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 ۰۲/۰۲/۲۰۱۷         ، عثمان تره کیدوکتور م
 

 تاریخ مبارزات سیاسی فصلی از
 پوهنتون کابل

 قسمت سوم

 :استادان و معلمین افغانستان دیهتشکیل اتحا
خود حق تشکیل اتحادیه های صنفی را به شرط تأئید نظام  ۲۹جناح پرچم در ماده  حکومت ۱۹۸۱اصول اساسی 
، ، خبازان، هنرمندان، حقوقدانانحادیه های رنگارنگی از نویسندگاناتاعالم کرد. به تاسی ازین حکم  ا  حکومتی رسم

، ندافان و غیره آغاز به فعالیت کردند. اما نظام حاکم در برابر تشکیل اتحادیه استادان به شدت حساسیت نشان دالکان
. چه مطمئن نبود که باالی میداد. دولت حتی به خود اجازه نداد تا ابتکار تشکیل اتحادیه استادان را بدست بگیرد

 فعالیت اتحادیه کنترول قائم نموده بتواند.
بدنبال داشت. برخی  را در سراسر پوهنتون تظاهرات و متنگ های خود جوش ،تحریم دروس در پوهنځی حقوق

اتحادیه  حرکت صنفی را واره دار قیاس کردند. آنگاه در صدد تشکیل یکیک استادان زمینه های بالقوه سازماندهی 
 شدیم.

حزب حاکم نمیخواستند  سیاسی با مواضع اتحادیه علی الرغم مخالفت اصولی در آغاز کاِر تشکیل شماری از استادان
 ۲۹با استفاده از امکان قانونی ایکه ماده  ا  ماجراجویانه خطر تقابل با حکومت را متحمل شوند. بن از یک موضع

اتحادیه دور از گرایش های  یل یک اتحادیه صنفی بودند. تشکیلالش تشکدر ت ا  اصول اساسی فراهم کرده بود صرف
بودن بی خطر جاذبه زیادی برای گرد آوردن بیشترین استادان داشت. دالیل زیادی برای صنفی  ا  سیاسی و ظاهر

 :حرکت فراهم شده بود.از جمله
  سپری نمودن امتحان کانکور به دخول شاگردان جدید الشمول صنوف پائینتر بکلوریا در پوهنتون بدون

 سفارش حلقات حزبی و حکومتی.
 ( در کدر تدریسی خارج در واقع وابسته به استخباراتاص با نفوذ بخصوص مشاورین روسی )شمول اشخ

 مقررات نافذ. 
 ( بر مبنای باور سیاسی.، ترفیع علمیاعطای امتیازات اکادمیک ) بورس ... 
  .فقدان آزادی و مصئونیت در ساحه تدریس.از همین رو فرار کتلوی استادان به خارج کشور 

 : یعنی فزار مغز ها لنگر بیاندازد ، زیادتر روی یک موضوع حاد و برجستهدر شروع فعالیت قرار بود اتحادیه
عی استادان به خارج افغانستان تجاوز نظامی شوروی فرار جم ا  و بعد نه استقرار حکومت حزب دیموکراتیکدر آستا

تصور میکردند که با اعطای اطمینان در دفاع از  . موسسین اتحادیهجبران ناپذیر فرهنگی بدل شده بودبیک فاجعه 
 ، الاقل خواهند توانست آهنگ آنرا بطی بسازند.فرار رو به تزاید آنها را بگیرندمنافع صنفی استادان اگر نتوانند جلو 

، به اینکه فعالیت اتحادیه یرچشم تحت کنترول داشترا از ز حاکم پرچم که تحرکات پوهنتون حکومت و جناح
 استادان در حدود مدعیات صنفی باقی بماند و گروه های سیاسی درون و بیرون پوهنتون دران رخنه نکند بی باور

 له جاوید در ساختار اتحادیه بود.شع اورین روسی از ناحیه نفوذ فعالینو مش بودند. زیاده ترین نگرانی حکومت
در آغاز در محوطه  ام مبارزه بودند طی یک مجلس مخفیکه مصمم به دو استادانی ۱۹۸۰ نیمه اول سالدر 

ادیه استادان و معلمین اتح»  پوهنځی حقوق و سپس در منازل شخصی استادان تهداب یک اتحادیه صنفی را زیر نام
نویسنده  گذاشته شد.« جبهه آزادیخواهان افغانستان » تهداب یک تشکل سیاسی بنام  بعدگذاشتند. چندی « افغانستان

 اساسنامه های مربوط گردید. این سطور موظف به تسوید
، فضل که مخفی پیشبینی شده بود طی کند نکه اساسنامه مراحل نهایی تصویب خود را تا دایر شدن کانگرهآقبل از

شدن مجلس تازمان دایر  ا  ، به شیوه سمبولیک موقتت ریاست اتحادیه صنفی را داشتسم ۶۰ربی پژواک که در دهه 
به مدیریت حرکت گماشته شد.تعیین پژواک به مدیریت اتحادیه به دلیل رابطه رسمی برخی اعضای خانواده  عمومی

برخی استادان روی این مخفی اتحادیه سازگار نبود. کشانیدن وی به باال به زعم  ا  وی با نظام حکومتی با کار بعد
در  معاون صدراعظم ( ا  منطق استوار بود که نفوذ خانواده پژواک از جمله نعمت هللا پژواک ) وزیر مشاور و بعد
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درون حکومت وحزب میتواند ضمانتی برای تأمین مصئونیت فعالیت اتحادیه باشد. این گمان وقتی بی بنیاد ثابت شد 
 ا  عضای برجسته اتحادیه زندانی شدند. گویا ارتباط غیر مستقیم با حکومت صرفا برخیبه استثنای پژواک  ا  که بعد

 برای پژواک مصئونیت بخشید.
جبهه آزادیخواهان را  ا  مسئولیت اتحادیه و بعد وی عمال   مشکوک سیاسی پژواک و نقش سمبولیکپایه متزلزل و 

 انبانان از همین منظر بمن نگاه میکردنددر جریان توقیف و تحقیق مستنطقین و زند ا  بدوش نویسنده گذاشت. بعد
 .(توضیح در اخیر بحث)
 

 : داص ذیل اعضای موسس اتحادیه بودناشخ
 

 و محمد عثمان تره کی. ، فضل ربی پژواک، محمد طاهر هاشمی، رحمت ربی زیرکیارعطا محمد نورزایی
 ر تماس شوند.  اعضای موسس موظف شدند در چوکات اساسنامه با استادان سائر پوهنځی ها د

( استاد در پوهنځی علوم اجتماعیتوریالی اچکزی ) دوران مکتب یعنی محترم های من از طریق یک تن از صنفی
، ړ. مرحوم کاکړ آشنا شدمکه شخص مورد اعتماد بود با استاد دیگر همین پوهنځی یعنی مرحوم دوکتور حسن کاک

 . ک بافت شبکوی مخفی شکل میگرفتر یسرعت د روابط به دوکتور هاشمیان را بمن معرفی کرد.
سیاسی فعالین را متأثر  ا  بد نیست نحوه این مالقات مهم و سرنوشت ساز را که فعالیت های بعدی صنفی و بعد

... من استاد عثمان تره کی را در دهلیزها و محافل پوهنتونی دیده و به : »ت از زبان دوکتور هاشمیان بشنویمساخ
ول ما یز هائی در رابطه به مبارزه مخفی شنیده بودم. اما از نزدیک صحبت نکرده بودیم. این دیدن اارتباط او چ

مسکونی تره کی و موبل و اثاثیه آن نمودار این واقعیت بود که دوکتور عثمان تره کی  بود.محل و موقعیت اپارتمان
 به مشکالت اقتصادی مواجه بوده است.

صحبت ها از همان دقایق اول صمیمانه و از خودمانی شروع شد و معلوم میشد که ، اما اگرچه دیدار اول بود
معرفی غیابی فضای اعتماد و اطمینان را فراهم آورده است.من در بین سه نفر مسن تر بودم. ولی استاد دوکتور تره 

مایی در مبارزه نکی که جوانترین ما بود تجربه طوالنی مبارزه سیاسی در پس منظر و زمام صحبت به شکل راه
 (. ۱۹۹۱اپریل  – ۱۳ش.  –آئینه افغانستان « . ) ...را بدست داشت

 و کافی به زبان انگلیسی دوکتور هاشمیان با مالحظه آشنائیبا هردو استا روی تقسیم وظائف تبادل نظر شد. به 
 خارجی سپرده شد.دری به انگلیسی و رسانیدن آنها به موسسات  ، وظیفه ترجمه شبنامه های پشتو ودری

، یکدنده و تسلیم ناپذیر بود.چنان ، دینامیکدی برای دوام مبارزه داشت. پرکاردوکتور هاشمیان شور وشوق زیا
به  ا  ، جغرافیای سیاسی افغانستان را تنگ میدید. بنبزرگی که خود را آماده کرده بود معلوم میشد که برای مبارزه
، فرار را بر قرار ترجیح داد و در بیرون کشور عقب مجله آئینه نتوناستادان پوه مجرد احساس خطر توقیف

 افغانستان سنگر گرفت.
توزیع شبنامه ها را بعهده گرفت. وی هیجان زده و در  انکشاف اوضاع را دنبال میکرد با دقت که ړدوکتور کاک

 . برداشت دقیق ازعین حال مصمم بود. حضور لشکر شوروی را در کشور توهین به مقدسات قیاس میکرد
 ، نداشت.ام مبارزه بدنبال داشتخطریکه دو

در صدد ، وانه صنفی خود منطبق به اساسنامهاتحادیه تحت شرایط اختناق بکار خود ادامه داد و برای ارزیابی پشت
د خطر : استقبال استادان غیر منتظره و امیدوار کننده بود. در مدت کوتائی با وجوجمع آوری حق الشمول برامد

ناشی از حمله خاد صد ها تن حمایت خود را از مرام اتحادیه اعالم کردند. تعدادی ازین استادان که در حلقه اولی 
، دوکتور هللا هاشمیان ) پوهنځی ادبیات ( خلیل سید : دوکتورموسس قرار گرفتند عبارت بودند ازنزدیک به کمیته 

، دوکتور سید شریف ) پوهنځی اقتصاد ( ، دوکتور حقایقیتماعی (و توریالی اچکزی ) پوهنځی علوم اج ړحسن کاک
ستادان با حلقات و دوکتور غالم غوث ) پوهنځی فارمسی (. هریک این ا ، زمری ) پوهنځی وترنری (شرف

 بودند که امید میرود روزی لیست مکمل آنرا در اختیار داشته باشیم. دیگری در ارتباط
زات سرعت جلب در زندان ضمن تحقیق معلوم گردید که به موا ا  بعد سال عمر کرد.اتحادیه در حدود یک ونیم 

، خاد فعالیت آنرا از همان آغاز کار زیر نظارت داشت. اما ترجیح میداد تا بر یک اتحادیه دارای استادان به اتحادیه
توقیف و  ا  نو تأسیس و ضعیف. بن مخالفین گرد آمده باشند حمله کند تا یک اتحادیه ن شمار زیادآقاعده وسیع که در

 مواخذه استادان به انتظار تورم تشکیل و فعالیت آن به تعویق افتاد.
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در یک فرصتی که اتحادیه در اوج اعتبار خود قرار داشت توسط شبکه استخبارات پوهنتون این شایعه پخش شد که 
محافظه کار ترین اشخاص به اتحادیه شد و  ابتکار تشکیل اتحادیه را حکومت بدست دارد. این شایعه انگیزه گرایش

 آهنگ جلب و جذب آنرا سرعت بخشید.
اتحادیه استادان و محصلین » ، اتحادیه دیگری بنام ادیه استادان و معلمین افغانستانهمزمان با آغاز فعالیت اتح

این اتحادیه از بیرون اظهار موجودیت کرد. « دانش »  مخفی زیر عنوان از طریق نشر یک جریده« قالل طلب است
جلب و جذب آن بیشتر در سطح محصالن  رهبری میگردید.« جاهد افغانستان جبهه مبارزین م» پوهنتون بالوسیله 

بود. نفوذ چندانی در حلقه استادان نداشت. قرار به این شد که به منظور تدارک موقعیت نیرومند دوام مبارزه هر دو 
. این از حلقات مخفی اتحادیه آغاز یافتمذاکراتی از طرف اینجانب با مسئول یکی اتحادیه باهم مدغم شوند. آنگاه 

ه از جریده شخص خود را حسین باور استاد پوهنځی زراعت پوهنتون کابل معرفی کرد ) ! ؟ ( که با چند شمار
ربوط ما قصد جمع چپی بود. چون اتحادیه مجریده دانش  ادبیات سیاسی مورد استفاده در دانش به منزل ما آمد.

موضع چپ گروه  ا  ، بنی را در یک مرکز واحد  داشتعتدال، راست و ای مخالفین تجاوز شوروی اعم از چپآور
«  اتحادیه استقالل طلب » ، مانع آغاز مذاکرات نشد. چندین جلسه با نماینده ضی اتحاد با اتحادیه منسوب به مامتقا

ادیه مربوط خود در میان کمیته موسس اتح ادیه تنظیم شد. من موضوع را باپیرامون چگونگی ائتالف و اتحاد دو اتح
طریق  از« اتحادیه استقالل طلب » چنان فیصله شد که اتحادیه استادان و معلمین افغانستان همکاری را با  گذاشتم.

 بیشتر درین امر میباید استقالل طلب ( آغاز کند. البته اتحادیه ) اورگان نشراتی سهمگیری در پخش جریده دانش
دان و ستامحصالن بکار گماشته شوند. بالمقابل متصدیان جریده آمادگی نشان دادند که تا زمان دسترسی اتحادیه ا

در مطبوعات مخفی و از جمله جریده دانش منعکس  نظریات استادان منسوب به اتحادیه، معلمین بیک نشریه مستقل
معرفی کرد در چوکات یک مصاحبه  ن جریده دانش که خود را سید حفیظز مسئولیشود. اینجانب به سواالت یکی ا

در شماره سوم جریده دانش به « اثرات تجاوز شوروی در ساحه فرهنگ ملی » پاسخ گفتم. مصاحبه تحت عنوان 
 چاپ رسید. 

 . ازجمله :دو اتحادیه با دشواری مواجه ساختعواملی چند ادامه همکاری نزدیک را میان 
  اتحادیه استادان و محصلین استقالل طلب قصد داشت تا از قوت اتحادیه معلمین برای پیشبرد مقاصد

 سیاسی مرکز قومانده خود که در بیرون پوهنتون موقعیت داشت بهره برداری کند. به موضعگیری های
 رنگ سیاسی و عقیدوی ببخشد. صنفی اتحادیه ) البته در آغاز (

 اتحادیه استقالل طلب حاضر نشد اشخاص ذیصالح و مسئول تر گروه خود را برای ادامه  نماینده ارتباطی
 مذاکرات جدی معرفی کند.

ادان یا محصلین در ، اتحادیه های صنفی اعم از استقبل از تجاوز شوروی ! در پوهنتون های افغانستانالبهر ح
تادان و معلمین افغانستان نخستین تشکل صنفی پوهنتونی با نظام های حاکم قرار داشتند. اتحادیه اس تقابل و تعامل

 قشون یک کشور خارجی به دامان وطن و حریم پوهنتون قیاس میشود.  تهاجم علیه
کشور را خطر نابودی اتحادیه در طول فعالیت خود به شاگردان این ذهنیت را القاح کرد که هستی مادی و معنوی 

ردانیدن با ضابطه های ایدیولوژیک که به قصد آلوده گ نامه به جنگ مخفیطریق پخش صد ها شب از تهدید میکند.
، برامد. اولین شبنامه اتحادیه که بقلم نویسنده انشأ شده بود بر پوهنتون تحمیل شده بود ارزش های علمی و اکادمیک

. در ع و پخش شدعنوان داشت. این شبنامه به کمیت وسیعی در کابل و برخی والیات توزی« درسی از تاریخ » 
 و نشرات جهادی به السنه مختلف ترجمه و منعکس گردید. خارج کشور در مطبوعات خارجی

محبوس را زیر پوشش  استادان ا  ارتباط مطبوعاتی و تبلیغاتی از مجرای پخش شبنامه ها به کشور های خارجی بعد
 مصئونیتی قرار داد و آنها را از خطر اعدام نجات بخشید.

 زندان اوراق شبنامه ها را در صحنیگانه شبنامه ایکه در دسترس قرار داشت. من قبل از رفتن به  قدیمدر ذیل ت
. خروج از زندان و اضطراب فرار از معرکه مجال آنرا میسر نساخت که به ویلی یکی از اقارب دفن کرده بودمح

شوروی روزی کلکسیون تراکت ها را  سراغ اوراق مدفون بروم. امید است دوستان دخیل در مقاومت ضد تجاوز
 تکمیل کنند.
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 ادامه دارد.
 

 اختصاص داده ایم.« جبهه آزادیخواهان افغانستان » قسمت چارم را به تشکیل 
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