشراتي خودنداي آزادي از آغازين روز هاي فعاليت نشراتي خودنداي آزادي از آغازين روز هاي فعاليت نشراتي خودنداي آزادي از آغازين روز هاي فعاليت نشراتي خود    

عظيم افغانستان را از ديدگاه نظامي و ديگر ابعاد جنگ مورد تجزيه و تحليل عظيم افغانستان را از ديدگاه نظامي و ديگر ابعاد جنگ مورد تجزيه و تحليل عظيم افغانستان را از ديدگاه نظامي و ديگر ابعاد جنگ مورد تجزيه و تحليل عظيم افغانستان را از ديدگاه نظامي و ديگر ابعاد جنگ مورد تجزيه و تحليل 
فرا خواني اين نشريه به سوي وحدت و ايجاد رهبري واحد فرا خواني اين نشريه به سوي وحدت و ايجاد رهبري واحد فرا خواني اين نشريه به سوي وحدت و ايجاد رهبري واحد فرا خواني اين نشريه به سوي وحدت و ايجاد رهبري واحد     . . . . قرار داده استقرار داده استقرار داده استقرار داده است

اگـر  اگـر  اگـر  اگـر  « « « « تالش محوري آنـرا تشـكيل مـي داد چنانكـه بـه تكـرار گفتـه اسـت كـه         تالش محوري آنـرا تشـكيل مـي داد چنانكـه بـه تكـرار گفتـه اسـت كـه         تالش محوري آنـرا تشـكيل مـي داد چنانكـه بـه تكـرار گفتـه اسـت كـه         تالش محوري آنـرا تشـكيل مـي داد چنانكـه بـه تكـرار گفتـه اسـت كـه         
جنگ عظيم با تاكتيك جنگ عظيم با تاكتيك جنگ عظيم با تاكتيك جنگ عظيم با تاكتيك وحدت و اتحاد همگاني صورت نه پذيرد و ساير ابعاد وحدت و اتحاد همگاني صورت نه پذيرد و ساير ابعاد وحدت و اتحاد همگاني صورت نه پذيرد و ساير ابعاد وحدت و اتحاد همگاني صورت نه پذيرد و ساير ابعاد 

هر گـز در جـو   هر گـز در جـو   هر گـز در جـو   هر گـز در جـو       ،،،،مجاز و استراتژي قاطع در مسير انكشاف متوازن قرار نگيردمجاز و استراتژي قاطع در مسير انكشاف متوازن قرار نگيردمجاز و استراتژي قاطع در مسير انكشاف متوازن قرار نگيردمجاز و استراتژي قاطع در مسير انكشاف متوازن قرار نگيرد
اغراض و مداخالت خارجي و جنگ نظامي پراگنده و تعبير هاي فـرو افتـاده   اغراض و مداخالت خارجي و جنگ نظامي پراگنده و تعبير هاي فـرو افتـاده   اغراض و مداخالت خارجي و جنگ نظامي پراگنده و تعبير هاي فـرو افتـاده   اغراض و مداخالت خارجي و جنگ نظامي پراگنده و تعبير هاي فـرو افتـاده   
سياسي نمي توان پيروزي همه جانبه را كه ضـامن صـلح و امنيـت و اسـتقرار     سياسي نمي توان پيروزي همه جانبه را كه ضـامن صـلح و امنيـت و اسـتقرار     سياسي نمي توان پيروزي همه جانبه را كه ضـامن صـلح و امنيـت و اسـتقرار     سياسي نمي توان پيروزي همه جانبه را كه ضـامن صـلح و امنيـت و اسـتقرار     

        »»»». . . . بدست آوردبدست آوردبدست آوردبدست آورد    ،،،،نظام حاكميت ملي باشدنظام حاكميت ملي باشدنظام حاكميت ملي باشدنظام حاكميت ملي باشد
شريه در باال بردن سطح ادبيـات دري و پشـتو نيـز كـار سـودمند      شريه در باال بردن سطح ادبيـات دري و پشـتو نيـز كـار سـودمند      شريه در باال بردن سطح ادبيـات دري و پشـتو نيـز كـار سـودمند      شريه در باال بردن سطح ادبيـات دري و پشـتو نيـز كـار سـودمند      اين ناين ناين ناين ن

        . . . . انجام داده استانجام داده استانجام داده استانجام داده است
        نمونه اي از نداي آزادينمونه اي از نداي آزادينمونه اي از نداي آزادينمونه اي از نداي آزادي

 �-�ر ا,*1ب
 رسيد مژده كـه فصـل بهـار مـي آيـد     رسيد مژده كـه فصـل بهـار مـي آيـد     رسيد مژده كـه فصـل بهـار مـي آيـد     رسيد مژده كـه فصـل بهـار مـي آيـد     
 نــواي بلبــل و صــوت هــزار مــي آيــدنــواي بلبــل و صــوت هــزار مــي آيــدنــواي بلبــل و صــوت هــزار مــي آيــدنــواي بلبــل و صــوت هــزار مــي آيــد
 چمن ز سبزه و گل باز مي شود رنگـين چمن ز سبزه و گل باز مي شود رنگـين چمن ز سبزه و گل باز مي شود رنگـين چمن ز سبزه و گل باز مي شود رنگـين 
 ولي مرا به بهار و شگوفه كاري نيسـت ولي مرا به بهار و شگوفه كاري نيسـت ولي مرا به بهار و شگوفه كاري نيسـت ولي مرا به بهار و شگوفه كاري نيسـت 

 ري نيستري نيستري نيستري نيستشگوفه نيست گلي نيست شاخساشگوفه نيست گلي نيست شاخساشگوفه نيست گلي نيست شاخساشگوفه نيست گلي نيست شاخسا
        بهار نيز چو آوارگان به يك بـارهبهار نيز چو آوارگان به يك بـارهبهار نيز چو آوارگان به يك بـارهبهار نيز چو آوارگان به يك بـاره

 هـار بـا همـه نقـش و نگـار مـي آيـد       هـار بـا همـه نقـش و نگـار مـي آيـد       هـار بـا همـه نقـش و نگـار مـي آيـد       هـار بـا همـه نقـش و نگـار مـي آيـد               
ــد   ــي آي ـــا ر م ــه رود بـ ــد  صــداي زمزم ــي آي ـــا ر م ــه رود بـ ــد  صــداي زمزم ــي آي ـــا ر م ــه رود بـ ــد  صــداي زمزم ــي آي ـــا ر م ــه رود بـ  صــداي زمزم
 شـگوفه رويـد و بنــدد بشاخسـار آذيــن   شـگوفه رويـد و بنــدد بشاخسـار آذيــن   شـگوفه رويـد و بنــدد بشاخسـار آذيــن   شـگوفه رويـد و بنــدد بشاخسـار آذيــن   
 بهر طرف كه نظر ميكنم بهـاري نيسـت  بهر طرف كه نظر ميكنم بهـاري نيسـت  بهر طرف كه نظر ميكنم بهـاري نيسـت  بهر طرف كه نظر ميكنم بهـاري نيسـت  
 شكوه گلشن و غوغاي آبشاري نيستشكوه گلشن و غوغاي آبشاري نيستشكوه گلشن و غوغاي آبشاري نيستشكوه گلشن و غوغاي آبشاري نيست
 بپاي آتش و خـون از وطـن شـد آواره   بپاي آتش و خـون از وطـن شـد آواره   بپاي آتش و خـون از وطـن شـد آواره   بپاي آتش و خـون از وطـن شـد آواره   

        

››››٥٩٥٩٥٩٥٩‹‹‹‹            
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در پاكسـتان  در پاكسـتان  در پاكسـتان  در پاكسـتان      ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣هني و روشنگر در سـال  هني و روشنگر در سـال  هني و روشنگر در سـال  هني و روشنگر در سـال  نشريه مينشريه مينشريه مينشريه مي    :�JLـ�ه5   �4ـ� م

        . . . . پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد
اين مجله تحليـل هـا گزارشـها و خبـر هـاي جنـگ را بيشـتر بـه زبـان          اين مجله تحليـل هـا گزارشـها و خبـر هـاي جنـگ را بيشـتر بـه زبـان          اين مجله تحليـل هـا گزارشـها و خبـر هـاي جنـگ را بيشـتر بـه زبـان          اين مجله تحليـل هـا گزارشـها و خبـر هـاي جنـگ را بيشـتر بـه زبـان          

        . . . . سليس دري و پشتو به چاپ رسانده استسليس دري و پشتو به چاپ رسانده استسليس دري و پشتو به چاپ رسانده استسليس دري و پشتو به چاپ رسانده است
شاعر آزاده و گمنام افغانستان را كـه در  شاعر آزاده و گمنام افغانستان را كـه در  شاعر آزاده و گمنام افغانستان را كـه در  شاعر آزاده و گمنام افغانستان را كـه در  » » » » مفتونمفتونمفتونمفتون««««از اين مجله سروده از اين مجله سروده از اين مجله سروده از اين مجله سروده 

        . . . . طور نمونه ميا ورمطور نمونه ميا ورمطور نمونه ميا ورمطور نمونه ميا ورم    ،،،،هنگا م جهاد به شهادت رسيدههنگا م جهاد به شهادت رسيدههنگا م جهاد به شهادت رسيدههنگا م جهاد به شهادت رسيده
                            

  \�L7ش
        گل جوش نوبهار است سوي چمن بياييدگل جوش نوبهار است سوي چمن بياييدگل جوش نوبهار است سوي چمن بياييدگل جوش نوبهار است سوي چمن بياييد

        وقت گل است و بلبل در انجمن بياييدوقت گل است و بلبل در انجمن بياييدوقت گل است و بلبل در انجمن بياييدوقت گل است و بلبل در انجمن بياييد
        اي بلبالن خدا را جاي شماست گلشناي بلبالن خدا را جاي شماست گلشناي بلبالن خدا را جاي شماست گلشناي بلبالن خدا را جاي شماست گلشن

        بوي بهشت دارد سوي وطــن بياييدبوي بهشت دارد سوي وطــن بياييدبوي بهشت دارد سوي وطــن بياييدبوي بهشت دارد سوي وطــن بياييد
        گاهي كه سر برآريد از مشهد شهيدانگاهي كه سر برآريد از مشهد شهيدانگاهي كه سر برآريد از مشهد شهيدانگاهي كه سر برآريد از مشهد شهيدان

        اي الله هاي وحشي خونين كفن بياييداي الله هاي وحشي خونين كفن بياييداي الله هاي وحشي خونين كفن بياييداي الله هاي وحشي خونين كفن بياييد
        مذاق جان را تا لذ تي ببخشدمذاق جان را تا لذ تي ببخشدمذاق جان را تا لذ تي ببخشدمذاق جان را تا لذ تي ببخشد» » » » مفتون مفتون مفتون مفتون « « « « 

                                                                            ››››٦٠٦٠٦٠٦٠‹‹‹‹        جان شيرين سخن بياييدجان شيرين سخن بياييدجان شيرين سخن بياييدجان شيرين سخن بياييددر بزم نكته سندر بزم نكته سندر بزم نكته سندر بزم نكته سن
        

از طرف اتحاديه ملي و از طرف اتحاديه ملي و از طرف اتحاديه ملي و از طرف اتحاديه ملي و     ١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠مجله اي كوچك كه در سال مجله اي كوچك كه در سال مجله اي كوچك كه در سال مجله اي كوچك كه در سال     :ن و��ـ�
سباُون به سباُون به سباُون به سباُون به     . . . . اسالمي استادان افغاني در شهر پشاور به فعاليت نشراتي آغاز نموداسالمي استادان افغاني در شهر پشاور به فعاليت نشراتي آغاز نموداسالمي استادان افغاني در شهر پشاور به فعاليت نشراتي آغاز نموداسالمي استادان افغاني در شهر پشاور به فعاليت نشراتي آغاز نمود

نمونه اي از يك شعر جديد كه در نمونه اي از يك شعر جديد كه در نمونه اي از يك شعر جديد كه در نمونه اي از يك شعر جديد كه در     . . . . هر دو زبان دري و پشتو نشرات مي نمودهر دو زبان دري و پشتو نشرات مي نمودهر دو زبان دري و پشتو نشرات مي نمودهر دو زبان دري و پشتو نشرات مي نمود
        . . . . جله به چاپ رسيده بودجله به چاپ رسيده بودجله به چاپ رسيده بودجله به چاپ رسيده بودمممم    شماره اينشماره اينشماره اينشماره اين

        …ما رهروان به جاده خورشيد ره بريمما رهروان به جاده خورشيد ره بريمما رهروان به جاده خورشيد ره بريمما رهروان به جاده خورشيد ره بريم
        ديشب كه ماه دربرابري سياه بودديشب كه ماه دربرابري سياه بودديشب كه ماه دربرابري سياه بودديشب كه ماه دربرابري سياه بود

        ما در سياهي شبما در سياهي شبما در سياهي شبما در سياهي شب
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        فرياد بر زبانفرياد بر زبانفرياد بر زبانفرياد بر زبان
        پرخاشگر بسوي نور شتافتيم پر نوا پرخاشگر بسوي نور شتافتيم پر نوا پرخاشگر بسوي نور شتافتيم پر نوا پرخاشگر بسوي نور شتافتيم پر نوا 

        ديشب كه ماه دربرابر سياه بودديشب كه ماه دربرابر سياه بودديشب كه ماه دربرابر سياه بودديشب كه ماه دربرابر سياه بود
        و هر سوئيو هر سوئيو هر سوئيو هر سوئي

        آتش آتش آتش آتش     ،،،،آتشآتشآتشآتش
        خانه ها ويرانخانه ها ويرانخانه ها ويرانخانه ها ويران

        و صداي كودك چون سروش آسمانيو صداي كودك چون سروش آسمانيو صداي كودك چون سروش آسمانيو صداي كودك چون سروش آسماني
        ››››٦١٦١٦١٦١‹‹‹‹. . . . تتتتسوي كهكشان مي رفسوي كهكشان مي رفسوي كهكشان مي رفسوي كهكشان مي رف

 
در در در در     ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨نشريه جمعيـت انقالبـي زنـان افغانسـتان در سـال      نشريه جمعيـت انقالبـي زنـان افغانسـتان در سـال      نشريه جمعيـت انقالبـي زنـان افغانسـتان در سـال      نشريه جمعيـت انقالبـي زنـان افغانسـتان در سـال          :�4�م زن 

        . . . . آسمان مطبوعات افغانستان طلوع نمودآسمان مطبوعات افغانستان طلوع نمودآسمان مطبوعات افغانستان طلوع نمودآسمان مطبوعات افغانستان طلوع نمود
اين مجله با زبان دري روان و با ارايه تصوير ها و تنوع موضـوعاتش  اين مجله با زبان دري روان و با ارايه تصوير ها و تنوع موضـوعاتش  اين مجله با زبان دري روان و با ارايه تصوير ها و تنوع موضـوعاتش  اين مجله با زبان دري روان و با ارايه تصوير ها و تنوع موضـوعاتش  

        . . . . هم آموزنده بود و هم گيرندههم آموزنده بود و هم گيرندههم آموزنده بود و هم گيرندههم آموزنده بود و هم گيرنده
        . . . . از بخش ادبيات دري و پشتوي آن چند بيت از شعر نو را مياورماز بخش ادبيات دري و پشتوي آن چند بيت از شعر نو را مياورماز بخش ادبيات دري و پشتوي آن چند بيت از شعر نو را مياورماز بخش ادبيات دري و پشتوي آن چند بيت از شعر نو را مياورم

        
  زن ا"@�ن

        زن افغان اسارت كي پذيردزن افغان اسارت كي پذيردزن افغان اسارت كي پذيردزن افغان اسارت كي پذيرد
        !!!!!!!!اما تو اسيري اما تو اسيري اما تو اسيري اما تو اسيري 

        و اينك وقت آزاديستو اينك وقت آزاديستو اينك وقت آزاديستو اينك وقت آزاديست
        شكن با دستهايتشكن با دستهايتشكن با دستهايتشكن با دستهايت
        همه زنجير ها راهمه زنجير ها راهمه زنجير ها راهمه زنجير ها را

        زنجير هاي كهنه بر دستان پاكتزنجير هاي كهنه بر دستان پاكتزنجير هاي كهنه بر دستان پاكتزنجير هاي كهنه بر دستان پاكت
        ››››٦٢٦٢٦٢٦٢‹‹‹‹    خورشيد آزاديستخورشيد آزاديستخورشيد آزاديستخورشيد آزاديست    وراي اين همه ديوار هاوراي اين همه ديوار هاوراي اين همه ديوار هاوراي اين همه ديوار ها

        



٦٧٦٧٦٧٦٧  

 

كه در هر پانزده روز كه در هر پانزده روز كه در هر پانزده روز كه در هر پانزده روز     نشريه اتحاديه نويسندگان افغانستان آزادنشريه اتحاديه نويسندگان افغانستان آزادنشريه اتحاديه نويسندگان افغانستان آزادنشريه اتحاديه نويسندگان افغانستان آزاد    :و "� 
        . . . . ي و پشتو به نشر مي رسيدي و پشتو به نشر مي رسيدي و پشتو به نشر مي رسيدي و پشتو به نشر مي رسيديكبار به زبانهاي دريكبار به زبانهاي دريكبار به زبانهاي دريكبار به زبانهاي در

از از از از     . . . . اين نشريه بيشتر موضوعات را به زبـان پشـتو بـه نشـر مـي سـپرد      اين نشريه بيشتر موضوعات را به زبـان پشـتو بـه نشـر مـي سـپرد      اين نشريه بيشتر موضوعات را به زبـان پشـتو بـه نشـر مـي سـپرد      اين نشريه بيشتر موضوعات را به زبـان پشـتو بـه نشـر مـي سـپرد      
        . . . . نشريه دست داشته سروده آقاي نسيم اسير تقديم مي گرددنشريه دست داشته سروده آقاي نسيم اسير تقديم مي گرددنشريه دست داشته سروده آقاي نسيم اسير تقديم مي گرددنشريه دست داشته سروده آقاي نسيم اسير تقديم مي گردد

 
  ,�!ي 9� "!��,!وا�F"!��از 

        مرد ميدان ديگر و طفل دبستان ديگرستمرد ميدان ديگر و طفل دبستان ديگرستمرد ميدان ديگر و طفل دبستان ديگرستمرد ميدان ديگر و طفل دبستان ديگرست
        برق سوزان ديگر و شمع شبستان ديگرستبرق سوزان ديگر و شمع شبستان ديگرستبرق سوزان ديگر و شمع شبستان ديگرستبرق سوزان ديگر و شمع شبستان ديگرست

        هوشهوشهوشهوش    ،،،،هشدارهشدارهشدارهشدار    ،،،،خاستهخاستهخاستهخاسته    اي به جنگ و دشمني براي به جنگ و دشمني براي به جنگ و دشمني براي به جنگ و دشمني بر
        چاره غمهاي اين قوم پريشان ديــگرستچاره غمهاي اين قوم پريشان ديــگرستچاره غمهاي اين قوم پريشان ديــگرستچاره غمهاي اين قوم پريشان ديــگرست
        نظم و نسق جامعه در حلقه تنظيم نيستنظم و نسق جامعه در حلقه تنظيم نيستنظم و نسق جامعه در حلقه تنظيم نيستنظم و نسق جامعه در حلقه تنظيم نيست

        تطبيق فرمان ديگرستتطبيق فرمان ديگرستتطبيق فرمان ديگرستتطبيق فرمان ديگرست    ،،،،راه فرمانبر دگرراه فرمانبر دگرراه فرمانبر دگرراه فرمانبر دگر
        »»»»اسير اسير اسير اسير « « « « جان و دل مي سوزد از بي اتفاقيها جان و دل مي سوزد از بي اتفاقيها جان و دل مي سوزد از بي اتفاقيها جان و دل مي سوزد از بي اتفاقيها 

        ››››٦٣٦٣٦٣٦٣‹‹‹‹  بسكه مي گويند تاجك ديگرافغان ديگرستبسكه مي گويند تاجك ديگرافغان ديگرستبسكه مي گويند تاجك ديگرافغان ديگرستبسكه مي گويند تاجك ديگرافغان ديگرست
                                                                                                            
طرف اتحاديه نويسندگان افغانستان آزا د طرف اتحاديه نويسندگان افغانستان آزا د طرف اتحاديه نويسندگان افغانستان آزا د طرف اتحاديه نويسندگان افغانستان آزا د اين نشريه نيز از اين نشريه نيز از اين نشريه نيز از اين نشريه نيز از  :�7YEاآ� 

كه در هر حال مطالب پشـتوي  كه در هر حال مطالب پشـتوي  كه در هر حال مطالب پشـتوي  كه در هر حال مطالب پشـتوي      ،،،،در هر سه ماه يكبار به زبانهاي دري و پشتودر هر سه ماه يكبار به زبانهاي دري و پشتودر هر سه ماه يكبار به زبانهاي دري و پشتودر هر سه ماه يكبار به زبانهاي دري و پشتو
        . . . . به نشر مي رسيدبه نشر مي رسيدبه نشر مي رسيدبه نشر مي رسيد    ،،،،آن بيشتر بودآن بيشتر بودآن بيشتر بودآن بيشتر بود

        
به كوشش داكتر سيد محمد يوسف به كوشش داكتر سيد محمد يوسف به كوشش داكتر سيد محمد يوسف به كوشش داكتر سيد محمد يوسف     :ا"@�,?<�ن در ������ت P-�ن 

مـي  مـي  مـي  مـي      علمي عضو كانون ترجمه آثار جهاد افغانستان در هر ماه يكبـار بـه نشـر   علمي عضو كانون ترجمه آثار جهاد افغانستان در هر ماه يكبـار بـه نشـر   علمي عضو كانون ترجمه آثار جهاد افغانستان در هر ماه يكبـار بـه نشـر   علمي عضو كانون ترجمه آثار جهاد افغانستان در هر ماه يكبـار بـه نشـر   
            . . . . رسيدرسيدرسيدرسيد

    ،،،،در شهر پشاور بـه فعاليـت آغـاز نمـوده    در شهر پشاور بـه فعاليـت آغـاز نمـوده    در شهر پشاور بـه فعاليـت آغـاز نمـوده    در شهر پشاور بـه فعاليـت آغـاز نمـوده        ١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥اين نشريه كه در سال اين نشريه كه در سال اين نشريه كه در سال اين نشريه كه در سال 
ــتان     ــته ژورناليس ــارجي و نوش ــندگان خ ــط نويس ــتر رواب ــتان    بيش ــته ژورناليس ــارجي و نوش ــندگان خ ــط نويس ــتر رواب ــتان    بيش ــته ژورناليس ــارجي و نوش ــندگان خ ــط نويس ــتر رواب ــتان    بيش ــته ژورناليس ــارجي و نوش ــندگان خ ــط نويس ــتر رواب ــا      ،،،،بيش ــه ه ــفر نام ــا  س ــه ه ــفر نام ــا  س ــه ه ــفر نام ــا  س ــه ه ــفر نام     ،،،،س
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راپور ها و تبصره ها و ترجمه ها را در رابطه جهاد افغانسـتان در  راپور ها و تبصره ها و ترجمه ها را در رابطه جهاد افغانسـتان در  راپور ها و تبصره ها و ترجمه ها را در رابطه جهاد افغانسـتان در  راپور ها و تبصره ها و ترجمه ها را در رابطه جهاد افغانسـتان در      ،،،،مشاهداتمشاهداتمشاهداتمشاهدات
        ››››٦٤٦٤٦٤٦٤‹‹‹‹    . . . . خود گنجانيده استخود گنجانيده استخود گنجانيده استخود گنجانيده است

هم در شهر هم در شهر هم در شهر هم در شهر » » » » من حقوق بشر درافغانستان من حقوق بشر درافغانستان من حقوق بشر درافغانستان من حقوق بشر درافغانستان انجانجانجانج« « « « بايد تذكر دا د كه نشريهبايد تذكر دا د كه نشريهبايد تذكر دا د كه نشريهبايد تذكر دا د كه نشريه
اين نشريه به شكل دست نويس مـدت  اين نشريه به شكل دست نويس مـدت  اين نشريه به شكل دست نويس مـدت  اين نشريه به شكل دست نويس مـدت      . . . . پشاور پاكستان به فعاليت آغاز نمودپشاور پاكستان به فعاليت آغاز نمودپشاور پاكستان به فعاليت آغاز نمودپشاور پاكستان به فعاليت آغاز نمود

چند سالي رفتار خشونتبار استعمارگران شـوروي و عمـال داخلـي آنـرا عليـه      چند سالي رفتار خشونتبار استعمارگران شـوروي و عمـال داخلـي آنـرا عليـه      چند سالي رفتار خشونتبار استعمارگران شـوروي و عمـال داخلـي آنـرا عليـه      چند سالي رفتار خشونتبار استعمارگران شـوروي و عمـال داخلـي آنـرا عليـه      
        . . . . ملت افغانستان طي گزارشهاي عيني به خوانندگان عرضه مي نمودملت افغانستان طي گزارشهاي عيني به خوانندگان عرضه مي نمودملت افغانستان طي گزارشهاي عيني به خوانندگان عرضه مي نمودملت افغانستان طي گزارشهاي عيني به خوانندگان عرضه مي نمود

        
٤ �%�K ـ ,6!ات ��ز��,-�ي:  
باره جرايد و نشريه هاي مقاومت افغاني در پاكستان سخن رفت و باره جرايد و نشريه هاي مقاومت افغاني در پاكستان سخن رفت و باره جرايد و نشريه هاي مقاومت افغاني در پاكستان سخن رفت و باره جرايد و نشريه هاي مقاومت افغاني در پاكستان سخن رفت و     دردردردر    

اين را هيچ كس نمي توانـد انكـار كنـد كـه در آتـش جنـگ و مقاومـت ملـت         اين را هيچ كس نمي توانـد انكـار كنـد كـه در آتـش جنـگ و مقاومـت ملـت         اين را هيچ كس نمي توانـد انكـار كنـد كـه در آتـش جنـگ و مقاومـت ملـت         اين را هيچ كس نمي توانـد انكـار كنـد كـه در آتـش جنـگ و مقاومـت ملـت         
دو نوع رقابت ساير مسايل عمده تـر را زيـر   دو نوع رقابت ساير مسايل عمده تـر را زيـر   دو نوع رقابت ساير مسايل عمده تـر را زيـر   دو نوع رقابت ساير مسايل عمده تـر را زيـر       افغانستان عليه استعمار شورويافغانستان عليه استعمار شورويافغانستان عليه استعمار شورويافغانستان عليه استعمار شوروي

يكي آرزوي پيروزي هر سازمان براي خودش از طريـق  يكي آرزوي پيروزي هر سازمان براي خودش از طريـق  يكي آرزوي پيروزي هر سازمان براي خودش از طريـق  يكي آرزوي پيروزي هر سازمان براي خودش از طريـق      . . . . تاثير قرار داده بودتاثير قرار داده بودتاثير قرار داده بودتاثير قرار داده بود
    ،،،،دوم ازدياد روزافزون جرايددوم ازدياد روزافزون جرايددوم ازدياد روزافزون جرايددوم ازدياد روزافزون جرايد    . . . . مليات جنگي عليه روسها و همرزمان افغانيمليات جنگي عليه روسها و همرزمان افغانيمليات جنگي عليه روسها و همرزمان افغانيمليات جنگي عليه روسها و همرزمان افغانيعععع

    ،،،،رساله ها و رنگين نامه هـابراي تبليغـات و آرايـش عمليـات حزبـي     رساله ها و رنگين نامه هـابراي تبليغـات و آرايـش عمليـات حزبـي     رساله ها و رنگين نامه هـابراي تبليغـات و آرايـش عمليـات حزبـي     رساله ها و رنگين نامه هـابراي تبليغـات و آرايـش عمليـات حزبـي         ،،،،مجالتمجالتمجالتمجالت
جوانب فني و جوانب فني و جوانب فني و جوانب فني و     ،،،،گروهي و قومي كه در اكثر اين گونه نشرات معيار هاي اساسيگروهي و قومي كه در اكثر اين گونه نشرات معيار هاي اساسيگروهي و قومي كه در اكثر اين گونه نشرات معيار هاي اساسيگروهي و قومي كه در اكثر اين گونه نشرات معيار هاي اساسي
            . . . . فتاده استفتاده استفتاده استفتاده استانكشا ف زبانهاي دري و پشتو در مسير خواسته زمان از نظر اانكشا ف زبانهاي دري و پشتو در مسير خواسته زمان از نظر اانكشا ف زبانهاي دري و پشتو در مسير خواسته زمان از نظر اانكشا ف زبانهاي دري و پشتو در مسير خواسته زمان از نظر ا

بدين اساس و انگيزه يك تعداد مجالت ديگر نيز در رديف مطبوعات بدين اساس و انگيزه يك تعداد مجالت ديگر نيز در رديف مطبوعات بدين اساس و انگيزه يك تعداد مجالت ديگر نيز در رديف مطبوعات بدين اساس و انگيزه يك تعداد مجالت ديگر نيز در رديف مطبوعات 
        . . . . مقاومت افغانها در پاكستان بوجود آمد كه بدون تبصره تنها از آنها نام مي برممقاومت افغانها در پاكستان بوجود آمد كه بدون تبصره تنها از آنها نام مي برممقاومت افغانها در پاكستان بوجود آمد كه بدون تبصره تنها از آنها نام مي برممقاومت افغانها در پاكستان بوجود آمد كه بدون تبصره تنها از آنها نام مي برم

شـهيد  شـهيد  شـهيد  شـهيد  ««««    مجلـه مجلـه مجلـه مجلـه     ،،،،»»»»سـيماي شـهيد  سـيماي شـهيد  سـيماي شـهيد  سـيماي شـهيد  ««««مجلـه  مجلـه  مجلـه  مجلـه      ،،،،»»»»شـهيد شـهيد شـهيد شـهيد ««««مجله مجله مجله مجله     ،،،،»»»»شفقشفقشفقشفق««««مجله مجله مجله مجله 
            . . . . غيرهغيرهغيرهغيره    وووو» » » » بشارتبشارتبشارتبشارت««««    مجلهمجلهمجلهمجله    ،،،،»»»»قلمقلمقلمقلم««««مجله مجله مجله مجله     ،،،،»»»»سازمان زنانسازمان زنانسازمان زنانسازمان زنان««««مجله مجله مجله مجله     ،،،،»»»»زيريزيريزيريزيري

همچنان هفت سازمان اسالمي افغانستان تقريبا هر كدام براي واليـات  همچنان هفت سازمان اسالمي افغانستان تقريبا هر كدام براي واليـات  همچنان هفت سازمان اسالمي افغانستان تقريبا هر كدام براي واليـات  همچنان هفت سازمان اسالمي افغانستان تقريبا هر كدام براي واليـات  
كه البته در كار انتقـال  كه البته در كار انتقـال  كه البته در كار انتقـال  كه البته در كار انتقـال      ،،،،افغانستان جرايد جداگانه در پاكستان نشر مي نمودندافغانستان جرايد جداگانه در پاكستان نشر مي نمودندافغانستان جرايد جداگانه در پاكستان نشر مي نمودندافغانستان جرايد جداگانه در پاكستان نشر مي نمودند

        . . . . آن به داخل افغانستان مشكالت فراوان داشتندآن به داخل افغانستان مشكالت فراوان داشتندآن به داخل افغانستان مشكالت فراوان داشتندآن به داخل افغانستان مشكالت فراوان داشتند



٦٩٦٩٦٩٦٩  

 

در صفحه هاي كه گذشـت مطبوعـات سـازمان هـاي اسـالمي و ديگـر       در صفحه هاي كه گذشـت مطبوعـات سـازمان هـاي اسـالمي و ديگـر       در صفحه هاي كه گذشـت مطبوعـات سـازمان هـاي اسـالمي و ديگـر       در صفحه هاي كه گذشـت مطبوعـات سـازمان هـاي اسـالمي و ديگـر       
در حد توان مي پردازيم به چندي در حد توان مي پردازيم به چندي در حد توان مي پردازيم به چندي در حد توان مي پردازيم به چندي     اينكاينكاينكاينك    . . . . پاكستان مطرح شدپاكستان مطرح شدپاكستان مطرح شدپاكستان مطرح شدارگان هاي مقيم ارگان هاي مقيم ارگان هاي مقيم ارگان هاي مقيم 

        . . . . و چوني مطبوعات سازماهاي اسالمي افغاني در ايرانو چوني مطبوعات سازماهاي اسالمي افغاني در ايرانو چوني مطبوعات سازماهاي اسالمي افغاني در ايرانو چوني مطبوعات سازماهاي اسالمي افغاني در ايران
اتحادنسبي كه بين نيرو هاي مقاومت در هنگام قيام خود جوش وجود اتحادنسبي كه بين نيرو هاي مقاومت در هنگام قيام خود جوش وجود اتحادنسبي كه بين نيرو هاي مقاومت در هنگام قيام خود جوش وجود اتحادنسبي كه بين نيرو هاي مقاومت در هنگام قيام خود جوش وجود 
داشت با تهاجم روسيه به افغانستان و ازديـاد روز افـزون آوارگـان افغـاني در     داشت با تهاجم روسيه به افغانستان و ازديـاد روز افـزون آوارگـان افغـاني در     داشت با تهاجم روسيه به افغانستان و ازديـاد روز افـزون آوارگـان افغـاني در     داشت با تهاجم روسيه به افغانستان و ازديـاد روز افـزون آوارگـان افغـاني در     

ــر هــم خــو  ــر هــم خــو ايــران و پاكســتان ب ــر هــم خــو ايــران و پاكســتان ب ــر هــم خــو ايــران و پاكســتان ب ــه گــذاري ســازمانهاي اســالمي  ايــران و پاكســتان ب ــه گــذاري ســازمانهاي اســالمي  رد چــرا كــه پاي ــه گــذاري ســازمانهاي اســالمي  رد چــرا كــه پاي ــه گــذاري ســازمانهاي اســالمي  رد چــرا كــه پاي رد چــرا كــه پاي
افغانستان در هر دو كشور همسايه بيشتر متكي بر اصول مذاهب شيعه و سني افغانستان در هر دو كشور همسايه بيشتر متكي بر اصول مذاهب شيعه و سني افغانستان در هر دو كشور همسايه بيشتر متكي بر اصول مذاهب شيعه و سني افغانستان در هر دو كشور همسايه بيشتر متكي بر اصول مذاهب شيعه و سني 
بود و در بحبوحه آن در پشاور يكي از سازمانهاي نو تاسيس افغاني به عنوان بود و در بحبوحه آن در پشاور يكي از سازمانهاي نو تاسيس افغاني به عنوان بود و در بحبوحه آن در پشاور يكي از سازمانهاي نو تاسيس افغاني به عنوان بود و در بحبوحه آن در پشاور يكي از سازمانهاي نو تاسيس افغاني به عنوان 
اتحاد اسالمي براي مذهب وهابيت نيز زمينه تبليغ را فراهم گردانيد و مسايل اتحاد اسالمي براي مذهب وهابيت نيز زمينه تبليغ را فراهم گردانيد و مسايل اتحاد اسالمي براي مذهب وهابيت نيز زمينه تبليغ را فراهم گردانيد و مسايل اتحاد اسالمي براي مذهب وهابيت نيز زمينه تبليغ را فراهم گردانيد و مسايل 

        . . . . ني هم در بين نيرو هاي مقاومت بي اثر نماندني هم در بين نيرو هاي مقاومت بي اثر نماندني هم در بين نيرو هاي مقاومت بي اثر نماندني هم در بين نيرو هاي مقاومت بي اثر نماندقومي و زباقومي و زباقومي و زباقومي و زبا
هشــت ســازمان اهــل تشــيع افغانســتان كــه دفتــر هــاي شــانرا در ايــران  هشــت ســازمان اهــل تشــيع افغانســتان كــه دفتــر هــاي شــانرا در ايــران  هشــت ســازمان اهــل تشــيع افغانســتان كــه دفتــر هــاي شــانرا در ايــران  هشــت ســازمان اهــل تشــيع افغانســتان كــه دفتــر هــاي شــانرا در ايــران  

روي مسـايل  روي مسـايل  روي مسـايل  روي مسـايل      ،،،،ماننـد سـني هـاي افغانسـتان در پاكسـتان     ماننـد سـني هـاي افغانسـتان در پاكسـتان     ماننـد سـني هـاي افغانسـتان در پاكسـتان     ماننـد سـني هـاي افغانسـتان در پاكسـتان         ،،،،تأسيس كـرده بودنـد  تأسيس كـرده بودنـد  تأسيس كـرده بودنـد  تأسيس كـرده بودنـد  
سازماني و غنايم جنگ حد اكثر آنها با همديگر نزاع داشـتند و هـر   سازماني و غنايم جنگ حد اكثر آنها با همديگر نزاع داشـتند و هـر   سازماني و غنايم جنگ حد اكثر آنها با همديگر نزاع داشـتند و هـر   سازماني و غنايم جنگ حد اكثر آنها با همديگر نزاع داشـتند و هـر       ،،،،شخصيشخصيشخصيشخصي

        . . . . و شبنامه و خبرنامه نشر مي كردندو شبنامه و خبرنامه نشر مي كردندو شبنامه و خبرنامه نشر مي كردندو شبنامه و خبرنامه نشر مي كردندكدام از جانب خود اعالميه كدام از جانب خود اعالميه كدام از جانب خود اعالميه كدام از جانب خود اعالميه 
        

  )��*>Jاين مجلـه را حـزب حركـت اسـالمي تحـت رهبـري شـيخ        اين مجلـه را حـزب حركـت اسـالمي تحـت رهبـري شـيخ        اين مجلـه را حـزب حركـت اسـالمي تحـت رهبـري شـيخ        اين مجلـه را حـزب حركـت اسـالمي تحـت رهبـري شـيخ         :ا�
ايـن نشـريه بـا انگيـزه     ايـن نشـريه بـا انگيـزه     ايـن نشـريه بـا انگيـزه     ايـن نشـريه بـا انگيـزه     . . . . به طور منظم در شهر قم نشر مي نمـود به طور منظم در شهر قم نشر مي نمـود به طور منظم در شهر قم نشر مي نمـود به طور منظم در شهر قم نشر مي نمـود     آصف محسنيآصف محسنيآصف محسنيآصف محسني

انقالب اسالمي روي مضامين ديني و سيا سي بحث نموده و عمليات نظامي و انقالب اسالمي روي مضامين ديني و سيا سي بحث نموده و عمليات نظامي و انقالب اسالمي روي مضامين ديني و سيا سي بحث نموده و عمليات نظامي و انقالب اسالمي روي مضامين ديني و سيا سي بحث نموده و عمليات نظامي و 
                        . . . . خبر هاي جنگ را نيز مطرح مي نمودخبر هاي جنگ را نيز مطرح مي نمودخبر هاي جنگ را نيز مطرح مي نمودخبر هاي جنگ را نيز مطرح مي نمود

�K�E  
        هزار بار اگر جان دهم براي خداهزار بار اگر جان دهم براي خداهزار بار اگر جان دهم براي خداهزار بار اگر جان دهم براي خدا

        عدو كند اگر از تن سرم ز كينه جـداعدو كند اگر از تن سرم ز كينه جـداعدو كند اگر از تن سرم ز كينه جـداعدو كند اگر از تن سرم ز كينه جـدا
        خوشم كه طعمه زاغ و زغن شود بدنمخوشم كه طعمه زاغ و زغن شود بدنمخوشم كه طعمه زاغ و زغن شود بدنمخوشم كه طعمه زاغ و زغن شود بدنم

        ››››٦٥٦٥٦٥٦٥‹ ‹ ‹ ‹        ز كف ندهم عشق حضرت اهللاز كف ندهم عشق حضرت اهللاز كف ندهم عشق حضرت اهللاز كف ندهم عشق حضرت اهللا    ولــيولــيولــيولــي
 



 ٧٠٧٠٧٠٧٠ 
 

ايــن مجلــه نيــز از جانــب حركــت اســالمي در شــهر قــم ايــن مجلــه نيــز از جانــب حركــت اســالمي در شــهر قــم ايــن مجلــه نيــز از جانــب حركــت اســالمي در شــهر قــم ايــن مجلــه نيــز از جانــب حركــت اســالمي در شــهر قــم     :"JJـL! ا�ـJJـ�5 
مـي شـد و   مـي شـد و   مـي شـد و   مـي شـد و   فجراميد نيز مانند اسـتقامت بـه زبـان دري نشـر     فجراميد نيز مانند اسـتقامت بـه زبـان دري نشـر     فجراميد نيز مانند اسـتقامت بـه زبـان دري نشـر     فجراميد نيز مانند اسـتقامت بـه زبـان دري نشـر         . . . . نشرات مي نمودنشرات مي نمودنشرات مي نمودنشرات مي نمود

ــان پشــتودر آن نشــر    ــه زب ــم موضــوعاتي ب ــاهي ه ــان پشــتودر آن نشــر   گ ــه زب ــم موضــوعاتي ب ــاهي ه ــان پشــتودر آن نشــر   گ ــه زب ــم موضــوعاتي ب ــاهي ه ــان پشــتودر آن نشــر   گ ــه زب ــم موضــوعاتي ب ــاهي ه ــد            گ ــي گردي ــدم ــي گردي ــدم ــي گردي ــدم ــي گردي بيشــترينه بيشــترينه بيشــترينه بيشــترينه     . . . . م
موضوعات فجر اميد را مضامين ديني و سياسي و خبر هاي جنگ تشكيل مي موضوعات فجر اميد را مضامين ديني و سياسي و خبر هاي جنگ تشكيل مي موضوعات فجر اميد را مضامين ديني و سياسي و خبر هاي جنگ تشكيل مي موضوعات فجر اميد را مضامين ديني و سياسي و خبر هاي جنگ تشكيل مي 

        . . . . دادداددادداد
        

'9T و CKا  
        ديده گريان خويش ديده گريان خويش ديده گريان خويش ديده گريان خويش     طفلكي ميگفت دي باطفلكي ميگفت دي باطفلكي ميگفت دي باطفلكي ميگفت دي با

        اران خويشاران خويشاران خويشاران خويشــــمن دورم از يمن دورم از يمن دورم از يمن دورم از يــــــــيداد دشيداد دشيداد دشيداد دشــــــــز بز بز بز بــــواي كواي كواي كواي ك
        ارت برده اندارت برده اندارت برده اندارت برده اندــــــــــــان به غان به غان به غان به غــــــــاه فطرتم روساه فطرتم روساه فطرتم روساه فطرتم روســــــــجلوه گجلوه گجلوه گجلوه گ

        رگردان خويشرگردان خويشرگردان خويشرگردان خويشــــــــدر كجا يابم ندانم روح سدر كجا يابم ندانم روح سدر كجا يابم ندانم روح سدر كجا يابم ندانم روح س
        نيست چون شمشير و سنگر آرزوي ديگرمنيست چون شمشير و سنگر آرزوي ديگرمنيست چون شمشير و سنگر آرزوي ديگرمنيست چون شمشير و سنگر آرزوي ديگرم

        ››››٦٦٦٦٦٦٦٦‹‹‹‹يا بمـيرم يا برانم دشمن از ايوان خويشيا بمـيرم يا برانم دشمن از ايوان خويشيا بمـيرم يا برانم دشمن از ايوان خويشيا بمـيرم يا برانم دشمن از ايوان خويش
از طـرف دانشـجويان افغـاني مقـيم مشـهد بـه       از طـرف دانشـجويان افغـاني مقـيم مشـهد بـه       از طـرف دانشـجويان افغـاني مقـيم مشـهد بـه       از طـرف دانشـجويان افغـاني مقـيم مشـهد بـه           :\!و� �ـ<!ت و آ<�ب  

        . . . . همراهي طالب حوزه هاي علميه مشهد نشر مي گرديدهمراهي طالب حوزه هاي علميه مشهد نشر مي گرديدهمراهي طالب حوزه هاي علميه مشهد نشر مي گرديدهمراهي طالب حوزه هاي علميه مشهد نشر مي گرديد
در بخش فرهنگي حركت اسالمي در بخش فرهنگي حركت اسالمي در بخش فرهنگي حركت اسالمي در بخش فرهنگي حركت اسالمي     ،،،،ر سه شمارهر سه شمارهر سه شمارهر سه شمارهاين نشريه بعد از انتشااين نشريه بعد از انتشااين نشريه بعد از انتشااين نشريه بعد از انتشا

        . . . . پيوستپيوستپيوستپيوست
        

 !P�-� پيـام  پيـام  پيـام  پيـام  . . . . از طرف سـازمان نصـر در ايـران نشـر مـي گرديـد      از طرف سـازمان نصـر در ايـران نشـر مـي گرديـد      از طرف سـازمان نصـر در ايـران نشـر مـي گرديـد      از طرف سـازمان نصـر در ايـران نشـر مـي گرديـد          :�4�م
مهاجر بر عالوه نشر مسايل سياسي و پخش خبر ها به نشر اشعار حماسي نيز مهاجر بر عالوه نشر مسايل سياسي و پخش خبر ها به نشر اشعار حماسي نيز مهاجر بر عالوه نشر مسايل سياسي و پخش خبر ها به نشر اشعار حماسي نيز مهاجر بر عالوه نشر مسايل سياسي و پخش خبر ها به نشر اشعار حماسي نيز 

        . . . . مي پرداختمي پرداختمي پرداختمي پرداخت
اين مجله نيز از طرف سازمان نصر نشر مي گرديد اين مجله نيز از طرف سازمان نصر نشر مي گرديد اين مجله نيز از طرف سازمان نصر نشر مي گرديد اين مجله نيز از طرف سازمان نصر نشر مي گرديد     :�4�م �?<_%^�� 

ديگر مضامين نشر اشعار رزمي توجه خواننده را به خود جلب مي ديگر مضامين نشر اشعار رزمي توجه خواننده را به خود جلب مي ديگر مضامين نشر اشعار رزمي توجه خواننده را به خود جلب مي ديگر مضامين نشر اشعار رزمي توجه خواننده را به خود جلب مي و بر عالوه و بر عالوه و بر عالوه و بر عالوه 
        . . . . نمود بايد ياد آور شد كه اكثر مضامين اين مجله به زبان دري نشر مي گرديدنمود بايد ياد آور شد كه اكثر مضامين اين مجله به زبان دري نشر مي گرديدنمود بايد ياد آور شد كه اكثر مضامين اين مجله به زبان دري نشر مي گرديدنمود بايد ياد آور شد كه اكثر مضامين اين مجله به زبان دري نشر مي گرديد



٧١٧١٧١٧١  

 

سازمانهاي اهل تشيع بعد از نفاق و شقاق سر انجام در سال سازمانهاي اهل تشيع بعد از نفاق و شقاق سر انجام در سال سازمانهاي اهل تشيع بعد از نفاق و شقاق سر انجام در سال سازمانهاي اهل تشيع بعد از نفاق و شقاق سر انجام در سال     :و�ـ5ت 
    با تكيه بر مسايل قومي و اساسات مذهبي خود را در تشـكيالتي بنـام  با تكيه بر مسايل قومي و اساسات مذهبي خود را در تشـكيالتي بنـام  با تكيه بر مسايل قومي و اساسات مذهبي خود را در تشـكيالتي بنـام  با تكيه بر مسايل قومي و اساسات مذهبي خود را در تشـكيالتي بنـام      ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨

        . . . . متحد نمودندمتحد نمودندمتحد نمودندمتحد نمودند» » » » حزب وحدت اسالمي افغانستانحزب وحدت اسالمي افغانستانحزب وحدت اسالمي افغانستانحزب وحدت اسالمي افغانستان««««
اين حزب در ايران به نشر ارگان حزبي خود بنام وحدت اقدام نمـود كـه بـا    اين حزب در ايران به نشر ارگان حزبي خود بنام وحدت اقدام نمـود كـه بـا    اين حزب در ايران به نشر ارگان حزبي خود بنام وحدت اقدام نمـود كـه بـا    اين حزب در ايران به نشر ارگان حزبي خود بنام وحدت اقدام نمـود كـه بـا    
قطع و صحافت خوب و تيراژ بسيار در شهر قم به چاپ مي رسـيد و يگانـه نشـريه    قطع و صحافت خوب و تيراژ بسيار در شهر قم به چاپ مي رسـيد و يگانـه نشـريه    قطع و صحافت خوب و تيراژ بسيار در شهر قم به چاپ مي رسـيد و يگانـه نشـريه    قطع و صحافت خوب و تيراژ بسيار در شهر قم به چاپ مي رسـيد و يگانـه نشـريه    
اي است كه در پهلوي انبوهي از طرح مسايل مذهبي و تحليل هاي سياسي و نشـر  اي است كه در پهلوي انبوهي از طرح مسايل مذهبي و تحليل هاي سياسي و نشـر  اي است كه در پهلوي انبوهي از طرح مسايل مذهبي و تحليل هاي سياسي و نشـر  اي است كه در پهلوي انبوهي از طرح مسايل مذهبي و تحليل هاي سياسي و نشـر  

گر ها از حقوق زنان نيز مجدانه دفاع مي نمود و براي زنها بـدون اشـاره   گر ها از حقوق زنان نيز مجدانه دفاع مي نمود و براي زنها بـدون اشـاره   گر ها از حقوق زنان نيز مجدانه دفاع مي نمود و براي زنها بـدون اشـاره   گر ها از حقوق زنان نيز مجدانه دفاع مي نمود و براي زنها بـدون اشـاره   عمليات سنعمليات سنعمليات سنعمليات سن
حزب حزب حزب حزب ««««: : : : به رأي دادن آنها صراحت داده است چنانكه مي گويدبه رأي دادن آنها صراحت داده است چنانكه مي گويدبه رأي دادن آنها صراحت داده است چنانكه مي گويدبه رأي دادن آنها صراحت داده است چنانكه مي گويد    به حق كانديد شدنبه حق كانديد شدنبه حق كانديد شدنبه حق كانديد شدن

و نظرات مردم و نظرات مردم و نظرات مردم و نظرات مردم     أأأأوحدت اسالمي افغانستان بر مبناي يك طرح جامع و عادالنه كه آروحدت اسالمي افغانستان بر مبناي يك طرح جامع و عادالنه كه آروحدت اسالمي افغانستان بر مبناي يك طرح جامع و عادالنه كه آروحدت اسالمي افغانستان بر مبناي يك طرح جامع و عادالنه كه آر
بـا همـه احـزاب اسـالمي و     بـا همـه احـزاب اسـالمي و     بـا همـه احـزاب اسـالمي و     بـا همـه احـزاب اسـالمي و         ،،،،ر گيـرد ر گيـرد ر گيـرد ر گيـرد اعم از زن و مرد و همه مليتها را در باعم از زن و مرد و همه مليتها را در باعم از زن و مرد و همه مليتها را در باعم از زن و مرد و همه مليتها را در ب    ،،،،افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان

        ››››٦٧٦٧٦٧٦٧»‹»‹»‹»‹............باشدباشدباشدباشد    جهادي در انتخابات سراسري شركت نموده و تابع نتايج انتخاباتجهادي در انتخابات سراسري شركت نموده و تابع نتايج انتخاباتجهادي در انتخابات سراسري شركت نموده و تابع نتايج انتخاباتجهادي در انتخابات سراسري شركت نموده و تابع نتايج انتخابات
در جمله كار هاي كه در ايران انجام يافته يكي هم جمع آوري نمونه در جمله كار هاي كه در ايران انجام يافته يكي هم جمع آوري نمونه در جمله كار هاي كه در ايران انجام يافته يكي هم جمع آوري نمونه در جمله كار هاي كه در ايران انجام يافته يكي هم جمع آوري نمونه 

زحمـت  زحمـت  زحمـت  زحمـت      هاي شعر امروز افغانستان است كـه درايـن راه آقـاي چنگيـز پهلـوان     هاي شعر امروز افغانستان است كـه درايـن راه آقـاي چنگيـز پهلـوان     هاي شعر امروز افغانستان است كـه درايـن راه آقـاي چنگيـز پهلـوان     هاي شعر امروز افغانستان است كـه درايـن راه آقـاي چنگيـز پهلـوان     
ز شاعران نـام بـرده و نمونـه اشـعار آنـانرا بـه       ز شاعران نـام بـرده و نمونـه اشـعار آنـانرا بـه       ز شاعران نـام بـرده و نمونـه اشـعار آنـانرا بـه       ز شاعران نـام بـرده و نمونـه اشـعار آنـانرا بـه       كشيده و نه تنها در اثر خويش اكشيده و نه تنها در اثر خويش اكشيده و نه تنها در اثر خويش اكشيده و نه تنها در اثر خويش ا

بلكه در نشست هاي متوالي و كاوش ها در بـاب چـوني و   بلكه در نشست هاي متوالي و كاوش ها در بـاب چـوني و   بلكه در نشست هاي متوالي و كاوش ها در بـاب چـوني و   بلكه در نشست هاي متوالي و كاوش ها در بـاب چـوني و       ،،،،چاپ رسانده اندچاپ رسانده اندچاپ رسانده اندچاپ رسانده اند
افغانستان نظرات و تحليل هاي يك عده مهاجرين صاحب نظر را افغانستان نظرات و تحليل هاي يك عده مهاجرين صاحب نظر را افغانستان نظرات و تحليل هاي يك عده مهاجرين صاحب نظر را افغانستان نظرات و تحليل هاي يك عده مهاجرين صاحب نظر را     چندي شعرچندي شعرچندي شعرچندي شعر

گر چه كتاب مذكور در بر گيرنده تمام جوانب شعر و ادب گر چه كتاب مذكور در بر گيرنده تمام جوانب شعر و ادب گر چه كتاب مذكور در بر گيرنده تمام جوانب شعر و ادب گر چه كتاب مذكور در بر گيرنده تمام جوانب شعر و ادب     . . . . نيز گنجـانيده اندنيز گنجـانيده اندنيز گنجـانيده اندنيز گنجـانيده اند
اما اما اما اما     ،،،،و فقط از يك تعداد شاعران افغاني نام برده شده استو فقط از يك تعداد شاعران افغاني نام برده شده استو فقط از يك تعداد شاعران افغاني نام برده شده استو فقط از يك تعداد شاعران افغاني نام برده شده است    ودهودهودهودهدر افغانستان نبدر افغانستان نبدر افغانستان نبدر افغانستان نب

        ::::به قضاوت عالي و عادالنه آقاي پهلوان ارج مي گذارم كه مي گويدبه قضاوت عالي و عادالنه آقاي پهلوان ارج مي گذارم كه مي گويدبه قضاوت عالي و عادالنه آقاي پهلوان ارج مي گذارم كه مي گويدبه قضاوت عالي و عادالنه آقاي پهلوان ارج مي گذارم كه مي گويد
هدف من آن نبوده و نيست كه بهتـرين گزيـده را انتشـار دهـم يـا بـه       هدف من آن نبوده و نيست كه بهتـرين گزيـده را انتشـار دهـم يـا بـه       هدف من آن نبوده و نيست كه بهتـرين گزيـده را انتشـار دهـم يـا بـه       هدف من آن نبوده و نيست كه بهتـرين گزيـده را انتشـار دهـم يـا بـه       ««««

آرمانم اين بود و هسـت كـه بتـوانم ايرانيـان را     آرمانم اين بود و هسـت كـه بتـوانم ايرانيـان را     آرمانم اين بود و هسـت كـه بتـوانم ايرانيـان را     آرمانم اين بود و هسـت كـه بتـوانم ايرانيـان را         . . . . انتخاب بهترين نمونه بپردازمانتخاب بهترين نمونه بپردازمانتخاب بهترين نمونه بپردازمانتخاب بهترين نمونه بپردازم
بايد بگويم كه بخشي از بايد بگويم كه بخشي از بايد بگويم كه بخشي از بايد بگويم كه بخشي از     . . . . از گذشته به قلمرو زبان فارسي عالقه مند كنماز گذشته به قلمرو زبان فارسي عالقه مند كنماز گذشته به قلمرو زبان فارسي عالقه مند كنماز گذشته به قلمرو زبان فارسي عالقه مند كنمبيش بيش بيش بيش 

بـه  بـه  بـه  بـه      ،،،،هر چند نا پيوسـته هر چند نا پيوسـته هر چند نا پيوسـته هر چند نا پيوسـته     ،،،،در اين جا وآن جادر اين جا وآن جادر اين جا وآن جادر اين جا وآن جا    . . . . اين هدف به تحقق پيوسته استاين هدف به تحقق پيوسته استاين هدف به تحقق پيوسته استاين هدف به تحقق پيوسته است
برادران افغانستاني توجـه مـي شـود و برخـي چنـين جلـوه مـي دهنـد كـه مـي           برادران افغانستاني توجـه مـي شـود و برخـي چنـين جلـوه مـي دهنـد كـه مـي           برادران افغانستاني توجـه مـي شـود و برخـي چنـين جلـوه مـي دهنـد كـه مـي           برادران افغانستاني توجـه مـي شـود و برخـي چنـين جلـوه مـي دهنـد كـه مـي           

غانستان غانستان غانستان غانستان خواهند فعاليت هايي فرهنگي در جهت نزديكي با حوزه ي فرهنگي افخواهند فعاليت هايي فرهنگي در جهت نزديكي با حوزه ي فرهنگي افخواهند فعاليت هايي فرهنگي در جهت نزديكي با حوزه ي فرهنگي افخواهند فعاليت هايي فرهنگي در جهت نزديكي با حوزه ي فرهنگي اف
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آنچـه مهـم   آنچـه مهـم   آنچـه مهـم   آنچـه مهـم   . . . . به طورخاص وحوزه ي فرهنگ ايراني به طـور عـام انجـام دهنـد    به طورخاص وحوزه ي فرهنگ ايراني به طـور عـام انجـام دهنـد    به طورخاص وحوزه ي فرهنگ ايراني به طـور عـام انجـام دهنـد    به طورخاص وحوزه ي فرهنگ ايراني به طـور عـام انجـام دهنـد    
است اين است كه اين فعاليت ها بايد اساس طبيعي داشته باشـد و بـه دور از   است اين است كه اين فعاليت ها بايد اساس طبيعي داشته باشـد و بـه دور از   است اين است كه اين فعاليت ها بايد اساس طبيعي داشته باشـد و بـه دور از   است اين است كه اين فعاليت ها بايد اساس طبيعي داشته باشـد و بـه دور از   

ما بايـد  ما بايـد  ما بايـد  ما بايـد      . . . . دخالت هاي ناراحت كننده و زيانبار طراحي گردد و به اجرا درآيددخالت هاي ناراحت كننده و زيانبار طراحي گردد و به اجرا درآيددخالت هاي ناراحت كننده و زيانبار طراحي گردد و به اجرا درآيددخالت هاي ناراحت كننده و زيانبار طراحي گردد و به اجرا درآيد
زحمتكش و دانا كه بـه  زحمتكش و دانا كه بـه  زحمتكش و دانا كه بـه  زحمتكش و دانا كه بـه      مردمي هستند كوشا ومردمي هستند كوشا ومردمي هستند كوشا ومردمي هستند كوشا و    ،،،،قبول كنيم كه مردم افغانستانقبول كنيم كه مردم افغانستانقبول كنيم كه مردم افغانستانقبول كنيم كه مردم افغانستان

    . . . . حق مي خواهند در امور مختلـف فرهنگـي سـهمي برابـر بـا مـا داشـته باشـند        حق مي خواهند در امور مختلـف فرهنگـي سـهمي برابـر بـا مـا داشـته باشـند        حق مي خواهند در امور مختلـف فرهنگـي سـهمي برابـر بـا مـا داشـته باشـند        حق مي خواهند در امور مختلـف فرهنگـي سـهمي برابـر بـا مـا داشـته باشـند        
اينـان از هـر نوع سرپرستي و قيمومت بيزارنــد و درتـاريخ سياسـي خـود نيـز      اينـان از هـر نوع سرپرستي و قيمومت بيزارنــد و درتـاريخ سياسـي خـود نيـز      اينـان از هـر نوع سرپرستي و قيمومت بيزارنــد و درتـاريخ سياسـي خـود نيـز      اينـان از هـر نوع سرپرستي و قيمومت بيزارنــد و درتـاريخ سياسـي خـود نيـز      

        ))))٦٨٦٨٦٨٦٨((((» » » » ....نشان داده اند كه دخالت را به هر شكل طرد كرده اندنشان داده اند كه دخالت را به هر شكل طرد كرده اندنشان داده اند كه دخالت را به هر شكل طرد كرده اندنشان داده اند كه دخالت را به هر شكل طرد كرده اند
اقتباس كنم وليك اقتباس كنم وليك اقتباس كنم وليك اقتباس كنم وليك     از اثر زنده و خوب جناب پهلوان نمي توانم همه رااز اثر زنده و خوب جناب پهلوان نمي توانم همه رااز اثر زنده و خوب جناب پهلوان نمي توانم همه رااز اثر زنده و خوب جناب پهلوان نمي توانم همه را

اول آنكـه از نظـر اسـتاد فـدايي رئـيس      اول آنكـه از نظـر اسـتاد فـدايي رئـيس      اول آنكـه از نظـر اسـتاد فـدايي رئـيس      اول آنكـه از نظـر اسـتاد فـدايي رئـيس      : : : : چند نكته را قابـل يـاد آوري ميـدانم    چند نكته را قابـل يـاد آوري ميـدانم    چند نكته را قابـل يـاد آوري ميـدانم    چند نكته را قابـل يـاد آوري ميـدانم    
هر شعري كه فاقد وزن و قافيه هر شعري كه فاقد وزن و قافيه هر شعري كه فاقد وزن و قافيه هر شعري كه فاقد وزن و قافيه     ««««انجمن ادبي شاعران مهاجر افغاني در مشهد انجمن ادبي شاعران مهاجر افغاني در مشهد انجمن ادبي شاعران مهاجر افغاني در مشهد انجمن ادبي شاعران مهاجر افغاني در مشهد 

    ،،،،گفته نمي شود و به هر شعري كـه داراي وزن و قافيـه باشـد   گفته نمي شود و به هر شعري كـه داراي وزن و قافيـه باشـد   گفته نمي شود و به هر شعري كـه داراي وزن و قافيـه باشـد   گفته نمي شود و به هر شعري كـه داراي وزن و قافيـه باشـد   » » » » شعر نوشعر نوشعر نوشعر نو««««باشد باشد باشد باشد 
ستاد فدايي گر چه اساسـاَ وزن الزمـه ي   ستاد فدايي گر چه اساسـاَ وزن الزمـه ي   ستاد فدايي گر چه اساسـاَ وزن الزمـه ي   ستاد فدايي گر چه اساسـاَ وزن الزمـه ي   به نظر ابه نظر ابه نظر ابه نظر ا    . . . . شعر كهنه گفته نمي توانيمشعر كهنه گفته نمي توانيمشعر كهنه گفته نمي توانيمشعر كهنه گفته نمي توانيم

شعر نو شعري است كه از نظر محتوا بايد پديده ها و زمـان عصـر   شعر نو شعري است كه از نظر محتوا بايد پديده ها و زمـان عصـر   شعر نو شعري است كه از نظر محتوا بايد پديده ها و زمـان عصـر   شعر نو شعري است كه از نظر محتوا بايد پديده ها و زمـان عصـر       ،،،،شعر استشعر استشعر استشعر است
دوم اينكه جناب چنگيز پهلـوان نـه تنهـا نظـرات     دوم اينكه جناب چنگيز پهلـوان نـه تنهـا نظـرات     دوم اينكه جناب چنگيز پهلـوان نـه تنهـا نظـرات     دوم اينكه جناب چنگيز پهلـوان نـه تنهـا نظـرات     » » » » . . . . شاعر پيوندي داشته باشدشاعر پيوندي داشته باشدشاعر پيوندي داشته باشدشاعر پيوندي داشته باشد

شاعران و اهل خبره افغاني را در مورد فـن شـعر و تفاتهـاي شـهر نـو و كهنـه       شاعران و اهل خبره افغاني را در مورد فـن شـعر و تفاتهـاي شـهر نـو و كهنـه       شاعران و اهل خبره افغاني را در مورد فـن شـعر و تفاتهـاي شـهر نـو و كهنـه       شاعران و اهل خبره افغاني را در مورد فـن شـعر و تفاتهـاي شـهر نـو و كهنـه       
مصـاحبان خـود نيـز ارج    مصـاحبان خـود نيـز ارج    مصـاحبان خـود نيـز ارج    مصـاحبان خـود نيـز ارج        ةةةةحساسات ملي و ميهن دوستانحساسات ملي و ميهن دوستانحساسات ملي و ميهن دوستانحساسات ملي و ميهن دوستانبلكه بر ابلكه بر ابلكه بر ابلكه بر ا    ،،،،جويا شدهجويا شدهجويا شدهجويا شده

نهاده و در اثر خود چاپ نموده اند في المثل نظر آقاي مصون را در باب شعر نهاده و در اثر خود چاپ نموده اند في المثل نظر آقاي مصون را در باب شعر نهاده و در اثر خود چاپ نموده اند في المثل نظر آقاي مصون را در باب شعر نهاده و در اثر خود چاپ نموده اند في المثل نظر آقاي مصون را در باب شعر 
شعر بايد احواالت ملت مظلوم افغانستان را بـه سـمع   شعر بايد احواالت ملت مظلوم افغانستان را بـه سـمع   شعر بايد احواالت ملت مظلوم افغانستان را بـه سـمع   شعر بايد احواالت ملت مظلوم افغانستان را بـه سـمع   « « « « : : : : اين چنين آورده اند اين چنين آورده اند اين چنين آورده اند اين چنين آورده اند 

عر عر عر عر شششش« « « « : : : : مهاجر افغاني ميگويد مهاجر افغاني ميگويد مهاجر افغاني ميگويد مهاجر افغاني ميگويد     و از زبان آقاي نهيك فــالحو از زبان آقاي نهيك فــالحو از زبان آقاي نهيك فــالحو از زبان آقاي نهيك فــالح» » » » . . . . جهانيان برساندجهانيان برساندجهانيان برساندجهانيان برساند
    ،،،،و در پايان سخنو در پايان سخنو در پايان سخنو در پايان سخن» » » » ....انقالبي مردم را به وطن دوستي و مقاومت تشويق مي كندانقالبي مردم را به وطن دوستي و مقاومت تشويق مي كندانقالبي مردم را به وطن دوستي و مقاومت تشويق مي كندانقالبي مردم را به وطن دوستي و مقاومت تشويق مي كند

محترم چنگيز پهلوان گفته اي از استاد پرويز خانلري نويسنده و شاعر ايراني محترم چنگيز پهلوان گفته اي از استاد پرويز خانلري نويسنده و شاعر ايراني محترم چنگيز پهلوان گفته اي از استاد پرويز خانلري نويسنده و شاعر ايراني محترم چنگيز پهلوان گفته اي از استاد پرويز خانلري نويسنده و شاعر ايراني 
فارسي دري ميراث گرانبهايي است فارسي دري ميراث گرانبهايي است فارسي دري ميراث گرانبهايي است فارسي دري ميراث گرانبهايي است « « « « : : : :     آورده اند كه گوشه اي از آنرا ميآورمآورده اند كه گوشه اي از آنرا ميآورمآورده اند كه گوشه اي از آنرا ميآورمآورده اند كه گوشه اي از آنرا ميآورم

    ،،،،و نويسـندگان تاجكسـتان  و نويسـندگان تاجكسـتان  و نويسـندگان تاجكسـتان  و نويسـندگان تاجكسـتان      اديبـان اديبـان اديبـان اديبـان     ،،،،كه مردم سرزمينهاي وسيع در آن شريكندكه مردم سرزمينهاي وسيع در آن شريكندكه مردم سرزمينهاي وسيع در آن شريكندكه مردم سرزمينهاي وسيع در آن شريكند
افغانستان و شبه قـاره هندوسـتان در اسـتواري پايـه هـاي قـدرت ايـن ميـراث         افغانستان و شبه قـاره هندوسـتان در اسـتواري پايـه هـاي قـدرت ايـن ميـراث         افغانستان و شبه قـاره هندوسـتان در اسـتواري پايـه هـاي قـدرت ايـن ميـراث         افغانستان و شبه قـاره هندوسـتان در اسـتواري پايـه هـاي قـدرت ايـن ميـراث         

        ))))٦٨٦٨٦٨٦٨((((»»»»…مقدس فرهنگي به همان درجه اي سهيم اند كه ايرانيان مقدس فرهنگي به همان درجه اي سهيم اند كه ايرانيان مقدس فرهنگي به همان درجه اي سهيم اند كه ايرانيان مقدس فرهنگي به همان درجه اي سهيم اند كه ايرانيان 
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در اين گفتار باز هم سعي مي شود كه هسته هاي مقاومت مطبوعـاتي  در اين گفتار باز هم سعي مي شود كه هسته هاي مقاومت مطبوعـاتي  در اين گفتار باز هم سعي مي شود كه هسته هاي مقاومت مطبوعـاتي  در اين گفتار باز هم سعي مي شود كه هسته هاي مقاومت مطبوعـاتي  
و بعد از آن و بعد از آن و بعد از آن و بعد از آن     ١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧ثور ثور ثور ثور     ٧٧٧٧پيش از كودتاي پيش از كودتاي پيش از كودتاي پيش از كودتاي     گرايان افغاني در خارج كشورگرايان افغاني در خارج كشورگرايان افغاني در خارج كشورگرايان افغاني در خارج كشور    مليمليمليملي

البته ممكن هست كه بعد البته ممكن هست كه بعد البته ممكن هست كه بعد البته ممكن هست كه بعد     . . . . تا امروز به مالحظه تاريخ نشرات آنها بررسي گرددتا امروز به مالحظه تاريخ نشرات آنها بررسي گرددتا امروز به مالحظه تاريخ نشرات آنها بررسي گرددتا امروز به مالحظه تاريخ نشرات آنها بررسي گردد
تفاوتهاي نظمي و نثري آنان با تفاوتهاي نظمي و نثري آنان با تفاوتهاي نظمي و نثري آنان با تفاوتهاي نظمي و نثري آنان با     ،،،،از ذكر چندي و چوني مطبوعات ملي گراياناز ذكر چندي و چوني مطبوعات ملي گراياناز ذكر چندي و چوني مطبوعات ملي گراياناز ذكر چندي و چوني مطبوعات ملي گرايان

            . . . . م گردد م گردد م گردد م گردد مطبوعات سازمانهاي اسالمي در يك جمع بندي جداگانه تقديمطبوعات سازمانهاي اسالمي در يك جمع بندي جداگانه تقديمطبوعات سازمانهاي اسالمي در يك جمع بندي جداگانه تقديمطبوعات سازمانهاي اسالمي در يك جمع بندي جداگانه تقدي
        

 �*ُI١٢٨٢١٢٨٢١٢٨٢١٢٨٢‹‹‹‹حكومت هاي افغانستان بعـد از تأسـيس معـارف رسـمي     حكومت هاي افغانستان بعـد از تأسـيس معـارف رسـمي     حكومت هاي افغانستان بعـد از تأسـيس معـارف رسـمي     حكومت هاي افغانستان بعـد از تأسـيس معـارف رسـمي         :ُا‹‹‹‹    
يك تعداد قليل محصالن را غرض فراگيري به خارجه مي فرستادند كه در پهلوي يك تعداد قليل محصالن را غرض فراگيري به خارجه مي فرستادند كه در پهلوي يك تعداد قليل محصالن را غرض فراگيري به خارجه مي فرستادند كه در پهلوي يك تعداد قليل محصالن را غرض فراگيري به خارجه مي فرستادند كه در پهلوي 
آن يك تعداد اشخاص غني و دارنده فرزندان شانرا به پول شخصي به اروپا اعزام آن يك تعداد اشخاص غني و دارنده فرزندان شانرا به پول شخصي به اروپا اعزام آن يك تعداد اشخاص غني و دارنده فرزندان شانرا به پول شخصي به اروپا اعزام آن يك تعداد اشخاص غني و دارنده فرزندان شانرا به پول شخصي به اروپا اعزام 

انجمني پايه گذاري شد كـه بـه   انجمني پايه گذاري شد كـه بـه   انجمني پايه گذاري شد كـه بـه   انجمني پايه گذاري شد كـه بـه       در آلماندر آلماندر آلماندر آلمان    ١٣٥٣١٣٥٣١٣٥٣١٣٥٣ـ ـ ـ ـ         ١٣٥٢١٣٥٢١٣٥٢١٣٥٢بين سالهاي بين سالهاي بين سالهاي بين سالهاي     . . . . مي داشتندمي داشتندمي داشتندمي داشتند
بنـابر ايـن   بنـابر ايـن   بنـابر ايـن   بنـابر ايـن       . . . . تدريج شبكه هاي خود را در ساير كشور هاي آلمان گسترده ساختتدريج شبكه هاي خود را در ساير كشور هاي آلمان گسترده ساختتدريج شبكه هاي خود را در ساير كشور هاي آلمان گسترده ساختتدريج شبكه هاي خود را در ساير كشور هاي آلمان گسترده ساخت

عليـه جمهـوري داود خـان مجلـه     عليـه جمهـوري داود خـان مجلـه     عليـه جمهـوري داود خـان مجلـه     عليـه جمهـوري داود خـان مجلـه         ،،،،١٣٥٢١٣٥٢١٣٥٢١٣٥٢اتحاديه محصالن در شهر آخن در سال اتحاديه محصالن در شهر آخن در سال اتحاديه محصالن در شهر آخن در سال اتحاديه محصالن در شهر آخن در سال 
كوچكي را بنامُ چقُن پديد آورد كه بعد از بوجود آمدن ديگـر نشـرات اتحاديـه از    كوچكي را بنامُ چقُن پديد آورد كه بعد از بوجود آمدن ديگـر نشـرات اتحاديـه از    كوچكي را بنامُ چقُن پديد آورد كه بعد از بوجود آمدن ديگـر نشـرات اتحاديـه از    كوچكي را بنامُ چقُن پديد آورد كه بعد از بوجود آمدن ديگـر نشـرات اتحاديـه از    

        ::::نمونه از يك شعر انقالبي اين مجلهنمونه از يك شعر انقالبي اين مجلهنمونه از يك شعر انقالبي اين مجلهنمونه از يك شعر انقالبي اين مجله    . . . . نشر آن خود داري شدنشر آن خود داري شدنشر آن خود داري شدنشر آن خود داري شد
 
  ي D7E ا

        اي خلق رنجبراي خلق رنجبراي خلق رنجبراي خلق رنجبر
        بر خيز و بر شتاببر خيز و بر شتاببر خيز و بر شتاببر خيز و بر شتاب
                غرنده شو چو سيلغرنده شو چو سيلغرنده شو چو سيلغرنده شو چو سيل
        توفنده شو چو موجتوفنده شو چو موجتوفنده شو چو موجتوفنده شو چو موج

        همچون شراره هاهمچون شراره هاهمچون شراره هاهمچون شراره ها
        بر كش زبانه هابر كش زبانه هابر كش زبانه هابر كش زبانه ها

        بگذر ز مرز هاي خروشان زندگيبگذر ز مرز هاي خروشان زندگيبگذر ز مرز هاي خروشان زندگيبگذر ز مرز هاي خروشان زندگي



 ٧٤٧٤٧٤٧٤ 
 

        ما با خداي خويشما با خداي خويشما با خداي خويشما با خداي خويش
        ميثاق بسته ايمميثاق بسته ايمميثاق بسته ايمميثاق بسته ايم

        هرگز زراه اوهرگز زراه اوهرگز زراه اوهرگز زراه او
        ور گز ز راه او ور گز ز راه او ور گز ز راه او ور گز ز راه او 

        راهي نمي رويم راهي نمي رويم راهي نمي رويم راهي نمي رويم 
. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .             › › › ›٦٩٦٩٦٩٦٩‹‹‹‹        

        
ارگان مركزي اتحاديه عمومي محصالن افغـاني بـوده و در   ارگان مركزي اتحاديه عمومي محصالن افغـاني بـوده و در   ارگان مركزي اتحاديه عمومي محصالن افغـاني بـوده و در   ارگان مركزي اتحاديه عمومي محصالن افغـاني بـوده و در       :�Jaر   ٢٣

        . . . . شهر مونيخ آلمان به چاپ مي رسيدشهر مونيخ آلمان به چاپ مي رسيدشهر مونيخ آلمان به چاپ مي رسيدشهر مونيخ آلمان به چاپ مي رسيد
خـود ضـمن نوشـته هـاي     خـود ضـمن نوشـته هـاي     خـود ضـمن نوشـته هـاي     خـود ضـمن نوشـته هـاي         ١٣٥٥١٣٥٥١٣٥٥١٣٥٥اين نشريه در شماره اول و دوم سال اين نشريه در شماره اول و دوم سال اين نشريه در شماره اول و دوم سال اين نشريه در شماره اول و دوم سال 

پارچه ادبي ـ سياسي طنز گونه ر ا پارچه ادبي ـ سياسي طنز گونه ر ا پارچه ادبي ـ سياسي طنز گونه ر ا پارچه ادبي ـ سياسي طنز گونه ر ا     ،،،،انتقادي و طرحهاي سياسي در بخش ادبيانتقادي و طرحهاي سياسي در بخش ادبيانتقادي و طرحهاي سياسي در بخش ادبيانتقادي و طرحهاي سياسي در بخش ادبي
        . . . . آن تقديم مي گرددآن تقديم مي گرددآن تقديم مي گرددآن تقديم مي گرددبه چاپ رسانيده كه پاره هاي از به چاپ رسانيده كه پاره هاي از به چاپ رسانيده كه پاره هاي از به چاپ رسانيده كه پاره هاي از 

                        
  در b�T�ن �C �<�ر� 

        ستاره ها ستاره ها ستاره ها ستاره ها 
            نيمه روشننيمه روشننيمه روشننيمه روشن    ،،،،روشنروشنروشنروشن

        و همچنين دور و نزديگ بودهو همچنين دور و نزديگ بودهو همچنين دور و نزديگ بودهو همچنين دور و نزديگ بوده
        . . . . به مدار هاي معيني حركت دارندبه مدار هاي معيني حركت دارندبه مدار هاي معيني حركت دارندبه مدار هاي معيني حركت دارند

        شنيده ام شنيده ام شنيده ام شنيده ام 
كه مي گويند مردي است كه عظمت و جاللتي دارد مانند فرعون و از كه مي گويند مردي است كه عظمت و جاللتي دارد مانند فرعون و از كه مي گويند مردي است كه عظمت و جاللتي دارد مانند فرعون و از كه مي گويند مردي است كه عظمت و جاللتي دارد مانند فرعون و از 

اشام تاريـك و  اشام تاريـك و  اشام تاريـك و  اشام تاريـك و  تتتت. . . . . . . . . . . . . . . . همه ستاره ها ميخواهد كه فقط بر باالي قصر او بتابندهمه ستاره ها ميخواهد كه فقط بر باالي قصر او بتابندهمه ستاره ها ميخواهد كه فقط بر باالي قصر او بتابندهمه ستاره ها ميخواهد كه فقط بر باالي قصر او بتابند
        . . . . سردش را مانند روز هاي گرم و روشن تير ماه گردانندسردش را مانند روز هاي گرم و روشن تير ماه گردانندسردش را مانند روز هاي گرم و روشن تير ماه گردانندسردش را مانند روز هاي گرم و روشن تير ماه گردانند

اما ستاره ها چشمك زنان و بي التفات از تابيدن بـر او و قصـرش بـر    اما ستاره ها چشمك زنان و بي التفات از تابيدن بـر او و قصـرش بـر    اما ستاره ها چشمك زنان و بي التفات از تابيدن بـر او و قصـرش بـر    اما ستاره ها چشمك زنان و بي التفات از تابيدن بـر او و قصـرش بـر    
        ››››٧٠٧٠٧٠٧٠‹‹‹‹. . . . . . . . . . . . مدار خود حركت دارندمدار خود حركت دارندمدار خود حركت دارندمدار خود حركت دارند



٧٥٧٥٧٥٧٥  

 

c0 :        آلمـان  آلمـان  آلمـان  آلمـان  ‹‹‹‹    نشريه اتحاديه انجمن هـاي محصـالن افغـاني در اروپـا    نشريه اتحاديه انجمن هـاي محصـالن افغـاني در اروپـا    نشريه اتحاديه انجمن هـاي محصـالن افغـاني در اروپـا    نشريه اتحاديه انجمن هـاي محصـالن افغـاني در اروپـا
مقالـه هـاي دينـي و    مقالـه هـاي دينـي و    مقالـه هـاي دينـي و    مقالـه هـاي دينـي و        ،،،،اخبـار اخبـار اخبـار اخبـار پديد آمده و عالوه بر نشـر  پديد آمده و عالوه بر نشـر  پديد آمده و عالوه بر نشـر  پديد آمده و عالوه بر نشـر      ١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧در سال در سال در سال در سال     ››››غربغربغربغرب

سرود سرود سرود سرود ‹ ‹ ‹ ‹ سياسي بعضاَ اشعار نو و كهنه را به چاپ رسانده است كه چند بيتي از سياسي بعضاَ اشعار نو و كهنه را به چاپ رسانده است كه چند بيتي از سياسي بعضاَ اشعار نو و كهنه را به چاپ رسانده است كه چند بيتي از سياسي بعضاَ اشعار نو و كهنه را به چاپ رسانده است كه چند بيتي از 
        . . . . قسم نمونه تقديم مي گرددقسم نمونه تقديم مي گرددقسم نمونه تقديم مي گرددقسم نمونه تقديم مي گردد    ››››››››مجاهدمجاهدمجاهدمجاهد

        
        در ميان سخره هادر ميان سخره هادر ميان سخره هادر ميان سخره ها

        در ميان تپه ها و دره هادر ميان تپه ها و دره هادر ميان تپه ها و دره هادر ميان تپه ها و دره ها
        سالح بر دوش و جان بر كفسالح بر دوش و جان بر كفسالح بر دوش و جان بر كفسالح بر دوش و جان بر كف

        قوي ايمان قوي پنجهقوي ايمان قوي پنجهقوي ايمان قوي پنجهقوي ايمان قوي پنجه
        ز ظلم اهرمن پنجهز ظلم اهرمن پنجهز ظلم اهرمن پنجهز ظلم اهرمن پنجه

        بود مملو از كينهبود مملو از كينهبود مملو از كينهبود مملو از كينه
        پيمايدپيمايدپيمايدپيمايد    مجاهد راهمجاهد راهمجاهد راهمجاهد راه

        مجاهد راه پيمايدمجاهد راه پيمايدمجاهد راه پيمايدمجاهد راه پيمايد
        به كلك صبر خود آخر گره از كار بگشايدبه كلك صبر خود آخر گره از كار بگشايدبه كلك صبر خود آخر گره از كار بگشايدبه كلك صبر خود آخر گره از كار بگشايد

        مجاهد راه ا و پر سنگمجاهد راه ا و پر سنگمجاهد راه ا و پر سنگمجاهد راه ا و پر سنگ
        ولي مردانه است در جنگولي مردانه است در جنگولي مردانه است در جنگولي مردانه است در جنگ

        ››››٧١٧١٧١٧١‹‹‹‹براي محو استعمار ـ كند از جان و دل پيكار براي محو استعمار ـ كند از جان و دل پيكار براي محو استعمار ـ كند از جان و دل پيكار براي محو استعمار ـ كند از جان و دل پيكار 
 

ارگان نشراتي اتحاديه ملـي و دموكراتيـك محصـالن و    ارگان نشراتي اتحاديه ملـي و دموكراتيـك محصـالن و    ارگان نشراتي اتحاديه ملـي و دموكراتيـك محصـالن و    ارگان نشراتي اتحاديه ملـي و دموكراتيـك محصـالن و        ››››تشتشتشتشآآآآ‹ ‹ ‹ ‹     :اور 
پديد پديد پديد پديد ››››١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩‹‹‹‹    ١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨سال سال سال سال در در در در ) ) ) ) عضو اتحاديه عموميعضو اتحاديه عموميعضو اتحاديه عموميعضو اتحاديه عمومي((((افغانهاي شهر برلين غربافغانهاي شهر برلين غربافغانهاي شهر برلين غربافغانهاي شهر برلين غرب

اين نشريه انتقادي در بخش ادبي نيز اين نشريه انتقادي در بخش ادبي نيز اين نشريه انتقادي در بخش ادبي نيز اين نشريه انتقادي در بخش ادبي نيز     . . . . آمد و در ده صفحه به چاپ مي رسيدآمد و در ده صفحه به چاپ مي رسيدآمد و در ده صفحه به چاپ مي رسيدآمد و در ده صفحه به چاپ مي رسيد
        . . . . آنرا نمونه مي دهمآنرا نمونه مي دهمآنرا نمونه مي دهمآنرا نمونه مي دهم» » » » به پا خيزيد به پا خيزيد به پا خيزيد به پا خيزيد « « « « توجه كرده و اينجا بخشي از شعري توجه كرده و اينجا بخشي از شعري توجه كرده و اينجا بخشي از شعري توجه كرده و اينجا بخشي از شعري 

                
        قهرمانانقهرمانانقهرمانانقهرمانان    ،،،،نو جواناننو جواناننو جواناننو جوانان

        به پا خيزيد به پا خيزيدبه پا خيزيد به پا خيزيدبه پا خيزيد به پا خيزيدبه پا خيزيد به پا خيزيد



 ٧٦٧٦٧٦٧٦ 
 

        اي مبارز آرزو بر دلاي مبارز آرزو بر دلاي مبارز آرزو بر دلاي مبارز آرزو بر دل
        هميشه بود آرمان تو انقالبهميشه بود آرمان تو انقالبهميشه بود آرمان تو انقالبهميشه بود آرمان تو انقالب

        حاال ديگر خواهان تو خواهان توحاال ديگر خواهان تو خواهان توحاال ديگر خواهان تو خواهان توحاال ديگر خواهان تو خواهان تو    مردم استمردم استمردم استمردم است
        ››››٧٢٧٢٧٢٧٢‹ ‹ ‹ ‹     . . . . . . . . . . . . به پا خيزيد به پا خيزيدبه پا خيزيد به پا خيزيدبه پا خيزيد به پا خيزيدبه پا خيزيد به پا خيزيد

        
‹ ‹ ‹ ‹ جريده سازمان هواداران جنبش انقالبـي مـردم افغانسـتان    جريده سازمان هواداران جنبش انقالبـي مـردم افغانسـتان    جريده سازمان هواداران جنبش انقالبـي مـردم افغانسـتان    جريده سازمان هواداران جنبش انقالبـي مـردم افغانسـتان        :رهـ���     

در آلمان غرب به نشرات آغاز نمود و در هر در آلمان غرب به نشرات آغاز نمود و در هر در آلمان غرب به نشرات آغاز نمود و در هر در آلمان غرب به نشرات آغاز نمود و در هر › › › › ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠‹‹‹‹١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩در سال در سال در سال در سال     ››››هجاماهجاماهجاماهجاما
ل هاي ل هاي ل هاي ل هاي اين نشريه ضمن تحلياين نشريه ضمن تحلياين نشريه ضمن تحلياين نشريه ضمن تحلي    . . . . ماه يك بار در پانزده صفحه به چاپ مي رسيدماه يك بار در پانزده صفحه به چاپ مي رسيدماه يك بار در پانزده صفحه به چاپ مي رسيدماه يك بار در پانزده صفحه به چاپ مي رسيد

گاهي به نشر اشعار گاهي به نشر اشعار گاهي به نشر اشعار گاهي به نشر اشعار     ،،،،خودي و تكثير مقاالت انتخابي ساير نشرات ملي گرايانخودي و تكثير مقاالت انتخابي ساير نشرات ملي گرايانخودي و تكثير مقاالت انتخابي ساير نشرات ملي گرايانخودي و تكثير مقاالت انتخابي ساير نشرات ملي گرايان
        . . . . رزمي نيز پرداخته استرزمي نيز پرداخته استرزمي نيز پرداخته استرزمي نيز پرداخته است

                    
  »�<ـ�ر�« 

        اي ستاره اميداي ستاره اميداي ستاره اميداي ستاره اميد
        أسأسأسأستا كي در دل سياه ظلمت و يتا كي در دل سياه ظلمت و يتا كي در دل سياه ظلمت و يتا كي در دل سياه ظلمت و ي

        ،،،،دور از همهدور از همهدور از همهدور از همه
        در خلوتگاه آسماندر خلوتگاه آسماندر خلوتگاه آسماندر خلوتگاه آسمان

        به اميد ديگرانبه اميد ديگرانبه اميد ديگرانبه اميد ديگران
        . . . . تنها نشسته ايتنها نشسته ايتنها نشسته ايتنها نشسته اي

        كنونكه در وطن يارانكنونكه در وطن يارانكنونكه در وطن يارانكنونكه در وطن ياران
        بود با خصم در پيكاربود با خصم در پيكاربود با خصم در پيكاربود با خصم در پيكار

        يدان در نبر د هر دم يدان در نبر د هر دم يدان در نبر د هر دم يدان در نبر د هر دم شهشهشهشه
        تپد همچون شفق در خونتپد همچون شفق در خونتپد همچون شفق در خونتپد همچون شفق در خون

            ،،،،در اين فرصت ولي ايدوستدر اين فرصت ولي ايدوستدر اين فرصت ولي ايدوستدر اين فرصت ولي ايدوست
        نه بخشد مر ترا ياران يقين در واپسين روز هانه بخشد مر ترا ياران يقين در واپسين روز هانه بخشد مر ترا ياران يقين در واپسين روز هانه بخشد مر ترا ياران يقين در واپسين روز ها

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     › › › ›٧٣٧٣٧٣٧٣‹‹‹‹        



٧٧٧٧٧٧٧٧  

 

        
T 'JJ"ارگــان نشــراتي هــواداران اتحاديــه عمــومي محصــالن ارگــان نشــراتي هــواداران اتحاديــه عمــومي محصــالن ارگــان نشــراتي هــواداران اتحاديــه عمــومي محصــالن ارگــان نشــراتي هــواداران اتحاديــه عمــومي محصــالن     :زادي در

دي در ده دي در ده دي در ده دي در ده درفـش آزا درفـش آزا درفـش آزا درفـش آزا . . . . شروع به نشـرات نمـود  شروع به نشـرات نمـود  شروع به نشـرات نمـود  شروع به نشـرات نمـود      ١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨افغاني در آلمان در سال افغاني در آلمان در سال افغاني در آلمان در سال افغاني در آلمان در سال 
در در در در     . . . . صفحه چاپ مي شد و بيشتر حاوي مقاالت و گزارش هـاي جنـگ بـود   صفحه چاپ مي شد و بيشتر حاوي مقاالت و گزارش هـاي جنـگ بـود   صفحه چاپ مي شد و بيشتر حاوي مقاالت و گزارش هـاي جنـگ بـود   صفحه چاپ مي شد و بيشتر حاوي مقاالت و گزارش هـاي جنـگ بـود   

ستون و بخش ادبي در خود نگشوده است بنابر اين از مرام نشريه ستون و بخش ادبي در خود نگشوده است بنابر اين از مرام نشريه ستون و بخش ادبي در خود نگشوده است بنابر اين از مرام نشريه ستون و بخش ادبي در خود نگشوده است بنابر اين از مرام نشريه     شماره اولشماره اولشماره اولشماره اول
        . . . . يكي دو جمله را به عنوان نمونه مي آورميكي دو جمله را به عنوان نمونه مي آورميكي دو جمله را به عنوان نمونه مي آورميكي دو جمله را به عنوان نمونه مي آورم

سيل خروشنده و دشـمن برانـداز قيامهـاي مسـلحانه ملـي و رهـائي بخـش        سيل خروشنده و دشـمن برانـداز قيامهـاي مسـلحانه ملـي و رهـائي بخـش        سيل خروشنده و دشـمن برانـداز قيامهـاي مسـلحانه ملـي و رهـائي بخـش        سيل خروشنده و دشـمن برانـداز قيامهـاي مسـلحانه ملـي و رهـائي بخـش        ««««
بـر  بـر  بـر  بـر      ،،،،طغيـان هـاي خشـم خلـق    طغيـان هـاي خشـم خلـق    طغيـان هـاي خشـم خلـق    طغيـان هـاي خشـم خلـق        . . . . وز تا روز گسترده تر مي شـود وز تا روز گسترده تر مي شـود وز تا روز گسترده تر مي شـود وز تا روز گسترده تر مي شـود رررر    ،،،،خلقهاي افغانستانخلقهاي افغانستانخلقهاي افغانستانخلقهاي افغانستان

            ››››٧٤٧٤٧٤٧٤‹‹‹‹... ... ... ... عليه عساكر اشغالگر روسي و چاكران وطني شان به شدت اوج مي گيردعليه عساكر اشغالگر روسي و چاكران وطني شان به شدت اوج مي گيردعليه عساكر اشغالگر روسي و چاكران وطني شان به شدت اوج مي گيردعليه عساكر اشغالگر روسي و چاكران وطني شان به شدت اوج مي گيرد
        

ارگـان مركـزي فدراسـيون محصـالن و افغانهـا در      ارگـان مركـزي فدراسـيون محصـالن و افغانهـا در      ارگـان مركـزي فدراسـيون محصـالن و افغانهـا در      ارگـان مركـزي فدراسـيون محصـالن و افغانهـا در       :50اي ا"@�,?<�ن 
اين نشريه حاوي انتقاد ها و اين نشريه حاوي انتقاد ها و اين نشريه حاوي انتقاد ها و اين نشريه حاوي انتقاد ها و     . . . . پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد    ١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨در سال در سال در سال در سال     ››››فازافازافازافازا‹‹‹‹خارج از كشور خارج از كشور خارج از كشور خارج از كشور 

اي خبري بود و ستوني كوتاهي هم داشـت در بـاره اشـعار رزمـي كـه      اي خبري بود و ستوني كوتاهي هم داشـت در بـاره اشـعار رزمـي كـه      اي خبري بود و ستوني كوتاهي هم داشـت در بـاره اشـعار رزمـي كـه      اي خبري بود و ستوني كوتاهي هم داشـت در بـاره اشـعار رزمـي كـه      گزارشهگزارشهگزارشهگزارشه
            . . . . اينك نمونه اي تقديم مي گردداينك نمونه اي تقديم مي گردداينك نمونه اي تقديم مي گردداينك نمونه اي تقديم مي گردد
  »5,��4 در 9T' و �Eن « 

        بيا سمندر بي باكبيا سمندر بي باكبيا سمندر بي باكبيا سمندر بي باك
        بيا كه آتش پنهان زير خاكستربيا كه آتش پنهان زير خاكستربيا كه آتش پنهان زير خاكستربيا كه آتش پنهان زير خاكستر

        چه پر فروغچه پر فروغچه پر فروغچه پر فروغ
        فراز شانه پيروز كوه مي شودفراز شانه پيروز كوه مي شودفراز شانه پيروز كوه مي شودفراز شانه پيروز كوه مي شود

        و كلك سربي آتش و كلك سربي آتش و كلك سربي آتش و كلك سربي آتش 
        سپيد فردا راسپيد فردا راسپيد فردا راسپيد فردا را

        ››››٧٧٧٧٥٥٥٥‹ ‹ ‹ ‹     . . . . به بادبان كبود سپهر ميد وزدبه بادبان كبود سپهر ميد وزدبه بادبان كبود سپهر ميد وزدبه بادبان كبود سپهر ميد وزد
 

ــال        :در�ـJJJJـ�ن  ــاني در ســ ــران افغــ ــه داكتــ ــراتي اتحاديــ ــان نشــ ــال    ارگــ ــاني در ســ ــران افغــ ــه داكتــ ــراتي اتحاديــ ــان نشــ ــال    ارگــ ــاني در ســ ــران افغــ ــه داكتــ ــراتي اتحاديــ ــان نشــ ــال    ارگــ ــاني در ســ ــران افغــ ــه داكتــ ــراتي اتحاديــ ــان نشــ ارگــ
ــا اهــداف مبــارزاتي عليــه   › › › › ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠‹‹‹‹١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩ ــا اهــداف مبــارزاتي عليــه   بــه حيــث يــك نشــريه تخصصــي و ب ــا اهــداف مبــارزاتي عليــه   بــه حيــث يــك نشــريه تخصصــي و ب ــا اهــداف مبــارزاتي عليــه   بــه حيــث يــك نشــريه تخصصــي و ب بــه حيــث يــك نشــريه تخصصــي و ب



 ٧٨٧٨٧٨٧٨ 
 

ايـن نشـريه در پشـاور بـه چـاپ مـي       ايـن نشـريه در پشـاور بـه چـاپ مـي       ايـن نشـريه در پشـاور بـه چـاپ مـي       ايـن نشـريه در پشـاور بـه چـاپ مـي           . . . . اشغالگران پا به عرصه وجود گذاشـت اشغالگران پا به عرصه وجود گذاشـت اشغالگران پا به عرصه وجود گذاشـت اشغالگران پا به عرصه وجود گذاشـت 
درمان در چند صفحه محدود به دو زبـان دري و پشـتو نشـر مـي شـد      درمان در چند صفحه محدود به دو زبـان دري و پشـتو نشـر مـي شـد      درمان در چند صفحه محدود به دو زبـان دري و پشـتو نشـر مـي شـد      درمان در چند صفحه محدود به دو زبـان دري و پشـتو نشـر مـي شـد          . . . . رسيدرسيدرسيدرسيد

        . . . . نگشوده بودنگشوده بودنگشوده بودنگشوده بود    و ادب در خودو ادب در خودو ادب در خودو ادب در خود    وستوني براي شعروستوني براي شعروستوني براي شعروستوني براي شعر
        

ارگان نشراتي اتحاديه ملي و دموكرتيك محصالن ارگان نشراتي اتحاديه ملي و دموكرتيك محصالن ارگان نشراتي اتحاديه ملي و دموكرتيك محصالن ارگان نشراتي اتحاديه ملي و دموكرتيك محصالن     :ا"@�,?<�ن T زا د 
در امريكـا انتشـار   در امريكـا انتشـار   در امريكـا انتشـار   در امريكـا انتشـار       ١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩و افغانهاي وطندوسـت در امريكـا بـار اول در سـال     و افغانهاي وطندوسـت در امريكـا بـار اول در سـال     و افغانهاي وطندوسـت در امريكـا بـار اول در سـال     و افغانهاي وطندوسـت در امريكـا بـار اول در سـال     

    يافت كه در پهلوي تحليل سياسي و مـبارزه فرهنگي عليه اشغالگران و رژيميافت كه در پهلوي تحليل سياسي و مـبارزه فرهنگي عليه اشغالگران و رژيميافت كه در پهلوي تحليل سياسي و مـبارزه فرهنگي عليه اشغالگران و رژيميافت كه در پهلوي تحليل سياسي و مـبارزه فرهنگي عليه اشغالگران و رژيم
خبـر هـاي كوتـاه از افغانسـتان در صـفحه      خبـر هـاي كوتـاه از افغانسـتان در صـفحه      خبـر هـاي كوتـاه از افغانسـتان در صـفحه      خبـر هـاي كوتـاه از افغانسـتان در صـفحه      كابل و يادداشتهاي سياسي و ارايه كابل و يادداشتهاي سياسي و ارايه كابل و يادداشتهاي سياسي و ارايه كابل و يادداشتهاي سياسي و ارايه 

        ::::چنين مي خوانيمچنين مي خوانيمچنين مي خوانيمچنين مي خوانيم» » » » دوبيتي هاي محليدوبيتي هاي محليدوبيتي هاي محليدوبيتي هاي محلي««««ادبيات آن زير عنوان ادبيات آن زير عنوان ادبيات آن زير عنوان ادبيات آن زير عنوان 
        بملــك مــا كنــون روس النــه كــردهبملــك مــا كنــون روس النــه كــردهبملــك مــا كنــون روس النــه كــردهبملــك مــا كنــون روس النــه كــرده

        ا ذوالنـه كـرده  ا ذوالنـه كـرده  ا ذوالنـه كـرده  ا ذوالنـه كـرده  ــــدسـت و پـاي مـ   دسـت و پـاي مـ   دسـت و پـاي مـ   دسـت و پـاي مـ   ه ه ه ه بببب
        

ــه    ــارت خراب ــو ك ــا روس بگ ــرو ب ــه   ب ــارت خراب ــو ك ــا روس بگ ــرو ب ــه   ب ــارت خراب ــو ك ــا روس بگ ــرو ب ــه   ب ــارت خراب ــو ك ــا روس بگ ــرو ب         ب
        ز مشــت مــا جوابــهز مشــت مــا جوابــهز مشــت مــا جوابــهز مشــت مــا جوابــه    چــو مشــتت راچــو مشــتت راچــو مشــتت راچــو مشــتت را

                

ــرد            ــا صــدا ك ــاي م ــر پ ــان زنجي ــرد   چن ــا صــدا ك ــاي م ــر پ ــان زنجي ــرد   چن ــا صــدا ك ــاي م ــر پ ــان زنجي ــرد   چن ــا صــدا ك ــاي م ــر پ ــان زنجي         چن
ــردي   ــه ك ــه يكســره ديوان ــه روس ــردي  ك ــه ك ــه يكســره ديوان ــه روس ــردي  ك ــه ك ــه يكســره ديوان ــه روس ــردي  ك ــه ك ــه يكســره ديوان ــه روس         ك

        
        مان كـردي كـه ملـك مـا گرفتـي     مان كـردي كـه ملـك مـا گرفتـي     مان كـردي كـه ملـك مـا گرفتـي     مان كـردي كـه ملـك مـا گرفتـي     گگگگ

        بــه ايــن آبيكــه تــو ميــري ســرابه     بــه ايــن آبيكــه تــو ميــري ســرابه     بــه ايــن آبيكــه تــو ميــري ســرابه     بــه ايــن آبيكــه تــو ميــري ســرابه     
››››٧٦٧٦٧٦٧٦‹‹‹‹        

                                                                
ــ!ب     ››››فازافازافازافازا‹‹‹‹ارگان مركزي فدراسيون محصالن و افغانها در خارج ارگان مركزي فدراسيون محصالن و افغانها در خارج ارگان مركزي فدراسيون محصالن و افغانها در خارج ارگان مركزي فدراسيون محصالن و افغانها در خارج     : ��م �*

صفحه با قطـع و صـحافت زيبـا    صفحه با قطـع و صـحافت زيبـا    صفحه با قطـع و صـحافت زيبـا    صفحه با قطـع و صـحافت زيبـا        ١٤١٤١٤١٤آلمان در آلمان در آلمان در آلمان در     در شهر آخندر شهر آخندر شهر آخندر شهر آخن› › › › ١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨١٩٧٨‹‹‹‹    ١٣٧٩١٣٧٩١٣٧٩١٣٧٩در سال در سال در سال در سال 
شـعار رزمـي   شـعار رزمـي   شـعار رزمـي   شـعار رزمـي   انتشار يافت و حاوي مطالب گوناگون سياسـي و گزارشـات خبـري و ا   انتشار يافت و حاوي مطالب گوناگون سياسـي و گزارشـات خبـري و ا   انتشار يافت و حاوي مطالب گوناگون سياسـي و گزارشـات خبـري و ا   انتشار يافت و حاوي مطالب گوناگون سياسـي و گزارشـات خبـري و ا   

دختران كـابل فرمــان  دختران كـابل فرمــان  دختران كـابل فرمــان  دختران كـابل فرمــان      حماسهحماسهحماسهحماسه««««اين نشريه ضمن موضوعات مختلف زير عنوان اين نشريه ضمن موضوعات مختلف زير عنوان اين نشريه ضمن موضوعات مختلف زير عنوان اين نشريه ضمن موضوعات مختلف زير عنوان     . . . . بودبودبودبود
از سوي ديگر با كشاندن يك عـده بـه   از سوي ديگر با كشاندن يك عـده بـه   از سوي ديگر با كشاندن يك عـده بـه   از سوي ديگر با كشاندن يك عـده بـه   « « « « : : : : ميگويد ميگويد ميگويد ميگويد » » » » جلب عسكري را بزمين كشيد جلب عسكري را بزمين كشيد جلب عسكري را بزمين كشيد جلب عسكري را بزمين كشيد 

و مجبور ساختن عده اي ديگـر بـه تـرك وطـن زمينـه بـي شـرافتي را بـه         و مجبور ساختن عده اي ديگـر بـه تـرك وطـن زمينـه بـي شـرافتي را بـه         و مجبور ساختن عده اي ديگـر بـه تـرك وطـن زمينـه بـي شـرافتي را بـه         و مجبور ساختن عده اي ديگـر بـه تـرك وطـن زمينـه بـي شـرافتي را بـه             قتل گاههاقتل گاههاقتل گاههاقتل گاهها
فراهم نموده تا خود و بـاداران  فراهم نموده تا خود و بـاداران  فراهم نموده تا خود و بـاداران  فراهم نموده تا خود و بـاداران      ،،،،نه نيستندنه نيستندنه نيستندنه نيستندنواميس خانواده هاي كه مردان شان در خانواميس خانواده هاي كه مردان شان در خانواميس خانواده هاي كه مردان شان در خانواميس خانواده هاي كه مردان شان در خا

در اين مظاهرات عـده  در اين مظاهرات عـده  در اين مظاهرات عـده  در اين مظاهرات عـده  . . . . . . . . . . . . . . . . روسي شان بشرف و عفت دختران و زنان تجاوز نمايندروسي شان بشرف و عفت دختران و زنان تجاوز نمايندروسي شان بشرف و عفت دختران و زنان تجاوز نمايندروسي شان بشرف و عفت دختران و زنان تجاوز نمايند
        ››››٧٧٧٧٧٧٧٧» ‹» ‹» ‹» ‹. . . . . . . . اي به شهادت رسيده و تعداد دستگير شدگان بي شمار بوده استاي به شهادت رسيده و تعداد دستگير شدگان بي شمار بوده استاي به شهادت رسيده و تعداد دستگير شدگان بي شمار بوده استاي به شهادت رسيده و تعداد دستگير شدگان بي شمار بوده است



٧٩٧٩٧٩٧٩  

 

        
پديـد  پديـد  پديـد  پديـد      ١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠نشريه جمعيت انقالبي زنان افغانستان در سال نشريه جمعيت انقالبي زنان افغانستان در سال نشريه جمعيت انقالبي زنان افغانستان در سال نشريه جمعيت انقالبي زنان افغانستان در سال     : �4�م زن

ه از مبارزه زنان افغانستان عليه اشغالگران روسي سخن كرده و ه از مبارزه زنان افغانستان عليه اشغالگران روسي سخن كرده و ه از مبارزه زنان افغانستان عليه اشغالگران روسي سخن كرده و ه از مبارزه زنان افغانستان عليه اشغالگران روسي سخن كرده و اين نشرياين نشرياين نشرياين نشري    . . . . آمدآمدآمدآمد
» » » » مقاومت زنمقاومت زنمقاومت زنمقاومت زن««««چنانچه زير عنوان چنانچه زير عنوان چنانچه زير عنوان چنانچه زير عنوان     حقوق زنان را نيز هدف خود قرار داده استحقوق زنان را نيز هدف خود قرار داده استحقوق زنان را نيز هدف خود قرار داده استحقوق زنان را نيز هدف خود قرار داده است

        ::::بزبان ساده و با اصطالحات عامه چنين ميگويد بزبان ساده و با اصطالحات عامه چنين ميگويد بزبان ساده و با اصطالحات عامه چنين ميگويد بزبان ساده و با اصطالحات عامه چنين ميگويد 
        من زنم، گوسفند پاي بسته نيستم، منمن زنم، گوسفند پاي بسته نيستم، منمن زنم، گوسفند پاي بسته نيستم، منمن زنم، گوسفند پاي بسته نيستم، من
        بس است زندگي درون كوره اي ستمبس است زندگي درون كوره اي ستمبس است زندگي درون كوره اي ستمبس است زندگي درون كوره اي ستم

        
        چــه كنمچــه كنمچــه كنمچــه كنممن عاشق ميهنم جان را من عاشق ميهنم جان را من عاشق ميهنم جان را من عاشق ميهنم جان را 

        گردشمن من به من جـهان را بخشدگردشمن من به من جـهان را بخشدگردشمن من به من جـهان را بخشدگردشمن من به من جـهان را بخشد
        

        به جنگ دشمنان پلنگ و شير گشته امبه جنگ دشمنان پلنگ و شير گشته امبه جنگ دشمنان پلنگ و شير گشته امبه جنگ دشمنان پلنگ و شير گشته ام        
        من ز خواب قرنها خموشي سير گشته اممن ز خواب قرنها خموشي سير گشته اممن ز خواب قرنها خموشي سير گشته اممن ز خواب قرنها خموشي سير گشته ام

        
        در راه وطن نام و نشان را چه كنمدر راه وطن نام و نشان را چه كنمدر راه وطن نام و نشان را چه كنمدر راه وطن نام و نشان را چه كنم
        بستانم از او وطن، جهان را چه كنمبستانم از او وطن، جهان را چه كنمبستانم از او وطن، جهان را چه كنمبستانم از او وطن، جهان را چه كنم

 › › › ›٧٨٧٨٧٨٧٨‹‹‹‹        
 d�در در در در     ١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠نشريه انجمن كمك به مهاجرين افغاني در سـال  نشريه انجمن كمك به مهاجرين افغاني در سـال  نشريه انجمن كمك به مهاجرين افغاني در سـال  نشريه انجمن كمك به مهاجرين افغاني در سـال   :"ـ!ه

و آلمـاني بـه نشـر    و آلمـاني بـه نشـر    و آلمـاني بـه نشـر    و آلمـاني بـه نشـر        پشـتو پشـتو پشـتو پشـتو     ،،،،اين مجله به سـه زبـان دري  اين مجله به سـه زبـان دري  اين مجله به سـه زبـان دري  اين مجله به سـه زبـان دري      . . . . ددددآلمان غرب پديد آمآلمان غرب پديد آمآلمان غرب پديد آمآلمان غرب پديد آم
امــداد بــه امــداد بــه امــداد بــه امــداد بــه     ،،،،فرهنــگ افغانســتانفرهنــگ افغانســتانفرهنــگ افغانســتانفرهنــگ افغانســتان    ،،،،ميرســد و مضــوعات ماننــد مقاومــت افغانســتانميرســد و مضــوعات ماننــد مقاومــت افغانســتانميرســد و مضــوعات ماننــد مقاومــت افغانســتانميرســد و مضــوعات ماننــد مقاومــت افغانســتان

نموده در بخش ادبيات نموده در بخش ادبيات نموده در بخش ادبيات نموده در بخش ادبيات     أأأأمهاجرين افغاني و دهها مطالب ديگر را در خود احتومهاجرين افغاني و دهها مطالب ديگر را در خود احتومهاجرين افغاني و دهها مطالب ديگر را در خود احتومهاجرين افغاني و دهها مطالب ديگر را در خود احتو
رزمي مقاومت افغانستان نيز فراورده هاي دارد قابل خواندن از اين مجله زيبا رزمي مقاومت افغانستان نيز فراورده هاي دارد قابل خواندن از اين مجله زيبا رزمي مقاومت افغانستان نيز فراورده هاي دارد قابل خواندن از اين مجله زيبا رزمي مقاومت افغانستان نيز فراورده هاي دارد قابل خواندن از اين مجله زيبا 

        . . . . و مصور از عنوان مرغان قفس سروده نسيم اسير چند بيت آنرا تقديم ميدارمو مصور از عنوان مرغان قفس سروده نسيم اسير چند بيت آنرا تقديم ميدارمو مصور از عنوان مرغان قفس سروده نسيم اسير چند بيت آنرا تقديم ميدارمو مصور از عنوان مرغان قفس سروده نسيم اسير چند بيت آنرا تقديم ميدارم
        

        تاده استتاده استتاده استتاده استــــــــت هوس افت هوس افت هوس افت هوس افــــــــكار و بار ملك در دسكار و بار ملك در دسكار و بار ملك در دسكار و بار ملك در دس
        هر چه مي بيني خراب و مندرس افتاده استهر چه مي بيني خراب و مندرس افتاده استهر چه مي بيني خراب و مندرس افتاده استهر چه مي بيني خراب و مندرس افتاده است

        لي لي لي لي ــــــــــــسته جاهسته جاهسته جاهسته جاهــــــــــــشرت را شكشرت را شكشرت را شكشرت را شكــــــــناي عناي عناي عناي عــــاي بسا مياي بسا مياي بسا مياي بسا مي
        اي بسا رندي كه در چنگ عسس افتاده استاي بسا رندي كه در چنگ عسس افتاده استاي بسا رندي كه در چنگ عسس افتاده استاي بسا رندي كه در چنگ عسس افتاده است
            ››››اسيراسيراسيراسير‹‹‹‹اال كن اال كن اال كن اال كن ناله را پر سوز تر از سينه بناله را پر سوز تر از سينه بناله را پر سوز تر از سينه بناله را پر سوز تر از سينه ب

        ياد مرغاني كه آنجا در قفس افتاده است ياد مرغاني كه آنجا در قفس افتاده است ياد مرغاني كه آنجا در قفس افتاده است ياد مرغاني كه آنجا در قفس افتاده است 
››››٧٩٧٩٧٩٧٩‹‹‹‹        



 ٨٠٨٠٨٠٨٠ 
 

از طــرف از طــرف از طــرف از طــرف     ١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠در ســال در ســال در ســال در ســال     ،،،،نشــريه انجمــن آزادي افغانســتان  نشــريه انجمــن آزادي افغانســتان  نشــريه انجمــن آزادي افغانســتان  نشــريه انجمــن آزادي افغانســتان      :Tزادي 
اين نشريه طبـق ادعـاي خـودش پـر     اين نشريه طبـق ادعـاي خـودش پـر     اين نشريه طبـق ادعـاي خـودش پـر     اين نشريه طبـق ادعـاي خـودش پـر         . . . . افغانهاي مهاجر در امريكا انتشار يافتافغانهاي مهاجر در امريكا انتشار يافتافغانهاي مهاجر در امريكا انتشار يافتافغانهاي مهاجر در امريكا انتشار يافت

پشتو و انگليسي پخش مي شـد  پشتو و انگليسي پخش مي شـد  پشتو و انگليسي پخش مي شـد  پشتو و انگليسي پخش مي شـد      ،،،،تيراژ ترين جريده است كه به سه زبان دريتيراژ ترين جريده است كه به سه زبان دريتيراژ ترين جريده است كه به سه زبان دريتيراژ ترين جريده است كه به سه زبان دري
ادبيات ادبيات ادبيات ادبيات     بيشتر اين جريده به زبان انگليسي بود و بر مسايل ادبي وبيشتر اين جريده به زبان انگليسي بود و بر مسايل ادبي وبيشتر اين جريده به زبان انگليسي بود و بر مسايل ادبي وبيشتر اين جريده به زبان انگليسي بود و بر مسايل ادبي وولي مطالب ولي مطالب ولي مطالب ولي مطالب 

        . . . . رزمي زياد توجه نشده استرزمي زياد توجه نشده استرزمي زياد توجه نشده استرزمي زياد توجه نشده است
        

    ،،،،نشريه مجاهدين مستضعفين افغانستان در خارج كشورنشريه مجاهدين مستضعفين افغانستان در خارج كشورنشريه مجاهدين مستضعفين افغانستان در خارج كشورنشريه مجاهدين مستضعفين افغانستان در خارج كشور    : �4�م Tزا دي
در آلمــان انتشار يافت و بــراي نشر وقت معين نداشـته اسـت   در آلمــان انتشار يافت و بــراي نشر وقت معين نداشـته اسـت   در آلمــان انتشار يافت و بــراي نشر وقت معين نداشـته اسـت   در آلمــان انتشار يافت و بــراي نشر وقت معين نداشـته اسـت       ١٣٦١١٣٦١١٣٦١١٣٦١در سال در سال در سال در سال 

الزم نشر مـي شـود نـه بـه صـورت      الزم نشر مـي شـود نـه بـه صـورت      الزم نشر مـي شـود نـه بـه صـورت      الزم نشر مـي شـود نـه بـه صـورت      پيام مبارز فقط در زمان پيام مبارز فقط در زمان پيام مبارز فقط در زمان پيام مبارز فقط در زمان « « « « : : : : چنانچه گويد چنانچه گويد چنانچه گويد چنانچه گويد 
زبان اين نشريه سراپا دري بود كه حد اكثر با آيات قرآ ني زبان اين نشريه سراپا دري بود كه حد اكثر با آيات قرآ ني زبان اين نشريه سراپا دري بود كه حد اكثر با آيات قرآ ني زبان اين نشريه سراپا دري بود كه حد اكثر با آيات قرآ ني » » » » . . . . . . . . . . . . زماني مرتبزماني مرتبزماني مرتبزماني مرتب

از لحاظ ادبيـات رزمـي اعـم از شـعر نـو و كهنـه و طنـز در        از لحاظ ادبيـات رزمـي اعـم از شـعر نـو و كهنـه و طنـز در        از لحاظ ادبيـات رزمـي اعـم از شـعر نـو و كهنـه و طنـز در        از لحاظ ادبيـات رزمـي اعـم از شـعر نـو و كهنـه و طنـز در            . . . . مزين شده استمزين شده استمزين شده استمزين شده است
        . . . . شماره هاي دست داشته من چيزي ديده نمي شودشماره هاي دست داشته من چيزي ديده نمي شودشماره هاي دست داشته من چيزي ديده نمي شودشماره هاي دست داشته من چيزي ديده نمي شود

  
در در در در     ر بريمن آلمانر بريمن آلمانر بريمن آلمانر بريمن آلماننشريه اتحاديه افغانها و محصالن افغاني شهنشريه اتحاديه افغانها و محصالن افغاني شهنشريه اتحاديه افغانها و محصالن افغاني شهنشريه اتحاديه افغانها و محصالن افغاني شه    :و�5ت 

پديد آمد و در باب ادبيات رزمي جسته هاي دارد كه چند بيتي از پديد آمد و در باب ادبيات رزمي جسته هاي دارد كه چند بيتي از پديد آمد و در باب ادبيات رزمي جسته هاي دارد كه چند بيتي از پديد آمد و در باب ادبيات رزمي جسته هاي دارد كه چند بيتي از     ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢سال سال سال سال 
        ››››٨١٨١٨١٨١‹‹‹‹    . . . . را پيشكش ميكنمرا پيشكش ميكنمرا پيشكش ميكنمرا پيشكش ميكنم    ››››خاطرات آلمانخاطرات آلمانخاطرات آلمانخاطرات آلمان‹ ‹ ‹ ‹ سروده آقاي مجروح زير عنوان سروده آقاي مجروح زير عنوان سروده آقاي مجروح زير عنوان سروده آقاي مجروح زير عنوان 

        وقت وداع دوست نه تنها گريسـتم وقت وداع دوست نه تنها گريسـتم وقت وداع دوست نه تنها گريسـتم وقت وداع دوست نه تنها گريسـتم 
        وقت سفر به تخت سليمان از آن دياروقت سفر به تخت سليمان از آن دياروقت سفر به تخت سليمان از آن دياروقت سفر به تخت سليمان از آن ديار

        يــاد آشــيان وطــن وقــت بامــداديــاد آشــيان وطــن وقــت بامــداديــاد آشــيان وطــن وقــت بامــداديــاد آشــيان وطــن وقــت بامــداد    دردردردر
        و آمد به خـاطرم و آمد به خـاطرم و آمد به خـاطرم و آمد به خـاطرم خونين كفن شهيد چخونين كفن شهيد چخونين كفن شهيد چخونين كفن شهيد چ

        

        هر وقت اشك ريزم و هرجا گريستمهر وقت اشك ريزم و هرجا گريستمهر وقت اشك ريزم و هرجا گريستمهر وقت اشك ريزم و هرجا گريستم        
        مثل گداي رانده ز در هـا گريسـتم  مثل گداي رانده ز در هـا گريسـتم  مثل گداي رانده ز در هـا گريسـتم  مثل گداي رانده ز در هـا گريسـتم  

        ستمستمستمستمــــمه هاي بلبـل شـيدا گريـ   مه هاي بلبـل شـيدا گريـ   مه هاي بلبـل شـيدا گريـ   مه هاي بلبـل شـيدا گريـ   ــــــــبا نغبا نغبا نغبا نغ
        را گريسـتم را گريسـتم را گريسـتم را گريسـتم ــــيش اللة صحـ يش اللة صحـ يش اللة صحـ يش اللة صحـ ــــدر باغ پدر باغ پدر باغ پدر باغ پ

        
 �eت ٣و���    ،،،،محل نشر آن معلوم نيستمحل نشر آن معلوم نيستمحل نشر آن معلوم نيستمحل نشر آن معلوم نيست    . . . . پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد    ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢در سال در سال در سال در سال     : 

راتي راتي راتي راتي مجلـه كـوچكي اسـت كـه وقـت معـين نشـ       مجلـه كـوچكي اسـت كـه وقـت معـين نشـ       مجلـه كـوچكي اسـت كـه وقـت معـين نشـ       مجلـه كـوچكي اسـت كـه وقـت معـين نشـ           . . . . شايد پاكستان يـا هنـد باشـد   شايد پاكستان يـا هنـد باشـد   شايد پاكستان يـا هنـد باشـد   شايد پاكستان يـا هنـد باشـد   
در بخش ادبيـات رزمـي بـه    در بخش ادبيـات رزمـي بـه    در بخش ادبيـات رزمـي بـه    در بخش ادبيـات رزمـي بـه        . . . . نداشت ولي جسته هايش غني از تحليل هاستنداشت ولي جسته هايش غني از تحليل هاستنداشت ولي جسته هايش غني از تحليل هاستنداشت ولي جسته هايش غني از تحليل هاست

        . . . . شعر نو و كهنه و داستانهاي رزمي نيز جا باز كرده استشعر نو و كهنه و داستانهاي رزمي نيز جا باز كرده استشعر نو و كهنه و داستانهاي رزمي نيز جا باز كرده استشعر نو و كهنه و داستانهاي رزمي نيز جا باز كرده است



٨١٨١٨١٨١  

 

        كجاست قبله منكجاست قبله منكجاست قبله منكجاست قبله من
        وطن بنام تووطن بنام تووطن بنام تووطن بنام تو

        اين نامه ميكنم آغازاين نامه ميكنم آغازاين نامه ميكنم آغازاين نامه ميكنم آغاز
        كه قلب زخمي تستكه قلب زخمي تستكه قلب زخمي تستكه قلب زخمي تست

        آبشار خونينيآبشار خونينيآبشار خونينيآبشار خونيني
        تو همچو آيت جاويدتو همچو آيت جاويدتو همچو آيت جاويدتو همچو آيت جاويد

        ،   ،   ،   ،   در هجوم صاعقهدر هجوم صاعقهدر هجوم صاعقهدر هجوم صاعقه
        ،،،،رررررگــبارگــبارگــبارگــبا

        مرگ و ويرانيمرگ و ويرانيمرگ و ويرانيمرگ و ويراني
        ده اي ستوارده اي ستوارده اي ستوارده اي ستوارستاستاستاستا

        نواي دلكش آزاديت شنيدم دوشنواي دلكش آزاديت شنيدم دوشنواي دلكش آزاديت شنيدم دوشنواي دلكش آزاديت شنيدم دوش
        به نغمه شبگيربه نغمه شبگيربه نغمه شبگيربه نغمه شبگير

        به شور و غلغله ميخواندبه شور و غلغله ميخواندبه شور و غلغله ميخواندبه شور و غلغله ميخواند
        ››››٨٢٨٢٨٢٨٢‹‹‹‹    !!!!مرغ آميني مرغ آميني مرغ آميني مرغ آميني 

        
ــه در       ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣در ســال در ســال در ســال در ســال     : ,�JJي ا"@�,?JJ<�ن  ــده موقوت ــك جري ــث ي ــه در   منحي ــده موقوت ــك جري ــث ي ــه در   منحي ــده موقوت ــك جري ــث ي ــه در   منحي ــده موقوت ــك جري ــث ي منحي

خارج كشور بدون ذكر محل پديد آمده و با انديشه چپ عليه تجاوز روسـيه  خارج كشور بدون ذكر محل پديد آمده و با انديشه چپ عليه تجاوز روسـيه  خارج كشور بدون ذكر محل پديد آمده و با انديشه چپ عليه تجاوز روسـيه  خارج كشور بدون ذكر محل پديد آمده و با انديشه چپ عليه تجاوز روسـيه  
يه را تحليل هاي سياسي و يه را تحليل هاي سياسي و يه را تحليل هاي سياسي و يه را تحليل هاي سياسي و موضوعات اين نشرموضوعات اين نشرموضوعات اين نشرموضوعات اين نشر    . . . . به افغانستان مبارزه مي كردبه افغانستان مبارزه مي كردبه افغانستان مبارزه مي كردبه افغانستان مبارزه مي كرد

        . . . . خبر ها تشكيل مي دادخبر ها تشكيل مي دادخبر ها تشكيل مي دادخبر ها تشكيل مي داد
        

 ���JJ, ن�>JJ?,�@"ارگــان مبــارزه بــراي اســتقالل و دموكراســي در     ارگــان مبــارزه بــراي اســتقالل و دموكراســي در     ارگــان مبــارزه بــراي اســتقالل و دموكراســي در     ارگــان مبــارزه بــراي اســتقالل و دموكراســي در         : ا
نشريه بر عالوه موضوعات نشريه بر عالوه موضوعات نشريه بر عالوه موضوعات نشريه بر عالوه موضوعات     . . . . در امريكا انتشار يافتدر امريكا انتشار يافتدر امريكا انتشار يافتدر امريكا انتشار يافت    ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤در سال در سال در سال در سال     ،،،،افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان

        . . . . آن را مي آورمآن را مي آورمآن را مي آورمآن را مي آورم    مملو از شعار هاست كه نمونهمملو از شعار هاست كه نمونهمملو از شعار هاست كه نمونهمملو از شعار هاست كه نمونه    ،،،،گوناگون سياسيگوناگون سياسيگوناگون سياسيگوناگون سياسي
        »»»»ب دموكراتيك حل مي كندب دموكراتيك حل مي كندب دموكراتيك حل مي كندب دموكراتيك حل مي كندمسله افغانستان را انقالمسله افغانستان را انقالمسله افغانستان را انقالمسله افغانستان را انقال««««
        »»»»بسوي وحدت اصولي و تشكيل حزب انقالبيبسوي وحدت اصولي و تشكيل حزب انقالبيبسوي وحدت اصولي و تشكيل حزب انقالبيبسوي وحدت اصولي و تشكيل حزب انقالبي««««



 ٨٢٨٢٨٢٨٢ 
 

        »»»»تسليم طلبي طبقاتي به تسليم طلبي ملي مي انجامد تسليم طلبي طبقاتي به تسليم طلبي ملي مي انجامد تسليم طلبي طبقاتي به تسليم طلبي ملي مي انجامد تسليم طلبي طبقاتي به تسليم طلبي ملي مي انجامد ««««
        »»»»آزاد و آبادآزاد و آبادآزاد و آبادآزاد و آباد    ،،،،يك افغانستان مستقل دموكراتيك افغانستان مستقل دموكراتيك افغانستان مستقل دموكراتيك افغانستان مستقل دموكرات    ،،،،نه روسيه نه امريكا نه چيننه روسيه نه امريكا نه چيننه روسيه نه امريكا نه چيننه روسيه نه امريكا نه چين««««
        » » » » سر نگون باد پرچم كذائي امپرياليست هاي روس در افغانستانسر نگون باد پرچم كذائي امپرياليست هاي روس در افغانستانسر نگون باد پرچم كذائي امپرياليست هاي روس در افغانستانسر نگون باد پرچم كذائي امپرياليست هاي روس در افغانستان««««

                                                                                            ››››٨٣٨٣٨٣٨٣‹‹‹‹                                                                    
بـه نشـرات   بـه نشـرات   بـه نشـرات   بـه نشـرات       ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣ارگان نشراتي افغـان ليـگ در سـال    ارگان نشراتي افغـان ليـگ در سـال    ارگان نشراتي افغـان ليـگ در سـال    ارگان نشراتي افغـان ليـگ در سـال        ::::نداي استقالل نداي استقالل نداي استقالل نداي استقالل 

اين نشريه كه در شهر هسن آلمان از طرف جوانهاي مذهب تشيع اين نشريه كه در شهر هسن آلمان از طرف جوانهاي مذهب تشيع اين نشريه كه در شهر هسن آلمان از طرف جوانهاي مذهب تشيع اين نشريه كه در شهر هسن آلمان از طرف جوانهاي مذهب تشيع     . . . . آغاز نمودآغاز نمودآغاز نمودآغاز نمود
به هر دو زبان دري و پشتو ارج نهـاده و در مبـارزات ضـد    به هر دو زبان دري و پشتو ارج نهـاده و در مبـارزات ضـد    به هر دو زبان دري و پشتو ارج نهـاده و در مبـارزات ضـد    به هر دو زبان دري و پشتو ارج نهـاده و در مبـارزات ضـد        ،،،،پخش مي گرديدپخش مي گرديدپخش مي گرديدپخش مي گرديد

    . . . . سخن مي راندسخن مي راندسخن مي راندسخن مي راند    يل مذهبييل مذهبييل مذهبييل مذهبيروسيه و رژيم كابل هم از مسايل ملي و هم از مساروسيه و رژيم كابل هم از مسايل ملي و هم از مساروسيه و رژيم كابل هم از مسايل ملي و هم از مساروسيه و رژيم كابل هم از مسايل ملي و هم از مسا
جنـگ آوران  جنـگ آوران  جنـگ آوران  جنـگ آوران  « « « « در بخش ادبيات رزمي يـك پارچـه شـعر نـو را تحـت عنـوان       در بخش ادبيات رزمي يـك پارچـه شـعر نـو را تحـت عنـوان       در بخش ادبيات رزمي يـك پارچـه شـعر نـو را تحـت عنـوان       در بخش ادبيات رزمي يـك پارچـه شـعر نـو را تحـت عنـوان       

        . . . . نشر نموده بود كه پاره از آن را نمونه مي دهمنشر نموده بود كه پاره از آن را نمونه مي دهمنشر نموده بود كه پاره از آن را نمونه مي دهمنشر نموده بود كه پاره از آن را نمونه مي دهم» » » » گجگين گجگين گجگين گجگين 
        هر نفس فرياد مرگي بر در و ديوارهر نفس فرياد مرگي بر در و ديوارهر نفس فرياد مرگي بر در و ديوارهر نفس فرياد مرگي بر در و ديوار

        گويي زنگ خونيني بر آتش سخت مي تابيدگويي زنگ خونيني بر آتش سخت مي تابيدگويي زنگ خونيني بر آتش سخت مي تابيدگويي زنگ خونيني بر آتش سخت مي تابيد
        و آنگاه بر شمال سرد كوهستان وو آنگاه بر شمال سرد كوهستان وو آنگاه بر شمال سرد كوهستان وو آنگاه بر شمال سرد كوهستان و

        كاركاركاركارفرزندان رنج و سنگر پيفرزندان رنج و سنگر پيفرزندان رنج و سنگر پيفرزندان رنج و سنگر پي
        نغمه هاي سرد و عطر آگين شبنغمه هاي سرد و عطر آگين شبنغمه هاي سرد و عطر آگين شبنغمه هاي سرد و عطر آگين شب

        ››››٨٤٨٤٨٤٨٤‹‹‹‹. . . .. . . .. . . .. . . .بر كوچه غمنام دل پرواز بر ميداشتبر كوچه غمنام دل پرواز بر ميداشتبر كوچه غمنام دل پرواز بر ميداشتبر كوچه غمنام دل پرواز بر ميداشت
        

ــك        ››››آزاديآزاديآزاديآزادي‹ ‹ ‹ ‹     : Eـ�7YاآJJـ� ــي و دموكراتي ــازمان مل ــزي س ــريه مرك ــك    نش ــي و دموكراتي ــازمان مل ــزي س ــريه مرك ــك    نش ــي و دموكراتي ــازمان مل ــزي س ــريه مرك ــك    نش ــي و دموكراتي ــازمان مل ــزي س ــريه مرك نش
اين نشريه بر گوشه هاي اين نشريه بر گوشه هاي اين نشريه بر گوشه هاي اين نشريه بر گوشه هاي     . . . . در آلمان بوجود آمددر آلمان بوجود آمددر آلمان بوجود آمددر آلمان بوجود آمد    ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤آوارگان افغاني در سال آوارگان افغاني در سال آوارگان افغاني در سال آوارگان افغاني در سال 

را فرامـوش  را فرامـوش  را فرامـوش  را فرامـوش      زندگي آوارگان روشني مي انداخت و هم ساير مطالب مبـارزاتي زندگي آوارگان روشني مي انداخت و هم ساير مطالب مبـارزاتي زندگي آوارگان روشني مي انداخت و هم ساير مطالب مبـارزاتي زندگي آوارگان روشني مي انداخت و هم ساير مطالب مبـارزاتي 
        : : : : نكرده در بخش ادبيات دري و پشتو نيز جسته هاي داشته است مثالَ نكرده در بخش ادبيات دري و پشتو نيز جسته هاي داشته است مثالَ نكرده در بخش ادبيات دري و پشتو نيز جسته هاي داشته است مثالَ نكرده در بخش ادبيات دري و پشتو نيز جسته هاي داشته است مثالَ 

        
  ��Aت
        در معبر سكوتدر معبر سكوتدر معبر سكوتدر معبر سكوت

        ياراي باز بر سر ماندنم نماندياراي باز بر سر ماندنم نماندياراي باز بر سر ماندنم نماندياراي باز بر سر ماندنم نماند



٨٣٨٣٨٣٨٣  

 

        !!!!بگذار اي عزيز بگذار اي عزيز بگذار اي عزيز بگذار اي عزيز 
        هر چند خسته امهر چند خسته امهر چند خسته امهر چند خسته ام

        قلب شكسته امقلب شكسته امقلب شكسته امقلب شكسته ام
        فرياد خونفرياد خونفرياد خونفرياد خون
        فرياد دردفرياد دردفرياد دردفرياد درد

        ››››٨٥٨٥٨٥٨٥‹ ‹ ‹ ‹ شود شود شود شود     بر سر هر با م و د ربر سر هر با م و د ربر سر هر با م و د ربر سر هر با م و د ر
        

مد و ميگويد مسـتقل اسـت   مد و ميگويد مسـتقل اسـت   مد و ميگويد مسـتقل اسـت   مد و ميگويد مسـتقل اسـت   پديد آپديد آپديد آپديد آ    ١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥در سال در سال در سال در سال     : 8ــ�7 در P )�5E-�د
اين مجله كه با قطـع و صـحافت خـوب    اين مجله كه با قطـع و صـحافت خـوب    اين مجله كه با قطـع و صـحافت خـوب    اين مجله كه با قطـع و صـحافت خـوب        . . . . و به هيچ حزب و گروهي بستگي نداردو به هيچ حزب و گروهي بستگي نداردو به هيچ حزب و گروهي بستگي نداردو به هيچ حزب و گروهي بستگي ندارد

مـثالَ مقاومـت   مـثالَ مقاومـت   مـثالَ مقاومـت   مـثالَ مقاومـت       ،،،،به زبان دري پخش مي شد مطالب گوناگوني را در خود گنجانيدهبه زبان دري پخش مي شد مطالب گوناگوني را در خود گنجانيدهبه زبان دري پخش مي شد مطالب گوناگوني را در خود گنجانيدهبه زبان دري پخش مي شد مطالب گوناگوني را در خود گنجانيده
در در در در     . . . . سياسي و جهادي و غيرهسياسي و جهادي و غيرهسياسي و جهادي و غيرهسياسي و جهادي و غيره    ،،،،مصاحبه با شخصيت هاي مليمصاحبه با شخصيت هاي مليمصاحبه با شخصيت هاي مليمصاحبه با شخصيت هاي ملي    ،،،،مقاالتمقاالتمقاالتمقاالت    ،،،،افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان

رجب خان و رجب خان و رجب خان و رجب خان و « « « « شده ولي طنز گونه اي از زبان شده ولي طنز گونه اي از زبان شده ولي طنز گونه اي از زبان شده ولي طنز گونه اي از زبان     اين مجله اشعار رزمي كمتر چاپاين مجله اشعار رزمي كمتر چاپاين مجله اشعار رزمي كمتر چاپاين مجله اشعار رزمي كمتر چاپ
        . . . . نشر گرديده كه نوعي از سياست و فلكلور عامه مي باشدنشر گرديده كه نوعي از سياست و فلكلور عامه مي باشدنشر گرديده كه نوعي از سياست و فلكلور عامه مي باشدنشر گرديده كه نوعي از سياست و فلكلور عامه مي باشد»»»»عجب خان عجب خان عجب خان عجب خان 

        
در فضـاي مطبوعـات ملـي گرايـان هويـدا      در فضـاي مطبوعـات ملـي گرايـان هويـدا      در فضـاي مطبوعـات ملـي گرايـان هويـدا      در فضـاي مطبوعـات ملـي گرايـان هويـدا          ١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥در سا ل در سا ل در سا ل در سا ل     : ,� ,��ـ�

ني نامه كه با قطع و صحافت خوب به نشر مي رسيد ايـن بيـت مشـهور    ني نامه كه با قطع و صحافت خوب به نشر مي رسيد ايـن بيـت مشـهور    ني نامه كه با قطع و صحافت خوب به نشر مي رسيد ايـن بيـت مشـهور    ني نامه كه با قطع و صحافت خوب به نشر مي رسيد ايـن بيـت مشـهور        . . . . شدشدشدشد
        : : : : ده بود ده بود ده بود ده بود مولوي را در زير عنوان خود گنجانيمولوي را در زير عنوان خود گنجانيمولوي را در زير عنوان خود گنجانيمولوي را در زير عنوان خود گنجاني

        چون حكايت مي كندچون حكايت مي كندچون حكايت مي كندچون حكايت مي كند    بشنو از نيبشنو از نيبشنو از نيبشنو از ني
        وز جدا ئي ها شكايت مي كندوز جدا ئي ها شكايت مي كندوز جدا ئي ها شكايت مي كندوز جدا ئي ها شكايت مي كند

تـاريخي و بعضـي پـژوهش هـــاي     تـاريخي و بعضـي پـژوهش هـــاي     تـاريخي و بعضـي پـژوهش هـــاي     تـاريخي و بعضـي پـژوهش هـــاي         ،،،،ني نامه بيـانگر انتقـاد هـاي علمـي    ني نامه بيـانگر انتقـاد هـاي علمـي    ني نامه بيـانگر انتقـاد هـاي علمـي    ني نامه بيـانگر انتقـاد هـاي علمـي    
كه كه كه كه     ،،،،دكتور صاعد بوددكتور صاعد بوددكتور صاعد بوددكتور صاعد بود    ةةةةنوشتنوشتنوشتنوشت» » » » از سكوت تا فاجعه از سكوت تا فاجعه از سكوت تا فاجعه از سكوت تا فاجعه « « « « اجتماعي و سياسي چون اجتماعي و سياسي چون اجتماعي و سياسي چون اجتماعي و سياسي چون 

تر تر تر تر اين مجله بيشاين مجله بيشاين مجله بيشاين مجله بيش    . . . . نتوانست ادامه بدهد و بعد از نشر چند شماره متوقف گرديدنتوانست ادامه بدهد و بعد از نشر چند شماره متوقف گرديدنتوانست ادامه بدهد و بعد از نشر چند شماره متوقف گرديدنتوانست ادامه بدهد و بعد از نشر چند شماره متوقف گرديد
به زبان دري پخش مي شد و گاهي به نشر اشعار رزمـي نيـز پرداختـه كـه از     به زبان دري پخش مي شد و گاهي به نشر اشعار رزمـي نيـز پرداختـه كـه از     به زبان دري پخش مي شد و گاهي به نشر اشعار رزمـي نيـز پرداختـه كـه از     به زبان دري پخش مي شد و گاهي به نشر اشعار رزمـي نيـز پرداختـه كـه از     

        . . . . سروده استاد زهما مثال مي آورمسروده استاد زهما مثال مي آورمسروده استاد زهما مثال مي آورمسروده استاد زهما مثال مي آورم



 ٨٤٨٤٨٤٨٤ 
 

    



٨٥٨٥٨٥٨٥  

 

  �� �6�4از L9�وز
        به هر طرف نگرم درد و رنج و عصيانستبه هر طرف نگرم درد و رنج و عصيانستبه هر طرف نگرم درد و رنج و عصيانستبه هر طرف نگرم درد و رنج و عصيانست

        بــه روستا خبر از گرد پاي گـردان استبــه روستا خبر از گرد پاي گـردان استبــه روستا خبر از گرد پاي گـردان استبــه روستا خبر از گرد پاي گـردان است
        شامشامشامشامبه پيشواز تجاوز گــران خون آبه پيشواز تجاوز گــران خون آبه پيشواز تجاوز گــران خون آبه پيشواز تجاوز گــران خون آ

        تتتتسنان و خنجر مـردم چو مهر رخشا ن اسسنان و خنجر مـردم چو مهر رخشا ن اسسنان و خنجر مـردم چو مهر رخشا ن اسسنان و خنجر مـردم چو مهر رخشا ن اس
        فشرده سخن اينست كاندرين پيكارفشرده سخن اينست كاندرين پيكارفشرده سخن اينست كاندرين پيكارفشرده سخن اينست كاندرين پيكار

        ››››٨٦٨٦٨٦٨٦‹‹‹‹    درفش حــق بكف مـا چــو تيغ بــرانستدرفش حــق بكف مـا چــو تيغ بــرانستدرفش حــق بكف مـا چــو تيغ بــرانستدرفش حــق بكف مـا چــو تيغ بــرانست
                                                            

حزب و گروه در حزب و گروه در حزب و گروه در حزب و گروه در     بدون وابستگي به كــدامبدون وابستگي به كــدامبدون وابستگي به كــدامبدون وابستگي به كــدام    :ا"@�,?<�ن در �FT�� �����J�ت  
اين مجله به مديريت آقاي مجيد ملك در هـر مـاه يكبـار    اين مجله به مديريت آقاي مجيد ملك در هـر مـاه يكبـار    اين مجله به مديريت آقاي مجيد ملك در هـر مـاه يكبـار    اين مجله به مديريت آقاي مجيد ملك در هـر مـاه يكبـار        . . . . انتشار يافتانتشار يافتانتشار يافتانتشار يافت    ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤سال سال سال سال 

اطالعـاتي و گـزارش هـا و مصـاحبه بـا      اطالعـاتي و گـزارش هـا و مصـاحبه بـا      اطالعـاتي و گـزارش هـا و مصـاحبه بـا      اطالعـاتي و گـزارش هـا و مصـاحبه بـا          بـري بـري بـري بـري نشر ميشد و مطالب آ ن جنبه هـاي خ نشر ميشد و مطالب آ ن جنبه هـاي خ نشر ميشد و مطالب آ ن جنبه هـاي خ نشر ميشد و مطالب آ ن جنبه هـاي خ 
در بخش ادبيات رزمي زياد چيز در اين مجله در بخش ادبيات رزمي زياد چيز در اين مجله در بخش ادبيات رزمي زياد چيز در اين مجله در بخش ادبيات رزمي زياد چيز در اين مجله . . . . شخصيت هاي ملي و اسالمي داشتشخصيت هاي ملي و اسالمي داشتشخصيت هاي ملي و اسالمي داشتشخصيت هاي ملي و اسالمي داشت

        . . . . به چشم نمي خوردبه چشم نمي خوردبه چشم نمي خوردبه چشم نمي خورد
        

 C�M ـ� خM:    ››››به فعاليـت نشـراتي خـود    به فعاليـت نشـراتي خـود    به فعاليـت نشـراتي خـود    به فعاليـت نشـراتي خـود        ١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥در سال در سال در سال در سال     ››››نامه سرگشادهنامه سرگشادهنامه سرگشادهنامه سرگشاده
روي روي روي روي     ،،،،ايـن نشـريه كوچـك بـه زبانهـاي دري و پشـتو و انگليسـي       ايـن نشـريه كوچـك بـه زبانهـاي دري و پشـتو و انگليسـي       ايـن نشـريه كوچـك بـه زبانهـاي دري و پشـتو و انگليسـي       ايـن نشـريه كوچـك بـه زبانهـاي دري و پشـتو و انگليسـي           . . . . آغاز نمودآغاز نمودآغاز نمودآغاز نمود
و و و و     چيده افغانستان كار كرده و بعد از پخش چند شماره متوقف گرديدچيده افغانستان كار كرده و بعد از پخش چند شماره متوقف گرديدچيده افغانستان كار كرده و بعد از پخش چند شماره متوقف گرديدچيده افغانستان كار كرده و بعد از پخش چند شماره متوقف گرديدمسايل پيمسايل پيمسايل پيمسايل پي

مصـالح  مصـالح  مصـالح  مصـالح      ،،،،با شعار مدافع وحـدت ملـي  با شعار مدافع وحـدت ملـي  با شعار مدافع وحـدت ملـي  با شعار مدافع وحـدت ملـي  » » » » رستاخيز رستاخيز رستاخيز رستاخيز « « « « به جاي آن مجله كوچك به جاي آن مجله كوچك به جاي آن مجله كوچك به جاي آن مجله كوچك 
با كوشش آقاي عزيز نعيم به با كوشش آقاي عزيز نعيم به با كوشش آقاي عزيز نعيم به با كوشش آقاي عزيز نعيم به     ١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦عليا و منادي رستاخيز افغانستان در سال عليا و منادي رستاخيز افغانستان در سال عليا و منادي رستاخيز افغانستان در سال عليا و منادي رستاخيز افغانستان در سال 

        . . . . گرددگرددگرددگردداز نامه سرباز نقل مي از نامه سرباز نقل مي از نامه سرباز نقل مي از نامه سرباز نقل مي     ››››نيستاننيستاننيستاننيستان‹‹‹‹پاره اي از شعر پاره اي از شعر پاره اي از شعر پاره اي از شعر     . . . . فعاليت آغاز نمودفعاليت آغاز نمودفعاليت آغاز نمودفعاليت آغاز نمود
                                

  و�2 ىا
        اي وطن خواهم كه باز آئينه بندان بينمت اي وطن خواهم كه باز آئينه بندان بينمت اي وطن خواهم كه باز آئينه بندان بينمت اي وطن خواهم كه باز آئينه بندان بينمت 

        باز از انـوار آزادي چراغـان بينمتباز از انـوار آزادي چراغـان بينمتباز از انـوار آزادي چراغـان بينمتباز از انـوار آزادي چراغـان بينمت
        آنچنان طوفان نمائي در فضاي دشمنا نآنچنان طوفان نمائي در فضاي دشمنا نآنچنان طوفان نمائي در فضاي دشمنا نآنچنان طوفان نمائي در فضاي دشمنا ن
        ››››٨٧٨٧٨٧٨٧‹‹‹‹موج خيزان تيغ بران تير پيكان بينمت موج خيزان تيغ بران تير پيكان بينمت موج خيزان تيغ بران تير پيكان بينمت موج خيزان تيغ بران تير پيكان بينمت 



 ٨٦٨٦٨٦٨٦ 
 

    . . . . در امريكا پديد آمددر امريكا پديد آمددر امريكا پديد آمددر امريكا پديد آمد    ١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧ماهنامه مركز افغانان در سال ماهنامه مركز افغانان در سال ماهنامه مركز افغانان در سال ماهنامه مركز افغانان در سال     : �� نE!ا
ليت محمد قوي كوشان بيشتر به زبـان دري و بـا   ليت محمد قوي كوشان بيشتر به زبـان دري و بـا   ليت محمد قوي كوشان بيشتر به زبـان دري و بـا   ليت محمد قوي كوشان بيشتر به زبـان دري و بـا   اين نشريه به كوشش و مسؤاين نشريه به كوشش و مسؤاين نشريه به كوشش و مسؤاين نشريه به كوشش و مسؤ

        . . . . چند مطلبي به زبان انگليسي بيرون مي زدچند مطلبي به زبان انگليسي بيرون مي زدچند مطلبي به زبان انگليسي بيرون مي زدچند مطلبي به زبان انگليسي بيرون مي زد
    ،،،،در ايــن مجلــه خــوش قطــع و صــحافت موضــوعات مختلــف انتقــادي  در ايــن مجلــه خــوش قطــع و صــحافت موضــوعات مختلــف انتقــادي  در ايــن مجلــه خــوش قطــع و صــحافت موضــوعات مختلــف انتقــادي  در ايــن مجلــه خــوش قطــع و صــحافت موضــوعات مختلــف انتقــادي  

» » » » ياداشت ها و بر داشت هاياداشت ها و بر داشت هاياداشت ها و بر داشت هاياداشت ها و بر داشت ها««««كه من از عنوان كه من از عنوان كه من از عنوان كه من از عنوان     توضيحي و علمي به نشر رسيدهتوضيحي و علمي به نشر رسيدهتوضيحي و علمي به نشر رسيدهتوضيحي و علمي به نشر رسيده
ده و خـوب  ده و خـوب  ده و خـوب  ده و خـوب  نوشته داكتر رضوي غزنوي چند جمله آنرا به حيث نمونه نثر سـا نوشته داكتر رضوي غزنوي چند جمله آنرا به حيث نمونه نثر سـا نوشته داكتر رضوي غزنوي چند جمله آنرا به حيث نمونه نثر سـا نوشته داكتر رضوي غزنوي چند جمله آنرا به حيث نمونه نثر سـا 

        ::::مياورممياورممياورممياورم
در اين سالها هر جا چند افغاني جمـع شـوند سـخن از افغانسـتان بـه      در اين سالها هر جا چند افغاني جمـع شـوند سـخن از افغانسـتان بـه      در اين سالها هر جا چند افغاني جمـع شـوند سـخن از افغانسـتان بـه      در اين سالها هر جا چند افغاني جمـع شـوند سـخن از افغانسـتان بـه      ««««

سخن سخن سخن سخن     . . . . آن روز نيز مجمعي داغ و تب آلودي بودآن روز نيز مجمعي داغ و تب آلودي بودآن روز نيز مجمعي داغ و تب آلودي بودآن روز نيز مجمعي داغ و تب آلودي بود. . . . ميان مي آيد و از آينده آنانميان مي آيد و از آينده آنانميان مي آيد و از آينده آنانميان مي آيد و از آينده آنان
ازهر دري سخن مي ازهر دري سخن مي ازهر دري سخن مي ازهر دري سخن مي     . . . . ها آتشين از لب ها بر مي خاست و بر دلها مي نشستها آتشين از لب ها بر مي خاست و بر دلها مي نشستها آتشين از لب ها بر مي خاست و بر دلها مي نشستها آتشين از لب ها بر مي خاست و بر دلها مي نشست

شوراي شوراي شوراي شوراي « « « « بنياد بر گزيده بنياد بر گزيده بنياد بر گزيده بنياد بر گزيده     رفت تا به تنظيم هاي جهادي و به حكومت موقت ورفت تا به تنظيم هاي جهادي و به حكومت موقت ورفت تا به تنظيم هاي جهادي و به حكومت موقت ورفت تا به تنظيم هاي جهادي و به حكومت موقت و
            ››››٨٨٨٨٨٨٨٨»‹»‹»‹»‹. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .مجاهدين افغانستان در پاكستان رسيدمجاهدين افغانستان در پاكستان رسيدمجاهدين افغانستان در پاكستان رسيدمجاهدين افغانستان در پاكستان رسيد» » » » مشورتيمشورتيمشورتيمشورتي
        

    ››››كانـادا كانـادا كانـادا كانـادا ‹ ‹ ‹ ‹ ارگان نشراتي اتحاديه افغانهاي مقـيم انتريـو   ارگان نشراتي اتحاديه افغانهاي مقـيم انتريـو   ارگان نشراتي اتحاديه افغانهاي مقـيم انتريـو   ارگان نشراتي اتحاديه افغانهاي مقـيم انتريـو       : ,5اي �-�Pـ!
اين نشريه در شانزده صـفحه موضـوعات   اين نشريه در شانزده صـفحه موضـوعات   اين نشريه در شانزده صـفحه موضـوعات   اين نشريه در شانزده صـفحه موضـوعات       . . . . شروع به كار نمودشروع به كار نمودشروع به كار نمودشروع به كار نمود    ١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧در سال در سال در سال در سال 

و هم يكي از و هم يكي از و هم يكي از و هم يكي از     ر خود گنجانيدهر خود گنجانيدهر خود گنجانيدهر خود گنجانيدهگونه گونه مقاومت و تربيت اطفال و جوانان را دگونه گونه مقاومت و تربيت اطفال و جوانان را دگونه گونه مقاومت و تربيت اطفال و جوانان را دگونه گونه مقاومت و تربيت اطفال و جوانان را د
    . . . . نشريه هاي است كه اعالنات تجارتي افغانهاي مهاجر را نيز بچاپ مي رساندنشريه هاي است كه اعالنات تجارتي افغانهاي مهاجر را نيز بچاپ مي رساندنشريه هاي است كه اعالنات تجارتي افغانهاي مهاجر را نيز بچاپ مي رساندنشريه هاي است كه اعالنات تجارتي افغانهاي مهاجر را نيز بچاپ مي رساند

اين نشريه به هر دو زبان دري و پشـتو نشـر مـي گرديـد و از مسـايل ادبـي و       اين نشريه به هر دو زبان دري و پشـتو نشـر مـي گرديـد و از مسـايل ادبـي و       اين نشريه به هر دو زبان دري و پشـتو نشـر مـي گرديـد و از مسـايل ادبـي و       اين نشريه به هر دو زبان دري و پشـتو نشـر مـي گرديـد و از مسـايل ادبـي و       
        . . . . رزمي چيزي در آن به چشم نمي خوردرزمي چيزي در آن به چشم نمي خوردرزمي چيزي در آن به چشم نمي خوردرزمي چيزي در آن به چشم نمي خورد

        
يد يد يد يد محترم دكتور سمحترم دكتور سمحترم دكتور سمحترم دكتور س    اين مجله به كوشش و مسؤليتاين مجله به كوشش و مسؤليتاين مجله به كوشش و مسؤليتاين مجله به كوشش و مسؤليت    : �FT�� ا"@�,?<� ن

در سـال  در سـال  در سـال  در سـال      ،،،،سابق استاد فاكولته ادبيات و علوم بشري كابـل سابق استاد فاكولته ادبيات و علوم بشري كابـل سابق استاد فاكولته ادبيات و علوم بشري كابـل سابق استاد فاكولته ادبيات و علوم بشري كابـل     ،،،،خليل اهللا هاشميانخليل اهللا هاشميانخليل اهللا هاشميانخليل اهللا هاشميان
گـاهي  گـاهي  گـاهي  گـاهي  ((((صفحه يـي صفحه يـي صفحه يـي صفحه يـي     ١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠در اين مجله در اين مجله در اين مجله در اين مجله     . . . . به فعاليت مطبوعاتي آغاز نمودبه فعاليت مطبوعاتي آغاز نمودبه فعاليت مطبوعاتي آغاز نمودبه فعاليت مطبوعاتي آغاز نمود    ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨

بيشتر مطالب آن به دري و كمتر به پشتو و هم چند صفحه بيشتر مطالب آن به دري و كمتر به پشتو و هم چند صفحه بيشتر مطالب آن به دري و كمتر به پشتو و هم چند صفحه بيشتر مطالب آن به دري و كمتر به پشتو و هم چند صفحه     ،،،،))))كم و گاهي بيشكم و گاهي بيشكم و گاهي بيشكم و گاهي بيش
خود در آن مطلبي خود در آن مطلبي خود در آن مطلبي خود در آن مطلبي     و هر خواننده مطابق ذوقو هر خواننده مطابق ذوقو هر خواننده مطابق ذوقو هر خواننده مطابق ذوق    به زبان انگليسي نشر مي گرديدبه زبان انگليسي نشر مي گرديدبه زبان انگليسي نشر مي گرديدبه زبان انگليسي نشر مي گرديد



٨٧٨٧٨٧٨٧  

 

از لحـاظ مسـايل   از لحـاظ مسـايل   از لحـاظ مسـايل   از لحـاظ مسـايل       اين نشريه كه در هـر دو مـاه اشـاعه مـي گرديـد     اين نشريه كه در هـر دو مـاه اشـاعه مـي گرديـد     اين نشريه كه در هـر دو مـاه اشـاعه مـي گرديـد     اين نشريه كه در هـر دو مـاه اشـاعه مـي گرديـد         . . . . مي يافتمي يافتمي يافتمي يافت
آنچـه در ديگـر هـا    آنچـه در ديگـر هـا    آنچـه در ديگـر هـا    آنچـه در ديگـر هـا        . . . . افغانستان و انتقاد ها تا حدودي زياد غناي كافي داشتافغانستان و انتقاد ها تا حدودي زياد غناي كافي داشتافغانستان و انتقاد ها تا حدودي زياد غناي كافي داشتافغانستان و انتقاد ها تا حدودي زياد غناي كافي داشت

    ،،،،زبـان و ادبيـات  زبـان و ادبيـات  زبـان و ادبيـات  زبـان و ادبيـات      نبود و در اين مجله هسـت همانـا بخـش هـاي آرشـيف ملـي      نبود و در اين مجله هسـت همانـا بخـش هـاي آرشـيف ملـي      نبود و در اين مجله هسـت همانـا بخـش هـاي آرشـيف ملـي      نبود و در اين مجله هسـت همانـا بخـش هـاي آرشـيف ملـي      
        . . . . ي و ادبي استي و ادبي استي و ادبي استي و ادبي استمشاعره ها و نقد هاي شعرمشاعره ها و نقد هاي شعرمشاعره ها و نقد هاي شعرمشاعره ها و نقد هاي شعر    ،،،،مسايل بين االفغانيمسايل بين االفغانيمسايل بين االفغانيمسايل بين االفغاني

آزادي نظـر و دموكراسـي را از طريـق    آزادي نظـر و دموكراسـي را از طريـق    آزادي نظـر و دموكراسـي را از طريـق    آزادي نظـر و دموكراسـي را از طريـق        ،،،،اين مجله در چارچوب اسـالم اين مجله در چارچوب اسـالم اين مجله در چارچوب اسـالم اين مجله در چارچوب اسـالم 
تدوير لويه جرگه عنعنوي تبليغ مي نمود و در امر پايان بخشيدن به جنگهاي تدوير لويه جرگه عنعنوي تبليغ مي نمود و در امر پايان بخشيدن به جنگهاي تدوير لويه جرگه عنعنوي تبليغ مي نمود و در امر پايان بخشيدن به جنگهاي تدوير لويه جرگه عنعنوي تبليغ مي نمود و در امر پايان بخشيدن به جنگهاي 

امـا تـا جائيكـه    امـا تـا جائيكـه    امـا تـا جائيكـه    امـا تـا جائيكـه        . . . . شاه سابق را يك فرد شناخته شده اعـالم مـي نمـود   شاه سابق را يك فرد شناخته شده اعـالم مـي نمـود   شاه سابق را يك فرد شناخته شده اعـالم مـي نمـود   شاه سابق را يك فرد شناخته شده اعـالم مـي نمـود       ،،،،داخليداخليداخليداخلي
        . . . . نداشت نداشت نداشت نداشت معلوم است مدير مسؤل آن با شاه سابق رابطه سياسي معلوم است مدير مسؤل آن با شاه سابق رابطه سياسي معلوم است مدير مسؤل آن با شاه سابق رابطه سياسي معلوم است مدير مسؤل آن با شاه سابق رابطه سياسي 

اكثر نويسندگان اين مجله از بـس از وضـع ناهنجـار افغانسـتان بسـتوه      اكثر نويسندگان اين مجله از بـس از وضـع ناهنجـار افغانسـتان بسـتوه      اكثر نويسندگان اين مجله از بـس از وضـع ناهنجـار افغانسـتان بسـتوه      اكثر نويسندگان اين مجله از بـس از وضـع ناهنجـار افغانسـتان بسـتوه      
همچنان اين مجله در كار فرهنگي خود همچنان اين مجله در كار فرهنگي خود همچنان اين مجله در كار فرهنگي خود همچنان اين مجله در كار فرهنگي خود     . . . . رسيده بودند تند و گزنده مي گفتندرسيده بودند تند و گزنده مي گفتندرسيده بودند تند و گزنده مي گفتندرسيده بودند تند و گزنده مي گفتند

به موافق و مخالف موقع سخن داده و نقـد ادبـي در ايـن مجلـه جـاي خـود را       به موافق و مخالف موقع سخن داده و نقـد ادبـي در ايـن مجلـه جـاي خـود را       به موافق و مخالف موقع سخن داده و نقـد ادبـي در ايـن مجلـه جـاي خـود را       به موافق و مخالف موقع سخن داده و نقـد ادبـي در ايـن مجلـه جـاي خـود را       
اگر اگر اگر اگر     . . . . مي گرفتمي گرفتمي گرفتمي گرفتدر عرصه شعر قديم نيز گفت و شنود ها صورت در عرصه شعر قديم نيز گفت و شنود ها صورت در عرصه شعر قديم نيز گفت و شنود ها صورت در عرصه شعر قديم نيز گفت و شنود ها صورت     . . . . يافته استيافته استيافته استيافته است

طنز در عرصه جهاد رايج نبود و اين مجله چند صفحه طنز در عرصه جهاد رايج نبود و اين مجله چند صفحه طنز در عرصه جهاد رايج نبود و اين مجله چند صفحه طنز در عرصه جهاد رايج نبود و اين مجله چند صفحه     ،،،،از يگان استثنا بگذريماز يگان استثنا بگذريماز يگان استثنا بگذريماز يگان استثنا بگذريم
        . . . . را به آن اختصاص داده است كه از آن يكي را مثال مي آورمرا به آن اختصاص داده است كه از آن يكي را مثال مي آورمرا به آن اختصاص داده است كه از آن يكي را مثال مي آورمرا به آن اختصاص داده است كه از آن يكي را مثال مي آورم

                                    
  دM?�زي 

سـر را از زيـر تـرازو    سـر را از زيـر تـرازو    سـر را از زيـر تـرازو    سـر را از زيـر تـرازو        ،،،،يكي از مدعوين در شـوراي اهـل حـل و عقـد    يكي از مدعوين در شـوراي اهـل حـل و عقـد    يكي از مدعوين در شـوراي اهـل حـل و عقـد    يكي از مدعوين در شـوراي اهـل حـل و عقـد    ««««
    ،،،،م مرا نـا وقـت خبـر كرديـد    م مرا نـا وقـت خبـر كرديـد    م مرا نـا وقـت خبـر كرديـد    م مرا نـا وقـت خبـر كرديـد    ظا هراَ گفتظا هراَ گفتظا هراَ گفتظا هراَ گفت: : : : آهسته به گوشم نزديك كرد و گفت آهسته به گوشم نزديك كرد و گفت آهسته به گوشم نزديك كرد و گفت آهسته به گوشم نزديك كرد و گفت 

        : : : : ولي بتو حقيقت را ميگويم كه به چند دليل نرفتم ولي بتو حقيقت را ميگويم كه به چند دليل نرفتم ولي بتو حقيقت را ميگويم كه به چند دليل نرفتم ولي بتو حقيقت را ميگويم كه به چند دليل نرفتم 
            . . . . ـ بخاطريكه مصرف رفت و آمد بدوش خودم بودـ بخاطريكه مصرف رفت و آمد بدوش خودم بودـ بخاطريكه مصرف رفت و آمد بدوش خودم بودـ بخاطريكه مصرف رفت و آمد بدوش خودم بود    ١١١١
آخر كله ام به تنـه ام مـي   آخر كله ام به تنـه ام مـي   آخر كله ام به تنـه ام مـي   آخر كله ام به تنـه ام مـي       ،،،،ـ چون دل شير نداشتم سفر عشق نكردمـ چون دل شير نداشتم سفر عشق نكردمـ چون دل شير نداشتم سفر عشق نكردمـ چون دل شير نداشتم سفر عشق نكردم        ٢٢٢٢

        . . . . ارزدارزدارزدارزد
ـ آيا سرم را مار گزيده است كه آنهمه راه طوالني را با مصرف زياد ـ آيا سرم را مار گزيده است كه آنهمه راه طوالني را با مصرف زياد ـ آيا سرم را مار گزيده است كه آنهمه راه طوالني را با مصرف زياد ـ آيا سرم را مار گزيده است كه آنهمه راه طوالني را با مصرف زياد     ٣٣٣٣
آيا رفت و نرفت من به قضايا آيا رفت و نرفت من به قضايا آيا رفت و نرفت من به قضايا آيا رفت و نرفت من به قضايا . . . . . . . . . . . . تا صرف به يك كانديد راي بدهمتا صرف به يك كانديد راي بدهمتا صرف به يك كانديد راي بدهمتا صرف به يك كانديد راي بدهم    طي كنمطي كنمطي كنمطي كنم

        تاثير ميكرد؟ تاثير ميكرد؟ تاثير ميكرد؟ تاثير ميكرد؟ 



 ٨٨٨٨٨٨٨٨ 
 

پرسـيد دليـل تـو    پرسـيد دليـل تـو    پرسـيد دليـل تـو    پرسـيد دليـل تـو        ،،،،نمـي رفـتم  نمـي رفـتم  نمـي رفـتم  نمـي رفـتم      ،،،،امـا اگـر مـرا خبـر هـم مـي كردنـد       امـا اگـر مـرا خبـر هـم مـي كردنـد       امـا اگـر مـرا خبـر هـم مـي كردنـد       امـا اگـر مـرا خبـر هـم مـي كردنـد           ،،،،گفتمگفتمگفتمگفتم
اگر اگر اگر اگر : : : : گفت يعني چه ؟ گفتم گفت يعني چه ؟ گفتم گفت يعني چه ؟ گفتم گفت يعني چه ؟ گفتم     . . . . چيست؟ گفتم بخاطريكه دل نازك و مهربان دارمچيست؟ گفتم بخاطريكه دل نازك و مهربان دارمچيست؟ گفتم بخاطريكه دل نازك و مهربان دارمچيست؟ گفتم بخاطريكه دل نازك و مهربان دارم

بعاً رباني صـاحب  بعاً رباني صـاحب  بعاً رباني صـاحب  بعاً رباني صـاحب  طططط    مي رفتم معلومدار راي منفي مي دادم و با رأي منفي منمي رفتم معلومدار راي منفي مي دادم و با رأي منفي منمي رفتم معلومدار راي منفي مي دادم و با رأي منفي منمي رفتم معلومدار راي منفي مي دادم و با رأي منفي من
ميرفـت و بـه   ميرفـت و بـه   ميرفـت و بـه   ميرفـت و بـه       ،،،،بيمـار مـي شـد   بيمـار مـي شـد   بيمـار مـي شـد   بيمـار مـي شـد       ،،،،رئيس جمهور نمي شـد آنگـاه دل مـي انـداخت    رئيس جمهور نمي شـد آنگـاه دل مـي انـداخت    رئيس جمهور نمي شـد آنگـاه دل مـي انـداخت    رئيس جمهور نمي شـد آنگـاه دل مـي انـداخت    

            ››››٩١٩١٩١٩١» ‹ » ‹ » ‹ » ‹ . . . . . . . . . . . . لذا در آن صورت دلم مي سوختلذا در آن صورت دلم مي سوختلذا در آن صورت دلم مي سوختلذا در آن صورت دلم مي سوخت. . . . . . . . جايش حكمتيار مي نشستجايش حكمتيار مي نشستجايش حكمتيار مي نشستجايش حكمتيار مي نشست
        

در در در در     ،،،،نشريه ي دو ماهه ي انجمن فرهنگي افغانستاننشريه ي دو ماهه ي انجمن فرهنگي افغانستاننشريه ي دو ماهه ي انجمن فرهنگي افغانستاننشريه ي دو ماهه ي انجمن فرهنگي افغانستان :,��� ي E!ا��ن 
دري دري دري دري     ر به زبانر به زبانر به زبانر به زباناين مجله با قطع و صحافت خوب بيشتاين مجله با قطع و صحافت خوب بيشتاين مجله با قطع و صحافت خوب بيشتاين مجله با قطع و صحافت خوب بيشت    ،،،،پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد    ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨سال سال سال سال 

مجلـه مسـايل حـاد    مجلـه مسـايل حـاد    مجلـه مسـايل حـاد    مجلـه مسـايل حـاد        . . . . نشر مي شد و زبان پشـتو را هـم نـا ديـده نگرفتـه اسـت      نشر مي شد و زبان پشـتو را هـم نـا ديـده نگرفتـه اسـت      نشر مي شد و زبان پشـتو را هـم نـا ديـده نگرفتـه اسـت      نشر مي شد و زبان پشـتو را هـم نـا ديـده نگرفتـه اسـت      
ادبـي و  ادبـي و  ادبـي و  ادبـي و      ،،،،فرهنگـي فرهنگـي فرهنگـي فرهنگـي     ،،،،افغانستان را با شيوه انتقادي و پيشنهادي تا مسـايل علمـي  افغانستان را با شيوه انتقادي و پيشنهادي تا مسـايل علمـي  افغانستان را با شيوه انتقادي و پيشنهادي تا مسـايل علمـي  افغانستان را با شيوه انتقادي و پيشنهادي تا مسـايل علمـي  

        . . . . مصاحبه ها در بر مي گيرفتمصاحبه ها در بر مي گيرفتمصاحبه ها در بر مي گيرفتمصاحبه ها در بر مي گيرفت
در بخـش شـعر و ادب نيـز    در بخـش شـعر و ادب نيـز    در بخـش شـعر و ادب نيـز    در بخـش شـعر و ادب نيـز        ،،،،نامه خراسان در پهلوي موضـوعات ديگـر  نامه خراسان در پهلوي موضـوعات ديگـر  نامه خراسان در پهلوي موضـوعات ديگـر  نامه خراسان در پهلوي موضـوعات ديگـر  

كـابلي را از  كـابلي را از  كـابلي را از  كـابلي را از      . . . . كـه پـاره اي از سـروده ع   كـه پـاره اي از سـروده ع   كـه پـاره اي از سـروده ع   كـه پـاره اي از سـروده ع       رسانيدهرسانيدهرسانيدهرسانيدهسروده هاي زيبا را به چاپ سروده هاي زيبا را به چاپ سروده هاي زيبا را به چاپ سروده هاي زيبا را به چاپ 
        . . . . فصل ادبيات آن مثال مي آورمفصل ادبيات آن مثال مي آورمفصل ادبيات آن مثال مي آورمفصل ادبيات آن مثال مي آورم

 
        »»»»بهاريهبهاريهبهاريهبهاريه««««

        ،،،،با خود مي گويمبا خود مي گويمبا خود مي گويمبا خود مي گويم
        ـ كه كسي نيست دگرـ كه كسي نيست دگرـ كه كسي نيست دگرـ كه كسي نيست دگر

        آنك آرام آنك آرام آنك آرام آنك آرام     ،،،،آنكآنكآنكآنك
        دي و مي رقصد برگدي و مي رقصد برگدي و مي رقصد برگدي و مي رقصد برگمي وزد بامي وزد بامي وزد بامي وزد با

        د گلد گلد گلد گلمي رسد عطري و مي خندمي رسد عطري و مي خندمي رسد عطري و مي خندمي رسد عطري و مي خند
        . . . . . . . . . . . . ليكليكليكليك

        »»»»كابلكابلكابلكابل««««آه يادش بخير آه يادش بخير آه يادش بخير آه يادش بخير 
        …چه بهاران كه نثار من و ما شدچه بهاران كه نثار من و ما شدچه بهاران كه نثار من و ما شدچه بهاران كه نثار من و ما شد

        رارارارا» » » » كابل كابل كابل كابل « « « « ختان ختان ختان ختان باغ تا باغ درباغ تا باغ درباغ تا باغ درباغ تا باغ در



٨٩٨٩٨٩٨٩  

 

        مي پريديم سبكبار به پرواز بلندمي پريديم سبكبار به پرواز بلندمي پريديم سبكبار به پرواز بلندمي پريديم سبكبار به پرواز بلند
        و قلبي سرشا ر و قلبي سرشا ر و قلبي سرشا ر و قلبي سرشا ر 

 + + + + + + + + + + + +        
        با خودم مي گفتم اينها را با خودم مي گفتم اينها را با خودم مي گفتم اينها را با خودم مي گفتم اينها را 

        ::::كه يكي آمد و گفت كه يكي آمد و گفت كه يكي آمد و گفت كه يكي آمد و گفت 
        دورمدورمدورمدورم» » » » كابل كابل كابل كابل « « « « كه من از كه من از كه من از كه من از     ،،،،بي جواب دانستمبي جواب دانستمبي جواب دانستمبي جواب دانستم

        يك فرهنگيك فرهنگيك فرهنگيك فرهنگ
        ››››٩٢٩٢٩٢٩٢‹ ‹ ‹ ‹ . . . . . . . . . . . . صد فرسنگصد فرسنگصد فرسنگصد فرسنگ

        
صفحه بـه چـاپ   صفحه بـه چـاپ   صفحه بـه چـاپ   صفحه بـه چـاپ       ١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧مجله اي است رنگي و مصور كه در مجله اي است رنگي و مصور كه در مجله اي است رنگي و مصور كه در مجله اي است رنگي و مصور كه در     : ,� �-�ر

نو بهار اكثر مطالب اش را به نو بهار اكثر مطالب اش را به نو بهار اكثر مطالب اش را به نو بهار اكثر مطالب اش را به     . . . . به فعاليت آغاز نمودبه فعاليت آغاز نمودبه فعاليت آغاز نمودبه فعاليت آغاز نمود    ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨مي رسد و در سال مي رسد و در سال مي رسد و در سال مي رسد و در سال 
و نتقـادي پناهنـدگان   و نتقـادي پناهنـدگان   و نتقـادي پناهنـدگان   و نتقـادي پناهنـدگان       ،،،،ادبـي ادبـي ادبـي ادبـي     ،،،،زبان دري پخش نمـوده خـود را مجلـه فرهنگـي    زبان دري پخش نمـوده خـود را مجلـه فرهنگـي    زبان دري پخش نمـوده خـود را مجلـه فرهنگـي    زبان دري پخش نمـوده خـود را مجلـه فرهنگـي    

افغاني مي خواند و بر حق چنان است كه مسايل افغانستان را با شـگرد هـاي   افغاني مي خواند و بر حق چنان است كه مسايل افغانستان را با شـگرد هـاي   افغاني مي خواند و بر حق چنان است كه مسايل افغانستان را با شـگرد هـاي   افغاني مي خواند و بر حق چنان است كه مسايل افغانستان را با شـگرد هـاي   
در اين مجله عالوه بر در اين مجله عالوه بر در اين مجله عالوه بر در اين مجله عالوه بر     . . . . فرهنگي و سياسي ورانداز مي كردفرهنگي و سياسي ورانداز مي كردفرهنگي و سياسي ورانداز مي كردفرهنگي و سياسي ورانداز مي كرد    ،،،،تاريخيتاريخيتاريخيتاريخي    ،،،،انتقاديانتقاديانتقاديانتقادي

نقش شعر و ادب و نقد كتـاب نيـز مطـرح شـده كـه بـر       نقش شعر و ادب و نقد كتـاب نيـز مطـرح شـده كـه بـر       نقش شعر و ادب و نقد كتـاب نيـز مطـرح شـده كـه بـر       نقش شعر و ادب و نقد كتـاب نيـز مطـرح شـده كـه بـر           ،،،،مسايل متنوع سياسيمسايل متنوع سياسيمسايل متنوع سياسيمسايل متنوع سياسي
        ::::نمونه اي از اين مجله سروده احمد شاه علم نمونه اي از اين مجله سروده احمد شاه علم نمونه اي از اين مجله سروده احمد شاه علم نمونه اي از اين مجله سروده احمد شاه علم     كيفيت آن افزوده استكيفيت آن افزوده استكيفيت آن افزوده استكيفيت آن افزوده است

        
        »»»»در آخرين روز در آخرين روز در آخرين روز در آخرين روز     ««««

        آن روز باشكوآن روز باشكوآن روز باشكوآن روز باشكو    ،،،،در روز باز پرسدر روز باز پرسدر روز باز پرسدر روز باز پرس
        كه همه روبروي همكه همه روبروي همكه همه روبروي همكه همه روبروي هم

        اعمال نامه ها همه آويزان در گردن استاعمال نامه ها همه آويزان در گردن استاعمال نامه ها همه آويزان در گردن استاعمال نامه ها همه آويزان در گردن است
        در روز آخرتدر روز آخرتدر روز آخرتدر روز آخرت

        اوند جان و تناوند جان و تناوند جان و تناوند جان و تنآن روز آخرين كه خدآن روز آخرين كه خدآن روز آخرين كه خدآن روز آخرين كه خد
        قضاوت اوالد آدم استقضاوت اوالد آدم استقضاوت اوالد آدم استقضاوت اوالد آدم است    ةةةةآمادآمادآمادآماد
            …… . . . .            



 ٩٠٩٠٩٠٩٠ 
 

        يك مشت خاين و جاني كثيف رايك مشت خاين و جاني كثيف رايك مشت خاين و جاني كثيف رايك مشت خاين و جاني كثيف را
        ››››٩٣٩٣٩٣٩٣‹ ‹ ‹ ‹ . . . . در پيش پاي ميز عدالت رها كنددر پيش پاي ميز عدالت رها كنددر پيش پاي ميز عدالت رها كنددر پيش پاي ميز عدالت رها كند

        
ــك        :eJJ4وه'  ــي و دموكراتي ــي ســازمان مل ــان فرهنگــي و تحقيق ــك    ارگ ــي و دموكراتي ــي ســازمان مل ــان فرهنگــي و تحقيق ــك    ارگ ــي و دموكراتي ــي ســازمان مل ــان فرهنگــي و تحقيق ــك    ارگ ــي و دموكراتي ــي ســازمان مل ــان فرهنگــي و تحقيق ارگ

        . . . . آوارگان افغاني در آلمان فدرال به نشر مي رسيدآوارگان افغاني در آلمان فدرال به نشر مي رسيدآوارگان افغاني در آلمان فدرال به نشر مي رسيدآوارگان افغاني در آلمان فدرال به نشر مي رسيد
    ليـت آغـاز نمـود   ليـت آغـاز نمـود   ليـت آغـاز نمـود   ليـت آغـاز نمـود   بـه فعا بـه فعا بـه فعا بـه فعا › › › › ١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦‹‹‹‹    ١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥اين نشريه كوچك كه در سال اين نشريه كوچك كه در سال اين نشريه كوچك كه در سال اين نشريه كوچك كه در سال 

حاوي مسايل تحقيقي و تحليل هاي سياسي بود كه به زبان در ي به نشر مي حاوي مسايل تحقيقي و تحليل هاي سياسي بود كه به زبان در ي به نشر مي حاوي مسايل تحقيقي و تحليل هاي سياسي بود كه به زبان در ي به نشر مي حاوي مسايل تحقيقي و تحليل هاي سياسي بود كه به زبان در ي به نشر مي 
        . . . . رسيدرسيدرسيدرسيد

        
ارگان نشراتي انجمن همبستگي محصلين افغـاني در شـهر   ارگان نشراتي انجمن همبستگي محصلين افغـاني در شـهر   ارگان نشراتي انجمن همبستگي محصلين افغـاني در شـهر   ارگان نشراتي انجمن همبستگي محصلين افغـاني در شـهر       : ��ه���ــ�

    ٤٤٤٤در اين نشريه كوچك كه در در اين نشريه كوچك كه در در اين نشريه كوچك كه در در اين نشريه كوچك كه در     . . . . پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد› › › › ١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩١٩٧٩‹‹‹‹١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨در سال در سال در سال در سال     ،،،،فرانكفورتفرانكفورتفرانكفورتفرانكفورت
    ن به شعر نيـز توجـه شـده   ن به شعر نيـز توجـه شـده   ن به شعر نيـز توجـه شـده   ن به شعر نيـز توجـه شـده   ضمن مسايل داغ افغانستاضمن مسايل داغ افغانستاضمن مسايل داغ افغانستاضمن مسايل داغ افغانستا    صفحه به چاپ مي رسيدصفحه به چاپ مي رسيدصفحه به چاپ مي رسيدصفحه به چاپ مي رسيد

        . . . . را تقديم مي كنمرا تقديم مي كنمرا تقديم مي كنمرا تقديم مي كنم» » » » دلجودلجودلجودلجو««««كه دو بند از سروده كه دو بند از سروده كه دو بند از سروده كه دو بند از سروده 
        

»  �AK !�L,ز«  
ــ شــكن زنج شــكن زنج شــكن زنج شــكن زنج  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ         تــــم را تــــم را تــــم را تــــم را ــــــــــــير دوران سير دوران سير دوران سير دوران ســـ

ــار و پ ــار و پبســوزان ت ــار و پبســوزان ت ــار و پبســوزان ت ـــبســوزان ت ـــــ ـــــ ـــــ ـــود بردگود بردگود بردگود بردگــ ـــــ ـــــ ـــــ         ي راي راي راي راــ
ــ به ايـن مـيهن ف  به ايـن مـيهن ف  به ايـن مـيهن ف  به ايـن مـيهن ف   ــ ــ ــ ــ ــ ــ         روشان سـتم كـار  روشان سـتم كـار  روشان سـتم كـار  روشان سـتم كـار  ــ

        خدا بـا توسـت پيكـار تـو حقسـت     خدا بـا توسـت پيكـار تـو حقسـت     خدا بـا توسـت پيكـار تـو حقسـت     خدا بـا توسـت پيكـار تـو حقسـت     
        

ــــــــــــــــــكـــه در اوج شكـــه در اوج شكـــه در اوج شكـــه در اوج ش                 ه داريه داريه داريه داريــــهادت النـــهادت النـــهادت النـــهادت النـ
ــ يرت خـانيرت خـانيرت خـانيرت خـانــــاگر در كوي غـ اگر در كوي غـ اگر در كوي غـ اگر در كوي غـ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ         ه داريه داريه داريه داريـ

        مكن سازش كه فرصـت كـم داري  مكن سازش كه فرصـت كـم داري  مكن سازش كه فرصـت كـم داري  مكن سازش كه فرصـت كـم داري  
        نگ دارينگ دارينگ دارينگ داريــــتو شاهيني چو آهـن چـ  تو شاهيني چو آهـن چـ  تو شاهيني چو آهـن چـ  تو شاهيني چو آهـن چـ  

››››٩٤٩٤٩٤٩٤‹‹‹‹        
                                                                                                    

بيــانگر خواســته هــاي اكثريــت خــاموش مــردم  بيــانگر خواســته هــاي اكثريــت خــاموش مــردم  بيــانگر خواســته هــاي اكثريــت خــاموش مــردم  بيــانگر خواســته هــاي اكثريــت خــاموش مــردم      :0ـJJـ5اي ا"@�,?JJ<�ن 
ــا ايــن نشــريه بــا     . . . . پديــد آمــدپديــد آمــدپديــد آمــدپديــد آمــد    ››››كانــاداكانــاداكانــاداكانــادا‹ ‹ ‹ ‹ در تورونتــو در تورونتــو در تورونتــو در تورونتــو     ١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩در ســال در ســال در ســال در ســال     ،،،،افغانســتانافغانســتانافغانســتانافغانســتان ــا ايــن نشــريه ب ــا ايــن نشــريه ب ايــن نشــريه ب

ياد آور ياد آور ياد آور ياد آور     . . . . ش مي نمودش مي نمودش مي نمودش مي نمودموضوعات متنوع مزين بود و اعالنات تجارتي را نيز پخموضوعات متنوع مزين بود و اعالنات تجارتي را نيز پخموضوعات متنوع مزين بود و اعالنات تجارتي را نيز پخموضوعات متنوع مزين بود و اعالنات تجارتي را نيز پخ
بايد شد كه اين نشريه به همت نصير خالد و مسؤليت خان آقا سرور بيرون مي بايد شد كه اين نشريه به همت نصير خالد و مسؤليت خان آقا سرور بيرون مي بايد شد كه اين نشريه به همت نصير خالد و مسؤليت خان آقا سرور بيرون مي بايد شد كه اين نشريه به همت نصير خالد و مسؤليت خان آقا سرور بيرون مي 



٩١٩١٩١٩١  

 

در دو شماره دست داشته بنده چيزي در باره شعر چيـزي در ايـن نشـريه    در دو شماره دست داشته بنده چيزي در باره شعر چيـزي در ايـن نشـريه    در دو شماره دست داشته بنده چيزي در باره شعر چيـزي در ايـن نشـريه    در دو شماره دست داشته بنده چيزي در باره شعر چيـزي در ايـن نشـريه    . . . . زدزدزدزد
        . . . . نشر نگرديده است نشر نگرديده است نشر نگرديده است نشر نگرديده است 

        
مجله ادبي ـ فرهنگي جامعه پناهنـدگان افغانسـتان در سـال     مجله ادبي ـ فرهنگي جامعه پناهنـدگان افغانسـتان در سـال     مجله ادبي ـ فرهنگي جامعه پناهنـدگان افغانسـتان در سـال     مجله ادبي ـ فرهنگي جامعه پناهنـدگان افغانسـتان در سـال      : \�ه����

فرهنگي و ادبي را به نشر مي فرهنگي و ادبي را به نشر مي فرهنگي و ادبي را به نشر مي فرهنگي و ادبي را به نشر مي     ،،،،نشريه مضامين تاريخينشريه مضامين تاريخينشريه مضامين تاريخينشريه مضامين تاريخي    ايناينايناين    . . . . پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد    ١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩
در بخش شعر در بخش شعر در بخش شعر در بخش شعر     . . . . رساند و مسله افغانستان را نيز در فرا روي خود قرار داده بودرساند و مسله افغانستان را نيز در فرا روي خود قرار داده بودرساند و مسله افغانستان را نيز در فرا روي خود قرار داده بودرساند و مسله افغانستان را نيز در فرا روي خود قرار داده بود

        كهكهكهكه    و ادب نيز پاره هائي را به نشر رسانيدهو ادب نيز پاره هائي را به نشر رسانيدهو ادب نيز پاره هائي را به نشر رسانيدهو ادب نيز پاره هائي را به نشر رسانيده
        ::::نكهت را مثال مياورم نكهت را مثال مياورم نكهت را مثال مياورم نكهت را مثال مياورم     . . . . نمونه اي از سروده اي انمونه اي از سروده اي انمونه اي از سروده اي انمونه اي از سروده اي ا

 »�,��K ل;X «  
                                خودخودخودخود    غزل شبانهغزل شبانهغزل شبانهغزل شبانه    نويسمنويسمنويسمنويسم    به كجاي شببه كجاي شببه كجاي شببه كجاي شب

        به طلوع واژه ريزم سحر فسانه خودبه طلوع واژه ريزم سحر فسانه خودبه طلوع واژه ريزم سحر فسانه خودبه طلوع واژه ريزم سحر فسانه خود
        سخن نگفته در منسخن نگفته در منسخن نگفته در منسخن نگفته در من    ،،،،چه كالم خفته در منچه كالم خفته در منچه كالم خفته در منچه كالم خفته در من

        عطشي شگفته در من كه بگو ترانه خودعطشي شگفته در من كه بگو ترانه خودعطشي شگفته در من كه بگو ترانه خودعطشي شگفته در من كه بگو ترانه خود
        به صبوري نگاهت به جالل سبز راهـتبه صبوري نگاهت به جالل سبز راهـتبه صبوري نگاهت به جالل سبز راهـتبه صبوري نگاهت به جالل سبز راهـت

        كه به هر گل و گياهت بدهم نشانه خودكه به هر گل و گياهت بدهم نشانه خودكه به هر گل و گياهت بدهم نشانه خودكه به هر گل و گياهت بدهم نشانه خود
        ز نشاط آشنايي چه غريـب مي نمـاييز نشاط آشنايي چه غريـب مي نمـاييز نشاط آشنايي چه غريـب مي نمـاييز نشاط آشنايي چه غريـب مي نمـايي

        خودخودخودخود    غم غربت ترا من ببرم به خــانهغم غربت ترا من ببرم به خــانهغم غربت ترا من ببرم به خــانهغم غربت ترا من ببرم به خــانه
                                                ››››٩٥٩٥٩٥٩٥‹‹‹‹                                        

        
�\!P :    ١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩در سال در سال در سال در سال     ،،،،ارگان نشراتي براي تأسيس حكومت انتخابيارگان نشراتي براي تأسيس حكومت انتخابيارگان نشراتي براي تأسيس حكومت انتخابيارگان نشراتي براي تأسيس حكومت انتخابي    

بيش از كار بيش از كار بيش از كار بيش از كار     ،،،،مي گرديدمي گرديدمي گرديدمي گرديد    اين مجله كه به زبانهاي دري و پشتو نشراين مجله كه به زبانهاي دري و پشتو نشراين مجله كه به زبانهاي دري و پشتو نشراين مجله كه به زبانهاي دري و پشتو نشر    . . . . پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد
ادبــي و فرهنگــي هــدف خــود را در تشــكيل لويــه جرگــه عنعنــوي افغانســتان   ادبــي و فرهنگــي هــدف خــود را در تشــكيل لويــه جرگــه عنعنــوي افغانســتان   ادبــي و فرهنگــي هــدف خــود را در تشــكيل لويــه جرگــه عنعنــوي افغانســتان   ادبــي و فرهنگــي هــدف خــود را در تشــكيل لويــه جرگــه عنعنــوي افغانســتان   

        . . . . جستجو مي كرد تا از اين طريق حكومت انتخابي تاسيس گرددجستجو مي كرد تا از اين طريق حكومت انتخابي تاسيس گرددجستجو مي كرد تا از اين طريق حكومت انتخابي تاسيس گرددجستجو مي كرد تا از اين طريق حكومت انتخابي تاسيس گردد
        



 ٩٢٩٢٩٢٩٢ 
 

كه در دهه قـانون اساسـي جديـد بـه     كه در دهه قـانون اساسـي جديـد بـه     كه در دهه قـانون اساسـي جديـد بـه     كه در دهه قـانون اساسـي جديـد بـه         نشريه حزب مساواتنشريه حزب مساواتنشريه حزب مساواتنشريه حزب مساوات    :�*�و�( 
رهبري مرحوم محمد هاشم خان ميوندوا ل بوجـود آمـد و درآنوقـت منحيـث     رهبري مرحوم محمد هاشم خان ميوندوا ل بوجـود آمـد و درآنوقـت منحيـث     رهبري مرحوم محمد هاشم خان ميوندوا ل بوجـود آمـد و درآنوقـت منحيـث     رهبري مرحوم محمد هاشم خان ميوندوا ل بوجـود آمـد و درآنوقـت منحيـث     

شـروع بـه نشـرات    شـروع بـه نشـرات    شـروع بـه نشـرات    شـروع بـه نشـرات        ١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩مقاومت دوم در سال مقاومت دوم در سال مقاومت دوم در سال مقاومت دوم در سال     . . . . ارگان حزبي نشر مي گرديدارگان حزبي نشر مي گرديدارگان حزبي نشر مي گرديدارگان حزبي نشر مي گرديد
يك شخصيت سياسي ـ ادبي و يـك نويسـنده    يك شخصيت سياسي ـ ادبي و يـك نويسـنده    يك شخصيت سياسي ـ ادبي و يـك نويسـنده    يك شخصيت سياسي ـ ادبي و يـك نويسـنده        گرچه مرحوم ميوندوا لگرچه مرحوم ميوندوا لگرچه مرحوم ميوندوا لگرچه مرحوم ميوندوا ل    . . . . نمودنمودنمودنمود

وليك در نشر مقاومت دوم كه يك وليك در نشر مقاومت دوم كه يك وليك در نشر مقاومت دوم كه يك وليك در نشر مقاومت دوم كه يك     ،،،،زبانهاي دري و پشتو بودزبانهاي دري و پشتو بودزبانهاي دري و پشتو بودزبانهاي دري و پشتو بودچيره دست در چيره دست در چيره دست در چيره دست در 
        . . . . ارگان سياسي و تحليلي است به ادبيات رزمي كمتر بر مي خوريمارگان سياسي و تحليلي است به ادبيات رزمي كمتر بر مي خوريمارگان سياسي و تحليلي است به ادبيات رزمي كمتر بر مي خوريمارگان سياسي و تحليلي است به ادبيات رزمي كمتر بر مي خوريم

        
به نشـرات  به نشـرات  به نشـرات  به نشـرات      ١٣٧٠١٣٧٠١٣٧٠١٣٧٠گاهنامه فرهنگ و جامعه افغانستان در سال گاهنامه فرهنگ و جامعه افغانستان در سال گاهنامه فرهنگ و جامعه افغانستان در سال گاهنامه فرهنگ و جامعه افغانستان در سال     : واژ�

اين گاهنامه به شكل مجلـه بيـرون آمـد و قطـع نظـر از انتقـاد هـا و        اين گاهنامه به شكل مجلـه بيـرون آمـد و قطـع نظـر از انتقـاد هـا و        اين گاهنامه به شكل مجلـه بيـرون آمـد و قطـع نظـر از انتقـاد هـا و        اين گاهنامه به شكل مجلـه بيـرون آمـد و قطـع نظـر از انتقـاد هـا و            . . . . پرداختپرداختپرداختپرداخت
به مسايل فرهنگي و تاريخي پرداخته به مسايل فرهنگي و تاريخي پرداخته به مسايل فرهنگي و تاريخي پرداخته به مسايل فرهنگي و تاريخي پرداخته     ،،،،وضاع آشفته افغانستانوضاع آشفته افغانستانوضاع آشفته افغانستانوضاع آشفته افغانستانچشم اندازي بر اچشم اندازي بر اچشم اندازي بر اچشم اندازي بر ا

واژه اولين ارگاني است كـه  واژه اولين ارگاني است كـه  واژه اولين ارگاني است كـه  واژه اولين ارگاني است كـه      . . . . و اشعار رزمي مقاومت را نيز زمزمه كرده استو اشعار رزمي مقاومت را نيز زمزمه كرده استو اشعار رزمي مقاومت را نيز زمزمه كرده استو اشعار رزمي مقاومت را نيز زمزمه كرده است
از از از از     . . . . دري سـفته را جـا داده اسـت   دري سـفته را جـا داده اسـت   دري سـفته را جـا داده اسـت   دري سـفته را جـا داده اسـت       در هر گاهنامه اش داستانهاي زيبا به زبـان در هر گاهنامه اش داستانهاي زيبا به زبـان در هر گاهنامه اش داستانهاي زيبا به زبـان در هر گاهنامه اش داستانهاي زيبا به زبـان 

            . . . . نوشته مريم محبوب چند سطري تقديم مي گرددنوشته مريم محبوب چند سطري تقديم مي گرددنوشته مريم محبوب چند سطري تقديم مي گرددنوشته مريم محبوب چند سطري تقديم مي گردد» » » » . . .. . .. . .. . .با زخمهايشبا زخمهايشبا زخمهايشبا زخمهايش    ،،،،كابلكابلكابلكابل««««
        
روي و موي و روي و موي و روي و موي و روي و موي و     ،،،،به پير زني ميماندبه پير زني ميماندبه پير زني ميماندبه پير زني ميماند    ،،،،آن كابلي كه من ديدمآن كابلي كه من ديدمآن كابلي كه من ديدمآن كابلي كه من ديدم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ««««

بـر بـازوان   بـر بـازوان   بـر بـازوان   بـر بـازوان       ،،،،چنگيزيـان نعـش هـزار شـهيد    چنگيزيـان نعـش هـزار شـهيد    چنگيزيـان نعـش هـزار شـهيد    چنگيزيـان نعـش هـزار شـهيد    . . . . . . . . . . . . داغ ازداغ ازداغ ازداغ از    ،،،،جامه بر كنده و تـن داغ جامه بر كنده و تـن داغ جامه بر كنده و تـن داغ جامه بر كنده و تـن داغ 
        . . . . خسته اش در سر نوشت شوم وتلخ و بي پايانخسته اش در سر نوشت شوم وتلخ و بي پايانخسته اش در سر نوشت شوم وتلخ و بي پايانخسته اش در سر نوشت شوم وتلخ و بي پايان

دولت كابل به جالدي ميماند كه از پس يكدهه تير باران مردم و زنده دولت كابل به جالدي ميماند كه از پس يكدهه تير باران مردم و زنده دولت كابل به جالدي ميماند كه از پس يكدهه تير باران مردم و زنده دولت كابل به جالدي ميماند كه از پس يكدهه تير باران مردم و زنده 
عباي از ندبـد و تضـرع بـدوش    عباي از ندبـد و تضـرع بـدوش    عباي از ندبـد و تضـرع بـدوش    عباي از ندبـد و تضـرع بـدوش        ،،،،مردم و كشتار هاي دسته جمعيمردم و كشتار هاي دسته جمعيمردم و كشتار هاي دسته جمعيمردم و كشتار هاي دسته جمعيبگور كردن بگور كردن بگور كردن بگور كردن 

اندازد و چهره زشت در نيايش پارسايانه فرو پوشاند تا در نمـايش فـردا بـار    اندازد و چهره زشت در نيايش پارسايانه فرو پوشاند تا در نمـايش فـردا بـار    اندازد و چهره زشت در نيايش پارسايانه فرو پوشاند تا در نمـايش فـردا بـار    اندازد و چهره زشت در نيايش پارسايانه فرو پوشاند تا در نمـايش فـردا بـار    
        ››››٩٦٩٦٩٦٩٦‹ ‹ ‹ ‹     »»»». . . . . . . . . . . . . . . . نقش گيردنقش گيردنقش گيردنقش گيرد    ،،،،ديگرديگرديگرديگر

        
  !P�J-� ارگان نشراتي اتحاديه همبستگي افغانهـاي مهـاجر در   ارگان نشراتي اتحاديه همبستگي افغانهـاي مهـاجر در   ارگان نشراتي اتحاديه همبستگي افغانهـاي مهـاجر در   ارگان نشراتي اتحاديه همبستگي افغانهـاي مهـاجر در       :,�اي

در سه چهار صـفحه بـا   در سه چهار صـفحه بـا   در سه چهار صـفحه بـا   در سه چهار صـفحه بـا       شروع به نشرات نمود وشروع به نشرات نمود وشروع به نشرات نمود وشروع به نشرات نمود و› › › › ١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤‹‹‹‹    ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣هند در سال هند در سال هند در سال هند در سال 
        . . . . چاپ خطي نشر ميگرديدچاپ خطي نشر ميگرديدچاپ خطي نشر ميگرديدچاپ خطي نشر ميگرديد



٩٣٩٣٩٣٩٣  

 

        
  
J�غيـر وابسـته  غيـر وابسـته  غيـر وابسـته  غيـر وابسـته  ««««ارگان نشـراتي اتحاديـه ملـي و ديموكراتيـك     ارگان نشـراتي اتحاديـه ملـي و ديموكراتيـك     ارگان نشـراتي اتحاديـه ملـي و ديموكراتيـك     ارگان نشـراتي اتحاديـه ملـي و ديموكراتيـك         :اور « « « «

به نشر آغاز نمود و در ده به نشر آغاز نمود و در ده به نشر آغاز نمود و در ده به نشر آغاز نمود و در ده › › › › ١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣١٩٨٣‹‹‹‹    ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢افغانهاي مقيم برلين غربي در سال افغانهاي مقيم برلين غربي در سال افغانهاي مقيم برلين غربي در سال افغانهاي مقيم برلين غربي در سال 
اين نشريه بر عالوه موضوعات تحليلي و انتقـادي  اين نشريه بر عالوه موضوعات تحليلي و انتقـادي  اين نشريه بر عالوه موضوعات تحليلي و انتقـادي  اين نشريه بر عالوه موضوعات تحليلي و انتقـادي      . . . . صفحه به چاپ مي رسيدصفحه به چاپ مي رسيدصفحه به چاپ مي رسيدصفحه به چاپ مي رسيد

        . . . . توجه داشتتوجه داشتتوجه داشتتوجه داشت    به شعر و ادبيات نيزبه شعر و ادبيات نيزبه شعر و ادبيات نيزبه شعر و ادبيات نيز
        

JJ��,را ۀT cJJ0 :      ١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩در ســال در ســال در ســال در ســال     ،،،،ناشــر انديشــه هــاي پيشــرو عصــر  ناشــر انديشــه هــاي پيشــرو عصــر  ناشــر انديشــه هــاي پيشــرو عصــر  ناشــر انديشــه هــاي پيشــرو عصــر    
به نشرات آغاز نمود و در ده صفحه به نشر مي رسيد و بيشتر حاوي به نشرات آغاز نمود و در ده صفحه به نشر مي رسيد و بيشتر حاوي به نشرات آغاز نمود و در ده صفحه به نشر مي رسيد و بيشتر حاوي به نشرات آغاز نمود و در ده صفحه به نشر مي رسيد و بيشتر حاوي › › › › ١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠١٩٨٠‹‹‹‹

        . . . . تحليل هاي سياسي بودتحليل هاي سياسي بودتحليل هاي سياسي بودتحليل هاي سياسي بود
        

نشــريه جوانــان ســازمان آزاديــبخش مــردم افغانســتان  نشــريه جوانــان ســازمان آزاديــبخش مــردم افغانســتان  نشــريه جوانــان ســازمان آزاديــبخش مــردم افغانســتان  نشــريه جوانــان ســازمان آزاديــبخش مــردم افغانســتان      ::::نــواي جوانــان نــواي جوانــان نــواي جوانــان نــواي جوانــان 
نواي جوانان در بيشتر نواي جوانان در بيشتر نواي جوانان در بيشتر نواي جوانان در بيشتر     . . . . مودمودمودمودشروع به نشرات نشروع به نشرات نشروع به نشرات نشروع به نشرات ن› › › › ١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤‹‹‹‹    ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣در سال در سال در سال در سال ) ) ) ) ساماساماساماساما((((

    ،،،،صفحه بـه چـاپ مـي رسـيد و حـاوي مطالـب آموزشـي بـراي جوانـان         صفحه بـه چـاپ مـي رسـيد و حـاوي مطالـب آموزشـي بـراي جوانـان         صفحه بـه چـاپ مـي رسـيد و حـاوي مطالـب آموزشـي بـراي جوانـان         صفحه بـه چـاپ مـي رسـيد و حـاوي مطالـب آموزشـي بـراي جوانـان             ٣٠٣٠٣٠٣٠از از از از 
            . . . . گزارشات و اشعار رزمي بودگزارشات و اشعار رزمي بودگزارشات و اشعار رزمي بودگزارشات و اشعار رزمي بود

نواي جوانان ستوني داشت تحت عنوان پيامي از فراموش شدگان كـه  نواي جوانان ستوني داشت تحت عنوان پيامي از فراموش شدگان كـه  نواي جوانان ستوني داشت تحت عنوان پيامي از فراموش شدگان كـه  نواي جوانان ستوني داشت تحت عنوان پيامي از فراموش شدگان كـه  
        . . . . در رشد و آگاهي جوانان بي اثر نه بوده استدر رشد و آگاهي جوانان بي اثر نه بوده استدر رشد و آگاهي جوانان بي اثر نه بوده استدر رشد و آگاهي جوانان بي اثر نه بوده است

        
        ::::از يك شعر از يك شعر از يك شعر از يك شعر     ةةةةنموننموننموننمون

        !!!!پرستو هاپرستو هاپرستو هاپرستو ها
        وها وها وها وها پرستوها پرستپرستوها پرستپرستوها پرستپرستوها پرست

        !!!!پرستوها مست و سركش و دلشادپرستوها مست و سركش و دلشادپرستوها مست و سركش و دلشادپرستوها مست و سركش و دلشاد
        كه چون گلبونه هاي شاخسار و روزگار اميدكه چون گلبونه هاي شاخسار و روزگار اميدكه چون گلبونه هاي شاخسار و روزگار اميدكه چون گلبونه هاي شاخسار و روزگار اميد

        !!!!شماشماشماشما
        !!!!برق اميد آسمان ابر پوش آرزوي سوگوارانيدبرق اميد آسمان ابر پوش آرزوي سوگوارانيدبرق اميد آسمان ابر پوش آرزوي سوگوارانيدبرق اميد آسمان ابر پوش آرزوي سوگوارانيد

        !!!!شماشماشماشما



 ٩٤٩٤٩٤٩٤ 
 

        !!!!پيك بهارانيد پيك بهارانيد پيك بهارانيد پيك بهارانيد 
تـا  تـا  تـا  تـا      ،،،،»»»»زبـان و مطبوعـات در عرصـه مقاومـت     زبـان و مطبوعـات در عرصـه مقاومـت     زبـان و مطبوعـات در عرصـه مقاومـت     زبـان و مطبوعـات در عرصـه مقاومـت     ««««چون هدف ايـن نوشـته   چون هدف ايـن نوشـته   چون هدف ايـن نوشـته   چون هدف ايـن نوشـته   

    ،،،،اااااز ديگر مجالت و رنگين نامه هـ از ديگر مجالت و رنگين نامه هـ از ديگر مجالت و رنگين نامه هـ از ديگر مجالت و رنگين نامه هـ ، ، ، ، خروج عساكر شوروي از افغانستان استخروج عساكر شوروي از افغانستان استخروج عساكر شوروي از افغانستان استخروج عساكر شوروي از افغانستان است
پوزش مـي  پوزش مـي  پوزش مـي  پوزش مـي      ذكري به عمل نيامده استذكري به عمل نيامده استذكري به عمل نيامده استذكري به عمل نيامده است    كه بعد ها به نشرات شان آغاز نمودندكه بعد ها به نشرات شان آغاز نمودندكه بعد ها به نشرات شان آغاز نمودندكه بعد ها به نشرات شان آغاز نمودند

اما دريغ است تا از اين چند جريده و مجله به خصوص ماهنامـه ي  اما دريغ است تا از اين چند جريده و مجله به خصوص ماهنامـه ي  اما دريغ است تا از اين چند جريده و مجله به خصوص ماهنامـه ي  اما دريغ است تا از اين چند جريده و مجله به خصوص ماهنامـه ي      . . . . خواهمخواهمخواهمخواهم
فرياد كه بـه قطـع و صـحافت عـالي و مضـامين تحليلـي و اجتمـاعي در خـور         فرياد كه بـه قطـع و صـحافت عـالي و مضـامين تحليلـي و اجتمـاعي در خـور         فرياد كه بـه قطـع و صـحافت عـالي و مضـامين تحليلـي و اجتمـاعي در خـور         فرياد كه بـه قطـع و صـحافت عـالي و مضـامين تحليلـي و اجتمـاعي در خـور         

        . . . . يادي نكنميادي نكنميادي نكنميادي نكنم    وصف بيرون زده و بدستم رسيدهوصف بيرون زده و بدستم رسيدهوصف بيرون زده و بدستم رسيدهوصف بيرون زده و بدستم رسيده
        
        مان فدرا لمان فدرا لمان فدرا لمان فدرا لدر آلدر آلدر آلدر آل    ـ روشنا ئيـ روشنا ئيـ روشنا ئيـ روشنا ئي    ١١١١
        ـ د خپلواكي وژمه در سويسـ د خپلواكي وژمه در سويسـ د خپلواكي وژمه در سويسـ د خپلواكي وژمه در سويس    ٢٢٢٢
        ـ فــرياد در آلمانـ فــرياد در آلمانـ فــرياد در آلمانـ فــرياد در آلمان    ٣٣٣٣
        ـ تساند در امريكاـ تساند در امريكاـ تساند در امريكاـ تساند در امريكا    ٤٤٤٤
        ـ دعوت در امريكاـ دعوت در امريكاـ دعوت در امريكاـ دعوت در امريكا    ٥٥٥٥
        ـ هفته فام در كاناداـ هفته فام در كاناداـ هفته فام در كاناداـ هفته فام در كانادا    ٦٦٦٦
        ـ صداي افعانستان در كاناداـ صداي افعانستان در كاناداـ صداي افعانستان در كاناداـ صداي افعانستان در كانادا    ٧٧٧٧
        ـ نداي وحدت در امريكاـ نداي وحدت در امريكاـ نداي وحدت در امريكاـ نداي وحدت در امريكا    ٨٨٨٨

اما نگفته نبايد گذشت كه در دوران مقاومت افغانستان بر عالوه نشرات اما نگفته نبايد گذشت كه در دوران مقاومت افغانستان بر عالوه نشرات اما نگفته نبايد گذشت كه در دوران مقاومت افغانستان بر عالوه نشرات اما نگفته نبايد گذشت كه در دوران مقاومت افغانستان بر عالوه نشرات 
انگليسـي و حتـي   انگليسـي و حتـي   انگليسـي و حتـي   انگليسـي و حتـي       ،،،،جريده و مجـله ديگـر بزبانهـاي عــربي   جريده و مجـله ديگـر بزبانهـاي عــربي   جريده و مجـله ديگـر بزبانهـاي عــربي   جريده و مجـله ديگـر بزبانهـاي عــربي       دهـهادهـهادهـهادهـها    ،،،،دري و پشتودري و پشتودري و پشتودري و پشتو

كـه بـا كوشـش    كـه بـا كوشـش    كـه بـا كوشـش    كـه بـا كوشـش    » » » » عـروه الـوثقي  عـروه الـوثقي  عـروه الـوثقي  عـروه الـوثقي  ««««روسي اشاعه يافته اسـت از آن جملـه مجلـه    روسي اشاعه يافته اسـت از آن جملـه مجلـه    روسي اشاعه يافته اسـت از آن جملـه مجلـه    روسي اشاعه يافته اسـت از آن جملـه مجلـه    
از لحـاظ  از لحـاظ  از لحـاظ  از لحـاظ      ،،،،مرحوم داكتر عبدالحكيم طبيبي در سويس به زبان عربي پديد آمدمرحوم داكتر عبدالحكيم طبيبي در سويس به زبان عربي پديد آمدمرحوم داكتر عبدالحكيم طبيبي در سويس به زبان عربي پديد آمدمرحوم داكتر عبدالحكيم طبيبي در سويس به زبان عربي پديد آمد

        . . . . تنوع مطالب و قطع و صحافت قابل وصف مزيد استتنوع مطالب و قطع و صحافت قابل وصف مزيد استتنوع مطالب و قطع و صحافت قابل وصف مزيد استتنوع مطالب و قطع و صحافت قابل وصف مزيد است
        
        
        



٩٥٩٥٩٥٩٥  

 

    



 ٩٦٩٦٩٦٩٦ 
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كتابها و كتابها و كتابها و كتابها و     ،،،،رساله هارساله هارساله هارساله ها    ،،،،در اينجا فقط به صورت بسيار زودگذر از جزوه هادر اينجا فقط به صورت بسيار زودگذر از جزوه هادر اينجا فقط به صورت بسيار زودگذر از جزوه هادر اينجا فقط به صورت بسيار زودگذر از جزوه ها

از از از از     . . . . نام مي برمنام مي برمنام مي برمنام مي برم    داستا نهاي كه در جريان مقاومت به چاپ رسيده و خوانده امداستا نهاي كه در جريان مقاومت به چاپ رسيده و خوانده امداستا نهاي كه در جريان مقاومت به چاپ رسيده و خوانده امداستا نهاي كه در جريان مقاومت به چاپ رسيده و خوانده ام
نويسندگاني كه آثار شان را بنابر مشكل آوارگي نديده و يا نخوانده ام معذرت نويسندگاني كه آثار شان را بنابر مشكل آوارگي نديده و يا نخوانده ام معذرت نويسندگاني كه آثار شان را بنابر مشكل آوارگي نديده و يا نخوانده ام معذرت نويسندگاني كه آثار شان را بنابر مشكل آوارگي نديده و يا نخوانده ام معذرت 

        . . . . مي خواهممي خواهممي خواهممي خواهم
        
  : Pـ;و� ه� ـ ١
» » » » ت ثور يا اهرم خونين استعمار روسيه در افغانستانت ثور يا اهرم خونين استعمار روسيه در افغانستانت ثور يا اهرم خونين استعمار روسيه در افغانستانت ثور يا اهرم خونين استعمار روسيه در افغانستانسياه روز هفسياه روز هفسياه روز هفسياه روز هف« « « «     ــــ    ١١١١
از طرف دفتر جبهـه متحـد ملـي افغانسـتان در پـاريس منتشـر       از طرف دفتر جبهـه متحـد ملـي افغانسـتان در پـاريس منتشـر       از طرف دفتر جبهـه متحـد ملـي افغانسـتان در پـاريس منتشـر       از طرف دفتر جبهـه متحـد ملـي افغانسـتان در پـاريس منتشـر           ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣در سال در سال در سال در سال 

        . . . . گرديدگرديدگرديدگرديد
جبهـه  جبهـه  جبهـه  جبهـه      از طـرف از طـرف از طـرف از طـرف ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣در سـال  در سـال  در سـال  در سـال  » » » » دسـامبر سـياه   دسـامبر سـياه   دسـامبر سـياه   دسـامبر سـياه       ٢٧٢٧٢٧٢٧بـه مناسـبت   بـه مناسـبت   بـه مناسـبت   بـه مناسـبت   « « « «     ــــ        ٢٢٢٢

        . . . . در پاريس به نشر سپرددر پاريس به نشر سپرددر پاريس به نشر سپرددر پاريس به نشر سپرد    متحد ملي افغانستانمتحد ملي افغانستانمتحد ملي افغانستانمتحد ملي افغانستان
از از از از     ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤در سـال  در سـال  در سـال  در سـال  » » » » روسيه روسيه روسيه روسيه موقف زنان افغانستان عليه استعمار موقف زنان افغانستان عليه استعمار موقف زنان افغانستان عليه استعمار موقف زنان افغانستان عليه استعمار « « « «     ــــ        ٣٣٣٣

        . . . . در پاريس به چاپ رسيددر پاريس به چاپ رسيددر پاريس به چاپ رسيددر پاريس به چاپ رسيد    طرف جبهه متحد ملي افغانستانطرف جبهه متحد ملي افغانستانطرف جبهه متحد ملي افغانستانطرف جبهه متحد ملي افغانستان
        . . . . از طرف كميته ارشاد و فرهنگ نشر گرديداز طرف كميته ارشاد و فرهنگ نشر گرديداز طرف كميته ارشاد و فرهنگ نشر گرديداز طرف كميته ارشاد و فرهنگ نشر گرديد» » » » سيد منصور حسين يار سيد منصور حسين يار سيد منصور حسين يار سيد منصور حسين يار « « « «     ــــ    ٤٤٤٤
از كميته فرهنگي جبهه پنجشير از كميته فرهنگي جبهه پنجشير از كميته فرهنگي جبهه پنجشير از كميته فرهنگي جبهه پنجشير » » » » جنگهاي مردم قهرمان پنجشير جنگهاي مردم قهرمان پنجشير جنگهاي مردم قهرمان پنجشير جنگهاي مردم قهرمان پنجشير « « « «     ــــ    ٥٥٥٥
        . . . . نشر گرديدنشر گرديدنشر گرديدنشر گرديد    ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣در سال در سال در سال در سال 
        . . . . منتشر گرديدمنتشر گرديدمنتشر گرديدمنتشر گرديد    ١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩ر سال ر سال ر سال ر سال از طرف هجاما داز طرف هجاما داز طرف هجاما داز طرف هجاما د» » » » فقط آزاديفقط آزاديفقط آزاديفقط آزادي««««ـ ـ ـ ـ     ٦٦٦٦
    ١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥در سال در سال در سال در سال     »»»»متن بيانيه حضرت پروفيسر صبغت اهللا مجددي متن بيانيه حضرت پروفيسر صبغت اهللا مجددي متن بيانيه حضرت پروفيسر صبغت اهللا مجددي متن بيانيه حضرت پروفيسر صبغت اهللا مجددي ««««    ــــ    ٧٧٧٧

        . . . . از طرف جبهه ملي نجات نشر گرديداز طرف جبهه ملي نجات نشر گرديداز طرف جبهه ملي نجات نشر گرديداز طرف جبهه ملي نجات نشر گرديد
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مصاحبه مصاحبه مصاحبه مصاحبه     ،،،،»»»»در مورد برسميت شناختن نهضت مقاومت افغانستان در مورد برسميت شناختن نهضت مقاومت افغانستان در مورد برسميت شناختن نهضت مقاومت افغانستان در مورد برسميت شناختن نهضت مقاومت افغانستان « « « «     ــــ    ٨٨٨٨
        . . . . ١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥نوامبر نوامبر نوامبر نوامبر     ،،،،نشرات جبهه نجات ملينشرات جبهه نجات ملينشرات جبهه نجات ملينشرات جبهه نجات ملي    ،،،،مجددي با ميشل ويران فرانسويمجددي با ميشل ويران فرانسويمجددي با ميشل ويران فرانسويمجددي با ميشل ويران فرانسوي

        . . . . تكثير از طرف هجاماتكثير از طرف هجاماتكثير از طرف هجاماتكثير از طرف هجاما» » » » يسر عبد القيوم رهبر يسر عبد القيوم رهبر يسر عبد القيوم رهبر يسر عبد القيوم رهبر شهيد پروفشهيد پروفشهيد پروفشهيد پروف« « « «     ــــ    ٩٩٩٩
        
   :ر�� �M هــ�  ـ ٢
سـال  سـال  سـال  سـال      ،،،،نوشـته داكتـر حجـار   نوشـته داكتـر حجـار   نوشـته داكتـر حجـار   نوشـته داكتـر حجـار   » » » » افغانستان در بازي ابـر قـدرت هـا    افغانستان در بازي ابـر قـدرت هـا    افغانستان در بازي ابـر قـدرت هـا    افغانستان در بازي ابـر قـدرت هـا    « « « «     ــــ        ١١١١

١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤            
    ،،،،نوشته داكتر محمد قاسم فاضلينوشته داكتر محمد قاسم فاضلينوشته داكتر محمد قاسم فاضلينوشته داكتر محمد قاسم فاضلي» » » » روز هاي چون شب تاريك روز هاي چون شب تاريك روز هاي چون شب تاريك روز هاي چون شب تاريك « « « «     ــــ        ٢٢٢٢

            ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨سال سال سال سال 
        ائي ائي ائي ائي نوشته داكتر عطا محمد نورزنوشته داكتر عطا محمد نورزنوشته داكتر عطا محمد نورزنوشته داكتر عطا محمد نورز» » » » افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان     سقوط مونارشي درسقوط مونارشي درسقوط مونارشي درسقوط مونارشي در« « « «     ــــ    ٣٣٣٣
        
  : آـ<� �-ــ�  ـ ٣
نوشته مرحوم سيد بها الدين نوشته مرحوم سيد بها الدين نوشته مرحوم سيد بها الدين نوشته مرحوم سيد بها الدين     ،،،،››››سر منزل آزاديسر منزل آزاديسر منزل آزاديسر منزل آزادي» ‹ » ‹ » ‹ » ‹ اژدهاي خودياژدهاي خودياژدهاي خودياژدهاي خودي««««ـ ـ ـ ـ     ١١١١

        ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢سال سال سال سال     ،،،،مجروحمجروحمجروحمجروح
    ،،،،گرد آورنده محمد حسن ولسملگرد آورنده محمد حسن ولسملگرد آورنده محمد حسن ولسملگرد آورنده محمد حسن ولسمل    ››››مجموعه مقاالتمجموعه مقاالتمجموعه مقاالتمجموعه مقاالت» ‹ » ‹ » ‹ » ‹ ظاهر شاهظاهر شاهظاهر شاهظاهر شاه««««    ــــ    ٢٢٢٢

            ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤سال سال سال سال 
    ،،،،نوشته داكتر حق شناسنوشته داكتر حق شناسنوشته داكتر حق شناسنوشته داكتر حق شناس» » » » دسايس و جنايات روس در افغانستاندسايس و جنايات روس در افغانستاندسايس و جنايات روس در افغانستاندسايس و جنايات روس در افغانستان««««    ــــ    ٣٣٣٣

            ١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣سال سال سال سال 
    ،،،،نويسـنده داكتـر حـق شـناس    نويسـنده داكتـر حـق شـناس    نويسـنده داكتـر حـق شـناس    نويسـنده داكتـر حـق شـناس    » » » » ي جهاد افغانسـتان ي جهاد افغانسـتان ي جهاد افغانسـتان ي جهاد افغانسـتان تحوالت سياستحوالت سياستحوالت سياستحوالت سياس««««    ــــ        ٤٤٤٤

            ١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧١٣٥٧سال سال سال سال 
ــو««««    ــــ                ٥٥٥٥ ــذاكرات ژن ــوم ــذاكرات ژن ــوم ــذاكرات ژن ــوم ــذاكرات ژن ــدالرحمن   » » » » م ــاالت مرحــوم اســتاد عب ــدالرحمن   مجموعــه مق ــاالت مرحــوم اســتاد عب ــدالرحمن   مجموعــه مق ــاالت مرحــوم اســتاد عب ــدالرحمن   مجموعــه مق ــاالت مرحــوم اســتاد عب مجموعــه مق

            ١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦سال سال سال سال     ،،،،گرد آورنده محمد حسن ولسملگرد آورنده محمد حسن ولسملگرد آورنده محمد حسن ولسملگرد آورنده محمد حسن ولسمل    ››››پژواكپژواكپژواكپژواك‹‹‹‹
            ١٣٦١١٣٦١١٣٦١١٣٦١سال سال سال سال     ،،،،نوشته مرحوم استاد خليل اهللا خليلينوشته مرحوم استاد خليل اهللا خليلينوشته مرحوم استاد خليل اهللا خليلينوشته مرحوم استاد خليل اهللا خليلي    ،،،،»»»»عياري از خراسانعياري از خراسانعياري از خراسانعياري از خراسان««««    ــــ    ٦٦٦٦
        عبد الحي حبيبيعبد الحي حبيبيعبد الحي حبيبيعبد الحي حبيبي    رحومرحومرحومرحوممولف ممولف ممولف ممولف م» » » » جنبش مشروطيت در افغانستانجنبش مشروطيت در افغانستانجنبش مشروطيت در افغانستانجنبش مشروطيت در افغانستان««««    ــــ    ٧٧٧٧
        مولف صبا ح الدين كشككيمولف صبا ح الدين كشككيمولف صبا ح الدين كشككيمولف صبا ح الدين كشككي» » » » دهه قانون اساسيدهه قانون اساسيدهه قانون اساسيدهه قانون اساسي««««ـ ـ ـ ـ     ٨٨٨٨
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    ،،،،و ميجـر مـارك ادكـن   و ميجـر مـارك ادكـن   و ميجـر مـارك ادكـن   و ميجـر مـارك ادكـن       اثـر دگـروال محمـد يوسـف    اثـر دگـروال محمـد يوسـف    اثـر دگـروال محمـد يوسـف    اثـر دگـروال محمـد يوسـف    » » » » تلك خرستلك خرستلك خرستلك خرس««««ـ ـ ـ ـ         ٩٩٩٩
        ترجمه عبد الحكيم رشيد ترجمه عبد الحكيم رشيد ترجمه عبد الحكيم رشيد ترجمه عبد الحكيم رشيد 

اثـر دكتـور عبـد الحكـيم     اثـر دكتـور عبـد الحكـيم     اثـر دكتـور عبـد الحكـيم     اثـر دكتـور عبـد الحكـيم         ،،،،»»»»شگوفائي هرات در عصر تيموريـان شگوفائي هرات در عصر تيموريـان شگوفائي هرات در عصر تيموريـان شگوفائي هرات در عصر تيموريـان ««««    ــــ        ١٠١٠١٠١٠
            ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤سال سال سال سال     ،،،،طبيبيطبيبيطبيبيطبيبي

اثر مرحوم مير محمد اثر مرحوم مير محمد اثر مرحوم مير محمد اثر مرحوم مير محمد     ،،،،لدلدلدلددر دو جدر دو جدر دو جدر دو ج» » » » افغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخير««««    ــــ    ١١١١١١١١
            ١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧سال سال سال سال     ،،،،صد يق فرهنگصد يق فرهنگصد يق فرهنگصد يق فرهنگ

مجموعـه چنـد گفتـار از دوكتـور سـيد مخـدوم       مجموعـه چنـد گفتـار از دوكتـور سـيد مخـدوم       مجموعـه چنـد گفتـار از دوكتـور سـيد مخـدوم       مجموعـه چنـد گفتـار از دوكتـور سـيد مخـدوم       » » » » اشك خراساناشك خراساناشك خراساناشك خراسان««««    ــــ        ١٢١٢١٢١٢
            ١٣٦١١٣٦١١٣٦١١٣٦١جوزاي سال جوزاي سال جوزاي سال جوزاي سال     ،،،،رهينرهينرهينرهين

            ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨سال سال سال سال     ،،،،نوشته محمد فريد يونسنوشته محمد فريد يونسنوشته محمد فريد يونسنوشته محمد فريد يونس» » » » افغانستان آزاد در پرتو اسالمافغانستان آزاد در پرتو اسالمافغانستان آزاد در پرتو اسالمافغانستان آزاد در پرتو اسالم««««    ــــ    ١٣١٣١٣١٣
        رادك ترجمه عبدالعلي نور احراريرادك ترجمه عبدالعلي نور احراريرادك ترجمه عبدالعلي نور احراريرادك ترجمه عبدالعلي نور احراري    ....نوشته سنوشته سنوشته سنوشته س» » » » خاك اولياخاك اولياخاك اولياخاك اوليا««««    ــــ    ١٤١٤١٤١٤
        نوشته استاذ خليل اهللا خليلينوشته استاذ خليل اهللا خليلينوشته استاذ خليل اهللا خليلينوشته استاذ خليل اهللا خليلي» » » » لي عرفان قادريه لي عرفان قادريه لي عرفان قادريه لي عرفان قادريه تجتجتجتج««««    ــــ    ١٥١٥١٥١٥
        اثر عزيز احمد نورياثر عزيز احمد نورياثر عزيز احمد نورياثر عزيز احمد نوري» » » » كمونيزم در آئينه حقيقت كمونيزم در آئينه حقيقت كمونيزم در آئينه حقيقت كمونيزم در آئينه حقيقت ««««    ــــ    ١٦١٦١٦١٦
        سيد قاسم رشتياسيد قاسم رشتياسيد قاسم رشتياسيد قاسم رشتيا    نوشته مرحومنوشته مرحومنوشته مرحومنوشته مرحوم    ،،،،»»»»ميان دو اهريمنميان دو اهريمنميان دو اهريمنميان دو اهريمن««««    ــــ    ١٧١٧١٧١٧
        ترجمه داكتر باقي يوسفزي ترجمه داكتر باقي يوسفزي ترجمه داكتر باقي يوسفزي ترجمه داكتر باقي يوسفزي     ،،،،اثر ليون پوالداثر ليون پوالداثر ليون پوالداثر ليون پوالد» » » » اصالحات و انقالباصالحات و انقالباصالحات و انقالباصالحات و انقالب««««    ــــ    ١٨١٨١٨١٨
        هومنهومنهومنهومن    اثر آنتونياثر آنتونياثر آنتونياثر آنتوني» » » » افغانستان در زير سلطه شورويافغانستان در زير سلطه شورويافغانستان در زير سلطه شورويافغانستان در زير سلطه شوروي««««    ــــ    ١٩١٩١٩١٩
        به دريبه دريبه دريبه دري    . . . . عععع    ....ترجمه ذترجمه ذترجمه ذترجمه ذ» » » » افغانستان كليد يك قارهافغانستان كليد يك قارهافغانستان كليد يك قارهافغانستان كليد يك قاره««««    ــــ    ٢٠٢٠٢٠٢٠
نوشـته  نوشـته  نوشـته  نوشـته      ،،،،››››دوزخ استعمار روس در افغانستاندوزخ استعمار روس در افغانستاندوزخ استعمار روس در افغانستاندوزخ استعمار روس در افغانستان» ‹ » ‹ » ‹ » ‹ زندان پلچرخيزندان پلچرخيزندان پلچرخيزندان پلچرخي« « « «     ــــ        ٢١٢١٢١٢١

        داكتر محمد عثمان روستارداكتر محمد عثمان روستارداكتر محمد عثمان روستارداكتر محمد عثمان روستار
ترجمـه  ترجمـه  ترجمـه  ترجمـه      ،،،،اثر توماس ني هامونـد اثر توماس ني هامونـد اثر توماس ني هامونـد اثر توماس ني هامونـد     ،،،،»»»»بيرق سرخ بر فراز افغانستانبيرق سرخ بر فراز افغانستانبيرق سرخ بر فراز افغانستانبيرق سرخ بر فراز افغانستان««««    ــــ        ٢٢٢٢٢٢٢٢

        رقيه حبيب رقيه حبيب رقيه حبيب رقيه حبيب 
        وميوميوميومياثر احمد شاه كريم علاثر احمد شاه كريم علاثر احمد شاه كريم علاثر احمد شاه كريم عل» » » » اصول مبادي ديناصول مبادي ديناصول مبادي ديناصول مبادي دين««««    ــــ    ٢٣٢٣٢٣٢٣

        
  : P;و� ه� و ر���M ه�ي K%!ي �*�و�(  ـ٤
ــراماتمســرا« « « « ـ ـ ـ ـ                 ١١١١ ــراماتمس ــراماتمس ــروف    » » » » ماتمس ــي غزلســراي مع ــتاد خليل ــوم اس ــروده مرح ــروف    س ــي غزلســراي مع ــتاد خليل ــوم اس ــروده مرح ــروف    س ــي غزلســراي مع ــتاد خليل ــوم اس ــروده مرح ــروف    س ــي غزلســراي مع ــتاد خليل ــوم اس ــروده مرح س

        ١٣٦١١٣٦١١٣٦١١٣٦١افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان 



٩٩٩٩٩٩٩٩  

 

        ١٣٥٣١٣٥٣١٣٥٣١٣٥٣سروده غالم نبي خاطر سروده غالم نبي خاطر سروده غالم نبي خاطر سروده غالم نبي خاطر     ،،،،مجموعه اشعار رزميمجموعه اشعار رزميمجموعه اشعار رزميمجموعه اشعار رزمي» » » » فرياد انتقامفرياد انتقامفرياد انتقامفرياد انتقام««««ـ ـ ـ ـ     ٢٢٢٢
            ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢از استوار از استوار از استوار از استوار » » » » اشعار رزمياشعار رزمياشعار رزمياشعار رزمي««««ـ ـ ـ ـ     ٣٣٣٣
            ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢    جديجديجديجدي    ،،،،از چاووشاز چاووشاز چاووشاز چاووش) ) ) ) ٢٢٢٢((((شعر هاي مقاومتشعر هاي مقاومتشعر هاي مقاومتشعر هاي مقاومت    ،،،،»»»»سرود ابديتسرود ابديتسرود ابديتسرود ابديت««««ـ ـ ـ ـ     ٤٤٤٤
        ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢از چاووش از چاووش از چاووش از چاووش ))))٣٣٣٣((((شعر هاي مقاومتشعر هاي مقاومتشعر هاي مقاومتشعر هاي مقاومت    ،،،،»»»»سالم بر خورشيد سالم بر خورشيد سالم بر خورشيد سالم بر خورشيد ««««ـ ـ ـ ـ     ٥٥٥٥
اسـتاد  اسـتاد  اسـتاد  اسـتاد      مرحـوم مرحـوم مرحـوم مرحـوم     ،،،،بر گزيـده جـز سـوم ديـوان    بر گزيـده جـز سـوم ديـوان    بر گزيـده جـز سـوم ديـوان    بر گزيـده جـز سـوم ديـوان    » » » » اشك ها و خون هااشك ها و خون هااشك ها و خون هااشك ها و خون ها««««ـ ـ ـ ـ             ٦٦٦٦

        ١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥١٩٨٥    ،،،،خليل اهللا خليليخليل اهللا خليليخليل اهللا خليليخليل اهللا خليلي
        اثر كريم شيوناثر كريم شيوناثر كريم شيوناثر كريم شيون» » » » ناله هاي يك مسافرناله هاي يك مسافرناله هاي يك مسافرناله هاي يك مسافر««««ـ ـ ـ ـ     ٧٧٧٧
        ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤مجموعة اشعار محترم كريم پيكار مجموعة اشعار محترم كريم پيكار مجموعة اشعار محترم كريم پيكار مجموعة اشعار محترم كريم پيكار » » » » حماسهحماسهحماسهحماسه««««ـ ـ ـ ـ     ٨٨٨٨
        ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨پيمار پيمار پيمار پيمار جزوة شعري محترم كريم جزوة شعري محترم كريم جزوة شعري محترم كريم جزوة شعري محترم كريم » » » » داغداغداغداغ««««ـ ـ ـ ـ     ٩٩٩٩
  
  :دا�<�,-�ي �*�و�( ا"@�,?<�ن  : ٥
            ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢از چاووش از چاووش از چاووش از چاووش     ،،،،چهار داستانچهار داستانچهار داستانچهار داستان» » » » درختها كارتوس گل ميكند درختها كارتوس گل ميكند درختها كارتوس گل ميكند درختها كارتوس گل ميكند ««««ـ ـ ـ ـ     ١١١١
            ١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢    ،،،،حاوي سه داستان از بابك يا هوحاوي سه داستان از بابك يا هوحاوي سه داستان از بابك يا هوحاوي سه داستان از بابك يا هو» » » » خاكخاكخاكخاك««««    - - - -     ٢٢٢٢
عضو جبهه متحد ملي عضو جبهه متحد ملي عضو جبهه متحد ملي عضو جبهه متحد ملي ١٣٦١١٣٦١١٣٦١١٣٦١    ،،،،داستان كوتاه از جاويدداستان كوتاه از جاويدداستان كوتاه از جاويدداستان كوتاه از جاويد»»»»مادرمادرمادرمادر« « « « ـ ـ ـ ـ     ٣٣٣٣

        افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان 
بهه متحد ملي بهه متحد ملي بهه متحد ملي بهه متحد ملي عضو جعضو جعضو جعضو ج    ،،،،داستان كوتاه از جاويدداستان كوتاه از جاويدداستان كوتاه از جاويدداستان كوتاه از جاويد» » » » دشمندشمندشمندشمن« « « « ـ ـ ـ ـ     ٤٤٤٤
            ١٣٦١٥١٣٦١٥١٣٦١٥١٣٦١٥    ،،،،افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان
            ١٣٦١١٣٦١١٣٦١١٣٦١    ،،،،داستان از جاويدداستان از جاويدداستان از جاويدداستان از جاويد» » » » در اول كلمه بود يا عملدر اول كلمه بود يا عملدر اول كلمه بود يا عملدر اول كلمه بود يا عمل««««ـ ـ ـ ـ ٥٥٥٥
از دوكتور سيد مخدوم رهين از دوكتور سيد مخدوم رهين از دوكتور سيد مخدوم رهين از دوكتور سيد مخدوم رهين     ››››مجموعه چند داستانمجموعه چند داستانمجموعه چند داستانمجموعه چند داستان» ‹» ‹» ‹» ‹سوگوارانسوگوارانسوگوارانسوگواران««««ـ ـ ـ ـ     ٦٦٦٦

١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢        
  ١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩از محترم كريم پيكار از محترم كريم پيكار از محترم كريم پيكار از محترم كريم پيكار » » » » نامهنامهنامهنامه««««ـ ـ ـ ـ ٧٧٧٧



 ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ 
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جريده شهادت در بين سـازمانهاي بنيـاد گـرا    جريده شهادت در بين سـازمانهاي بنيـاد گـرا    جريده شهادت در بين سـازمانهاي بنيـاد گـرا    جريده شهادت در بين سـازمانهاي بنيـاد گـرا        ،،،،گرديدگرديدگرديدگرديد    چنانچه قبال ذكرچنانچه قبال ذكرچنانچه قبال ذكرچنانچه قبال ذكر
ثور توسط حزب اسـالمي  ثور توسط حزب اسـالمي  ثور توسط حزب اسـالمي  ثور توسط حزب اسـالمي      ٧٧٧٧كه يك ماه قبل از كودتاي كه يك ماه قبل از كودتاي كه يك ماه قبل از كودتاي كه يك ماه قبل از كودتاي     اولين جريده اي بوداولين جريده اي بوداولين جريده اي بوداولين جريده اي بود

حكمتيار عليه رژيم محمد داود خان پخش گرديد و در جريـان مقاومـت نيـز    حكمتيار عليه رژيم محمد داود خان پخش گرديد و در جريـان مقاومـت نيـز    حكمتيار عليه رژيم محمد داود خان پخش گرديد و در جريـان مقاومـت نيـز    حكمتيار عليه رژيم محمد داود خان پخش گرديد و در جريـان مقاومـت نيـز    
ساير سازمانهاي اسالمي چه در ايران و چه در پاكسـتان بعـد از   ساير سازمانهاي اسالمي چه در ايران و چه در پاكسـتان بعـد از   ساير سازمانهاي اسالمي چه در ايران و چه در پاكسـتان بعـد از   ساير سازمانهاي اسالمي چه در ايران و چه در پاكسـتان بعـد از       . . . . ادامه يافتادامه يافتادامه يافتادامه يافت

در ايـن  در ايـن  در ايـن  در ايـن      . . . . ه به افغانستان به فعاليت مطبوعاتي خـود آغـاز نمودنـد   ه به افغانستان به فعاليت مطبوعاتي خـود آغـاز نمودنـد   ه به افغانستان به فعاليت مطبوعاتي خـود آغـاز نمودنـد   ه به افغانستان به فعاليت مطبوعاتي خـود آغـاز نمودنـد   تهاجم روسيتهاجم روسيتهاجم روسيتهاجم روسي
هدف اين نشريات تحريك توده هاي مردم افغانسـتان از طريـق ايـده    هدف اين نشريات تحريك توده هاي مردم افغانسـتان از طريـق ايـده    هدف اين نشريات تحريك توده هاي مردم افغانسـتان از طريـق ايـده    هدف اين نشريات تحريك توده هاي مردم افغانسـتان از طريـق ايـده        ،،،،مرحلهمرحلهمرحلهمرحله

    ،،،،آلـوژي اسـالمي بـود كــه بـر ديگـر نيازمنـديهاي جنــگ از قبيـل مسـايل ملــي        آلـوژي اسـالمي بـود كــه بـر ديگـر نيازمنـديهاي جنــگ از قبيـل مسـايل ملــي        آلـوژي اسـالمي بـود كــه بـر ديگـر نيازمنـديهاي جنــگ از قبيـل مسـايل ملــي        آلـوژي اسـالمي بـود كــه بـر ديگـر نيازمنـديهاي جنــگ از قبيـل مسـايل ملــي        
سياسي و فراخواني مردم براي تعيين رهبري خط بطـالن  سياسي و فراخواني مردم براي تعيين رهبري خط بطـالن  سياسي و فراخواني مردم براي تعيين رهبري خط بطـالن  سياسي و فراخواني مردم براي تعيين رهبري خط بطـالن      ،،،،اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي    ،،،،اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

ده بودند و با تبليغ وسيع ايده آلوژي اسـالمي مـي خواسـتند كــه نخسـت      ده بودند و با تبليغ وسيع ايده آلوژي اسـالمي مـي خواسـتند كــه نخسـت      ده بودند و با تبليغ وسيع ايده آلوژي اسـالمي مـي خواسـتند كــه نخسـت      ده بودند و با تبليغ وسيع ايده آلوژي اسـالمي مـي خواسـتند كــه نخسـت      كشيكشيكشيكشي
اختيار جهاد را در انحصار خود داشته باشند و دوم امداد بين المللي را بسوي اختيار جهاد را در انحصار خود داشته باشند و دوم امداد بين المللي را بسوي اختيار جهاد را در انحصار خود داشته باشند و دوم امداد بين المللي را بسوي اختيار جهاد را در انحصار خود داشته باشند و دوم امداد بين المللي را بسوي 

جنــگ بــين اســالم و جنــگ بــين اســالم و جنــگ بــين اســالم و جنــگ بــين اســالم و ««««ســوم اينكــه بــا بلنــد نمــودن شــعار ســوم اينكــه بــا بلنــد نمــودن شــعار ســوم اينكــه بــا بلنــد نمــودن شــعار ســوم اينكــه بــا بلنــد نمــودن شــعار     خــود جلــب كننــد وخــود جلــب كننــد وخــود جلــب كننــد وخــود جلــب كننــد و
نكـه ايـده   نكـه ايـده   نكـه ايـده   نكـه ايـده   مورد حمايت آمريكا و اروپا نيـز قـرار گيرنـد و چهـارم اي    مورد حمايت آمريكا و اروپا نيـز قـرار گيرنـد و چهـارم اي    مورد حمايت آمريكا و اروپا نيـز قـرار گيرنـد و چهـارم اي    مورد حمايت آمريكا و اروپا نيـز قـرار گيرنـد و چهـارم اي    » » » » كمونيزمكمونيزمكمونيزمكمونيزم

    ،،،،فرهنـگ عمـومي افغانسـتان   فرهنـگ عمـومي افغانسـتان   فرهنـگ عمـومي افغانسـتان   فرهنـگ عمـومي افغانسـتان       ،،،،آلوژي اسالمي به تنهائي كه در آن مسايل ملـي آلوژي اسالمي به تنهائي كه در آن مسايل ملـي آلوژي اسالمي به تنهائي كه در آن مسايل ملـي آلوژي اسالمي به تنهائي كه در آن مسايل ملـي 
و و و و     انتخابات رهبـري و اصـول ديموكراسـي جنـگ راه نداشـت     انتخابات رهبـري و اصـول ديموكراسـي جنـگ راه نداشـت     انتخابات رهبـري و اصـول ديموكراسـي جنـگ راه نداشـت     انتخابات رهبـري و اصـول ديموكراسـي جنـگ راه نداشـت         ،،،،مسايل تاريخيمسايل تاريخيمسايل تاريخيمسايل تاريخي

        . . . . مطلوب نظر دولت هاي همسايه نيز بودمطلوب نظر دولت هاي همسايه نيز بودمطلوب نظر دولت هاي همسايه نيز بودمطلوب نظر دولت هاي همسايه نيز بود
مطبوعات مقاومت بدون طرح مسايل ملي و پندار مطبوعات مقاومت بدون طرح مسايل ملي و پندار مطبوعات مقاومت بدون طرح مسايل ملي و پندار مطبوعات مقاومت بدون طرح مسايل ملي و پندار     ،،،،بنابر آنچه گفته شدبنابر آنچه گفته شدبنابر آنچه گفته شدبنابر آنچه گفته شد
به تبليغ يكسره ايده به تبليغ يكسره ايده به تبليغ يكسره ايده به تبليغ يكسره ايده     ،،،،و قهرماني هاي ادوار گذشتهو قهرماني هاي ادوار گذشتهو قهرماني هاي ادوار گذشتهو قهرماني هاي ادوار گذشته    هاي تاريخي و حماسه هاهاي تاريخي و حماسه هاهاي تاريخي و حماسه هاهاي تاريخي و حماسه ها

آلوژي اسالمي مي پرداخت گويي ملتي را تازه به آئين مقدس اسالم دعوت و آلوژي اسالمي مي پرداخت گويي ملتي را تازه به آئين مقدس اسالم دعوت و آلوژي اسالمي مي پرداخت گويي ملتي را تازه به آئين مقدس اسالم دعوت و آلوژي اسالمي مي پرداخت گويي ملتي را تازه به آئين مقدس اسالم دعوت و 
اما حقيقت اينست كه مـردم افغانسـتان مسـلمانهاي سـخت     اما حقيقت اينست كه مـردم افغانسـتان مسـلمانهاي سـخت     اما حقيقت اينست كه مـردم افغانسـتان مسـلمانهاي سـخت     اما حقيقت اينست كه مـردم افغانسـتان مسـلمانهاي سـخت         . . . . ارشاد مي نمودندارشاد مي نمودندارشاد مي نمودندارشاد مي نمودند

كوش و خوش عقيده اي هستند كه آنچه از پيشوايان اسالم و اجداد خود فرا كوش و خوش عقيده اي هستند كه آنچه از پيشوايان اسالم و اجداد خود فرا كوش و خوش عقيده اي هستند كه آنچه از پيشوايان اسالم و اجداد خود فرا كوش و خوش عقيده اي هستند كه آنچه از پيشوايان اسالم و اجداد خود فرا 
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تصوف در منطقه اي كه ما تصوف در منطقه اي كه ما تصوف در منطقه اي كه ما تصوف در منطقه اي كه ما     . . . . د هرگز به اسالم سياسي تن در نمي دهندد هرگز به اسالم سياسي تن در نمي دهندد هرگز به اسالم سياسي تن در نمي دهندد هرگز به اسالم سياسي تن در نمي دهندگرفته انگرفته انگرفته انگرفته ان
هستيم در افغانستان و ايران و ماوراالنهر ريشه هاي قـديمي دارد كه مـردم ما هستيم در افغانستان و ايران و ماوراالنهر ريشه هاي قـديمي دارد كه مـردم ما هستيم در افغانستان و ايران و ماوراالنهر ريشه هاي قـديمي دارد كه مـردم ما هستيم در افغانستان و ايران و ماوراالنهر ريشه هاي قـديمي دارد كه مـردم ما 
فهميده و يا نا فهميده شيوه و خصلت صوفيانه دارند كما اينكه ميراث ديا نت فهميده و يا نا فهميده شيوه و خصلت صوفيانه دارند كما اينكه ميراث ديا نت فهميده و يا نا فهميده شيوه و خصلت صوفيانه دارند كما اينكه ميراث ديا نت فهميده و يا نا فهميده شيوه و خصلت صوفيانه دارند كما اينكه ميراث ديا نت 

        . . . . ت مي نمايندت مي نمايندت مي نمايندت مي نمايندهاي قبل از اسالم را در بعضي رسوم و عادات شان مراعاهاي قبل از اسالم را در بعضي رسوم و عادات شان مراعاهاي قبل از اسالم را در بعضي رسوم و عادات شان مراعاهاي قبل از اسالم را در بعضي رسوم و عادات شان مراعا
پر پر پر پر     ،،،،مطبوعات اسالميست هاي افغانستان بخاطر اينكه با جمالت مغلقمطبوعات اسالميست هاي افغانستان بخاطر اينكه با جمالت مغلقمطبوعات اسالميست هاي افغانستان بخاطر اينكه با جمالت مغلقمطبوعات اسالميست هاي افغانستان بخاطر اينكه با جمالت مغلق

    ،،،،كمتر با ادبيات حما سـي كمتر با ادبيات حما سـي كمتر با ادبيات حما سـي كمتر با ادبيات حما سـي     ،،،،و عنوان هاي عربيو عنوان هاي عربيو عنوان هاي عربيو عنوان هاي عربي    از كلمات و اصطالعات عربياز كلمات و اصطالعات عربياز كلمات و اصطالعات عربياز كلمات و اصطالعات عربي
بـاالي  بـاالي  بـاالي  بـاالي      ،،،،انقالبي و چكيده ها و داستانهاي ساده سرو كار داشـتند انقالبي و چكيده ها و داستانهاي ساده سرو كار داشـتند انقالبي و چكيده ها و داستانهاي ساده سرو كار داشـتند انقالبي و چكيده ها و داستانهاي ساده سرو كار داشـتند     ،،،،اشعار رزمياشعار رزمياشعار رزمياشعار رزمي

فيصد از نعمت فيصد از نعمت فيصد از نعمت فيصد از نعمت     ٩٥٩٥٩٥٩٥ر از آنكه ر از آنكه ر از آنكه ر از آنكه زيرا قطع نظزيرا قطع نظزيرا قطع نظزيرا قطع نظ    ،،،،توده ها نمي توانست موثر واقع شودتوده ها نمي توانست موثر واقع شودتوده ها نمي توانست موثر واقع شودتوده ها نمي توانست موثر واقع شود
خوانايي و نويسايي محروم اند جماعت نيمه با سواد هم نمي توانست از همه خوانايي و نويسايي محروم اند جماعت نيمه با سواد هم نمي توانست از همه خوانايي و نويسايي محروم اند جماعت نيمه با سواد هم نمي توانست از همه خوانايي و نويسايي محروم اند جماعت نيمه با سواد هم نمي توانست از همه 

البته تبليغات شفاهي آنها در البته تبليغات شفاهي آنها در البته تبليغات شفاهي آنها در البته تبليغات شفاهي آنها در     . . . . متون جرايد و مجالت آنها استفاده مطلوب كنندمتون جرايد و مجالت آنها استفاده مطلوب كنندمتون جرايد و مجالت آنها استفاده مطلوب كنندمتون جرايد و مجالت آنها استفاده مطلوب كنند
تحريك احساسات اسالمي مردم عليه روسها نسبت به نوشتار آنها مـوثر بـود   تحريك احساسات اسالمي مردم عليه روسها نسبت به نوشتار آنها مـوثر بـود   تحريك احساسات اسالمي مردم عليه روسها نسبت به نوشتار آنها مـوثر بـود   تحريك احساسات اسالمي مردم عليه روسها نسبت به نوشتار آنها مـوثر بـود   

زيرا آنچه آنهـا از قبيـل اتحـاد و    زيرا آنچه آنهـا از قبيـل اتحـاد و    زيرا آنچه آنهـا از قبيـل اتحـاد و    زيرا آنچه آنهـا از قبيـل اتحـاد و        ،،،،ل كمتر شده ميرفتل كمتر شده ميرفتل كمتر شده ميرفتل كمتر شده ميرفتاما اين تاثير سال به سااما اين تاثير سال به سااما اين تاثير سال به سااما اين تاثير سال به سا
بدينوسـيله  بدينوسـيله  بدينوسـيله  بدينوسـيله      اينها مي گفتند خود آنـرا در عمـل نقـض مـي كردنـد     اينها مي گفتند خود آنـرا در عمـل نقـض مـي كردنـد     اينها مي گفتند خود آنـرا در عمـل نقـض مـي كردنـد     اينها مي گفتند خود آنـرا در عمـل نقـض مـي كردنـد         اتفاق و ماننداتفاق و ماننداتفاق و ماننداتفاق و مانند

اعتبار و اعتماد مردم را از خود نفي مي كردند تقريباَ در يكي دو سال اول بعد اعتبار و اعتماد مردم را از خود نفي مي كردند تقريباَ در يكي دو سال اول بعد اعتبار و اعتماد مردم را از خود نفي مي كردند تقريباَ در يكي دو سال اول بعد اعتبار و اعتماد مردم را از خود نفي مي كردند تقريباَ در يكي دو سال اول بعد 
غيـر  غيـر  غيـر  غيـر      مطبوعات سازمان هـاي اسالمي را افــراد مطبوعات سازمان هـاي اسالمي را افــراد مطبوعات سازمان هـاي اسالمي را افــراد مطبوعات سازمان هـاي اسالمي را افــراد     ،،،،از تهاجم روسها به افغانستاناز تهاجم روسها به افغانستاناز تهاجم روسها به افغانستاناز تهاجم روسها به افغانستان

روي كاغـذ هـاي   روي كاغـذ هـاي   روي كاغـذ هـاي   روي كاغـذ هـاي       ژورناليسـتي مهـارت وآشـنائي نداشـتند    ژورناليسـتي مهـارت وآشـنائي نداشـتند    ژورناليسـتي مهـارت وآشـنائي نداشـتند    ژورناليسـتي مهـارت وآشـنائي نداشـتند        مسلكي كه در فــن مسلكي كه در فــن مسلكي كه در فــن مسلكي كه در فــن 
خير از وقت معينه خير از وقت معينه خير از وقت معينه خير از وقت معينه أأأأبا تيراژ كمتر و غالباَ با تبا تيراژ كمتر و غالباَ با تبا تيراژ كمتر و غالباَ با تبا تيراژ كمتر و غالباَ با ت    ،،،،عادي و با قطع و صحافت نا زيباعادي و با قطع و صحافت نا زيباعادي و با قطع و صحافت نا زيباعادي و با قطع و صحافت نا زيبا

اما اين مرحله بزودي سپري شد و نويسندگان و ژورناليست اما اين مرحله بزودي سپري شد و نويسندگان و ژورناليست اما اين مرحله بزودي سپري شد و نويسندگان و ژورناليست اما اين مرحله بزودي سپري شد و نويسندگان و ژورناليست     . . . . انتشار مي دادندانتشار مي دادندانتشار مي دادندانتشار مي دادند
مطبوعات مطبوعات مطبوعات مطبوعات     ا بدوش گرفتند و بها بدوش گرفتند و بها بدوش گرفتند و بها بدوش گرفتند و بههاي تازه وارد در پاكستان امور نشراتي آنها رهاي تازه وارد در پاكستان امور نشراتي آنها رهاي تازه وارد در پاكستان امور نشراتي آنها رهاي تازه وارد در پاكستان امور نشراتي آنها ر

آنها به اصول فني و طباعتي و بخش هاي ادبي را رايج ساختند اما آنها حـق  آنها به اصول فني و طباعتي و بخش هاي ادبي را رايج ساختند اما آنها حـق  آنها به اصول فني و طباعتي و بخش هاي ادبي را رايج ساختند اما آنها حـق  آنها به اصول فني و طباعتي و بخش هاي ادبي را رايج ساختند اما آنها حـق  
تـاريخ  تـاريخ  تـاريخ  تـاريخ      ،،،،حقـوق بشـر  حقـوق بشـر  حقـوق بشـر  حقـوق بشـر      ،،،،نـوع پرسـتي  نـوع پرسـتي  نـوع پرسـتي  نـوع پرسـتي      ،،،،دموكراسـي دموكراسـي دموكراسـي دموكراسـي     ،،،،نداشتند كه روي مسايل ملـي نداشتند كه روي مسايل ملـي نداشتند كه روي مسايل ملـي نداشتند كه روي مسايل ملـي 

اما نشرات مقاومت اهل تشييع كه الهام اما نشرات مقاومت اهل تشييع كه الهام اما نشرات مقاومت اهل تشييع كه الهام اما نشرات مقاومت اهل تشييع كه الهام     . . . . اظهار نظر نماينداظهار نظر نماينداظهار نظر نماينداظهار نظر نمايند    قهرمانهاي افغانستانقهرمانهاي افغانستانقهرمانهاي افغانستانقهرمانهاي افغانستان
ت تـا حـدودي زيـاد بهتـر از مطبوعـات افغانهـا در       ت تـا حـدودي زيـاد بهتـر از مطبوعـات افغانهـا در       ت تـا حـدودي زيـاد بهتـر از مطبوعـات افغانهـا در       ت تـا حـدودي زيـاد بهتـر از مطبوعـات افغانهـا در       از مطبوعات ايران مي گرفاز مطبوعات ايران مي گرفاز مطبوعات ايران مي گرفاز مطبوعات ايران مي گرف

دموكراسي دموكراسي دموكراسي دموكراسي     ،،،،پاكستان بود وليك نقطه مشترك هر دو مطبوعات نفي مسايل مليپاكستان بود وليك نقطه مشترك هر دو مطبوعات نفي مسايل مليپاكستان بود وليك نقطه مشترك هر دو مطبوعات نفي مسايل مليپاكستان بود وليك نقطه مشترك هر دو مطبوعات نفي مسايل ملي
و حماسه ها ي تاريخي بود كه هر دو جانب نمي خواستند رهبريت شان را با و حماسه ها ي تاريخي بود كه هر دو جانب نمي خواستند رهبريت شان را با و حماسه ها ي تاريخي بود كه هر دو جانب نمي خواستند رهبريت شان را با و حماسه ها ي تاريخي بود كه هر دو جانب نمي خواستند رهبريت شان را با 
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اهل تشييع در مطبوعات شان با الهامي اهل تشييع در مطبوعات شان با الهامي اهل تشييع در مطبوعات شان با الهامي اهل تشييع در مطبوعات شان با الهامي . . . . اينگونه گفتار و نوشتار شكراب نماينداينگونه گفتار و نوشتار شكراب نماينداينگونه گفتار و نوشتار شكراب نماينداينگونه گفتار و نوشتار شكراب نمايند
ران گرفته بودند به حقوق زنها اشارات صريح داشتند امـا در سـازمان   ران گرفته بودند به حقوق زنها اشارات صريح داشتند امـا در سـازمان   ران گرفته بودند به حقوق زنها اشارات صريح داشتند امـا در سـازمان   ران گرفته بودند به حقوق زنها اشارات صريح داشتند امـا در سـازمان   كه از ايكه از ايكه از ايكه از اي

حزب گلبدين حكمتيار سخن از حقوق زنها مي زد ولـي  حزب گلبدين حكمتيار سخن از حقوق زنها مي زد ولـي  حزب گلبدين حكمتيار سخن از حقوق زنها مي زد ولـي  حزب گلبدين حكمتيار سخن از حقوق زنها مي زد ولـي      ،،،،هاي تندرو اسالميهاي تندرو اسالميهاي تندرو اسالميهاي تندرو اسالمي
            . . . . مفردات آنرا صريحاَ تبيين نمي كردمفردات آنرا صريحاَ تبيين نمي كردمفردات آنرا صريحاَ تبيين نمي كردمفردات آنرا صريحاَ تبيين نمي كرد

از سازمان هاي معتدل اسالمي محاذ ملي اسالمي تحـت رهبـري سـيد    از سازمان هاي معتدل اسالمي محاذ ملي اسالمي تحـت رهبـري سـيد    از سازمان هاي معتدل اسالمي محاذ ملي اسالمي تحـت رهبـري سـيد    از سازمان هاي معتدل اسالمي محاذ ملي اسالمي تحـت رهبـري سـيد    
    ق بود وليك او هم حدود و ثغور آنراق بود وليك او هم حدود و ثغور آنراق بود وليك او هم حدود و ثغور آنراق بود وليك او هم حدود و ثغور آنرااحمد گيالني با دادن حقوق به زنها موافاحمد گيالني با دادن حقوق به زنها موافاحمد گيالني با دادن حقوق به زنها موافاحمد گيالني با دادن حقوق به زنها مواف

        . . . . روشن نكرده استروشن نكرده استروشن نكرده استروشن نكرده است
مطبوعــات معتــدلين اســالمي افغانســتان گــر چــه دعــواي جهــان وطنــي مطبوعــات معتــدلين اســالمي افغانســتان گــر چــه دعــواي جهــان وطنــي مطبوعــات معتــدلين اســالمي افغانســتان گــر چــه دعــواي جهــان وطنــي مطبوعــات معتــدلين اســالمي افغانســتان گــر چــه دعــواي جهــان وطنــي 
نداشته و ندارند در مسايل اسالمي همان راهي را بر گزيده بودند كه سـازمان  نداشته و ندارند در مسايل اسالمي همان راهي را بر گزيده بودند كه سـازمان  نداشته و ندارند در مسايل اسالمي همان راهي را بر گزيده بودند كه سـازمان  نداشته و ندارند در مسايل اسالمي همان راهي را بر گزيده بودند كه سـازمان  

مـورد  مـورد  مـورد  مـورد      و نـه و نـه و نـه و نـه     زيرا معتدلين حالت مستقر و مطمئن نداشتندزيرا معتدلين حالت مستقر و مطمئن نداشتندزيرا معتدلين حالت مستقر و مطمئن نداشتندزيرا معتدلين حالت مستقر و مطمئن نداشتند    هاي افراطي ميرفتندهاي افراطي ميرفتندهاي افراطي ميرفتندهاي افراطي ميرفتند
دولـت پاكسـتان بودنـد و نـه از مقـدار كـافي سـالح و مهمـات بـر          دولـت پاكسـتان بودنـد و نـه از مقـدار كـافي سـالح و مهمـات بـر          دولـت پاكسـتان بودنـد و نـه از مقـدار كـافي سـالح و مهمـات بـر          دولـت پاكسـتان بودنـد و نـه از مقـدار كـافي سـالح و مهمـات بـر              اعتماد كلياعتماد كلياعتماد كلياعتماد كلي

    ،،،،و نه از خود بر نامه سياسي داشتند و نه افراد سياسي شعوريو نه از خود بر نامه سياسي داشتند و نه افراد سياسي شعوريو نه از خود بر نامه سياسي داشتند و نه افراد سياسي شعوريو نه از خود بر نامه سياسي داشتند و نه افراد سياسي شعوري    خوردار بودندخوردار بودندخوردار بودندخوردار بودند
بدين علت فقط مي خواستند بقاي خويش را مطابق به اوضاع و شرايط با يك بدين علت فقط مي خواستند بقاي خويش را مطابق به اوضاع و شرايط با يك بدين علت فقط مي خواستند بقاي خويش را مطابق به اوضاع و شرايط با يك بدين علت فقط مي خواستند بقاي خويش را مطابق به اوضاع و شرايط با يك 

لـي  لـي  لـي  لـي  البتـه در ايـن ميـان محـاذ م    البتـه در ايـن ميـان محـاذ م    البتـه در ايـن ميـان محـاذ م    البتـه در ايـن ميـان محـاذ م        . . . . نوع پيوند ها و پيوند شكني ها تضمين كنندنوع پيوند ها و پيوند شكني ها تضمين كنندنوع پيوند ها و پيوند شكني ها تضمين كنندنوع پيوند ها و پيوند شكني ها تضمين كنند
اسالمي بر سر قول خود مبني بر انتخاباتي كه در آن احزاب اسالمي و افراد و اسالمي بر سر قول خود مبني بر انتخاباتي كه در آن احزاب اسالمي و افراد و اسالمي بر سر قول خود مبني بر انتخاباتي كه در آن احزاب اسالمي و افراد و اسالمي بر سر قول خود مبني بر انتخاباتي كه در آن احزاب اسالمي و افراد و 
شخصيت ها و شاه متوفي افغانسـتان وتمـام آوارگـان مقـيم امريكـا و اروپـا و       شخصيت ها و شاه متوفي افغانسـتان وتمـام آوارگـان مقـيم امريكـا و اروپـا و       شخصيت ها و شاه متوفي افغانسـتان وتمـام آوارگـان مقـيم امريكـا و اروپـا و       شخصيت ها و شاه متوفي افغانسـتان وتمـام آوارگـان مقـيم امريكـا و اروپـا و       
ديگر كشور هـا سـهم بگيرنـد و صـالحيت انتخـاب كـردن و انتخـاب شـدن را         ديگر كشور هـا سـهم بگيرنـد و صـالحيت انتخـاب كـردن و انتخـاب شـدن را         ديگر كشور هـا سـهم بگيرنـد و صـالحيت انتخـاب كـردن و انتخـاب شـدن را         ديگر كشور هـا سـهم بگيرنـد و صـالحيت انتخـاب كـردن و انتخـاب شـدن را         

لويـه جرگـه   لويـه جرگـه   لويـه جرگـه   لويـه جرگـه   ايسـتاده بـود و همچنـان بعضـي اوقـات بـه تشـكيل        ايسـتاده بـود و همچنـان بعضـي اوقـات بـه تشـكيل        ايسـتاده بـود و همچنـان بعضـي اوقـات بـه تشـكيل        ايسـتاده بـود و همچنـان بعضـي اوقـات بـه تشـكيل            ،،،،داشته باشـند داشته باشـند داشته باشـند داشته باشـند 
همچنان مولوي محمد نبي محمدي رهبر حركت انقالب همچنان مولوي محمد نبي محمدي رهبر حركت انقالب همچنان مولوي محمد نبي محمدي رهبر حركت انقالب همچنان مولوي محمد نبي محمدي رهبر حركت انقالب     . . . . اشاراتي داشته استاشاراتي داشته استاشاراتي داشته استاشاراتي داشته است

اسالمي افغانستان نيز راه اعتدال را اختيار نمود بود و از افراط و تفريط دوري اسالمي افغانستان نيز راه اعتدال را اختيار نمود بود و از افراط و تفريط دوري اسالمي افغانستان نيز راه اعتدال را اختيار نمود بود و از افراط و تفريط دوري اسالمي افغانستان نيز راه اعتدال را اختيار نمود بود و از افراط و تفريط دوري 
        . . . . گزيده استگزيده استگزيده استگزيده است

ـــرده و     ـــراد تحصــيل ك ـــوسط اف ــدلين اســالمي از اول ت ـــات معت ـــرده و    مطبوع ـــراد تحصــيل ك ـــوسط اف ــدلين اســالمي از اول ت ـــات معت ـــرده و    مطبوع ـــراد تحصــيل ك ـــوسط اف ــدلين اســالمي از اول ت ـــات معت ـــرده و    مطبوع ـــراد تحصــيل ك ـــوسط اف ــدلين اســالمي از اول ت ـــات معت مطبوع
يـك تعـداد   يـك تعـداد   يـك تعـداد   يـك تعـداد       و حركت انقـالب اسـالمي  و حركت انقـالب اسـالمي  و حركت انقـالب اسـالمي  و حركت انقـالب اسـالمي  محاذ ملي محاذ ملي محاذ ملي محاذ ملي     . . . . نويسندگان به جريان افتادنويسندگان به جريان افتادنويسندگان به جريان افتادنويسندگان به جريان افتاد

    . . . . زيادي عناصر تحصيل كرده و ملي را در گرد و نواحي خود جمع كرده بودندزيادي عناصر تحصيل كرده و ملي را در گرد و نواحي خود جمع كرده بودندزيادي عناصر تحصيل كرده و ملي را در گرد و نواحي خود جمع كرده بودندزيادي عناصر تحصيل كرده و ملي را در گرد و نواحي خود جمع كرده بودند
چون پالن و پروژه و برنامه هاي انكشـافي در سـطح مطبوعـات و سياسـت و     چون پالن و پروژه و برنامه هاي انكشـافي در سـطح مطبوعـات و سياسـت و     چون پالن و پروژه و برنامه هاي انكشـافي در سـطح مطبوعـات و سياسـت و     چون پالن و پروژه و برنامه هاي انكشـافي در سـطح مطبوعـات و سياسـت و     



١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣  

 

معارف و اقتصاد و طبابت و غير آن نداشتند يك تعداد زيادي افراد مسلكي نا معارف و اقتصاد و طبابت و غير آن نداشتند يك تعداد زيادي افراد مسلكي نا معارف و اقتصاد و طبابت و غير آن نداشتند يك تعداد زيادي افراد مسلكي نا معارف و اقتصاد و طبابت و غير آن نداشتند يك تعداد زيادي افراد مسلكي نا 
        . . . . ر ها پناهنده شدندر ها پناهنده شدندر ها پناهنده شدندر ها پناهنده شدندگزير به آمريكا و ديگر كشوگزير به آمريكا و ديگر كشوگزير به آمريكا و ديگر كشوگزير به آمريكا و ديگر كشو

        
  ـ ������ت ��7 \!ا��ن ��!ون از ا�!ان و 4�آ?<�ن  ٢
با سابقه ترين نشرات بيرون از مرز هاي افغانسـتان بـار اول بـا آغـاز     با سابقه ترين نشرات بيرون از مرز هاي افغانسـتان بـار اول بـا آغـاز     با سابقه ترين نشرات بيرون از مرز هاي افغانسـتان بـار اول بـا آغـاز     با سابقه ترين نشرات بيرون از مرز هاي افغانسـتان بـار اول بـا آغـاز         

جمهوريت محمد داود خان از طرف اتحاديه هاي محصـالن افغـاني در آلمـان    جمهوريت محمد داود خان از طرف اتحاديه هاي محصـالن افغـاني در آلمـان    جمهوريت محمد داود خان از طرف اتحاديه هاي محصـالن افغـاني در آلمـان    جمهوريت محمد داود خان از طرف اتحاديه هاي محصـالن افغـاني در آلمـان    
        . . . . كه در صفحات گذشته از آن سخن رفتكه در صفحات گذشته از آن سخن رفتكه در صفحات گذشته از آن سخن رفتكه در صفحات گذشته از آن سخن رفت    غرب ديروزي انتشار يافتغرب ديروزي انتشار يافتغرب ديروزي انتشار يافتغرب ديروزي انتشار يافت

ين مطبوعات را مـي تـوان مطبوعـات گروههـاي تحصـيل كـرده بـراي        ين مطبوعات را مـي تـوان مطبوعـات گروههـاي تحصـيل كـرده بـراي        ين مطبوعات را مـي تـوان مطبوعـات گروههـاي تحصـيل كـرده بـراي        ين مطبوعات را مـي تـوان مطبوعـات گروههـاي تحصـيل كـرده بـراي        اااا
اختالف اين گروهها به هيچ وجه كمتر از اختالف اين گروهها به هيچ وجه كمتر از اختالف اين گروهها به هيچ وجه كمتر از اختالف اين گروهها به هيچ وجه كمتر از . . . . گروههاي تحصيل كرده نام گذاشتگروههاي تحصيل كرده نام گذاشتگروههاي تحصيل كرده نام گذاشتگروههاي تحصيل كرده نام گذاشت

قطع نظر از آنكه مطبوعات قطع نظر از آنكه مطبوعات قطع نظر از آنكه مطبوعات قطع نظر از آنكه مطبوعات     . . . . اختالف ديگر سازمانها در ايران و پاكستان نبوداختالف ديگر سازمانها در ايران و پاكستان نبوداختالف ديگر سازمانها در ايران و پاكستان نبوداختالف ديگر سازمانها در ايران و پاكستان نبود
آنان منعكس كننده اصطالحات غربي در كليت موضوع بود و مناقشـات آنهـا   آنان منعكس كننده اصطالحات غربي در كليت موضوع بود و مناقشـات آنهـا   آنان منعكس كننده اصطالحات غربي در كليت موضوع بود و مناقشـات آنهـا   آنان منعكس كننده اصطالحات غربي در كليت موضوع بود و مناقشـات آنهـا   
روي متون ايده آلوژي هاي چپ و راست نمي توانست خوانندگان را به اقناع روي متون ايده آلوژي هاي چپ و راست نمي توانست خوانندگان را به اقناع روي متون ايده آلوژي هاي چپ و راست نمي توانست خوانندگان را به اقناع روي متون ايده آلوژي هاي چپ و راست نمي توانست خوانندگان را به اقناع 
برساند بخصوص وقتي نمايندگي هاي سازمان هاي اسالمي در آمريكا و اروپا برساند بخصوص وقتي نمايندگي هاي سازمان هاي اسالمي در آمريكا و اروپا برساند بخصوص وقتي نمايندگي هاي سازمان هاي اسالمي در آمريكا و اروپا برساند بخصوص وقتي نمايندگي هاي سازمان هاي اسالمي در آمريكا و اروپا 

درگيري چند بعدي گرديد و مسله درگيري چند بعدي گرديد و مسله درگيري چند بعدي گرديد و مسله درگيري چند بعدي گرديد و مسله     ،،،،و هند و ديگر كشور ها رو به فزوني نهادو هند و ديگر كشور ها رو به فزوني نهادو هند و ديگر كشور ها رو به فزوني نهادو هند و ديگر كشور ها رو به فزوني نهاد
ــي بايســت      قشــرقشــرقشــرقشــر    وحــدتوحــدتوحــدتوحــدت ــه م ــنفكر راك ــي بايســت  روش ــه م ــنفكر راك ــي بايســت  روش ــه م ــنفكر راك ــي بايســت  روش ــه م ــنفكر راك ــت      روش ــرايط افغانس ــه ش ــابق ب ــت  مط ــرايط افغانس ــه ش ــابق ب ــت  مط ــرايط افغانس ــه ش ــابق ب ــت  مط ــرايط افغانس ــه ش ــابق ب ان و ان و ان و ان و مط

        . . . . از ناممكن به محال رسانداز ناممكن به محال رسانداز ناممكن به محال رسانداز ناممكن به محال رساند    ،،،،نيازمنديهاي جنگ سروسامان مي گرفتنيازمنديهاي جنگ سروسامان مي گرفتنيازمنديهاي جنگ سروسامان مي گرفتنيازمنديهاي جنگ سروسامان مي گرفت
در مرحله اوليه مطبوعات ملي گرايان و ترقي خواهان افغانستان براي در مرحله اوليه مطبوعات ملي گرايان و ترقي خواهان افغانستان براي در مرحله اوليه مطبوعات ملي گرايان و ترقي خواهان افغانستان براي در مرحله اوليه مطبوعات ملي گرايان و ترقي خواهان افغانستان براي 
چندين سال در ضمن مبارزه فرهنگي و سياسي عليه دولـت افغانسـتان و بعـد    چندين سال در ضمن مبارزه فرهنگي و سياسي عليه دولـت افغانسـتان و بعـد    چندين سال در ضمن مبارزه فرهنگي و سياسي عليه دولـت افغانسـتان و بعـد    چندين سال در ضمن مبارزه فرهنگي و سياسي عليه دولـت افغانسـتان و بعـد    

يــه يــه يــه يــه انتقــادات علانتقــادات علانتقــادات علانتقــادات عل    ،،،،عليــه روســها و خلقــي هــا و پرچمــي هــا بــراه انداختــه بودنــد عليــه روســها و خلقــي هــا و پرچمــي هــا بــراه انداختــه بودنــد عليــه روســها و خلقــي هــا و پرچمــي هــا بــراه انداختــه بودنــد عليــه روســها و خلقــي هــا و پرچمــي هــا بــراه انداختــه بودنــد 
اما مرحله اي رسيد اما مرحله اي رسيد اما مرحله اي رسيد اما مرحله اي رسيد     . . . . روا ميداشتند روا ميداشتند روا ميداشتند روا ميداشتند     حتي تا سطح دشنام و اتهامحتي تا سطح دشنام و اتهامحتي تا سطح دشنام و اتهامحتي تا سطح دشنام و اتهام    يكديگررا نيزيكديگررا نيزيكديگررا نيزيكديگررا نيز

    ،،،،كه حد اكثر تحصيل كرده هـا به هوش آمدند و با پند گيري از تجارب گذشتهكه حد اكثر تحصيل كرده هـا به هوش آمدند و با پند گيري از تجارب گذشتهكه حد اكثر تحصيل كرده هـا به هوش آمدند و با پند گيري از تجارب گذشتهكه حد اكثر تحصيل كرده هـا به هوش آمدند و با پند گيري از تجارب گذشته
از انتقادات و گله و گاليه هاي كه نيرو هاي ملي را در داخل و خارج كشور از انتقادات و گله و گاليه هاي كه نيرو هاي ملي را در داخل و خارج كشور از انتقادات و گله و گاليه هاي كه نيرو هاي ملي را در داخل و خارج كشور از انتقادات و گله و گاليه هاي كه نيرو هاي ملي را در داخل و خارج كشور 

داشـت نيازمنـدي هـاي    داشـت نيازمنـدي هـاي    داشـت نيازمنـدي هـاي    داشـت نيازمنـدي هـاي        بيچاره و ضعيف مي ساخت دست كشيده و با در نظربيچاره و ضعيف مي ساخت دست كشيده و با در نظربيچاره و ضعيف مي ساخت دست كشيده و با در نظربيچاره و ضعيف مي ساخت دست كشيده و با در نظر
عصر و احتياج مبرم افغانستان مطبوعات خويش را رنگ و رونق بهتر دادند و عصر و احتياج مبرم افغانستان مطبوعات خويش را رنگ و رونق بهتر دادند و عصر و احتياج مبرم افغانستان مطبوعات خويش را رنگ و رونق بهتر دادند و عصر و احتياج مبرم افغانستان مطبوعات خويش را رنگ و رونق بهتر دادند و 

ساده و روان و با در نظـر داشـت تحـول زبـان دري ـ فارسـي و بـدون        ساده و روان و با در نظـر داشـت تحـول زبـان دري ـ فارسـي و بـدون        ساده و روان و با در نظـر داشـت تحـول زبـان دري ـ فارسـي و بـدون        ساده و روان و با در نظـر داشـت تحـول زبـان دري ـ فارسـي و بـدون            با زبانبا زبانبا زبانبا زبان
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اجتماعي و اجتماعي و اجتماعي و اجتماعي و     ،،،،اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي    ،،،،سياسيسياسيسياسيسياسي    بر غناي مسايل تاريخيبر غناي مسايل تاريخيبر غناي مسايل تاريخيبر غناي مسايل تاريخي    ،،،،مجادله هاي خصمانهمجادله هاي خصمانهمجادله هاي خصمانهمجادله هاي خصمانه
صفحات ادبي و چكيده هاي رزمي و صفحات ادبي و چكيده هاي رزمي و صفحات ادبي و چكيده هاي رزمي و صفحات ادبي و چكيده هاي رزمي و تحليل هاي جامعه شناسانه پرداخته و با تحليل هاي جامعه شناسانه پرداخته و با تحليل هاي جامعه شناسانه پرداخته و با تحليل هاي جامعه شناسانه پرداخته و با 

طنز و داستان نشرات خويش را از بين خانواده هاي تحصيل كرده در خدمت طنز و داستان نشرات خويش را از بين خانواده هاي تحصيل كرده در خدمت طنز و داستان نشرات خويش را از بين خانواده هاي تحصيل كرده در خدمت طنز و داستان نشرات خويش را از بين خانواده هاي تحصيل كرده در خدمت 
همگـان قــرار دادنـد و از هــر نويســنده و شـاعر و دانشــمند و هنـر منــد طالــب     همگـان قــرار دادنـد و از هــر نويســنده و شـاعر و دانشــمند و هنـر منــد طالــب     همگـان قــرار دادنـد و از هــر نويســنده و شـاعر و دانشــمند و هنـر منــد طالــب     همگـان قــرار دادنـد و از هــر نويســنده و شـاعر و دانشــمند و هنـر منــد طالــب     

        . . . . همكاري فرهنگي شدندهمكاري فرهنگي شدندهمكاري فرهنگي شدندهمكاري فرهنگي شدند
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انواع و اقسام انواع و اقسام انواع و اقسام انواع و اقسام     ،،،،مقاومتمقاومتمقاومتمقاومتبايد اذعان نمود كه در طول چهارده سال جنگ بايد اذعان نمود كه در طول چهارده سال جنگ بايد اذعان نمود كه در طول چهارده سال جنگ بايد اذعان نمود كه در طول چهارده سال جنگ 
    ،،،،جزوه هاي شـعري جزوه هاي شـعري جزوه هاي شـعري جزوه هاي شـعري     ،،،،رنگين نـامه هـارنگين نـامه هـارنگين نـامه هـارنگين نـامه هـا    ،،،،مجـله هامجـله هامجـله هامجـله ها    ،،،،نشريه ها از قبيل جرايد آزادنشريه ها از قبيل جرايد آزادنشريه ها از قبيل جرايد آزادنشريه ها از قبيل جرايد آزاد

رساله ها و كتابها تا ارگا نهاي حزبي و سـازماني كـه در صـفحات گذشـته از     رساله ها و كتابها تا ارگا نهاي حزبي و سـازماني كـه در صـفحات گذشـته از     رساله ها و كتابها تا ارگا نهاي حزبي و سـازماني كـه در صـفحات گذشـته از     رساله ها و كتابها تا ارگا نهاي حزبي و سـازماني كـه در صـفحات گذشـته از     
به همـين منـوال غيـر از نويسـندگان سـابقه دار و      به همـين منـوال غيـر از نويسـندگان سـابقه دار و      به همـين منـوال غيـر از نويسـندگان سـابقه دار و      به همـين منـوال غيـر از نويسـندگان سـابقه دار و          . . . . پديد آمدپديد آمدپديد آمدپديد آمد    آنها نام برده شدآنها نام برده شدآنها نام برده شدآنها نام برده شد

نويسندگان نوكار افزوده شد يعني در كشوري كه نويسندگان نوكار افزوده شد يعني در كشوري كه نويسندگان نوكار افزوده شد يعني در كشوري كه نويسندگان نوكار افزوده شد يعني در كشوري كه     شعراي شناخته شده بر تعدادشعراي شناخته شده بر تعدادشعراي شناخته شده بر تعدادشعراي شناخته شده بر تعداد
نوشتن كار هر كس نبود و نه زمينه مادي و فني و نه اجازه هـر چيـز نوشـتن    نوشتن كار هر كس نبود و نه زمينه مادي و فني و نه اجازه هـر چيـز نوشـتن    نوشتن كار هر كس نبود و نه زمينه مادي و فني و نه اجازه هـر چيـز نوشـتن    نوشتن كار هر كس نبود و نه زمينه مادي و فني و نه اجازه هـر چيـز نوشـتن    

بـه تنهـايي شـاگردان را بـه قـدرت نويسـندگي مـي        بـه تنهـايي شـاگردان را بـه قـدرت نويسـندگي مـي        بـه تنهـايي شـاگردان را بـه قـدرت نويسـندگي مـي        بـه تنهـايي شـاگردان را بـه قـدرت نويسـندگي مـي            وجود داشت و نـه معـارف  وجود داشت و نـه معـارف  وجود داشت و نـه معـارف  وجود داشت و نـه معـارف  
در دوره مقاومت به تعداد نويسندگان و شاعران افزوده شد و دست كم در دوره مقاومت به تعداد نويسندگان و شاعران افزوده شد و دست كم در دوره مقاومت به تعداد نويسندگان و شاعران افزوده شد و دست كم در دوره مقاومت به تعداد نويسندگان و شاعران افزوده شد و دست كم     ،،،،رساندرساندرساندرساند

ي و استبداد استعمار و ديگر نا ماليمات دوران جهاد در اين ي و استبداد استعمار و ديگر نا ماليمات دوران جهاد در اين ي و استبداد استعمار و ديگر نا ماليمات دوران جهاد در اين ي و استبداد استعمار و ديگر نا ماليمات دوران جهاد در اين درد هاي بي وطندرد هاي بي وطندرد هاي بي وطندرد هاي بي وطن
        . . . . امر بي اثر نبوده استامر بي اثر نبوده استامر بي اثر نبوده استامر بي اثر نبوده است
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مطبوعات آيينه اي است كه در آن نوشته هـاي  مطبوعات آيينه اي است كه در آن نوشته هـاي  مطبوعات آيينه اي است كه در آن نوشته هـاي  مطبوعات آيينه اي است كه در آن نوشته هـاي      ،،،،در طي دوره مقاومتدر طي دوره مقاومتدر طي دوره مقاومتدر طي دوره مقاومت
داراي اغالط اماليي و انشائي و داراي كلمات نامانوس و بسيار كهنه گرفته تا داراي اغالط اماليي و انشائي و داراي كلمات نامانوس و بسيار كهنه گرفته تا داراي اغالط اماليي و انشائي و داراي كلمات نامانوس و بسيار كهنه گرفته تا داراي اغالط اماليي و انشائي و داراي كلمات نامانوس و بسيار كهنه گرفته تا 

متحـول  متحـول  متحـول  متحـول      و سبك هاي گونـه گونـه و ادبيـات   و سبك هاي گونـه گونـه و ادبيـات   و سبك هاي گونـه گونـه و ادبيـات   و سبك هاي گونـه گونـه و ادبيـات       ››››درباريدرباريدرباريدرباري‹‹‹‹هاي دفتري هاي دفتري هاي دفتري هاي دفتري نوع نوشته نوع نوشته نوع نوشته نوع نوشته 
بـه همـين روال در سـاحه شـعر نيـز بـه انـواع        بـه همـين روال در سـاحه شـعر نيـز بـه انـواع        بـه همـين روال در سـاحه شـعر نيـز بـه انـواع        بـه همـين روال در سـاحه شـعر نيـز بـه انـواع            . . . . زبان دري انعكاس يافته اسـت زبان دري انعكاس يافته اسـت زبان دري انعكاس يافته اسـت زبان دري انعكاس يافته اسـت 

اشعاري بر مي خوريم كه به سويه هاي مختلف سروده شده و بر تعداد شعراي اشعاري بر مي خوريم كه به سويه هاي مختلف سروده شده و بر تعداد شعراي اشعاري بر مي خوريم كه به سويه هاي مختلف سروده شده و بر تعداد شعراي اشعاري بر مي خوريم كه به سويه هاي مختلف سروده شده و بر تعداد شعراي 
آنچه قابل تذكر است اينكه مضمون و محتواي اشعار آنچه قابل تذكر است اينكه مضمون و محتواي اشعار آنچه قابل تذكر است اينكه مضمون و محتواي اشعار آنچه قابل تذكر است اينكه مضمون و محتواي اشعار . . . . استاستاستاستنو كار نيز افزوده نو كار نيز افزوده نو كار نيز افزوده نو كار نيز افزوده 
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درد آوارگي و شكايت از بـي اتفـاقي و بـرادر    درد آوارگي و شكايت از بـي اتفـاقي و بـرادر    درد آوارگي و شكايت از بـي اتفـاقي و بـرادر    درد آوارگي و شكايت از بـي اتفـاقي و بـرادر        ،،،،رزميرزميرزميرزمي    ،،،،را اكثراَ مسايل سياسيرا اكثراَ مسايل سياسيرا اكثراَ مسايل سياسيرا اكثراَ مسايل سياسي
        . . . . كشي تشكيل ميدادكشي تشكيل ميدادكشي تشكيل ميدادكشي تشكيل ميداد

بيشترين اشعار به سبك گذشته ها در قالـب عـروض و بحـور سـروده     بيشترين اشعار به سبك گذشته ها در قالـب عـروض و بحـور سـروده     بيشترين اشعار به سبك گذشته ها در قالـب عـروض و بحـور سـروده     بيشترين اشعار به سبك گذشته ها در قالـب عـروض و بحـور سـروده     
البته بايد گفت كه شعر البته بايد گفت كه شعر البته بايد گفت كه شعر البته بايد گفت كه شعر     . . . . شده و كمترين در قالب شعر نو به چاپ رسيده استشده و كمترين در قالب شعر نو به چاپ رسيده استشده و كمترين در قالب شعر نو به چاپ رسيده استشده و كمترين در قالب شعر نو به چاپ رسيده است
ر صـفحات اخبـار دولتـي    ر صـفحات اخبـار دولتـي    ر صـفحات اخبـار دولتـي    ر صـفحات اخبـار دولتـي    نو در دهه قانون اساسي جديد بروي جرايد و هم دنو در دهه قانون اساسي جديد بروي جرايد و هم دنو در دهه قانون اساسي جديد بروي جرايد و هم دنو در دهه قانون اساسي جديد بروي جرايد و هم د

        . . . . نمودنمودنمودنمود    دوباره تجديد مطلعدوباره تجديد مطلعدوباره تجديد مطلعدوباره تجديد مطلع
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. . . . در مطبوعات مقاومت نقد ادبي هيچ نبوده و يا نا چيز انجام يافته استدر مطبوعات مقاومت نقد ادبي هيچ نبوده و يا نا چيز انجام يافته استدر مطبوعات مقاومت نقد ادبي هيچ نبوده و يا نا چيز انجام يافته استدر مطبوعات مقاومت نقد ادبي هيچ نبوده و يا نا چيز انجام يافته است
اشعار استادان شعر و ادب و اشعار استادان شعر و ادب و اشعار استادان شعر و ادب و اشعار استادان شعر و ادب و » » » » افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان     ةةةةآيينآيينآيينآيين« « « « اما مجله انتقادي و پر سخن اما مجله انتقادي و پر سخن اما مجله انتقادي و پر سخن اما مجله انتقادي و پر سخن 

را نيـز بـه خواننـدگان    را نيـز بـه خواننـدگان    را نيـز بـه خواننـدگان    را نيـز بـه خواننـدگان        هم اشعار نوكاران را به چاپ مي رسـاند و نقـد شـعري   هم اشعار نوكاران را به چاپ مي رسـاند و نقـد شـعري   هم اشعار نوكاران را به چاپ مي رسـاند و نقـد شـعري   هم اشعار نوكاران را به چاپ مي رسـاند و نقـد شـعري   
        . . . . عرضه مي نمودعرضه مي نمودعرضه مي نمودعرضه مي نمود

آيينه در خالل جر و بحث پيرامون وزن و قافيه يك تعداد اهل فن را آيينه در خالل جر و بحث پيرامون وزن و قافيه يك تعداد اهل فن را آيينه در خالل جر و بحث پيرامون وزن و قافيه يك تعداد اهل فن را آيينه در خالل جر و بحث پيرامون وزن و قافيه يك تعداد اهل فن را 
غرض آشنا غرض آشنا غرض آشنا غرض آشنا     به خود مشغول داشته بود كه زمينه اي خوبي بود براي نوآموزانبه خود مشغول داشته بود كه زمينه اي خوبي بود براي نوآموزانبه خود مشغول داشته بود كه زمينه اي خوبي بود براي نوآموزانبه خود مشغول داشته بود كه زمينه اي خوبي بود براي نوآموزان

        . . . . شدن آنان به قواعد شعر و عروض و غيرهشدن آنان به قواعد شعر و عروض و غيرهشدن آنان به قواعد شعر و عروض و غيرهشدن آنان به قواعد شعر و عروض و غيره
ي مانده ي مانده ي مانده ي مانده اما جاي طنز در مطبوعات مقاومت براي سالها ي طوالني خالاما جاي طنز در مطبوعات مقاومت براي سالها ي طوالني خالاما جاي طنز در مطبوعات مقاومت براي سالها ي طوالني خالاما جاي طنز در مطبوعات مقاومت براي سالها ي طوالني خال

و چـون دنبالـه و   و چـون دنبالـه و   و چـون دنبالـه و   و چـون دنبالـه و       بود اگر از استثناآتي در اينجا و آنجـا بـه چـاپ رسـيده بـود     بود اگر از استثناآتي در اينجا و آنجـا بـه چـاپ رسـيده بـود     بود اگر از استثناآتي در اينجا و آنجـا بـه چـاپ رسـيده بـود     بود اگر از استثناآتي در اينجا و آنجـا بـه چـاپ رسـيده بـود     
        . . . . پيگيري نداشته جلب توجه نكرده استپيگيري نداشته جلب توجه نكرده استپيگيري نداشته جلب توجه نكرده استپيگيري نداشته جلب توجه نكرده است

البته بايد گفت كه طنز نويسي هم مانند سرودن شعر قريحه و ممارست البته بايد گفت كه طنز نويسي هم مانند سرودن شعر قريحه و ممارست البته بايد گفت كه طنز نويسي هم مانند سرودن شعر قريحه و ممارست البته بايد گفت كه طنز نويسي هم مانند سرودن شعر قريحه و ممارست 
آيينه آيينه آيينه آيينه « « « « مي خواهد كه اينگونه قريحه بار اول جاي خود را در صفحات مجله مي خواهد كه اينگونه قريحه بار اول جاي خود را در صفحات مجله مي خواهد كه اينگونه قريحه بار اول جاي خود را در صفحات مجله مي خواهد كه اينگونه قريحه بار اول جاي خود را در صفحات مجله 

            . . . . نمودنمودنمودنمود    بازبازبازباز    »»»»افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان 
        
  : ـ دا�<�ن ,��?�  ٦

داســتان نويســي در افغانســتان از عهــد پادشــاهي اميــر حبيــب اهللا خــان داســتان نويســي در افغانســتان از عهــد پادشــاهي اميــر حبيــب اهللا خــان داســتان نويســي در افغانســتان از عهــد پادشــاهي اميــر حبيــب اهللا خــان داســتان نويســي در افغانســتان از عهــد پادشــاهي اميــر حبيــب اهللا خــان 
پـــدر ژورنـــاليزم و مطبوعـــات افغانســـتان و بعضـــي پـــدر ژورنـــاليزم و مطبوعـــات افغانســـتان و بعضـــي پـــدر ژورنـــاليزم و مطبوعـــات افغانســـتان و بعضـــي پـــدر ژورنـــاليزم و مطبوعـــات افغانســـتان و بعضـــي     ،،،،توســـط محمـــود طـــرزيتوســـط محمـــود طـــرزيتوســـط محمـــود طـــرزيتوســـط محمـــود طـــرزي
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بعـد از ان در دوره هـاي بعـد تـر نيـز بعضـي       بعـد از ان در دوره هـاي بعـد تـر نيـز بعضـي       بعـد از ان در دوره هـاي بعـد تـر نيـز بعضـي       بعـد از ان در دوره هـاي بعـد تـر نيـز بعضـي           ....نويسندگان ديگر شـروع گرديـد  نويسندگان ديگر شـروع گرديـد  نويسندگان ديگر شـروع گرديـد  نويسندگان ديگر شـروع گرديـد  
دولت و گاه گاه به ذوق دولت و گاه گاه به ذوق دولت و گاه گاه به ذوق دولت و گاه گاه به ذوق     داستانها در سطح مطبوعات رسمي دولت مطابق ذوقداستانها در سطح مطبوعات رسمي دولت مطابق ذوقداستانها در سطح مطبوعات رسمي دولت مطابق ذوقداستانها در سطح مطبوعات رسمي دولت مطابق ذوق

داسـتان  داسـتان  داسـتان  داسـتان      ،،،،امـا در دوره مقاومـت  امـا در دوره مقاومـت  امـا در دوره مقاومـت  امـا در دوره مقاومـت      . . . . مردم بدون وجهه سياسي به چاپ مي رسـيد مردم بدون وجهه سياسي به چاپ مي رسـيد مردم بدون وجهه سياسي به چاپ مي رسـيد مردم بدون وجهه سياسي به چاپ مي رسـيد 
نويسي توسط گروههاي ملي در پاكستان و بعد در اروپـا دوبـاره بـا محتـوا و     نويسي توسط گروههاي ملي در پاكستان و بعد در اروپـا دوبـاره بـا محتـوا و     نويسي توسط گروههاي ملي در پاكستان و بعد در اروپـا دوبـاره بـا محتـوا و     نويسي توسط گروههاي ملي در پاكستان و بعد در اروپـا دوبـاره بـا محتـوا و     

به چاپ به چاپ به چاپ به چاپ     مضمون رزمي آغاز گرديدو يك تعداد جزوه هاي مستقل داستان نيزمضمون رزمي آغاز گرديدو يك تعداد جزوه هاي مستقل داستان نيزمضمون رزمي آغاز گرديدو يك تعداد جزوه هاي مستقل داستان نيزمضمون رزمي آغاز گرديدو يك تعداد جزوه هاي مستقل داستان نيز
        . . . . رسيد كه در متن از آنها ذكر گرديدرسيد كه در متن از آنها ذكر گرديدرسيد كه در متن از آنها ذكر گرديدرسيد كه در متن از آنها ذكر گرديد
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رساله و كتاب به تناسب سالهاي جنگ كمتـر چـاپ شـده اسـت و بـه      رساله و كتاب به تناسب سالهاي جنگ كمتـر چـاپ شـده اسـت و بـه      رساله و كتاب به تناسب سالهاي جنگ كمتـر چـاپ شـده اسـت و بـه      رساله و كتاب به تناسب سالهاي جنگ كمتـر چـاپ شـده اسـت و بـه      
در در در در     . . . . فني و اجتماعي بسيار كم توجـه شـده اسـت   فني و اجتماعي بسيار كم توجـه شـده اسـت   فني و اجتماعي بسيار كم توجـه شـده اسـت   فني و اجتماعي بسيار كم توجـه شـده اسـت       ،،،،شيوه نقد كتاب بطور عينيشيوه نقد كتاب بطور عينيشيوه نقد كتاب بطور عينيشيوه نقد كتاب بطور عيني

دهـه قـانون   دهـه قـانون   دهـه قـانون   دهـه قـانون   « « « « عرصه جهاد دو كتاب بيشتر مورد انتقاد واقع شده يكي رسـاله  عرصه جهاد دو كتاب بيشتر مورد انتقاد واقع شده يكي رسـاله  عرصه جهاد دو كتاب بيشتر مورد انتقاد واقع شده يكي رسـاله  عرصه جهاد دو كتاب بيشتر مورد انتقاد واقع شده يكي رسـاله  
عنـدي بيشـتر در آن   عنـدي بيشـتر در آن   عنـدي بيشـتر در آن   عنـدي بيشـتر در آن       كه با سبك ژورناليستي نوشته شـده و نظـرات  كه با سبك ژورناليستي نوشته شـده و نظـرات  كه با سبك ژورناليستي نوشته شـده و نظـرات  كه با سبك ژورناليستي نوشته شـده و نظـرات  » » » » اساسي اساسي اساسي اساسي 

نوشته مرحوم نوشته مرحوم نوشته مرحوم نوشته مرحوم » » » » افغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخير««««و دوم كتاب و دوم كتاب و دوم كتاب و دوم كتاب     ،،،،جلب توجه مي كندجلب توجه مي كندجلب توجه مي كندجلب توجه مي كند
فرهنگ است كه از ديدگاه قومي و زباني روي آن انتقاد هاي مختلف صورت فرهنگ است كه از ديدگاه قومي و زباني روي آن انتقاد هاي مختلف صورت فرهنگ است كه از ديدگاه قومي و زباني روي آن انتقاد هاي مختلف صورت فرهنگ است كه از ديدگاه قومي و زباني روي آن انتقاد هاي مختلف صورت 

        . . . . گرفته استگرفته استگرفته استگرفته است
در طول در طول در طول در طول     ،،،،بگذريمبگذريمبگذريمبگذريم    أأأأاگر از استثناگر از استثناگر از استثناگر از استثن    ،،،،كالم اخير اينكه مطبوعات افغانستانكالم اخير اينكه مطبوعات افغانستانكالم اخير اينكه مطبوعات افغانستانكالم اخير اينكه مطبوعات افغانستان««««

ر و سركوب بوده و هر گز بـه آزادي قلـم و   ر و سركوب بوده و هر گز بـه آزادي قلـم و   ر و سركوب بوده و هر گز بـه آزادي قلـم و   ر و سركوب بوده و هر گز بـه آزادي قلـم و   قرنها مطبوعات مصادره و سانسوقرنها مطبوعات مصادره و سانسوقرنها مطبوعات مصادره و سانسوقرنها مطبوعات مصادره و سانسو
        ))))٩٧٩٧٩٧٩٧((((»»»»....بيان و تنوير اقوام و طايفه ها و وحدت ملي نه پرداخته استبيان و تنوير اقوام و طايفه ها و وحدت ملي نه پرداخته استبيان و تنوير اقوام و طايفه ها و وحدت ملي نه پرداخته استبيان و تنوير اقوام و طايفه ها و وحدت ملي نه پرداخته است

    ،،،،اگــر قــدرت مصــادره و سانســور را نداشــته اگــر قــدرت مصــادره و سانســور را نداشــته اگــر قــدرت مصــادره و سانســور را نداشــته اگــر قــدرت مصــادره و سانســور را نداشــته     مطبوعــات دوره مقاومــتمطبوعــات دوره مقاومــتمطبوعــات دوره مقاومــتمطبوعــات دوره مقاومــت
مطبوعات جنگ دو جانبه بوده يعني يك لبه تيز آن عليه روسها و رژيم دست مطبوعات جنگ دو جانبه بوده يعني يك لبه تيز آن عليه روسها و رژيم دست مطبوعات جنگ دو جانبه بوده يعني يك لبه تيز آن عليه روسها و رژيم دست مطبوعات جنگ دو جانبه بوده يعني يك لبه تيز آن عليه روسها و رژيم دست 

            . . . . عليه خودي ها بكار افتاده بودعليه خودي ها بكار افتاده بودعليه خودي ها بكار افتاده بودعليه خودي ها بكار افتاده بود    نشانده آن قرار داشت و لبه ديگر آننشانده آن قرار داشت و لبه ديگر آننشانده آن قرار داشت و لبه ديگر آننشانده آن قرار داشت و لبه ديگر آن
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قيام خود جوش مـردم عليـه   قيام خود جوش مـردم عليـه   قيام خود جوش مـردم عليـه   قيام خود جوش مـردم عليـه   ، ، ، ، بعد از تهاجم نظامي روسها به افغانستانبعد از تهاجم نظامي روسها به افغانستانبعد از تهاجم نظامي روسها به افغانستانبعد از تهاجم نظامي روسها به افغانستان
روسـها ضـمن   روسـها ضـمن   روسـها ضـمن   روسـها ضـمن       . . . . رژيم كودتا به يك جنگ كامالً ملي ـ اسـالمي تبـديل گرديـد    رژيم كودتا به يك جنگ كامالً ملي ـ اسـالمي تبـديل گرديـد    رژيم كودتا به يك جنگ كامالً ملي ـ اسـالمي تبـديل گرديـد    رژيم كودتا به يك جنگ كامالً ملي ـ اسـالمي تبـديل گرديـد    

سعي مي كردند تا فرهنگ و تاريخ افغانستان را مسـخ  سعي مي كردند تا فرهنگ و تاريخ افغانستان را مسـخ  سعي مي كردند تا فرهنگ و تاريخ افغانستان را مسـخ  سعي مي كردند تا فرهنگ و تاريخ افغانستان را مسـخ      ،،،،شدت بخشيدن جنگشدت بخشيدن جنگشدت بخشيدن جنگشدت بخشيدن جنگ
        . . . . نمايندنمايندنمايندنمايند

نقش هر دو نقش هر دو نقش هر دو نقش هر دو     ،،،،ن نا ايستاي آوارگان افغاني بسوي ايران و پاكستانن نا ايستاي آوارگان افغاني بسوي ايران و پاكستانن نا ايستاي آوارگان افغاني بسوي ايران و پاكستانن نا ايستاي آوارگان افغاني بسوي ايران و پاكستانكارواكارواكارواكاروا
        . . . . كشور اسالمي را در قضيه افغانستان به چند دليل ذيل عمده ساختكشور اسالمي را در قضيه افغانستان به چند دليل ذيل عمده ساختكشور اسالمي را در قضيه افغانستان به چند دليل ذيل عمده ساختكشور اسالمي را در قضيه افغانستان به چند دليل ذيل عمده ساخت

خطر احتمالي را براي پاكستان و ايران خطر احتمالي را براي پاكستان و ايران خطر احتمالي را براي پاكستان و ايران خطر احتمالي را براي پاكستان و ايران     ،،،،اول آنكه جنگ در افغانستاناول آنكه جنگ در افغانستاناول آنكه جنگ در افغانستاناول آنكه جنگ در افغانستان
            . . . . ببار مي آوردببار مي آوردببار مي آوردببار مي آورد

و و و و     دوم آينكـه انقـالب اسـالمي ايـران كـه تـازه بـه پيـروزي رسـيده بـود          دوم آينكـه انقـالب اسـالمي ايـران كـه تـازه بـه پيـروزي رسـيده بـود          دوم آينكـه انقـالب اسـالمي ايـران كـه تـازه بـه پيـروزي رسـيده بـود          دوم آينكـه انقـالب اسـالمي ايـران كـه تـازه بـه پيـروزي رسـيده بـود          
نمي توانست جز بـه ايـده لـوژي اسـالمي بـه      نمي توانست جز بـه ايـده لـوژي اسـالمي بـه      نمي توانست جز بـه ايـده لـوژي اسـالمي بـه      نمي توانست جز بـه ايـده لـوژي اسـالمي بـه          ،،،،سازشي با شرق و غرب نداشتسازشي با شرق و غرب نداشتسازشي با شرق و غرب نداشتسازشي با شرق و غرب نداشت

        . . . . ديگر ابعاد ملي و دموكراتيك تباني داشته باشدديگر ابعاد ملي و دموكراتيك تباني داشته باشدديگر ابعاد ملي و دموكراتيك تباني داشته باشدديگر ابعاد ملي و دموكراتيك تباني داشته باشد
    همچنين دولت نظامي پاكستان علي الرغم آنكه با جهان سرمايه داريهمچنين دولت نظامي پاكستان علي الرغم آنكه با جهان سرمايه داريهمچنين دولت نظامي پاكستان علي الرغم آنكه با جهان سرمايه داريهمچنين دولت نظامي پاكستان علي الرغم آنكه با جهان سرمايه داري

براي جلوگيري از براي جلوگيري از براي جلوگيري از براي جلوگيري از     ،،،،و بخصوص با امـريكا روابـط حسنه و داد و گـرفت داشتو بخصوص با امـريكا روابـط حسنه و داد و گـرفت داشتو بخصوص با امـريكا روابـط حسنه و داد و گـرفت داشتو بخصوص با امـريكا روابـط حسنه و داد و گـرفت داشت
همكاري بـا جماعـت اسـالمي و    همكاري بـا جماعـت اسـالمي و    همكاري بـا جماعـت اسـالمي و    همكاري بـا جماعـت اسـالمي و    ، ، ، ، فعاليت احزاب سياسيفعاليت احزاب سياسيفعاليت احزاب سياسيفعاليت احزاب سياسيجنبش هاي قومي و جنبش هاي قومي و جنبش هاي قومي و جنبش هاي قومي و 

تحقق بخشيدن احكام ديني از طريق فرمان و قانون را ضامن بقاي خويش مي تحقق بخشيدن احكام ديني از طريق فرمان و قانون را ضامن بقاي خويش مي تحقق بخشيدن احكام ديني از طريق فرمان و قانون را ضامن بقاي خويش مي تحقق بخشيدن احكام ديني از طريق فرمان و قانون را ضامن بقاي خويش مي 
        . . . . دانستدانستدانستدانست

سوم اينكه حمايت وسر پرستي از آوارگان افغاني هر دو كشور اسالمي سوم اينكه حمايت وسر پرستي از آوارگان افغاني هر دو كشور اسالمي سوم اينكه حمايت وسر پرستي از آوارگان افغاني هر دو كشور اسالمي سوم اينكه حمايت وسر پرستي از آوارگان افغاني هر دو كشور اسالمي 
چنانچه تمامي امداد ممالك اسالمي چنانچه تمامي امداد ممالك اسالمي چنانچه تمامي امداد ممالك اسالمي چنانچه تمامي امداد ممالك اسالمي     . . . . را در موقعيت بهتر بين المللي قرار ميدادرا در موقعيت بهتر بين المللي قرار ميدادرا در موقعيت بهتر بين المللي قرار ميدادرا در موقعيت بهتر بين المللي قرار ميداد

غربي نخست بدولت پاكستان تسليم داده مي شد و بعداَ مامورين استخبارات غربي نخست بدولت پاكستان تسليم داده مي شد و بعداَ مامورين استخبارات غربي نخست بدولت پاكستان تسليم داده مي شد و بعداَ مامورين استخبارات غربي نخست بدولت پاكستان تسليم داده مي شد و بعداَ مامورين استخبارات     وووو
نظامي آنكشور مطابق ميل خود آنرا به آوارگان و دفتر هاي مجاهدين افغاني نظامي آنكشور مطابق ميل خود آنرا به آوارگان و دفتر هاي مجاهدين افغاني نظامي آنكشور مطابق ميل خود آنرا به آوارگان و دفتر هاي مجاهدين افغاني نظامي آنكشور مطابق ميل خود آنرا به آوارگان و دفتر هاي مجاهدين افغاني 

        . . . . تقسيم مي نمودتقسيم مي نمودتقسيم مي نمودتقسيم مي نمود
عربسـتان سـعودي و سـاير    عربسـتان سـعودي و سـاير    عربسـتان سـعودي و سـاير    عربسـتان سـعودي و سـاير        ،،،،اعتبار گسترده دولت پاكستان نزد آمريكـا اعتبار گسترده دولت پاكستان نزد آمريكـا اعتبار گسترده دولت پاكستان نزد آمريكـا اعتبار گسترده دولت پاكستان نزد آمريكـا 
نظامي و بين المللي نظامي و بين المللي نظامي و بين المللي نظامي و بين المللي     ،،،،سياسيسياسيسياسيسياسي    كشور ها ي حمايت كننده تا جائي رسيد كه ابعادكشور ها ي حمايت كننده تا جائي رسيد كه ابعادكشور ها ي حمايت كننده تا جائي رسيد كه ابعادكشور ها ي حمايت كننده تا جائي رسيد كه ابعاد
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چنانچـه در مـذاكرات   چنانچـه در مـذاكرات   چنانچـه در مـذاكرات   چنانچـه در مـذاكرات       . . . . جنگ افغانستان را تحت نظر و كنترول خود قرار دادجنگ افغانستان را تحت نظر و كنترول خود قرار دادجنگ افغانستان را تحت نظر و كنترول خود قرار دادجنگ افغانستان را تحت نظر و كنترول خود قرار داد
نقــش محــوري داشــت و بعــد از خــروج روســها از نقــش محــوري داشــت و بعــد از خــروج روســها از نقــش محــوري داشــت و بعــد از خــروج روســها از نقــش محــوري داشــت و بعــد از خــروج روســها از     ››››ســويسســويسســويسســويس‹ ‹ ‹ ‹ چنــد ســاله ژنــو چنــد ســاله ژنــو چنــد ســاله ژنــو چنــد ســاله ژنــو 

ــم دســت نشــانده شــوروي    ــه رژي ــر علي ــم دســت نشــانده شــوروي   افغانســتان ب ــه رژي ــر علي ــم دســت نشــانده شــوروي   افغانســتان ب ــه رژي ــر علي ــم دســت نشــانده شــوروي   افغانســتان ب ــه رژي ــر علي ــت      ،،،،افغانســتان ب ــار حكومــت موق ــت  دو ب ــار حكومــت موق ــت  دو ب ــار حكومــت موق ــت  دو ب ــار حكومــت موق دو ب
پاكستان تأسيس نمود كه پاكستان تأسيس نمود كه پاكستان تأسيس نمود كه پاكستان تأسيس نمود كه     مجاهدين افغاني را مطابق ميل و انتخاب خويش درمجاهدين افغاني را مطابق ميل و انتخاب خويش درمجاهدين افغاني را مطابق ميل و انتخاب خويش درمجاهدين افغاني را مطابق ميل و انتخاب خويش در

        . . . . كه هر دو كاري از پيش برده نتوانست و مانند حباب از ميان رفتندكه هر دو كاري از پيش برده نتوانست و مانند حباب از ميان رفتندكه هر دو كاري از پيش برده نتوانست و مانند حباب از ميان رفتندكه هر دو كاري از پيش برده نتوانست و مانند حباب از ميان رفتند
تقسيم شدن آوارگان افغاني در كشور هاي ايران و پاكستان در حقيقت تقسيم شدن آوارگان افغاني در كشور هاي ايران و پاكستان در حقيقت تقسيم شدن آوارگان افغاني در كشور هاي ايران و پاكستان در حقيقت تقسيم شدن آوارگان افغاني در كشور هاي ايران و پاكستان در حقيقت 

    ،،،،شگاف عظيمي ايجاد نمود كه بجاي وحدت اسـالمي و محتـواي ملـي جنـگ    شگاف عظيمي ايجاد نمود كه بجاي وحدت اسـالمي و محتـواي ملـي جنـگ    شگاف عظيمي ايجاد نمود كه بجاي وحدت اسـالمي و محتـواي ملـي جنـگ    شگاف عظيمي ايجاد نمود كه بجاي وحدت اسـالمي و محتـواي ملـي جنـگ    
جهاد را تحت تأثير جهاد را تحت تأثير جهاد را تحت تأثير جهاد را تحت تأثير     مسايل نظامي و فرهنگيمسايل نظامي و فرهنگيمسايل نظامي و فرهنگيمسايل نظامي و فرهنگي    ››››شيعه و سنيشيعه و سنيشيعه و سنيشيعه و سني‹ ‹ ‹ ‹ تمايالت مذهبي تمايالت مذهبي تمايالت مذهبي تمايالت مذهبي 

گرفت و بنابر همين بود كه مطبوعات مقاومت در نخستين مرحله به دو بخش گرفت و بنابر همين بود كه مطبوعات مقاومت در نخستين مرحله به دو بخش گرفت و بنابر همين بود كه مطبوعات مقاومت در نخستين مرحله به دو بخش گرفت و بنابر همين بود كه مطبوعات مقاومت در نخستين مرحله به دو بخش 
يعني يك طرف خط امامت و اصول واليت فقيه را اساس يعني يك طرف خط امامت و اصول واليت فقيه را اساس يعني يك طرف خط امامت و اصول واليت فقيه را اساس يعني يك طرف خط امامت و اصول واليت فقيه را اساس     ،،،،عمده تقسيم گرديدعمده تقسيم گرديدعمده تقسيم گرديدعمده تقسيم گرديد

اما در بـين اهـل   اما در بـين اهـل   اما در بـين اهـل   اما در بـين اهـل       . . . . مطبوعات خود قرار داد و جانب ديگر راه تسنن حنفيت رامطبوعات خود قرار داد و جانب ديگر راه تسنن حنفيت رامطبوعات خود قرار داد و جانب ديگر راه تسنن حنفيت رامطبوعات خود قرار داد و جانب ديگر راه تسنن حنفيت را
معتدل اسالمي معتدل اسالمي معتدل اسالمي معتدل اسالمي     ،،،،وهابيتوهابيتوهابيتوهابيت    ،،،،ب افراطيب افراطيب افراطيب افراطيتسنن بزودي اختالفي بوجود آمد و به احزاتسنن بزودي اختالفي بوجود آمد و به احزاتسنن بزودي اختالفي بوجود آمد و به احزاتسنن بزودي اختالفي بوجود آمد و به احزا

        . . . . و اهل حديث و فرقان تقسيم گرديدندو اهل حديث و فرقان تقسيم گرديدندو اهل حديث و فرقان تقسيم گرديدندو اهل حديث و فرقان تقسيم گرديدند
    ،،،،حركت انقالب اسالميحركت انقالب اسالميحركت انقالب اسالميحركت انقالب اسالمي    ،،،،جبهه نجات مليجبهه نجات مليجبهه نجات مليجبهه نجات ملي‹ ‹ ‹ ‹     سازمانهاي معتدل اسالميسازمانهاي معتدل اسالميسازمانهاي معتدل اسالميسازمانهاي معتدل اسالمي

به خصوص جبهه نجات ملي و محاذ ملي بخاطرپيروزي به خصوص جبهه نجات ملي و محاذ ملي بخاطرپيروزي به خصوص جبهه نجات ملي و محاذ ملي بخاطرپيروزي به خصوص جبهه نجات ملي و محاذ ملي بخاطرپيروزي     ››››محا ذ ملي اسالميمحا ذ ملي اسالميمحا ذ ملي اسالميمحا ذ ملي اسالمي
و بقاي خويش هم از ميراث روحانيت خانوادگي شان استفاده مي بردند و هم و بقاي خويش هم از ميراث روحانيت خانوادگي شان استفاده مي بردند و هم و بقاي خويش هم از ميراث روحانيت خانوادگي شان استفاده مي بردند و هم و بقاي خويش هم از ميراث روحانيت خانوادگي شان استفاده مي بردند و هم 

        . . . . با بروكراتها و پيروان شاه سابق تباني داشتندبا بروكراتها و پيروان شاه سابق تباني داشتندبا بروكراتها و پيروان شاه سابق تباني داشتندبا بروكراتها و پيروان شاه سابق تباني داشتند
مـي  مـي  مـي  مـي      با وجوديكه سه سـازمان معتـدل اسـالمي خـود را اسـالمي ـ ملـي        با وجوديكه سه سـازمان معتـدل اسـالمي خـود را اسـالمي ـ ملـي        با وجوديكه سه سـازمان معتـدل اسـالمي خـود را اسـالمي ـ ملـي        با وجوديكه سه سـازمان معتـدل اسـالمي خـود را اسـالمي ـ ملـي        

            . . . . نهادندنهادندنهادندنهادند    پنداشتند وليك نـه برنامه سياسي داشتند و نـه در خط ملي گاميپنداشتند وليك نـه برنامه سياسي داشتند و نـه در خط ملي گاميپنداشتند وليك نـه برنامه سياسي داشتند و نـه در خط ملي گاميپنداشتند وليك نـه برنامه سياسي داشتند و نـه در خط ملي گامي
اختالفات بين گروههاي مختلف اهل تشيع و همچنان بين اهـل تسـنن   اختالفات بين گروههاي مختلف اهل تشيع و همچنان بين اهـل تسـنن   اختالفات بين گروههاي مختلف اهل تشيع و همچنان بين اهـل تسـنن   اختالفات بين گروههاي مختلف اهل تشيع و همچنان بين اهـل تسـنن   

اعالميه ها و دشنامنامه ها بيرون اعالميه ها و دشنامنامه ها بيرون اعالميه ها و دشنامنامه ها بيرون اعالميه ها و دشنامنامه ها بيرون     ،،،،ب نامه هاب نامه هاب نامه هاب نامه هاانعكاسات خود را توسط پخش شانعكاسات خود را توسط پخش شانعكاسات خود را توسط پخش شانعكاسات خود را توسط پخش ش
اما اهـل تشـيع بعـد از خـروج     اما اهـل تشـيع بعـد از خـروج     اما اهـل تشـيع بعـد از خـروج     اما اهـل تشـيع بعـد از خـروج         ،،،،ميداد و در سنگر منجر به برادركشي شده بودميداد و در سنگر منجر به برادركشي شده بودميداد و در سنگر منجر به برادركشي شده بودميداد و در سنگر منجر به برادركشي شده بود

بر اساس قوم و مذهب با هم متحد شدند و حزب وحدت بر اساس قوم و مذهب با هم متحد شدند و حزب وحدت بر اساس قوم و مذهب با هم متحد شدند و حزب وحدت بر اساس قوم و مذهب با هم متحد شدند و حزب وحدت     ،،،،روسها از افغانستانروسها از افغانستانروسها از افغانستانروسها از افغانستان
اسالمي افغانستان را به طور مشترك پايه گذاري نموده و مطبوعات خويش را اسالمي افغانستان را به طور مشترك پايه گذاري نموده و مطبوعات خويش را اسالمي افغانستان را به طور مشترك پايه گذاري نموده و مطبوعات خويش را اسالمي افغانستان را به طور مشترك پايه گذاري نموده و مطبوعات خويش را 

وليــك اخــتالف احــزاب ســني مــذهب ولــو دولــت وليــك اخــتالف احــزاب ســني مــذهب ولــو دولــت وليــك اخــتالف احــزاب ســني مــذهب ولــو دولــت وليــك اخــتالف احــزاب ســني مــذهب ولــو دولــت     . . . . ســاختندســاختندســاختندســاختند    واحــد و منســجمواحــد و منســجمواحــد و منســجمواحــد و منســجم
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در مسير احساسات قومي و زباني در مسير احساسات قومي و زباني در مسير احساسات قومي و زباني در مسير احساسات قومي و زباني     ،،،،اسالمي مجاهدين را ظاهراَ تأسيس نمودنداسالمي مجاهدين را ظاهراَ تأسيس نمودنداسالمي مجاهدين را ظاهراَ تأسيس نمودنداسالمي مجاهدين را ظاهراَ تأسيس نمودند
        . . . . تشديد يافت تشديد يافت تشديد يافت تشديد يافت 

        

        پايانپايانپايانپايان
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    ،،،،نوشته محمد امين رياحينوشته محمد امين رياحينوشته محمد امين رياحينوشته محمد امين رياحي    ،،،،٦٤٦٤٦٤٦٤شماره شماره شماره شماره ،،،،از مجله آدينهاز مجله آدينهاز مجله آدينهاز مجله آدينه» » » » زبان فارسي و همسايه هاي همزبان ما زبان فارسي و همسايه هاي همزبان ما زبان فارسي و همسايه هاي همزبان ما زبان فارسي و همسايه هاي همزبان ما « « « « ـ ـ ـ ـ     ١١١١

        ١٤١٤١٤١٤ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ 
        چاپ ايرانچاپ ايرانچاپ ايرانچاپ ايران    ،،،،دكتور ذبيح اهللا صفادكتور ذبيح اهللا صفادكتور ذبيح اهللا صفادكتور ذبيح اهللا صفا» » » » خ ادبيات ايران خ ادبيات ايران خ ادبيات ايران خ ادبيات ايران تاريتاريتاريتاري« « « « ـ ـ ـ ـ     ٢٢٢٢
            ١٥١٥١٥١٥ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،٦٤٦٤٦٤٦٤شماره شماره شماره شماره     ،،،،»»»»مجله آدينه مجله آدينه مجله آدينه مجله آدينه « « « « ـ ـ ـ ـ     ٣٣٣٣
        ١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤سال سال سال سال     ،،،،مطبعه كابلمطبعه كابلمطبعه كابلمطبعه كابل    ،،،،مير غالم محمد غبارمير غالم محمد غبارمير غالم محمد غبارمير غالم محمد غبار    ،،،،ـ افغانستان در مسير تاريخـ افغانستان در مسير تاريخـ افغانستان در مسير تاريخـ افغانستان در مسير تاريخ    ٤٤٤٤
        ـ همانجاـ همانجاـ همانجاـ همانجا    ٥٥٥٥
            ››››افغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخافغانستان در مسير تاريخ‹ ‹ ‹ ‹ ـ ـ ـ ـ     ٦٦٦٦
            ١٦١٦١٦١٦ــــ    ١٥١٥١٥١٥صفحه صفحه صفحه صفحه         الالالالسسسس    تهرانتهرانتهرانتهران،،،،داكتر علي رضوي غزنويداكتر علي رضوي غزنويداكتر علي رضوي غزنويداكتر علي رضوي غزنوي» » » » نثر دري در افغانستان نثر دري در افغانستان نثر دري در افغانستان نثر دري در افغانستان « « « «     ــــ    ٧٧٧٧
        ٦٥٣٦٥٣٦٥٣٦٥٣    ص ـص ـص ـص ـ» » » » افغانستان در مسير تاريخ افغانستان در مسير تاريخ افغانستان در مسير تاريخ افغانستان در مسير تاريخ « « « « ـ ـ ـ ـ     ٨٨٨٨
        ٢٢٢٢٢٢٢٢ص ص ص ص     ،،،،»»»»نثر دري در افغانستان نثر دري در افغانستان نثر دري در افغانستان نثر دري در افغانستان « « « «     ــــ    ٩٩٩٩

            ٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦ص ص ص ص     ،،،،»»»»افغانستان در مسير تاريخ افغانستان در مسير تاريخ افغانستان در مسير تاريخ افغانستان در مسير تاريخ « « « « ـ ـ ـ ـ     ١٠١٠١٠١٠
        ـ از مقاالت دكتور صاعد ـ از مقاالت دكتور صاعد ـ از مقاالت دكتور صاعد ـ از مقاالت دكتور صاعد ١١١١١١١١
        . . . . ـ افغانستان پرونكتورات انگليس بود و امورخارجي افغانستان به مشوره بريتانيا انجام مي يافتـ افغانستان پرونكتورات انگليس بود و امورخارجي افغانستان به مشوره بريتانيا انجام مي يافتـ افغانستان پرونكتورات انگليس بود و امورخارجي افغانستان به مشوره بريتانيا انجام مي يافتـ افغانستان پرونكتورات انگليس بود و امورخارجي افغانستان به مشوره بريتانيا انجام مي يافت١٢١٢١٢١٢
        ص ص ص ص     ،،،،١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨١٩٨٨سال سال سال سال     ،،،،مير محمد صديق فرهنگ چاپ ويرجينيامير محمد صديق فرهنگ چاپ ويرجينيامير محمد صديق فرهنگ چاپ ويرجينيامير محمد صديق فرهنگ چاپ ويرجينيا    ،،،،»»»»افغانستان در پنج قرن اخير افغانستان در پنج قرن اخير افغانستان در پنج قرن اخير افغانستان در پنج قرن اخير « « « « ـ ـ ـ ـ     ١٣١٣١٣١٣
            ٢٧٢٧٢٧٢٧ـ ـ ـ ـ     ٢٦٢٦٢٦٢٦ص ص ص ص     ،،،،»»»»نثر دري در افغانستان نثر دري در افغانستان نثر دري در افغانستان نثر دري در افغانستان « « « « ـ ـ ـ ـ     ١٤١٤١٤١٤
        ٥١٥١٥١٥١ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،ـ همانجاـ همانجاـ همانجاـ همانجا    ١٥١٥١٥١٥
        دوكتور سيد هاشم صاعددوكتور سيد هاشم صاعددوكتور سيد هاشم صاعددوكتور سيد هاشم صاعد    ـ از يادداشتهايـ از يادداشتهايـ از يادداشتهايـ از يادداشتهاي    ١٦١٦١٦١٦
        ـ از مقاالت دكتور صاعدـ از مقاالت دكتور صاعدـ از مقاالت دكتور صاعدـ از مقاالت دكتور صاعد١٧١٧١٧١٧
        » » » » افغانستان در مسير تاريخ افغانستان در مسير تاريخ افغانستان در مسير تاريخ افغانستان در مسير تاريخ « « « « ـ ـ ـ ـ ١٨١٨١٨١٨
        پخش از طرف نيرو هاي مليپخش از طرف نيرو هاي مليپخش از طرف نيرو هاي مليپخش از طرف نيرو هاي ملي    ،،،،››››فاجعه است يا حماسهفاجعه است يا حماسهفاجعه است يا حماسهفاجعه است يا حماسه‹ ‹ ‹ ‹     ي بنامي بنامي بنامي بناماز شبنامه ااز شبنامه ااز شبنامه ااز شبنامه ا« « « « ـ ـ ـ ـ     ١٩١٩١٩١٩
        از شبنامه اي يكي از سازمان هاي اسالمياز شبنامه اي يكي از سازمان هاي اسالمياز شبنامه اي يكي از سازمان هاي اسالمياز شبنامه اي يكي از سازمان هاي اسالمي« « « « ـ ـ ـ ـ ٢٠٢٠٢٠٢٠
        »»»»    ١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه     ،،،،از مقاالت دوكتور سيد هاشم صاعداز مقاالت دوكتور سيد هاشم صاعداز مقاالت دوكتور سيد هاشم صاعداز مقاالت دوكتور سيد هاشم صاعد« « « « ـ ـ ـ ـ ٢١٢١٢١٢١
    چاپ مقاومت اسالمي افغانستان،چاپ مقاومت اسالمي افغانستان،چاپ مقاومت اسالمي افغانستان،چاپ مقاومت اسالمي افغانستان،    ،،،،استاد حبيب الرحمن هالهاستاد حبيب الرحمن هالهاستاد حبيب الرحمن هالهاستاد حبيب الرحمن هاله» » » » ـ مطبوعات كمونيستي در افغانستان ـ مطبوعات كمونيستي در افغانستان ـ مطبوعات كمونيستي در افغانستان ـ مطبوعات كمونيستي در افغانستان     ٢٢٢٢٢٢٢٢

        ٣٥٧٣٥٧٣٥٧٣٥٧ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤١٩٨٤سال سال سال سال     ،،،،پشاورپشاورپشاورپشاور
    ،،،،٢٨٢٨٢٨٢٨شماره شماره شماره شماره     ››››حاشيه مداخالت شوروي در معارف و فرهنگ كشورحاشيه مداخالت شوروي در معارف و فرهنگ كشورحاشيه مداخالت شوروي در معارف و فرهنگ كشورحاشيه مداخالت شوروي در معارف و فرهنگ كشور‹ ‹ ‹ ‹ در در در در     ،،،،ـ مجله آيينه افغانستانـ مجله آيينه افغانستانـ مجله آيينه افغانستانـ مجله آيينه افغانستان        ٢٣٢٣٢٣٢٣

            ٥٣٥٣٥٣٥٣ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،چاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكا    ،،،،نويسنده مقاله استاد مير حسين شاهنويسنده مقاله استاد مير حسين شاهنويسنده مقاله استاد مير حسين شاهنويسنده مقاله استاد مير حسين شاه    ،،،،١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢١٩٩٢ماه هاي اكتوبر و نوامبر ماه هاي اكتوبر و نوامبر ماه هاي اكتوبر و نوامبر ماه هاي اكتوبر و نوامبر 
            ٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣٦٠ـ ـ ـ ـ     ٣٥٩٣٥٩٣٥٩٣٥٩ص ص ص ص » » » » مطبوعات كمونيستي در افغانستانمطبوعات كمونيستي در افغانستانمطبوعات كمونيستي در افغانستانمطبوعات كمونيستي در افغانستان« « « « ـ ـ ـ ـ     ٢٤٢٤٢٤٢٤
        . . . . الب ثور هجوم روسها و آمدن ببرك به افغانستان استالب ثور هجوم روسها و آمدن ببرك به افغانستان استالب ثور هجوم روسها و آمدن ببرك به افغانستان استالب ثور هجوم روسها و آمدن ببرك به افغانستان استمنظور از دوره تكاملي انقمنظور از دوره تكاملي انقمنظور از دوره تكاملي انقمنظور از دوره تكاملي انق    ــــ    ٢٥٢٥٢٥٢٥
            ٣٦١٣٦١٣٦١٣٦١وووو    ٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣٦٠ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ »»»». . . . .. . . . .. . . . .. . . . .مطبوعات كمونيستي درمطبوعات كمونيستي درمطبوعات كمونيستي درمطبوعات كمونيستي در««««ـ ـ ـ ـ     ٢٦٢٦٢٦٢٦
            ٥٤٥٤٥٤٥٤و و و و     ٥٣٥٣٥٣٥٣ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،در حاشيه مداخالتدر حاشيه مداخالتدر حاشيه مداخالتدر حاشيه مداخالت    ،،،،مجله آيينه افغانستانمجله آيينه افغانستانمجله آيينه افغانستانمجله آيينه افغانستان    ــــ    ٢٧٢٧٢٧٢٧
        ـ از مقاالت دكتور صاعدـ از مقاالت دكتور صاعدـ از مقاالت دكتور صاعدـ از مقاالت دكتور صاعد    ٢٨٢٨٢٨٢٨
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        ـ همانجاـ همانجاـ همانجاـ همانجا٢٩٢٩٢٩٢٩
    ،،،،داكتر محمد رسول رحيمداكتر محمد رسول رحيمداكتر محمد رسول رحيمداكتر محمد رسول رحيم    ،،،،»»»»دموكراسي راهي بسوي صلح و ثبات سياسي پايدار در افغانستان دموكراسي راهي بسوي صلح و ثبات سياسي پايدار در افغانستان دموكراسي راهي بسوي صلح و ثبات سياسي پايدار در افغانستان دموكراسي راهي بسوي صلح و ثبات سياسي پايدار در افغانستان « « « « ـ ــ  ـ ٣٠٣٠٣٠٣٠

            ٢٢٢٢و و و و     ١١١١ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣ـ ـ ـ ـ     ١٣٧٢١٣٧٢١٣٧٢١٣٧٢سال سال سال سال ،،،،آلمانآلمانآلمانآلمان
ـ ـ ـ ـ     ١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥    ،،،،چاپ آلمان غربچاپ آلمان غربچاپ آلمان غربچاپ آلمان غرب،،،،جلد اولجلد اولجلد اولجلد اول، ، ، ، دوكتور حق شناسدوكتور حق شناسدوكتور حق شناسدوكتور حق شناس    ،،،،»»»»تحوالت سياسي جهاد افغانستان تحوالت سياسي جهاد افغانستان تحوالت سياسي جهاد افغانستان تحوالت سياسي جهاد افغانستان « « « « ـ ـ ـ ـ ٣١٣١٣١٣١

            ٢٨٢٨٢٨٢٨ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦١٩٨٦
        ٢٨٢٨٢٨٢٨ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،ـ همانجاـ همانجاـ همانجاـ همانجا٣٢٣٢٣٢٣٢
            ٢٨٢٨٢٨٢٨ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،همانجاهمانجاهمانجاهمانجا    ــــ    ٣٣٣٣٣٣٣٣
        ::::ـ نشريه كميسيون فرهنگي حزب وحدت اسالمي افغانستان ـ نشريه كميسيون فرهنگي حزب وحدت اسالمي افغانستان ـ نشريه كميسيون فرهنگي حزب وحدت اسالمي افغانستان ـ نشريه كميسيون فرهنگي حزب وحدت اسالمي افغانستان     ٣٤٣٤٣٤٣٤

» » » » حزب وحدت اسالمي نقطه عطفي مهم و تعيين كننده در تاريخ انقالب اسالمي افغانستان حزب وحدت اسالمي نقطه عطفي مهم و تعيين كننده در تاريخ انقالب اسالمي افغانستان حزب وحدت اسالمي نقطه عطفي مهم و تعيين كننده در تاريخ انقالب اسالمي افغانستان حزب وحدت اسالمي نقطه عطفي مهم و تعيين كننده در تاريخ انقالب اسالمي افغانستان تشكيل تشكيل تشكيل تشكيل ««««
            ١١١١١١١١و و و و     ١٠١٠١٠١٠، ص ـ ، ص ـ ، ص ـ ، ص ـ ١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩چاپ قم سال چاپ قم سال چاپ قم سال چاپ قم سال 

            ٣٧٣٧٣٧٣٧ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،…ـ تحوالت سياسي جهاد ـ تحوالت سياسي جهاد ـ تحوالت سياسي جهاد ـ تحوالت سياسي جهاد     ٣٥٣٥٣٥٣٥
        ٤٨٤٨٤٨٤٨وووو    ٢٨٢٨٢٨٢٨ـ از نشريه كميسيون فرهنگي حزب وحدت اسالمي افغانستان ـ صفحات ـ از نشريه كميسيون فرهنگي حزب وحدت اسالمي افغانستان ـ صفحات ـ از نشريه كميسيون فرهنگي حزب وحدت اسالمي افغانستان ـ صفحات ـ از نشريه كميسيون فرهنگي حزب وحدت اسالمي افغانستان ـ صفحات     ٣٦٣٦٣٦٣٦
                ٧٩٧٩٧٩٧٩    . . . . ، ص، ص، ص، ص    ١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠ـ ــ  ـ     ١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩١٣٦٩جلد دوم، آمريكا جلد دوم، آمريكا جلد دوم، آمريكا جلد دوم، آمريكا     ،،،،صديق فرهنگصديق فرهنگصديق فرهنگصديق فرهنگ    مير محمدمير محمدمير محمدمير محمد» » » » افغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخيرافغانستان در پنج قرن اخير« « « « ـ ــ  ـ     ٣٧٣٧٣٧٣٧
            ٧٩٧٩٧٩٧٩    . . . . ـ همانجا صـ همانجا صـ همانجا صـ همانجا ص    ٣٨٣٨٣٨٣٨
        ٩٦٩٦٩٦٩٦صصصص» » » » افغانستان در پنج قرن اخير افغانستان در پنج قرن اخير افغانستان در پنج قرن اخير افغانستان در پنج قرن اخير « « « «     ــــ    ٣٩٣٩٣٩٣٩
            ٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣و و و و     ٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠١٩٩٠سال سال سال سال     ،،،،اثر ميشل پولي چاپ آلماناثر ميشل پولي چاپ آلماناثر ميشل پولي چاپ آلماناثر ميشل پولي چاپ آلمان» » » » جنگ و مقاومت در افغانستان جنگ و مقاومت در افغانستان جنگ و مقاومت در افغانستان جنگ و مقاومت در افغانستان « « « « ـ ـ ـ ـ     ٤٠٤٠٤٠٤٠

)Michael Pohly، widerstand in Afghanistan Krieg und  (  
        ››››٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩ص ص ص ص     ،،،،همانجاهمانجاهمانجاهمانجا‹ ‹ ‹ ‹ ـ ـ ـ ـ ٤١٤١٤١٤١
            ٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥ـ ـ ـ ـ     ٣٣٤٣٣٤٣٣٤٣٣٤ص ص ص ص     ،،،،پشاورپشاورپشاورپشاور    ،،،،عبد الباري شهرت ننگياليعبد الباري شهرت ننگياليعبد الباري شهرت ننگياليعبد الباري شهرت ننگيالي» » » » آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آن آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آن آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آن آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آن « « « « ـ ـ ـ ـ ٤٢٤٢٤٢٤٢
            ٥٥٥٥ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،))))    ١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣١٩٩٣((((    ١٣٧١١٣٧١١٣٧١١٣٧١سال سال سال سال     ،،،،چاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاور    ،،،،٥٨٨٥٨٨٥٨٨٥٨٨شماره شماره شماره شماره » » » » شهادت شهادت شهادت شهادت « « « « ـ جريده ـ جريده ـ جريده ـ جريده ٤٣٤٣٤٣٤٣
            ٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،ـ آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آنـ آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آنـ آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آنـ آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آن٤٤٤٤٤٤٤٤
            ٣٣٦٣٣٦٣٣٦٣٣٦ـ ـ ـ ـ     صصصص    ،،،،ـ همانجاـ همانجاـ همانجاـ همانجا٤٥٤٥٤٥٤٥
        ٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ين و تكامل آنين و تكامل آنين و تكامل آنين و تكامل آنآغاز مطبوعات مجاهدآغاز مطبوعات مجاهدآغاز مطبوعات مجاهدآغاز مطبوعات مجاهد    ــــ٤٦٤٦٤٦٤٦
        ٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،ـ همانجاـ همانجاـ همانجاـ همانجا٤٧٤٧٤٧٤٧
            ٣٥٣٥٣٥٣٥ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،چاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاور    ،،،،١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠    ،،،،شماره چهارمشماره چهارمشماره چهارمشماره چهارم    ،،،،سال دومسال دومسال دومسال دوم    ،،،،»»»»ميثاق خون ميثاق خون ميثاق خون ميثاق خون « « « « ـ مجله ـ مجله ـ مجله ـ مجله ٤٨٤٨٤٨٤٨
            ٣٣٣٣ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،چاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاور    ،،،،١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤    ،،،،سال دومسال دومسال دومسال دوم    ،،،،شماره هفتمشماره هفتمشماره هفتمشماره هفتم    ،،،،»»»»پيام آزادي پيام آزادي پيام آزادي پيام آزادي « « « « ـ جريده ـ جريده ـ جريده ـ جريده ٤٩٤٩٤٩٤٩
            ٨٥٨٥٨٥٨٥    ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،چاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاور    ،،،،١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧١٣٦٧    ،،،،سال اولسال اولسال اولسال اول    ،،،،شماره دومشماره دومشماره دومشماره دوم» » » » نجات نجات نجات نجات « « « « ـ مجله ـ مجله ـ مجله ـ مجله ٥٠٥٠٥٠٥٠
        ااااـ همانجـ همانجـ همانجـ همانج٥١٥١٥١٥١
            ٤٤٤٤ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦سال سال سال سال     ،،،،٦٧٦٧٦٧٦٧شماره شماره شماره شماره     ،،،،»»»»مجاهد ولس مجاهد ولس مجاهد ولس مجاهد ولس « « « « ـ جريده ـ جريده ـ جريده ـ جريده ٥٢٥٢٥٢٥٢
            ١٦١٦١٦١٦    ص ـص ـص ـص ـ    چاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاور    ،،،،١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠شماره سوم سال شماره سوم سال شماره سوم سال شماره سوم سال     ،،،،»»»»ولسي ملت ولسي ملت ولسي ملت ولسي ملت « « « « ـ جريده ـ جريده ـ جريده ـ جريده ٥٣٥٣٥٣٥٣
            ٤٤٤٤ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،چاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاور    ١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩    ،،،،سال دومسال دومسال دومسال دوم    ،،،،شماره ششمشماره ششمشماره ششمشماره ششم    ،،،،»»»»صداي نورستان صداي نورستان صداي نورستان صداي نورستان « « « « ـ جريده ـ جريده ـ جريده ـ جريده ٥٤٥٤٥٤٥٤
            ٢٢٢٢ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،پشاورپشاورپشاورپشاور    ،،،،١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢حمل سال حمل سال حمل سال حمل سال     ،،،،شماره اولشماره اولشماره اولشماره اول» » » » آرمان مجاهد آرمان مجاهد آرمان مجاهد آرمان مجاهد « « « « ـ جريده ـ جريده ـ جريده ـ جريده ٥٥٥٥٥٥٥٥
            ٤٤٤٤ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،پاكستانپاكستانپاكستانپاكستان    ،،،،١٣٧١١٣٧١١٣٧١١٣٧١سال سال سال سال     ،،،،شماره نهمشماره نهمشماره نهمشماره نهم» » » » ياحق ياحق ياحق ياحق « « « « يده يده يده يده ـ جرـ جرـ جرـ جر٥٦٥٦٥٦٥٦
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            ١٠١٠١٠١٠و و و و     ٩٩٩٩ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،پاكستانپاكستانپاكستانپاكستان    ،،،،١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣سال سال سال سال     ،،،،شماره اولشماره اولشماره اولشماره اول    ،،،،»»»»گاهنامه گاهنامه گاهنامه گاهنامه « « « « ـ مجله ـ مجله ـ مجله ـ مجله     ٥٧٥٧٥٧٥٧
            ٤٨٤٨٤٨٤٨ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،ـ همانجاـ همانجاـ همانجاـ همانجا    ٥٨٥٨٥٨٥٨
            ٢٩٢٩٢٩٢٩ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،چاپ پاكستانچاپ پاكستانچاپ پاكستانچاپ پاكستان    ،،،،١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣سال سال سال سال     ،،،،شماره ششم و هفتمشماره ششم و هفتمشماره ششم و هفتمشماره ششم و هفتم    ،،،،»»»»نداي آزادي نداي آزادي نداي آزادي نداي آزادي « « « « ـ ـ ـ ـ     ٥٩٥٩٥٩٥٩
            ١٩١٩١٩١٩ـ ـ ـ ـ     صصصص    ،،،،تانتانتانتانچاپ پاكسچاپ پاكسچاپ پاكسچاپ پاكس    ،،،،١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣    ،،،،شماره سومشماره سومشماره سومشماره سوم» » » » پيام مجاهد پيام مجاهد پيام مجاهد پيام مجاهد « « « « ـ جريده ـ جريده ـ جريده ـ جريده     ٦٠٦٠٦٠٦٠
            ١١١١١١١١ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،پاكستانپاكستانپاكستانپاكستان    ،،،،١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠،،،،سال اولسال اولسال اولسال اول    ،،،،شماره پنجمشماره پنجمشماره پنجمشماره پنجم    ،،،،»»»»سباون سباون سباون سباون « « « « ـ مجله ـ مجله ـ مجله ـ مجله     ٦١٦١٦١٦١
            ٧٧٧٧٧٧٧٧ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،كراچيكراچيكراچيكراچي    ،،،،١٣٧٠١٣٧٠١٣٧٠١٣٧٠سال سال سال سال     ،،،،٢٥٢٥٢٥٢٥شماره شماره شماره شماره     ،،،،»»»»پيام زن پيام زن پيام زن پيام زن « « « « ـ مجله ـ مجله ـ مجله ـ مجله     ٦٢٦٢٦٢٦٢
            ٥٥٥٥ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،چاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاور    ،،،،١٣٧١١٣٧١١٣٧١١٣٧١    ،،،،سال اولسال اولسال اولسال اول    ،،،،٢٣٢٣٢٣٢٣شماره شماره شماره شماره » » » » وفا وفا وفا وفا « « « « ـ نشريه ـ نشريه ـ نشريه ـ نشريه     ٦٣٦٣٦٣٦٣
            ٣٣٩٣٣٩٣٣٩٣٣٩ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،»»»»آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آن آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آن آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آن آغاز مطبوعات مجاهدين و تكامل آن « « « « ـ ـ ـ ـ     ٦٤٦٤٦٤٦٤
            ٣٢٣٢٣٢٣٢ـ ــ  ـ     صصصص    ،،،،١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦سال سال سال سال     ،،،،قمقمقمقم    ،،،،٦٧٦٧٦٧٦٧شماره شماره شماره شماره     ،،،،نشريه حركت اسالمي افغانستاننشريه حركت اسالمي افغانستاننشريه حركت اسالمي افغانستاننشريه حركت اسالمي افغانستان    ،،،،»»»»قامت قامت قامت قامت استاستاستاست« « « « ـ ــ  ـ     ٦٥٦٥٦٥٦٥
            ٦٦٦٦ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣سال سال سال سال     قمقمقمقم    ،،،،٣٠٣٠٣٠٣٠شماره شماره شماره شماره     ،،،،نشريه حركت اسالمي افغانستاننشريه حركت اسالمي افغانستاننشريه حركت اسالمي افغانستاننشريه حركت اسالمي افغانستان» » » » فجر اميد فجر اميد فجر اميد فجر اميد « « « « ـ ــ  ـ     ٦٦٦٦٦٦٦٦
            ٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،چاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاورچاپ پشاور    ،،،،محمد اكبر عشيقمحمد اكبر عشيقمحمد اكبر عشيقمحمد اكبر عشيق    ،،،،»»»»نگاهي به مطبوعات مهاجرين در ايران نگاهي به مطبوعات مهاجرين در ايران نگاهي به مطبوعات مهاجرين در ايران نگاهي به مطبوعات مهاجرين در ايران « « « « ـ ـ ـ ـ     ٦٧٦٧٦٧٦٧
        نمبرنمبرنمبرنمبر    ص مقدمه بدونص مقدمه بدونص مقدمه بدونص مقدمه بدون    ،،،،١٣٧١١٣٧١١٣٧١١٣٧١سال سال سال سال     ،،،،چاپ ايرانچاپ ايرانچاپ ايرانچاپ ايران    ،،،،چنگيز پهلوانچنگيز پهلوانچنگيز پهلوانچنگيز پهلوان    ،،،،»»»»نستاننستاننستاننستاننمونه هاي شعر امروز افغانمونه هاي شعر امروز افغانمونه هاي شعر امروز افغانمونه هاي شعر امروز افغا««««ـ ـ ـ ـ     ٦٨٦٨٦٨٦٨
        ـ همانجاـ همانجاـ همانجاـ همانجا    ٦٨٦٨٦٨٦٨
            ٤٤٤٤٤٤٤٤ـ ـ ـ ـ ٤٣٤٣٤٣٤٣صصصص    ،،،،آلمانآلمانآلمانآلمان    ،،،،١٣٥٦١٣٥٦١٣٥٦١٣٥٦    ،،،،شماره نهمشماره نهمشماره نهمشماره نهم    ،،،،آخنآخنآخنآخن    ،،،،    ارگان نشراتي اتحاديه محصالنارگان نشراتي اتحاديه محصالنارگان نشراتي اتحاديه محصالنارگان نشراتي اتحاديه محصالن» » » » اوچقُن اوچقُن اوچقُن اوچقُن « « « « ـ ـ ـ ـ ٦٩٦٩٦٩٦٩
    ،،،،محــل چــاپ آلمــانمحــل چــاپ آلمــانمحــل چــاپ آلمــانمحــل چــاپ آلمــان    ،،،،شــماره هــاي اول و دومشــماره هــاي اول و دومشــماره هــاي اول و دومشــماره هــاي اول و دوم    ،،،،اتحاديــه عمــومي محصــالن مــونيخاتحاديــه عمــومي محصــالن مــونيخاتحاديــه عمــومي محصــالن مــونيخاتحاديــه عمــومي محصــالن مــونيخ» » » » ثــور ثــور ثــور ثــور     ٢٣٢٣٢٣٢٣« « « « ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٠٧٠٧٠٧٠

        ٧٧٧٧ص ـص ـص ـص ـ،،،،١٣٥٥١٣٥٥١٣٥٥١٣٥٥
        ٩٩٩٩ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ ،،،،چاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمان    ،،،،٢٦٢٦٢٦٢٦شماره شماره شماره شماره     ،،،،نشريه انجمن هاي اسالمي محصالننشريه انجمن هاي اسالمي محصالننشريه انجمن هاي اسالمي محصالننشريه انجمن هاي اسالمي محصالن» » » » صف صف صف صف « « « « ـ ـ ـ ـ ٧١٧١٧١٧١
            ٢٢٢٢ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،چاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمان    ،،،،١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨سال سال سال سال     ،،،،شماره اولشماره اولشماره اولشماره اول    »»»»اور اور اور اور « « « « ـ ـ ـ ـ ٧٢٧٢٧٢٧٢
            ١٨١٨١٨١٨ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،چاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمان    ،،،،١٣٦١١٣٦١١٣٦١١٣٦١سال سال سال سال     ،،،،شماره هشتمشماره هشتمشماره هشتمشماره هشتم    ،،،،رهــاييرهــاييرهــاييرهــايي    ـ جريدهـ جريدهـ جريدهـ جريده٧٣٧٣٧٣٧٣
        ١١١١ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨سال سال سال سال     ،،،،چاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمان    ،،،،شماره اولشماره اولشماره اولشماره اول    ،،،،درفش آزاديدرفش آزاديدرفش آزاديدرفش آزادي    ــــ٧٤٧٤٧٤٧٤
            ٣٣٣٣ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،چاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمان    ،،،،١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨١٣٥٨ال ال ال ال سسسس    ،،،،شماره چهارمشماره چهارمشماره چهارمشماره چهارم    ،،،،صداي افغانستانصداي افغانستانصداي افغانستانصداي افغانستان    ــــ٧٥٧٥٧٥٧٥
            ٩٩٩٩و و و و     ٨٨٨٨ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،چاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكا    ،،،،١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩١٣٥٩سال سال سال سال     ،،،،شماره اولشماره اولشماره اولشماره اول    ،،،،»»»»افغانستان آزاد افغانستان آزاد افغانستان آزاد افغانستان آزاد « « « « ـ ـ ـ ـ ٧٦٧٦٧٦٧٦
            ٢٢٢٢ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،چاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمان    ،،،،١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠١٣٦٠سال سال سال سال     ،،،،٢٦٢٦٢٦٢٦شماره شماره شماره شماره » » » » سوم عقرب سوم عقرب سوم عقرب سوم عقرب « « « « ـ ـ ـ ـ ٧٧٧٧٧٧٧٧
            ٤٤٤٤ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،محل چاپ نا معلوممحل چاپ نا معلوممحل چاپ نا معلوممحل چاپ نا معلوم    ،،،،١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢سال سال سال سال     ،،،،شماره چهارمشماره چهارمشماره چهارمشماره چهارم» » » » پيام زن پيام زن پيام زن پيام زن « « « « ـ ـ ـ ـ ٧٨٧٨٧٨٧٨
            ٤٧٤٧٤٧٤٧ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،لمانلمانلمانلمانچاپ آچاپ آچاپ آچاپ آ    ،،،،١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨سال سال سال سال     ،،،،شماره اولشماره اولشماره اولشماره اول» » » » فرهنگ فرهنگ فرهنگ فرهنگ « « « « ـ مجله ـ مجله ـ مجله ـ مجله ٧٩٧٩٧٩٧٩
            ٦٦٦٦ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،چاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمان    ،،،،١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢سال سال سال سال     ،،،،١٢١٢١٢١٢شماره شماره شماره شماره » » » » الصبح الصبح الصبح الصبح « « « « ـ ـ ـ ـ ٨٠٨٠٨٠٨٠
        ٤٤٤٤ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،چاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمان    ،،،،١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤١٣٦٤سال سال سال سال     ،،،،شماره سومشماره سومشماره سومشماره سوم» » » » وحدت وحدت وحدت وحدت « « « « ـ ـ ـ ـ ٨١٨١٨١٨١
        ص ـ ا ص ـ ا ص ـ ا ص ـ ا     ،،،،١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢١٣٦٢سال سال سال سال » » » » حوت حوت حوت حوت     ٣٣٣٣ويژه ويژه ويژه ويژه « « « « ٨٢٨٢٨٢٨٢
        چاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكا    ،،،،١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦سال سال سال سال     ،،،،شماره دهمشماره دهمشماره دهمشماره دهم» » » » افغانستان نوين افغانستان نوين افغانستان نوين افغانستان نوين « « « « ـ ـ ـ ـ ٨٣٨٣٨٣٨٣
            ٢٢٢٢ص ـص ـص ـص ـچاپ آلمان چاپ آلمان چاپ آلمان چاپ آلمان     ،،،،١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣١٣٦٣سال سال سال سال     ،،،،شماره اولشماره اولشماره اولشماره اول» » » » نداي استقالل نداي استقالل نداي استقالل نداي استقالل « « « « ـ ـ ـ ـ ٨٤٨٤٨٤٨٤
        ٣٣٣٣ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥سال سال سال سال     ،،،،چاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمانچاپ آلمان    ،،،،شماره پنجمشماره پنجمشماره پنجمشماره پنجم» » » » خپلواكي خپلواكي خپلواكي خپلواكي « « « « ـ ـ ـ ـ ٨٥٨٥٨٥٨٥
            ٩١٩١٩١٩١ـ ـ ـ ـ     ٩٠٩٠٩٠٩٠چاپ آلمان صچاپ آلمان صچاپ آلمان صچاپ آلمان ص    ،،،،١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦١٣٦٦سال سال سال سال     ،،،،سال دومسال دومسال دومسال دوم    ،،،،شماره چهارمشماره چهارمشماره چهارمشماره چهارم» » » » ني نامه ني نامه ني نامه ني نامه « « « « ـ ـ ـ ـ     ٨٦٨٦٨٦٨٦
        چاپ لندنچاپ لندنچاپ لندنچاپ لندن    ١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥١٣٦٥سال سال سال سال     ٤٦٤٦٤٦٤٦تا تا تا تا     ٤٢٤٢٤٢٤٢شماره هاي شماره هاي شماره هاي شماره هاي     ،،،،»»»»لوح ليگ لوح ليگ لوح ليگ لوح ليگ « « « « ـ ـ ـ ـ     ٨٧٨٧٨٧٨٧
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            ٢٩٢٩٢٩٢٩ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨    ،،،،چاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكا    ،،،،سال دومسال دومسال دومسال دوم    ،،،،شماره اول و دومشماره اول و دومشماره اول و دومشماره اول و دوم» » » » خراسان خراسان خراسان خراسان « « « « ـ ـ ـ ـ     ٨٨٨٨٨٨٨٨
            ٧٧٧٧ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨چاپ آلمان چاپ آلمان چاپ آلمان چاپ آلمان     ،،،،سال دومسال دومسال دومسال دوم    ،،،،شماره دومشماره دومشماره دومشماره دوم» » » » وحدت وحدت وحدت وحدت « « « « ـ ـ ـ ـ     ٨٩٨٩٨٩٨٩
            ٤٤٤٤ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨١٣٦٨    ،،،،چاپ دنماركچاپ دنماركچاپ دنماركچاپ دنمارك    ،،،،سال دومسال دومسال دومسال دوم    ،،،،شماره پنجمشماره پنجمشماره پنجمشماره پنجم» » » » راستگويان راستگويان راستگويان راستگويان « « « « ـ ـ ـ ـ     ٩٠٩٠٩٠٩٠
            ٦٨٦٨٦٨٦٨ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ١٣٧١١٣٧١١٣٧١١٣٧١    ،،،،چاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكا    ،،،،سال سومسال سومسال سومسال سوم    ،،،،شماره نهم ـ دهمشماره نهم ـ دهمشماره نهم ـ دهمشماره نهم ـ دهم» » » » آيينه افغانستان آيينه افغانستان آيينه افغانستان آيينه افغانستان « « « « ـ ـ ـ ـ     ٩١٩١٩١٩١
            ٥٦٥٦٥٦٥٦ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧٠٠٠٠    ،،،،چاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكاچاپ امريكا    ،،،،سال دومسال دومسال دومسال دوم    ،،،،شماره اول و دومشماره اول و دومشماره اول و دومشماره اول و دوم» » » » نامه ي خراساننامه ي خراساننامه ي خراساننامه ي خراسان« « « « ـ ـ ـ ـ     ٩٢٩٢٩٢٩٢
            ٨٤٨٤٨٤٨٤ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،آلمانآلمانآلمانآلمان    ،،،،١٣٧١١٣٧١١٣٧١١٣٧١سال سال سال سال     ،،،،شماره چهارم و پنجمشماره چهارم و پنجمشماره چهارم و پنجمشماره چهارم و پنجم» » » » نو بهارنو بهارنو بهارنو بهار« « « « ـ ـ ـ ـ     ٩٣٩٣٩٣٩٣
            ٢٠٢٠٢٠٢٠ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،چاپ كاناداچاپ كاناداچاپ كاناداچاپ كانادا    ،،،،١٣٧٠١٣٧٠١٣٧٠١٣٧٠شماره اول شماره اول شماره اول شماره اول » » » » ماهنامهماهنامهماهنامهماهنامه« « « « ـ ـ ـ ـ     ٩٤٩٤٩٤٩٤
            ٣٦٣٦٣٦٣٦ص ـص ـص ـص ـ    ،،،،١٣٧١١٣٧١١٣٧١١٣٧١سال سال سال سال     ،،،،چاپ كاناداچاپ كاناداچاپ كاناداچاپ كانادا    ،،،،شماره چهارمشماره چهارمشماره چهارمشماره چهارم» » » » گاهنامهگاهنامهگاهنامهگاهنامه« « « « ـ ـ ـ ـ     ٩٥٩٥٩٥٩٥
            ٢٠٢٠٢٠٢٠ص ـ ص ـ ص ـ ص ـ     ،،،،١٣٧٠١٣٧٠١٣٧٠١٣٧٠سال سال سال سال     ،،،،چاپ كاناداچاپ كاناداچاپ كاناداچاپ كانادا    ،،،،شماره اولشماره اولشماره اولشماره اول» » » » واژه واژه واژه واژه « « « « ـ ـ ـ ـ     ٩٦٩٦٩٦٩٦
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