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 ۲۰۱۷ی جنور ۲۹  فرانسه                        کی تره ،عثمان م دوکتور
 

  یاسیمبارزات س خیتار از یفصل
 (پوهنتون کابل)

 قسمت دوم

 
 پوهنتون علیه اشغال شوروی : قیام

تهاجم اتحاد شوروی به افغانستان را با لشکر کشی های خارجی قبل و بعد از آن انگیزه ایدیولوژیک ) صدور 
فاوت میسازد : شوروی افغانستان را جز حوزه نفوذ کامپ سوسیالیست و حزب دیموکراتیک خلق انقالب(  مت

افغانستان را حزب برادر وحمایت از آنرا وظیفه بین المللی تلقی میکرد.  بنأ استفاده از موسسات تعلیمی به قصد 
 اشت.تربیت و پرورش انقالبیون رسالتمند در صدر اجندای کاری حکومت شوروی قرار د

روس ها برای اکمال اشغال افغانستان به تسلط ایدیولوژیک  بر موسسات تحصیالت عالی از جمله پوهنتون ها به 
مثابه مراکز تولید ایدیولوگ های انقالب اهمیت به سزائی قایل بودند. پاکستان دران هنگام به زعم قدرت اشغالگر به 

یغ میکردند که منسوبین پوهنتون یعنی اهل دانش در افغانستان  مرکز صدور ضد انقالب تبدیل شده بود. روس ها تبل
دربست در موضع دفاع از انقالب قرار دارد. صرفأ مشتی از عناصر اجیر امپریالیست و بیخبر از فضیلت انقالب 

د. از جمله  دهقانان ، کوچی ها و چوپانان بیسواد ، بالوسیله پاکستان علیه نظام انقالبی به جنگ تحریک میشون
مخالفت » شوروی ها با این طرز برداشت از واقعیت ها در برابر ظهور مخالفت اهل پوهنتون با نظام که به آن 

 میگفتند ، سخت حساسیت داشتند.« شعوری 
وارد افغانستان شد . صرف نظر از اشغال کشور ، روس ها در تعامل با پوهنتون  ۱۹۷۹قشون شوروی در دسامبر 

ائی زدند که انجام بیطرفانه و علمی وظایف اکادمیک را تهدید میکرد. آهنگ رشد ضابطه ، دست به زیاده روی ه
های اکادمیک را با الزامات ایدیولوژیک مختل میساخت  و مصئونیت و امنیت استادان را در معرض سوال قرار 

به قصد  تدریس ، میداد: تاسیس کمیته های حزبی در پوهنتون ها ، سرازیر شدن مشاورین استخباراتی  روسی 
مداخله در نصاب درسی به قصد دادن رنگ انقالبی  ) ! ( به آن ، قرائت نو و انقالبی ! از تاریخ  معاصر افغانستان 
که استقالل کشور در گرو حسن همجواری شوروی قیاس میشد ، همه موجب برانگیختن حساسیت  در میان هیأت 
 اکادمیک گردید.

 دروس  : اعتراض از طریق اعالم تحریم
جا به جاهی قطعه کوماندوی  روسی در حریم پوهنتون به آتش هیجانات خفته تحرک بخشید. زمینه برای یک قیام  

عمومی اهل پوهنتون و معارف که مرکز آن میباید پوهنتون میبود مساعد شده بود. چار ماه پس از  لشکر کشی  
اراده کردند تا در  حقوق در یک مجلس خصوصی ځیشماری از استادان پوهن  ۱۹۸۰شوروی ، در اپریل سال 

پوهنتون از طریق  تحریم دروس و تشویق محصالن  به تظاهرات ، با احتیاط الزم عکس برابر تجاوز به حریم 
 العمل نشان بدهند. 

بعد از نشست و برخاست های طوالنی قرار به این شد که علی الرغم خطرات احتمالی ، به عنوان اعتراض به 
ه ایدیولوژیک ، استخباراتی  و پولیسی شوروی وپایدو های افغانی در پوهنتون ها ، دروس تحریم و شاگردان مداخل

 به سازماندهی تظاهرات تشویق  شوند.
این فیصله جسورانه مظهر عشق به وظیفه  و ارزش های اکادمیک بود. اما پهلوی ماجراجویانه نیز داشت : اقدام به 

تن از استادان  ۳۵ملی میشد که قبأل در طول استقرار نظام کمونیست  در افغانستان ، تحریم دروس در شرایطی ع
اعدام شدند. ده ها تن زندانی ویا مجبور   ( : محمد عارف و نجیب هللا ځی  حقوقمخالف ) از جمله دو تن از پوهن

 به فرار از کشور گردیدند.
زمینه ذهنی ایجاد یک تشکل صنفی و سپس سیاسی را علیه تفاهم وسیع در رابطه به تحریم دروس میان استادان ،  

تجاوز شوروی به کشور فراهم آورد. روی این موضوع بعدأ صحبت میکنیم. عجالتأ به چگونگی آغاز تحریم 
 دروس میپردازیم :

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_fasle_az_tarikh_mobarezat_siasi_pohanton_kabul_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/taraki_o_fasle_az_tarikh_mobarezat_siasi_pohanton_kabul_2.pdf


  
 

 

 2تر 2 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 

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

 

از آلمان به آدرس اینجانب فرستاده است ،  ۱۹۹۹دوکتور عطا محمد نورزایی در نامه ایکه در ماه مارچ سال 
حقوق را در رابطه به اتخاذ  فیصله تحریم  در مجلسی که به همین موضوع ځی موضعگیری استادان پوهن

 اختصاص یافته بود چنین بیان میکند :
موافقین  تحریم دروس: ، محمد عثمان تره کی ، محبوبه حقوقمل ، دوکتور محمد قاسم فاضلی ، دوکتور عطا محمد 

ار، دوکتور محمد طاهر هاشمی ، فضل ربی پژواک ، محمد فهیم شیرزی ، نورزایی ، دوکتور رحمت ربی زیرکی
 محمد گل عتیقی.

مخالفین تحریم  : محمد سمیع روشنگر ، محمد داود پنجشیری ، محمد ودیر صافی ، محمد سلیم مجاز ، محمد ولی 
جناح های خلق و پرچم  یوسفی ، محمد اکبر خرد ، محمد طاهر بخشی. به استثنای اخیر الذکر، مخالفین تحریم به

 منسوب بودند و یا در موقف سمپتایزر قرار داشتند. آنها از دوام اشغال پشتیبانی میکردند.
اعالم تحریم فرصتی میسر ساخت تا روابط  پیشینه  طوالنی و مخفی  برخی استادان با دو جناح حزب دیموکراتیک 

 خلق ، افشا شود.
یی : محمد موسی معروفی ، محمد انور ارغندیوال ، گلرحمن قاضی ، عناصر متردد  دارای موضع متحول اقتضا

 محمد یونس باذل ، غالم محی الدین دریز ، محمد نعیم نزیهی ، محمد آصف ذهین و اسدهللا رائد. 
از کته گوری سوم استادان حقوق شماری بعدآ با حکومت محصول تجاوز همکار گردیدند. از جمله محمد انور 

اون صدراعظم ( ، غالم محی الدین دریز ) وزیر عدلیه ( ، ودیر صافی ) وزیر هوانوردی ( ،  ارغندیوال ) مع
 . به پست های دولتی گماشته شدند ځی حقوق (محمد نعیم نزیهی ) رئیس پوهن

اعالم تحریم دروس توسط یک کمیته کاری از مجرای شبکه های ارتباطی در سراسر پوهنتون پخش شد. فردای 
ساعت ادامه  ۴۸ځی حقوق اعتصاب پوهن .به تعلیق افتاد ځی حقوقپنجاه فیصد جریان  دروس در پوهن اعالم تحریم

پوهنتون امریکایی توأمیت داشت بیش از ځی انجنیری که با بود . محصالن پوهنبه سرعت در حال ګسترش  ویافت 
ع بزرگی بر پا کردند و ضمن دادن پوهنتون اجتمامحصالن در برابر ادیتوریم   دیگران شور و هیجان نشان میداد.

شعار های ضد حکومتی  آهنگ رفتن به شهر نمودند. کوماندوی ضد شورش که قبأل در محوطه پوهنتون جا به جا 
 شده بود راهای خروجی  را بست و شمار کثیر از مظاهره چیان را توقیف کرد.

و زمینه های دوام آن در پوهنځی های در وقفه چهل و هشت ساعتی که اعتصاب در پوهنځی حقوق جریان داشت 
ادبیات ، علوم اجتماعی ، اقتصاد ، طب ، فارمسی وغیره در حال آماده شدن بود ، دوکتور سید احمد عضو حزب 
پرچم و منشی کمیته حزبی پوهنتون کابل در رأس هیأت دولتی  و حزبی  به دستور مشاورین روسی پوهنتون  ، 

اسیمگی طی مجلسی دیدن کرد. مجلس در اطاق رئیس پوهنځی دایر شد.پس از استادان پوهنځی حقوق را با سر
هرگاه » چندین ساعت مناقشه و تو بگو و مه بگو سید احمد استادان مخالف را با تهدید  چنین مخاطب ساخت : 

 « . برخورد مسالمت آمیز به نتیجه  مطلوب نرسد ، حزب از بکارگرفتن شدت عمل دریغ نخواهد کرد... 
تصاب استادان و محصلین به خاد انگیزه داد تا شبکه های استخباراتی را در پوهنتون  زیر پوشش استاد ، محصل اع

و مشاور تقویت کند. کمیته های حزبی به مراکز جاسوسی بدل شده بودند. جاسوسان خاد و که ، ژی ، بی در لباس 
پوهنتون در حال خزیدن بودند.ترس ، وحشت و اعضای سازمان اولیه  و مشاور چون مور و ملخ در کنج و کنار 

دهشت فضأ را مختنق ساخته بود. خوب به خاطر دارم که در جلسات درون پوهنځی قبل از کشودن زبان ، چشم ها 
همیشه به سقف اطاق دوخته میشد تا آله استراق صوت تعبیه نشده باشد.حین اتمام درس و حرکت جانب منزل سینه 

 گذشتانده میشد تا بمی جاه سازی نشده باشد.  موتر های شخصی از نظر
برخورد خشن به اعتصاب درسی  از جانب حکومت و فضای مختنق استخباراتی  اراده استوار استادان را در دوام 
مبارزه مختل نساخت. در حالیکه اقدام به تحریم دروس علنی بود ، موج توقیف ها استادان را به توسل به فعالیت 

 حکومت واداشت. حرکتی که صنفی آغاز شده بود به سرعت  مسیر سیاسی شدن را می پیمود.نیمه مخفی ضد 
 بحث ادامه دارد :  

 قسمت سوم به تشکیل اتحادیه استادان  و معلمین افغانستان اختصاص یافته است.
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