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82/5/801                      م، نعیم بارز 
  

  ی علوم اجتماعیاتځمحصلین پوهن ۀاعتصاب عد
 !بیشتريک حرکت سیاسی بوده تا خواست صنفی 

 

سیاسی که در پوهنتون کابل ی علوم اجتماعی، يا حرکت ځهشت روز اعتصاب غذائی تعداد هفتاد نفر محصلین پوهن

به راه افتاده بود،  و در واقعیت امر مغرضینی از داخل  و خارج تالش داشتند تا از آن يک بحران ديگری بربحران 

طوالنی دامنگیر کشور بیفزايند، ظاهر موضوع را از طريق مشاهدۀ راديو تلويزيون طلوع می توان خلص کرده و 

 .ه نمودبعد تبصره و تفسیر کوتاهی ارائ

يک نفر محصل به اسم اسحاق جويا به عنوان سخن گوی محصلین خواست و انگیزۀ اعتصاب کنندگان را تقريبًا اين 

 :طور بیان کرد

کیفیت پائین سويۀ درسی که میراث سیاه و شوم »  - 1

 «.گذشته هاست بايد تغییر يابد

فیصل امین استاد دانشکدۀ علوم اجتماعیات »  – 8

رای تدريس نداشته، چنانکه وی تاحال سويۀ الزم ب

کدام کتاب و مقاله ای در باب تدريس مضمون خود 

 «.بکدام جايی به نشر نرسانده است

غالم فاروق عبداهلل رئیس دانشکده علوم »  - 3

اجتماعیات از مدت بیست و پنج سال بدينسو رئیس بوده و شخص دارای تبعیض و سِد راه اصالحات می باشد، بناًء 

 «.بايد هر دو از وظايف شان برکنار شوندمی 

 :از قول آقای فاروق عبداهلل رئیس فاکولته علوم اجتماعی

من بیست و پنج سال نه بلکه پنج سال می شود که رئیس فاکولته علوم اجتماعیات هستم، او اسنادی را به »  - 1

ای محصلین اعتصابی را برحق امضای اعضای شورای پوهنتون و جا های ديگر نشان داده گفت که خواست ه

 «.ندانسته اند

او انگیزۀ اعتصاب را به ناکامی هفت نفر محصل که مربوط به قوم هزاره بوده نسبت داد که هر يک به سه و  – 8

 « .يا چهار مضمون ناکام شناخته شده اند

 «.محصلین عزيز آلت دست چند نفر معدود وکیالن  و بزرگان قومی واقع شده اند»   – 3

محصلین اعتصابی می خواهند فقه جعفری شامل نصاب درسی شود ولی در پوهنتون، اسالم در کل به عنوان »  - 4

 « .يک مضمون مطرح است نه مذاهب گونه گون
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از دو سه نفر وکیل هم نام برده شد که به قوم هزاره تعلق داشته و به پوهنتون آمده اند و به حمايت از محصلین  - 5

فته اند، آنها کسانی هستند که قباًل درخواست نموده بودند تا به حیث استاد در پوهنتون پذيرفته شوند اعتصابی سخن گ

 «.ولی به دلیل اينکه ديپلومی برای حق شمول به کادر علمی را نداشتند رد شده اند

ن ها را تنها به رئیس مذکور در مورد تبعیض، اظهار داشت که من مسلمانم و می دانم که خداوند برتری انسا - 6

 .تقواء جايز فرموده نه به پوست سیاه، سفید، پشتون، تاجیک، و هزاره بودن

اين بود بیان فشرده ای از قول آقای اسحاق جويا سخنگوی محصلین اعتصاب کننده و اظهارات آقای فاروق عبداهلل 

اينک ايجاب می کند تا در مورد بد فاع از يک استاد و موضع رياست فاکولته علوم اجتماعیات پوهنتون کابل و 

 .تبصره و تفسیر فشرده ای داشته باشیم

. بی. قبل از پرداختن به اصل موضوع بايد گفت متأسفانه ايرانی های مؤظف در کار برنامۀ بخش فارسی و دری بی

د و حتی اصل بی طرفی را در رويداد های میان قومی و بسی مسايل ديگر افغانستان چندان رعايت نکرده ان. سی

خواست »در همین مسألۀ اعتصاب يکعدۀ محصلین پوهنتون کابل نیز بی غرض باقی نمانده اند،  چنانکه نوشته اند 

های محصلین با حمايت گستردۀ گروه های مختلف اجتماعی، نهاد های حقوق بشری، جامعۀ مدنی و شماری از 

 «.نمايندگان مجلس را همراه بوده است

آلود کردن آب و ماهی گرفتن به نفع رژيم آخندی « گل» به اصطالح از . سی. بی. یاگر مقصد بخش فارسی ب

ايران را نداشته باشد، چطور توانستند تشخیص بدهند که از میان ده ها گروه سیاسی، حقوقی، ادبی و هزاران 

؟ آيا از نهاد برخوردار بوده است« از حمايت گستردۀ»( اعتصاب يکعده محصل)نويسنده و تحلیلگر همچو مسايل 

آنرا تشخیص نمايند؟ « گستردگی»ها و جمعیت های که نامبرده شده می توانند تعداد نفرات آنرا معلوم کرده و بعد 

توجه نمايند اگر بخاطر حق . با کسانی مصاحبه نموده که بیک قوم خاص تعلق داشته اند. سی. بی. روشن بود که بی

از حمايت گستردۀ ». سی. بی. د نفر محصلین به راه افتاد و بقول بیهفت نفر محصل ناکام اعتصاب هفتاد، هشتا

برخوردار بود بعدًا که صدها محصل به خاطر غیر حق بودن و بی عدالتی نسبت به برکناری استاد و رئیس فاکولته 

 مجبور به راه اندازی مظاهره ای شده اند، چه خواهند گفت؟

 :  یگرديم بر اصل موضوعبهرحال برای اينکه بحث به درازا نکشد برم

جامعۀ افغانی که از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در اثر عوامل متعدد از جمله جنگهای طوالنی داخلی و 

خارجی از رشد و تکامل طبیعی بازمانده  وعلم و عقالنیت در يک حِد معین نیاز به استقرار نظام ديموکراسی 

چنین وضع احساسات مذهبی، عواطف قومی و سنت های قبیلوی بر افکار  بوجود نیامده،  لذا ناگفته پیداست که در

و کردار مردم غالب و حاکم می باشد، برپائی نظام ديموکراسی در افغانستان قبل از فراهم شدن حد اقل زمینه های 

که  ذهنی وعینی بصورت شتابزده از سوی دولت های غربی و باالخص دولت اياالت متحدۀ امريکا تجويز گرديد

 .مسلمًا ديموکراسی و نهاد های آن صوری و فاقد محتوای الزم بودند و هستند

و تجاوز آشکار شوروی در افغانستان  1357ثور  7و 1358سرطان  86وحدت ملی نسبی که قبل از کودتای 

و جنگهای میان گروهی از بوجود آمده بود و آرام آرام مسیر تکاملی خود را می پیمود اما در اثر مداخالت خارجی 

هم پاشید، عالوه برآن در ظرف دوازده سال اخیر باوجود حمايت جامعۀ ملل از افغانستان دو دولت همسايۀ متخاصم 

ايران و پاکستان با استفاده از انگیزه های مذهبی، قومی تخريبات جنايتگرانه و بیشرمانه توسط بعضی افراد و 

ما دنبال نموده اند که تا هنوز پايان نیافته و افراد وابسته به دولت های گروهک های وطن فروش را در کشور 
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بیگانه هر روز و در هر مورد و درهر جا می کوشند کوچکترين اختالف میان مردم  و دولت افغانستان را به جنگ 

 .و بحران تبديل نمايند

ناکامی هفت نفر محصل از قوم هزاره يکی از مثال ها همین اعتصاب محصلین فاکولته علوم اجتماعیات است که 

چنان بزرگ ساخته شد که منجر به اعتصاب هفتاد نفر گرديده، پايان دادن به آنرا محصلین مذکور مشروط به 

 .برکناری يک نفر استاد و رئیس فکولته و تغییر سیستم تعلیمی مطرح نموده اند

در ساحۀ پوهنتون و جلوگیری از يک بحران، مسئولین دولت شايد بمنظور بزرگ نشدن مسأله و تأمین آرامش 

خواست های محصلین را پذيرفتند، استاد و رئیس فاکولته را از وظايف شان برکنار نمودند، اما تعداد صدها نفر 

محصلین و استادان ديگر اين تصمیم و فیصله را غیر حق وغیر عادالنه دانسته مظاهره ای به دفاع از استاد و 

 .ه راه انداختندرئیس برکنار شده ب

ببینید اگر ادعای هفت نفر محصل ناکام  در اثر داشتن تبعیض يک نفر استاد و رئیس فاکولته حق شان تلف شده 

باشد و تعداد هفتاد نفر محصل ديگر از يک قوم به دفاع از حق آنها اعتصاب کرده اند، چرا قبل از آن نخواسته اند 

گیرد و اگر اين اقدام صورت گرفته چنانکه نتیجه را رئیس فاکولته از  پارچه های امتحان شان مورد بررسی قرار

طريق راديو تلويزيون طلوع توضیح داد و نمايندۀ محصلین اعتصاب کننده به رد سخنان رئیس مذکور دلیل موجهه 

 .ارائه نداشت، پس چرا تا اين حد بی جهت پا فشاری صورت می گیرد؟

ست تا حقوق صنفی، و اگر اينطور نبود چرا به غیر از پوهنتون بامیان واضح است که مسأله بیشتر سیاسی ا

پوهنتون های ديگر در بلخ، هرات، ننگرهار و جاهای ديگر به حمايت از حقوق صنفی فرهنگی شان صدا بلند 

فغان ، ا«دانشگاه»نکردند آيا خدای ناخواسته وجدان آنها بخواب رفته؟  نخیر اين مسأله و موضوع بحث پوهنتون و 

و غیره درهمه جا و بخصوص در ولسی جرگه بخوبی قصد و نیت بحران آفرينی پیروان دولت « افغانستانی»و 

 .های بیگانه را نشان میدهد

 

 پايان

      

      
 

    
 


