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  یاسیمبارزات س خیتار از یفصل
 (پوهنتون کابل)

 
پوهنتون کابل در نیم قرن اخیر سهم برجسته در درگیری های سیاسی افغانستان داشته است. فعالیت سیاسی اهل 

شوروی بیشتر بر محور مخالفت با نظام های حاکم میچرخید. بار اول پس از اشغال پوهنتون قبل از تجاوز 
افغانستان توسط شوروی ، پوهنتون به مرکز اعتراض و احتجاج  روشنفکران علیه تجاوز خارجی تبدیل شد. 

نفی و سیاسی اتحادیه استادان و معلمین از یک سو و جبهه آزادیخواهان افغانستان از سوی دیگر در ساختار های ص
 اعتراض اهل پوهنتون و معارف را رهبری میکردند.

 طی سالیان اخیر تقریبأ نیمی از موسسین اتحادیه استادان و معلمین چشم از جهان پوشیده اند.
ړ یکی از فعالین برجسته اتحادیه استادان و معلمین افغانستان وعضو جبهه به تازگی وفات دوکتور حسن کاک

حتمال را خلق کرد که اگر خاطره مبارزه پیچیده و پُر خطر اهل پوهنتون در دهه هشتاد  بدسترس این ا آزادیخواهان
 تحلیل گران تاریخ قرار نگیرد ، تاریخچه مبارزات پوهنتونی فصلی کمبود خواهد داشت. 

پوهنتونی  از دوستانیکه با تقاضا های مکرر خود به نویسنده انگیزه نوشتن سطری چند از فصل پر جنجال مبارزه
 را که مستقیمأ دخیل بودم ، فراهم کرده اند سپاسگذارم. 

حاکمیت  شرایط پولیسی در محیط مبارزه ، گدودی های زندگی مهاجرت ، فاصله زیاد  زمانی از وقوع حوادث 
رفع گذشته  یقینأ نوشته رویدست  را بدون عیب نگذاشته است. امیدوارم دوستانی که در قضایا شامل  بودند ، به 

 خأل ها کمک کنند. 
 امید است روزی فصول مختلف مبارزات  صنفی و سیاسی پوهنتون در وثیقه واحدی گرد آوری شود.

در حال و احوال فعلی افغانستان  ، انداختن لنگر به تاریخ مبارزات ضد استبداد و ضد اشغال خارجی اهل پوهنتون 
زیاد میان مکتب ومدرسه موجب شده است که اسالمیست ها و معارف ازین لحاظ  نیز واجد اهمیت است که فاصله 

 افتخار جهاد و مبارزه ضد اشغال خارجی را منحصر به خود قیاس کنند . 
*   *   * 

 مکث کوتاه به پیشینه مبارزات صنفی در پوهنتون کابل :
به شمار سفارتخانه های در دهه پنجاه و شصت در مناسبات بین المللی افغانستان انکشاف قابل مالحظه رونما شد: 

خارجی افزود گردید و توأم با آن مبادالت کولتوری و توریزم ) سیاحت ( زمینه نقل و انتقال ارزش ها را در سطح 
وسیعی فراهم کرد. ایدیولوژی های بیگانه ونا آشنا با ساختار فکری مردم وارد افغانستان شد. پوهنتون کابل به 

 ی  و ایدیولوژیک تبدیل  گردید.مرکز تجمع مکتب های مختلف سیاس
پس از دهه پنجاه  ظهور قشر متوسط  رو به رشد و باسواد ، افغانستان را کم و بیش در آستانه یک رنسانس فکری 
قرار داد . اما اداره حکومتی در شکل سنتی خود پاسخگوی ضرورت های فکری جوانان نبود : فقدان یک 

 هنتون را به مکتب های فکری وارداتی مساعد ساخت.ایدیولوژی ملی زمینه گرایش جوانان پو
در افغانستان پوهنتون کابل را میتوان بستر مبارزات سیاسی روشنفکران به حساب آورد. ایدیولوژی های چپ ، 
راست و اعتدالی در همین جا لنگر انداخت و سپس در میان مردم و عوام الناس نفوذ کرد. قبل از ازانکه مردم در 

گر قرار بگیرند ،  نخستین برخورد میان ایدیولوگ های حزبی و تنظیمی  در حریم پوهنتون به وقوع مقابل همدی
 پیوست .

نفوذ سیاست در بطن پوهنتون را به حق میتوان منشأ بسیاری نارامی ها و برخورد های سیاسی دهه پنجاه و بعد 
 ازان قیاس کرد.

های سیاسی و ایدیولوژیک را در پوهنتون ها نداشتند. ازین  حکومت های وقت افغانستان ظرفیت دفع نفوذ جنجال 
گذشته  برای پُر ساختن خأل فکری و ایدیولوژیک جوانان از طریق بستر سازی برای ظهور یک ایدیولوژی ملی  

 ناتوان بودند. 
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، حکومت  در حالیکه نفوذ گروه های جنجال آفرین سیاسی ، پوهنتون ها را  از تحقق رسالت علمی منحرف میکرد
های وقت به عوض اتخاذ تدابیر وقایوی ) اکمال خأل فکری ( به تقابل فزیکی توسل میجستند. اتکأ به شیوه قهر آمیز 

 مدیریت بحران ، اختالفات را به دشمنی تبدیل میکرد و آنرا از سطح آتشفشان به عمق آن میکشاند. 
م  تاسیس شد. عناصر چپ که بعدأ در حادثه آفرینی  ۱۹۵۰اولین اتحادیه صنفی محصالن پوهنتون در اپریل  سال 

های بعدی نقش کلیدی داشتند ، در رهبری اتحادیه شامل بودند. اتحادیه در طول هفت ماه فعالیت خود به ستیژ 
خطابه های گروه های سیاسی بدل شد و متنگ ها و مظاهرات ضد حکومتی را سازمان داد. چون اتحادیه محصالن 

مقامات حکومتی بود با احتیاط الزم استفاده کند ، منحل شد و « رواداری » دی هائی که منشأ آن نتوانست از آزا
 سران آن زندانی گردیدند.

تاسیس گردید. در رأس آن ذبیع هللا عصمتی  وابسته به گروه صدای عوام  ۱۹۶۹ دومین اتحادیه محصالن  در سال
به تقلید از کشور های پیشرفته صنعتی فصلی  را وقف   ردیف قرار داشت. این زمانی بود که قانون اساسی جدید 

بندی طوالنی آزادی ها و حقوق مردم کرده بود بی آنکه زمینه های اجتماعی استفاده سالم از آنها را به محاسبه 
 بکشد.

ت آویز ایجاد یکی از دست آورد ) ! ( های اتحادیه ، مظاهرات دوامدار بر ضد قانون پوهنتون ها تا الغای آن با دس 
 محدودیت به فعالیت سیاسی محصلین بود.  

سیاسی در پوهنتون در چوکات اتحادیه های محصالن محدود میشد. گسترش  –فعالیت های صنفی  ۱۹۷۱تا سال 
از (  ۱۹۷۳ – ۱۹۶۴نفوذ حلقات سیاسی در پوهنتون ها از یک سو و استفاده از فضای باز دهه دیموکراسی  ) 

 تاسیس اتحادیه استادان را فراهم کرد.جانب دیگر زمینه 
تشکیل احزاب و اتحادیه های صنفی را اجازه میداد ، اما از سوی   ۳۲از یک سو در ماده   ۱۹۶۴قانون اساسی 

 دیگر فقدان قوانین تشکیل احزاب و اتحادیه های صنفی در مسیر فعالیت قانونی گروه ها مانع ایجاد میکرد. 
در حالی که به تنهائی تکیه به حکم قانون اساسی برای آغاز فعالیت قانونی یک حزب کافی نبود ، برخی گروه ها 
چون حزب دیموکراتیک خلق ، اخوان المسلمین  و سازمان مترقی و به روایت دیگری سازمان دیموکراتیک نوین ) 

 مربوط  قانون اساسی عمأل  به فعالیت آغاز کردند . بعدأ شعله جاوید ( در بیرون مجوز قانونی صرفأ به اتکای حکم 
حکومت های وقت در حالیکه به حضور و فعالیت جریانات سیاسی در سطح کشور به مثابه خطر بالقوه سیاسی نگاه 
میکردند ، به تحرکات سیاسی و صنفی در درون موسسات تحصیالت عالی  با اغماض و احتیاط  برخورد 

 مینمودند.
حکومت ها در رابطه به فعالیت های صنفی استادان و محصلین پوهنتون موجب شد که بدنبال تاسیس برخورد نرم 

به فعالیت آغاز کند. گروه های مختلف سیاسی    ۱۹۷۱اتحادیه محصلین ، اتحادیه استادان پوهنتون كابل در سال 
سنگر مبارزه بدل کردند  و از  بیرون پوهنتون که اجازه فعالیت رسمی درسطح کشور نداشتند ، پوهنتون را به

اتحادیه استادان و محصلین به  مثابه افزار پیشبرد مقاصد حزبی استفاده جویی نمودند. بهره برداری افزاری از 
استادان و محصلین  توسط گروه های مختلف سیاسی بیرون پوهنتون به رشد فکری جوانان کمک نمود. اما پوهنتون 

رخورد های سیاسی دنباله دار بدل کرد و رسالت علمی و اوبژکتیف آنرا سخت زیر را به مرکز زد و بند ها و ب
 سوال برد.
یک گروه مخالف نظام حاکم جناح خلق حزب روی بستر قبأل آماده شده سیاسی در پوهنتون ۱۹۷۹در سال 

داکتر سید ظهور کرد. کدر های برجسته علمی پوهنتون از جمله « نهضت وحدت ملی » دیموکراتیک خلق بنام  
عبدهللا کاظم ، داکتر عزیز لودین ، در نهضت شامل بودند. این گروه مجال زیادی برای مخالفت با نظام بدست 
نیاورد. برخی سران گروه زندانی گردیدند. شماری به بیرون کشور فرار کردند. زندانیان  در آستانه  تهاجم 

 در برخورد با مخالفین سیاسی از حبس رها شدند.  شوروی ، احراز قدرت توسط جناح پرچم و آغاز صفحه نو 
صبغه مقدماتی داشت . توضیح جزئیات مبارزات سیاسی پوهنتونی  دهه پنجاه  و دهه هفتاد را به  صحبت تا اینجا 

 قیام  » به به موضوع اصلی بحث رویدست یعنی  آینده راکسانی میگذاریم که مستقیمأ طرف بودند.  صحبت  
 اختصاص میدهیم.« شغال شوروی پوهنتون علیه ا
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