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 ۶۰/۶۰/۰۶1۲         ی، عثمان تره کدوکتور م
 

 یاسیمبارزات س خیتار از یفصل
 کابل پوهنتون
 پنجم قسمت
 

 :انیغرب یاسیس ی، مجازات و بهره کشمحاکمه یدیکوم
ننگرهار  تیدر وال 1۸۹۰فرار از افغانستان در مارچ  نیالرحمن هاله استاد پوهنتون کابل ح بیپوهاند حب یاغلښ
 یفرع یکه با رده ها شده بود. نامبرده یپوهنتون سواالت یاسیدر ارتباط اخبار س قیضمن تحق ی.از ودیگرد فیتوق

اخل پوهنتون د یمخف یضد دولت یها تیاجمال فعال یدگیشن رااخب یداشت بر مبنا یو ذوق یالتیتشک ریتماس غ هیاتحاد
ر استادان سائ ماه میون کی ا  بیتقر خاد بازگو کرد. آنگاه به وقفه   نی( به مستنطقبقرار گفته خودش تحت شکنجهرا )
 .دندیگرد یو بعدا  زندان فیتوق

ت. گذاش یغرب یکشور ها یایمطبوعات و مد اریدر اخت یضد شورو یغاتیتبل رومندیشدن استادان حربه ن یزندان
حقوق بشر  ونی، کمسحقوق بشر ملل متحد ونی، کمس«راچ تیوا ومنیه»مدافع حقوق بشر از جمله  یسازمان ها

خود را   یغاتیتبل یها نی، ماشواچ ی، هلسنکواچ ایس، آاشتیسره م یالملل نیب تهیکم ،یالملل نی، سازمان عفو باروپا
ماس حقوق بشر ملل متحد در ت ونیاستادان بکار گماشتند. کمس یرهائ یآن برا یاثر گذار ینهائ تیه از ظرفبا استفاد

 وردر کتاب راپ یالملل نی. سازمان عفو بن را در رأس اجندا قرار داده بوداستادا هیخود با حکومت کابل دوس یها
 .کردیاستادان توجه خاص مبذول م هیبه تازه نگاهداشتن  قض انهیسال
، به حکومت یجمع هیاحتجاج یارسال نامه ها قیاستادان پوهنتون ها از طر یها هیاتحاد یاز اعضا یاروپا شمار در

 .کابل در موضع دفاع از هم مسلکان خود قرار گرفتند
 یو تقاضا کردیبه کابل مسافرت م یاستادان در دست هر چند گاه هیحقوق بشر ملل متحد دوس ونیکمس تررراپو
حقوق بشر  ونیراپورتر کمس« ارمه کورا پسیفل»چند ماه  قبل از خروج از زندان . نمودیآنها را از مقامات م یئرها

 بی، از خروج قریوضع زندگ یاز چگونگ یلپرسدر صحن زندان مالقات کرد و ضمن احوا سندهیملل متحد با نو
 یغاتیلتب نیکه کامپا نستیمطلب ا نیا یدهان ادیبعد زندان را ترک گفتم. مقصد از  یداد. چند نانیاطم ندهیالوقوع آ
لو کرده بود که توانست ج جادیا یتیمصئون رومندی، پوشش ناستادان پوهنتون هیدر رابطه به دوس  یغرب یکشور ها

 .ردی( بگمعمول بود کهیطور) یشانرا در خفا و گمنام ماعدا
کرده بودند ، اقدام  یرا در زندان بدون حکم محکمه سپر یمتماد انیکه هزاران تن سال یطیااستادان در شر محاکمه
مقامات  ،در مقاومت وجهاد لیدخ یکشور ها لهیاستادان بالوس هیدوس یغاتیپوشش تبل بود.مطمئنا   بیو عج ییاستثنا
ه ب یوقتمحاکمه  ر به محکمه احضار شدند.دو با دان کرده بود. استادانحاکمه استام یساز نهیرا ملزم به زم یروس

حقوق ) کارمندان فارغ شاگردان  زندان بکمک رونیخانواده که در ب قیاز طر سندهیبدل شد که نو یدیپارچه کوم
 نییعت زاتاستادان را با مجا ینامها ستیل کردندیم بیرا تعق انیو قضأ ( جر یتیامن یحقوق در اورگان ها لیالتحص

 : بدست آوردم  لیشده آنها ده روز قبل از رفتن به محکمه به شرح ذ
ن آاستفاده از لیبه دل یمجازات اعدام به ده سال زندان و ضبط موتر شخص فیـ تخف یمحمد عثمان تره ک دوکتور

 .اوراق ضد انقالب عیحفظ و توز یبرا
 . هشت سال حبس ړحسن کاک دوکتور
 .سال حبسالرحمن هاله هشت  بیحب پوهاند
 .هفت سال حبس یشکرالله کهگدا یالیپوه

 .نه ماه زندان باور نیحس محمد
 ها و ستیبرخورد خاد وهیو ش را مرور کردم دوران زندان یداشت ها ادی، وپنج سال یس تقریبا  که پس از  یبار من

 ، نتوانستم جلو خنده خودنمودم سهیامروز آنها مقا یاسیخلق با استادان را با مواضع س کیموکراتیجناح حاکم حزب د
 .رمیبودند بگ شدهکه استادان مخاطب  یاتینحوه ادب یریرا از بکارگ
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 اتیادب یاز تداع یلبخند کوتاه ناش کی دیتول ا  انیو اح یرفع خستگ یبرا یجد یصحبت ها همه نیبعد از ستین بد
 سندهینو ی، شما را به مطالعه صورت دعواکشور( در !) ستیالیامپر تیضد انقالب و حاکم امروز طیدر شرا یانقالب

به  در رابطه به الزامات وارده (متحدالمال کی اقعدر ومقدمه ) کیبا  یصورت دعو نیسطور دعوت کنم. ا نیا
قدمه پس از ذکر م سندهی. نوابدیم انیپا یو انقالب نیاتهامات آتش یبند فی. و سپس با ردشودیآغاز م نیمتهم مجموع
 .کرده است سینو رونیاتهامات خود را ب ا  صرف

آشنا  ،خوانده شده بود آنچه انقالب نیآفر بتیبا کرکتر مخلوقات مص یشما بدرست قرار گرفتن در متن صحبت با
 دیگردیملتفت م. دیشویآنوقت حاکم در برخورد با اهل علم و فرهنگ متوجه م نظام یُعقده و دشمن مانهی. به پدیگردیم

 انیم رحدس، شد یتا سرحد اسارت فکر گانهیبه ب یاسیس یستگواب زهیانگ یوانیح زیغرا عیکه فقط تطم یکه بار
خون هزاران  هکیکه کسان دیابیدست م قتیحق نی. به ارودیم انیو ضد انقالب از م ی، انقالبستیالیو امپر ستیالیسوس

 ستیالیمپرا بی، امروز در داخل کشور چشم به جختاندندیبه ناحق ر ستیالیبه امپر یرا به اتهام وابستگ گناهیانسان ب
 .بسته اند ستیالیسر و گردن در آخور امپر زیدوخته اند و در خارج ن

 تیو آدم رندیمی. ارزش ها مشناسدینم یو خباثت حد و مرز طنتیبه خواب رفت ش یکه وجدان آدم یبارسخن  کوتاه
 .شودیدفن م

کثافت  دیولشد به منبع ت رونیب یاز چوکات اصول اخالق استیس کهیکه آنگائ دیشویاتهامنامه استادان ملتفت م طالعه  م با
 .شودیبدل م
ائر خاد و س انیفرار یفعل  شگاهی) پناهگاه و آسا یالستیامپر فراوان به ممالک به حساب ُمد روز بد و رد اتهامنامه در

 .کشور ها مستحق اشد مجازات شناخته شده اند نی( حواله و استادان در رابطه به همونیانقالب
 : دیبشنو فیمحمد ظر ارنوالڅاز 
 انی( ، مالحظه شد جرخاد) یخدمات اطالعات دولت قیتحق استیر کیکارتون تیریمد 11۱ هیقرار اوراق مرتبه دوس»
ارد، شان وجود د ینسبت هیقابل انکار که در دوس ریاهد و مدارک غ، شوفوق الذکر، اسناد نیو اعترافات متهم قیتحق

 کایرغرب در رأس ام یو استثمار یبه محافل ارتجاع کهیا یاطنب لیاست که نامبردگان با تما قتیحق نیا یهمه بازگو
انقالب ثور و به  یروزی، با پ( داشتند و دارندیاست ـ تره ک ستیمقصد هژمون) زمیهژمون نیو متحد مرتدش چ

 نندگای، ستمگر به نما، مفت خوارطبقه محدود فاسد کیاز دست  یاسیآن و آنکه قدرت س یخصوص مرحله تکامل
انستان شانرا در افغ ییکایو منافع خود و باداران امر ابدیزحمتکش افغانستان اعم از کار گران و دهقانان انتقال م هطبق
 ،باداران شان ،البته بدستور آنها م بالنوبه بغرض حفظ منافع از دست رفته خود و، هر کدانندیبیدر خطر م یانقالب

 و مانع ندیها نما یآن سنگ انداز یتکامل نینمون ثور و مرحله نو فرتا در راه انقالب شکوهمند و ظ ورزندیتالش م
 جادیا لیها از قب تیله فعالسلس کیارتباط غرض برآورده شدن اهداف شوم شان دست ب نیکنند. چنانچه به هم جادیا
 تیسمافغانستان آنرا به ر کیموکراتید یمجاز که دولت و قانون جمهور ریسازمان غ کیو  یصنف هیاتحاد کی
نام آنرا ب هیافغانستان و نشر خواهانیمردم جبهه آزاد بیبخاطر اغوا و فر را شان یسازمان مخف نیکه اسم ا شناسدینم

ته قضات ( که البیتره ک –بگروه ما تعلق نداشت  هیذکر شد نشر قبال   کهیطور) کنندیو انتخاب م یجبهه دانش نامگذار
 نیرشان د یانسان ریخواهند شد که تمام اهداف و مرام شوم و غ توجهم کیشان ن ینسبت هیبدوس یدگیرس نیمحترم ح

موده ن دعوت یدولت قانون هیعل کیو تحر یما را به چور و چپاول وبرادر کش دهیو بالکش دهیکه مردم ستمد هینشر
 هب یو چهره ها تیمختصر فوق به نحوه فعال حیبا توض نکیاست. ا دهیگرد حیتشر حی، بصورت واضح و صراند

و  یمنافع و نوکران گوش به فرمان محافل ارتجاع نانیئو باطن خا قتیظاهر وطندوست و مردم دوست اما در حق
 . ( فی: محمد ظر ارنوالڅ. ) «دیشویو خونخوار آشنا م تکاریجنا یکایدر رأس امر یالستیامپر
 .شودیم انیب اتیبا جزئ نیشش تن متهم یمقدمه متحدالمال وشعارگونه اتهامات نسبت نیاز پس

 : مخاطب ساخت نیعاجز ضد انقالب را چن نیا یانقالب ارنوالڅ فیظر محمد
پوهنتون کابل  یاسیحقوق و علوم س ځیاستاد پوهن یولد محمد زمان تره ک یداکتر محمد عثمان تره ک یاسام»

اده ، به خانووجود داشت یآن اوراق و اسناد ضد دولت نیدر ب موترش را که اصال   خواستیم دیگرفتار گرد کهیهنگام
را در ارتباط با عناصر ضد انقالب به اثبات  یو جرمرا که  ی، تا اگر بتواند اسناد و اوراق ضد دولتخود بسپارد

 ریز زا جهیموترش پرداخته که در نت یموقع نداده و به تالش یبو یموظف گرفتار أتیببرد. اما ه نیاز ب دیانرسیم
 - ۱۶1را در اوراق یاسناد ضد دولت  نیبدست آمد. ا یتعداد اوراق و اسناد ضد دولت کیموتر مذکور  یعقب تیس

به  یکدر رهبر یاز جمله اعضا نکهیخود و ا تیاز عضو هیدوس ۱۳۶کرد. نامبرده در ورق  دیخواه الحظهم ۱1۸
ست ا تیواقع نیا انگریمتذکره ب ی. اوراق و اسناد ضد دولت، معترف بوداست افغانستان خوهانیاصطالح جبهه آزاد
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من  یدست زده است. شاهد ادعا یضد انقالب یها تیبه فعال یارتجاع یبا سازمان ها یهمواره در همکار یکه که و
بدست  1۳۳۸که در ماه دلو  باشدیحوت م ۳ امیسالگرد به اصطالح ق نیاول یبرگزار تهیبه اصطالح  کم هیهمانا ابالغ

داده شده است.نامبرده  امیحوت به تمام مردم دستور ق ۳سالگرد به اصطالح  ینشر سپرده شد که دران راجع به برگزار
مجاز و ضد انقالب که مردم را به  ریغ هیداتحا کیب تیدر داخل و خارج کشور به عضو یجرم یشرکا ئرمانند سا

 یبه سازمان ها یو تیمعترف است . در خصوص اثبات عضو نمودیم کیدعوت وتحر یچور و چپاول و برادر کش
اش و اوراق  یجرم یشرکا گری، اظهارات و اعترافات خودش و د یو یها تیو ضد انقالب و سائر فعال یضد دولت
و سه  ستیب یشماره هااست ) افتهیانعکاس  هیدوس نیکه از موترش بدست آمده همه و همه در اوراق ا یضد دولت

 ثیرفته و موقف نامبرده منح نیها از ب دیشک و ترد تمام بیترت نی( به ا یتره ک –ذکر شده است  هیعدد ورق دوس
 . «گرددیم نیو مع تیتثب مال  کا یزحمتکشان افغانستان انقالب فععنصر سرسخت ضد انقالب و ضد منا

 

 : الزام لیدال
 

 .است کردهیم یافغانستان سهم فعال داشته و آنرا رهبر خواهانیجبهه آزاد یگروه ضد انقالب لیدر تشک – 1
  مینظ، ت بیدرآورده ، ترت ریبرشته تحر خواهانیجبهه آزاد یرا به ارتباط گروه ارتجاع یاوراق و اسناد ضد دولت – ۰

 .است هیآن الحاق دوس سیاست . مسوده و دستنو دهیبه نشر رسان و باالخره
 .تنموده اس کیافغانستان دعوت و تحر کیموکراتیددولت  هیمسلحانه عل امیمردم زحمتکش افغانستان را بق – ۳
افغانستان  یکه بدرخواست حکومت قانون یمحدود اتحاد شورو یبزرگ و آمدن قوا یدولت اتحاد شورو هیعل – ۱

 .است آنرا تجاوز به افغانستان گفته یشرم یخود با ب یها هینموده ، در نوشته ها و نشر ریو تعب غیبکشور آمده اند تبل
 ستیونهژم نیو متحد مرتدش چ تکاریجنا یکای، در رأس امریالستیکه به باداران امپر یخاص یبا سرسپردگ نامبرده
 .دانسته است یقانون ریغانستان را دولت غاف یو قانون ی، دولت انقالبدارد
  .معترف است یو انقالب یافغانستان و دولت قانون کیموکراتیخود با حزب د تیاز ضد ا  حینامبرده صر – ۳
 .انقالب ثور بوده است یو تکامل نیاعتصابات و تظاهرات پوهنتون بعد از مرحله نو یاصل نیمحرکنامبرده از  – ۰
 ، چور و چپاول و، مردم را به کشتاردهیگرد ریکه بقلم خودش تحر یبه ارتباط  نشرات بدست آمده ضد انقالب – ۲
 .نموده است کیو تحر قی، تشو، دعوتمان یو از پا درآوردن دولت انقالب یاعمال ضد انسان رهیغ
، از ضد انقالب رابطه دارد یا سازمان هاب ی( که با ویاحسان تره کاش ) یعنوان برادر فرار کهیدر نامه ا – ۹

 نیمطلب است تا برادرش از نیا انگریداشته که همه ب ریتحر یروز و اوضاع و احوال افغانستان مطالب اناتیجر
 .دینما یبهره بردار یالستیضد انقالب و به نفع جهان امپر یاوضاع و احوال به نفع باند ها

 دی( مستوجب شد یتره ک–ماده قانون جزأ  ازدهیذکر برده با نظرداشت مواد )ثابت بوده و نام یاساس جرم و نیا به
 .شودیجزا دانسته م نیتر
و نگاهداشت اسناد و اوراق  ، حفظخودش قرار داشت غرض انتقال ارینامبرده از موتر بدست آمده که در اخت نکهیاز

  .شودیقانون جزأ قابل مصادره دانسته م ۰۰۲و  11۸حسب ماده  زی، موترش ناستفاده نموده یضد دولت
 

 : دیبدور نگاه کن یاسیس یها یرانگریرا از و پوهنتون
 

. تردد بودممتبصره کنم  یو یاسیس یتقاضا شد تا بر بخش زندگ سندهیکه از نو یبار ړاز وفات دوکتور حسن کاک پس
تا هنوز  نکهیا تی. اما واقعدارد تا تازه ساختن آنها ازیگذشته ن یخم هاز امیبه الت شتریب یچه افغانستان در اوضاع فعل

رنجش و جنجال بلکه به هدف  جادیکه خاطرات گذشته را نه به قصد ا ت، مرا متقاعد ساخچکدیجراحات خون م نیاز
 .است ندهیآ یتهداب بنا کهی. گذشته ابازگو کنم ندهیاشتباهات گذشته و رفع آن در آ یتوجه به پاره ئ

 

 : ساخت یخاطرات را الزام نیا انیچند عامل ضرورت ب
 

 عیفجا یساز نهیاهل مکتب در زم تیاهل مدرسه و مکتب. مسئول انیم یدویو عق یاسی، سیظهور فاصله فکر  -
مکتب خوانده ها توسط انحصارگران  یو مجموع دربست ی، نفتیواقع نی. اما ااظهر من الشمس است ریچهل سال اخ
 .کندینم هیجهاد را توج

: محک خوب ساخت یخیکشور را معروض به آزمون بزرگ تار یاسیس نیفعال کایو بعدا  امر یتجاوز شورو  -
موقع را به  نیخاطرات گذشته ا یمردم قرار داد. تداع اریخائن را از صادق و دوست را از دشمن در اخت صیتشخ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ریدرگ یها تیشخص یبرخ یاسیس یها یریموضعگ یچگونگ  یمقطع حساس زمان کیتا در  دیگردان سریم نجانبیا
 .بسپارم خیو جبهه در تماس بودند به اوراق تار هیدر پوهنتون را که با حلقات اتحاد استیس
عدا  ب یتجاوز شورو یها دویو پا انی: راهکشادینمایم یرا تداع گریتلخ د قتیحق کیخاطرات  نیعطف توجه به ا  -
سائر  خاد ( و لی) امتداد تشک یمل تیامن یاکنون در شورا نیهم بستند. آنها یگریکشور متجاوز د یجنگ نیبه ماش ٌدم

 انشیرا از ا ندهیخطر آ یب یکه بدنبال صلح امکانات زندگ یل. از هر تحوزنندیحرف آخر را م یتیامن یاورگان ها
 .گره خورده است ستیبازماندگان نظام کمون  یاسیس یجنگ به استمرار زندگ: ادامه سلب کند وحشت دارند

 .شدن پوهنتون جستجو کرد یاسیدر س دیاز فاجعه امروز کشور را با ی! منشأ بخشحال بهر
 «تادمع» استیو شور و شوق به س یکم تجربگ ی، جوانان به اقتضاباز شد استیس یکه درب پوهنتون برو یبار
 یاسیرخنه دالالن س یپوهنتون برا ی. فضالغزاندیم هیرا در حاش کیاکادم یها تیمصروف یزدگ استی. سشوندیم

 .ردیگیرا م یعلم یضابطه ها ی. مرده باد و زنده باد جاگرددیمساعد م
منبع راحت و کم مصرف   یاسیس گرانیباز یبرا  یمعامله شبه تجارت کیاز احساس پاک جوانان در  یبردار بهره
المده آن بصورت  قطع سود  لیطو انباریز جیآنان کمک کند. اما نتا یاسیبه رشد شعور س تواندیم ی. درمواردتاس

 .سازدینم  هیآنرا قابل توج یاقتضائ
ت نهض ،دی، شعله جاونی، اخوان المسلمخلق افغانستان کیموکراتید حزب در پوهنتون یاسیس یها یرانگریو در

سالم  یها نهی، زمنتوانستند که تیکفا یب یدارند. حکومت ها تیافغانستان همه مسئول خواهانیو جبهه آزاد یوحدت مل
مساعد بسازند به نوبه خود مسئول اند. منتها در مورد جبهه  ونپوهنت رونیجوانان را در ب یفکر یها یازمندیرفع ن
بر  کیولوژیدیا یضابطه ها لیو تحم یاوز کشور خارجنکته متوجه بود که تج نیبه ا دیافغانستان با خوهانیآزاد
  .کشاند استیاستادان را  قهرا  به س کیاکادم نیمواز
 ایاند و ی، پوهنتوننیرا در داخل پوهنتون اعم ازانکه فعال یاسیس تیجلو فعال دیقانون پوهنتون ها با یحاالت عاد در
 .نشود یاسیس یها شیمتأثر از گرا دیدر پوهنتون با یصنف یها هیاتحاد لی. تشکردی، بگآن ریغ

 .پوهنتون مساعد بسازد رونیجوانان را در ب یاسیس تیسالم فعال یها نهیزم دیحکومت با
کم تجربه  که جوانان یریکرد. مس میترس ندهیآ یبخش را برا نانیاطم ریمس توانیگرفتن درس از اشتباهات گذشته م با

 یبرا یاسیس رانگریو یاز جنجال ها شوند و پوهنتون مکان آرام و فارغن استیس یوالیما شکار ه یو احساسات
 علم و دانش باشد.  ییشکوفا

 
 انیپا
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