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 ۲۰۱۷ روریبف ۰۳  فرانسه                        کی تره ،عثمان م دوکتور
 

  یاسیمبارزات س خیتار از یفصل
 (پوهنتون کابل)

 چارم
 جبهه آزادیخواهان افغانستان :

جبهه » همزمان با تاسیس اتحادیه صنفی برخی استادان پوهنځی حقوق ابتکار تشکیل یک گروه سیاسی را بنام 
بدست گرفتند. این جبهه در نوع خود پس از تجاوز شوروی با اعتبار ترین تشکل سیاسی « آزادیخواهان افغانستان 

ه اصطالح انقالبات چپ و راست بود که روشنفکران مکتبی ، پوهنتونی و بوروکرات های رانده شده از صف ب
علیه تجاوز یک کشور خارجی در سنگر جنگ تبلیغاتی موضع میگرفت. برخی از تحلیلگران سیاسی با یک 
خوشبینی نه چندان دور از واقعیت ، اعتراضات پوهنتونی را در ظهور حوادث بعدی از جمله حادثه سوم حوت در 

څارنوالی به نویسنده ر نمیدانند. قابل یاد آوری است که یکی از موارد اتهام حوت در هرات بی تأثی ۲۴کابل و قیام 
 .) توضیح در اخیر بحث ( اشتراک در کمیته تدارکاتی قیام سوم حوت در کابل بود

اعضای موسسان جبهه سیاستمداران حرفوی نبودند. آنها را جبر حوادث به عرصه سیاست کشانیده بود. اکثرأ از 
کار میگرفتند که که تشنج  نشست و برخواست و تبادل نظر سیاسی ، به عنوان افزار روانی تطمیع عقده هائی 

 اوضاع در داخل کشور خلق کرده بود. 
 د: جبهه چند هدف را تعقیب میکر 
 دفع تجاوز شوروی. -
 سیاسی اعتدالیون در میان گروه های مقاومت مسلح. –تحکیم هویت ملی  -
ایفای نقش رابط میان گروه های مختلف مقاومت چپ ، راست و اعتدالی. به همین منظور اعضای جبهه موظف  -

 –ذ ملی  ) دوکتور شاهرخ گران شدند تا با گروه های دیگر مخالف نظام تماس بگیرند. نویسنده  با  نماینده محا
قوماندان محاذ سروبی ( ، نماینده حزب افغان ملت ) دوکتور محمد صدیق ( ، ارتباطی حزب اسالمی ) خواجه 

بعدأ در زندان با ما  –محمد موسی فریور ( ، نماینده سازمان رهائی بخش مردم افغانستان یعنی ساما ) سید حفیظ 
 رفت  که زمینه خوب مفاهمات بعدی برای تقویت جبهه فراهم گردید. یکجا شد ( تماس های مقدماتی گ

دوکتور هاشمیان تماس های اولی را برای جلب حمایت از جبهه با شاغلو عبدالرحمن پژواک ، عتیق هللا پژواک ، 
 عبدالحی حبیبی و پوهاند سید شریف شرف ) پوهنځی اقتصاد ( برقرار کرده بود

 ( . ۱۹۹۳اگست ، سپتامبر  – ۳۱ش.  -) مجله ائینه افغانستان 
 بسیاری اعضای موسس اتحادیه استادان در عین حال موسسین جبهه بودند.

اشخاص ذیل که غالبأ منفرد و در مواردی ازیک گروه سیاسی نمایندگی میکردند ، شامل شورای موسسان  جبهه  
 بودند :

ر رحمت ربی زیرکیار ، دوکتور عطا محمد پوهاند فضل ربی پژواک، دوکتور  محمد عثمان تره کی ، دوکتو
نورزایی ، دوکتور محمد طاهر هاشمی ، دوکتور عزیزاله لودین ) عضو نهضت وحدت ملی ( ، دوکتور محمد 

 هاشم صاعد .
دوکتور صاعد پس از دومین جلسه کدر موسسان ، به این دلیل از ادامه حضور معذرت خواست که دوام مبارزه را 

رایط  نفوذ روزافزون استخبارات رژیم در زوایای مختلف پناهگا های مخالفین ، دور از در داخل کشور در ش
احتیاط کاری و مأل اندیشی دانست. گذشت زمان به این محافظه کاری مهر تأئید گذاشت. آن وقتی بود که شماری 

 اعضای جبهه توقیف گردیدند. روی این موضوع بعدأ اشاره خواهیم کرد.
سان در تماس با استادان دیگر پوهنتون دامنه فعالیت جبهه را توسعه بخشیدند. در نتیجه تماس اعضای شورای موس

های من  و دوکتور نورزائی با آشنایان و دوستان  اشخاص دیگری به حلقه اولی پیوست. از جمله : دوکتور محمد 
دوکتور یار محمد کهسار. اشخاصی ، ذبیح هللا عصمتی ، سید محمد زبیر صدیقیان ، حبیب هللا کرزی ، ړ حسن کاک

. هریک آنها با حلقات دیگری داشتندتماس  که از آنها نام برده شده است محدود به کسانی است که با سلول مرکزی
 در رابطه بودند. امید است روزی بکمک طرف های دخیل  لیست مکمل فعالین را در اختیار داشته باشیم.  
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ی فکری و عقیدوی در گروهک های مختلف سیاسی قبل و بعد از دوران اعضای جبهه علی الرغم قرابت ها 
 زندگی مهاجرت پراگنده شدند : 

وحدت » رهبری حزب مخفی جدید التاسیس  ۱۹۸۹جون  ۱۰در  اینجانب   ) تره کی (  پس از خروج از زندان 
) دگروال عبدالجلیل ، دگروال محمد حکیم ،      را به عهده گرفت. به دلیل شمولیت برخی کدر های اردو « ملی 

حکومت کمونیست وقت سران آنرا به اتهام سازماندهی کودتا  مورد تعقیب  ، دگروال عبداستار و ... ( درحزب
گردید.  ( چارشبانه روزگرسنگی و شکنجه ) بیدار خوابی و  تره کی برای دومین بار زندانی  قرار داد . عثمان 

سال زندان شد (.محسن  ۵نیز محبوس گردیدند ) ازجمله  دگروال عبدالستار محکوم به   صاحب منصبان اردو 
 ، عبدالعزیز خیرخواه و داکتر محمد افضل بنوال ) استاد پوهنځی تعلیم و تربیه ( از جمله زندانیان بودند. فورمولی

در امریکا و « زادی افغانستان کمسیون صلح و آ» و « د افغانستان ملی نجات جرگه » نویسنده  بعدأ در تأسیس 
 اروپا سهم گرفت.

راتاسیس کرد. دوکتور عزیز هللا لودین به صفت «  په افغانستان کی د قانونی واکمنی تولنه » دوکتور زیرکیار  
مشاور سیاسی به تنظیم حرکت انقالب اسالمی  و سپس شورای تفاهم ملی ) پشاور ( پیوست .دوکتور عطا محمد 

 را گذاشت. « جمعیت تحکیم وحدت » گروهی  بنام    نورزائی بنیاد
 را داشت.  آزادیخواهان  دوکتور طاهر هاشمی در یک تالش بی نتیجه در امریکا قصد احیای هسته کوچک جبهه

هسته یک جنبش نو ظهور و کم  تجربه  که دران بسیاری اعضای اتحادیه استادان سهم گرفتند ، جبهه آزادیخواهان
د که راه مبارزه متشکل سیاسی را در سطح روشنفکران اعتدالی  در شرایطی هموار میکرد که گروه ملی گرایان بو

 های چپی و راستی بسرعت به غنای تجارب سیاسی خود می افزودند  و در برابر یکدیگر صف میگرفتند. 
در افغانستان اصوأل گروه های سیاسی چپ وراست که هردو از خارج مایه میگرفتند ، دارای اقأل یک ونیم دهه 
سابقه مبارزه سیاسی بودند و به تکنیک مبارزه مخفی کم و بیش آشنائی داشتند. اما گروه هائی که در محور تمایالت 

انستان وارد بازار سیاست  شدند ، دارای مشی دیکته اعتدالی و ناسیونالستی  بخصوص پس از تجاوز شوروی به افغ
شده از خارج نبودند. تجربه مبارزه مخفی نداشتند. صرفأ میبایست با نیروی ایمان و تعقل خود را در نبرد نامساوی 
با هیوالی متعرض خارجی آماده میساختند.دریافت بزرگترین نتیجه با تحمل حداقل تلفات صرفأ از طریق جنگ 

ی با دشمن میسر شده میتوانست. درین حال بُرنده ترین حربه اهل پوهنتون و معارف زبان و قلم بود. اتحادیه تبلیغات
استادان و جبهه آزادیخواهان با استفاده از همین حربه خواستند جهاد افغانستان را از دره ها و کوهپایه ها در درون 

 بیافزایند. مراکز تعلیمی و علمی بکشانند و بر کمیت و صالبت آن 
فعالیت ضد نظام حاکم اصوأل مخفی بود. اما برخی منسوبین اتحادیه و جبهه  آزادیخوهان ، مالحظه احتیاط  کاری 

اغلی فضل ربی ښرا در صحبت ها و تماس ها حمل بر محافظه کاری و جبن سیاسی مینمودند. از جمع استادان ، 
بود.دو انگیزه پژواک را به عدم رعایت اصل  پنهان کاری پژواک در فعالیت های خود جسور و بی احتیاط 

 تحریک میکرد که بعدأ برای همه خطر آفرین شد :
ـ علنی گرایی پژواک از فضای آزاد مسلط در پوهنتون در دهه قانون اساسی منشأ میگرفت. دران وقت استفاده بی  

پژواک در رأس اتحادیه دران زمان  خته بود. طول و ترازو از آزادی های مجوز قانون اساسی همه را ذوق زده سا
، درک واقعبینانه از شرایط پولیسی  اتحادیه عضویتدر مرحله بعدی  در ُچرت گذشته ، استادان گماشته شد. نامبرده

 حاکم در محیط مبارزه  نداشت.
ت خطر احتمالی را داشتن پشتیبان  قوی در درون حکومت ) نعمت هللا پژواک ـ معاون صدر اعظم (  که میتوانس -

 دفع کند ، و با دریغ که صرفأ در مورد پژواک  دفع هم کرد.
 جبهه آزادیخواهان افغانستان بدو دلیل در نیمه راه مبارزه از حرکت باز ماند :

ـ عدم توجه کشور های غربی به حمایت سیاسی جبهه دردهه مقاومت ضد شوروی. ممالک غربی روی جهاد 
و عمأل درگیر جنگ بودند ، سرمایه گذاری کردند. دران وقت جبهه اهل پوهنتون   اسالمیست ها که حرف شنو

 ومعارف که کار آئی جنگی نداشت  و ضمانت استفاده افزاری ازان  در آینده  متصور نبود  از نظر افتاده بود.
 .عامل دیگر انحالل جبهه شد آن فعالینزندانی شدن  -

 :(  و اخیر ) قسمت پنجمدر ادامه بحث 
 .، مجازات و بهره کشی سیاسی غربیان کومیدی محاکمه 
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