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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٢ نومبر ٢٧

  

  "ما از باال به پائين می ترقيم"
  

در و ريختن خون انسانی در صحن پوھنتون، اين قلم را که زمانی " عاشورا"حوادث اخير در شھر کابل به ارتباط 

بودم، بر آن داشت تا اندکی به گذشتۀ آن مرکز علمی فکر نموده، حاصل و استاد محصل آن مرکز علمی افغانستان، 

دگان گرامی در ميان گذارم؛ مگر قبل از ھر آغازی بايد بنگارم که در اين مختصر نه قصد آن را نآن را با شما خوان

 و نشيب پوھنتون کابل را در تمام ابعاد آن بنگارم، کاری که ارزش دارم و نه ھم بدان قادر ھستم تا تاريخ پر از فراز

 آنھائی که نه توجه صورت گرفته، بهآن را دارد تا زمانی به صورت مستقل و بدون مالحظات سياسی مشخص بدان 

ا مشتی برا  اند و می خواھند دنيا و جھان دچندان درکی از تاريخ دارند و نه ھم به حافظۀ تاريخی مردم باور من

به ھمين منظور و . ، تاريخ باال ترين مرکز علمی افغانستان را معرفی نموددروغ، بھتان و افتراء به ديگران بنمايانند

 به دنبال جنايتھا و وطنفروشی ھای خلق و پرچم و -صورت نگرفته باشدبرای آن که ظلمی در حق آن نھاد علمی 

 که ريشه ھا و علل چنان جنايات و خيانت ھائی را نمی دانستند و تا برادر تنی آنھا در وجود اخوان، برخی از عوام

حدودی ھم زير تأثير تبليغات عقب ماندۀ مساجد و دشمنان منطقه ئی و بين المللی کشور قرار داشتند، تمام جنايات و 

 آن نکاتی را - .دند می گرديخيانت ھا را به تحصيلکرده ھا نسبت داده، از ھمه اولتر خواستار ويرانی آن نھاد علمی

از حيات پوھنتون کابل، می نگارم که باز ھم می توان آن را به مثابۀ بخشی از حيات سياسی خود اين قلم به شمار 

  .آورد

  :به صورت عام به چند مورد محدود می شد آشنائی اين قلم با پوھنتون ١٣۴۴تا قبل از تظاھرات سوم عقرب 

 مبرھن است که در چنان حالتی ما .، مقابل منتخب پوھنتون قرار می گرفت زمانی که تيم منتخب فوتبال معارف-١

 بالفعل با آنھا  در نظر بياوريم، به مثابۀ حريفانشاگردان معارف، به عوض آن که در وجود پوھنتون آيندۀ خود را

 آن برخورد نموده، اين حريف داری زمانی که با حق تلفی ھای عمدی رياست المپيک به خصوص شخص رئيس

  . دشمنی آشکار خود را متبارز می ساختاتوأم می گرديد، ب" سردار آغا"
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جمع ساير شاگردانی که در رسم و گذشت معارف شرکت می نمودند، نبودم مگر  ھرچند خودم ھيچ گاھی در -٢

 ایھديوم، آمادگی بيشتر آنھا به خصوص با دريشی ھای زيبای شان با رنگستحين تماشای رسم و گذشت در غازی 

  .، باز ھم حسادت بر انگيز می گرديدسرمه ئی و فوالدی

 خالف ما بچه ھای معارف که اکثراً در محافل و مجالس به نسبت مغز ھای خالی چيزی برای گفتن نداشتيم، -٣

 ما می گرديد و فکر مجلس آرائی تعدادی از محصالن پوھنتون کابل در محافل خوشی و ماتم، باز ھم سبب رشک

  ".می سازند" آنھا خود را بسيارمی نموديم،

نجام من ھم چون ھزاران ديگربه امگر وقتی در ظھر روز سوم عقرب، بعد از کش و قوس ھاس زيادی، سر

 پرشور اما به صورت عمده باالتر از سويۀ افرادی چون  وپوھنتون رسيدم و در آنجا با سخنرانی ھای جذاب، کوبنده

ی دانم اما در وجود خودم نوعی احترام نسبت به پوھنتون و محصل به وجود يدم، ديگران را نمدمن نوعی مواجه گر

  .آمد، احترام مبارز بودن شاگردانش و مرکزيت علمی بودن خودش

وقتی خودم در آنجا به تحصيل آغاز نمودم و ھنوز چند روزی از آن آغاز نگذشته در تقابل خونين با دولت سفاک و 

 ٢٣در " ابن سينا"شاگرد صنف نھم ليسۀ " اصيل قھرمان"وام تظاھرات خون ، و در دقرار گرفتمخونريز ظاھر 

 بيش  به وسيلۀ آن دولت سفاک ريختانده شد و ما محصالن تا بدانجا در دفاع از خون آن جوان ناکام١٣۴٨ثور سال 

يل نموديم که  روز سرکھای شھر کابل را به آوردگاه محصالن و متعلمان عليه دولت دست نشاندۀ انگليس تبد۵٣از 

دولت سرانجام راه عالج را در تعطيل اجباری پوھنتون و گرسنگی دادن ھزاران محصل که نمی خواستند تابع ارادۀ 

ند از ساير مظاھره چيان اعالم داشت و با تنی چدانسته تعطيل پوھنتون را الی ابالغ رسمی آن دولت سفاک گردند، 

 اسارت قرار گرفتيم، ديگر مشخص بود که پوھنتون بيش از آن برای ما، لوفه دانی ھائی به نام زندان درمدتی در ع

نه تنھا بزرگترين مرکز علمی کشور به حساب می آمد، بلکه در غياب احزاب انقالبی و جنبش ھای پرولتری، 

  .پيدا نموده بودحيثيت وجدان بيدار جامعه را نيز 

 به اين کار نداريم که اھداف اعالن شده از طرف -  داشتوقتی در سال بعد آن باز ھم پوھنتون اعتصاب را  اعالم

 و دولت به - محصالن يعنی خواست اتحاديۀ محصالن و استادان در آن زمان چقدر انقالبی بود و يا ھم ارتجاعی

مجدداً تعطيل آن مرکز علمی را اعالم داشت، واضح بود که در غياب آن  منظور به زانو در آوردن محصالن

   . حيثيت دشمن شماره يک دولت را گرفته بودبالً از آن نام برديم، پوھنتوننيروھائی که ق

 سال گرديد، گفته می توانم که پوھنتون و ۵در جريان چھار سال تحصيل که با وقفه ھای شش ماھه برای ھمه کس 

مل می نمود جنبش محصالن آنجا در ھمسوئی با شاگردان معارف نه تنھا در حد توان به وظايف مبارزاتی خويش ع

 و کمپرادوريزم سياه و اپذير مناسبات فرتوت فئودالیدی از محصالن می شد دشمنان آشتی نو در وجود تعداد زيا

که در زير تأثير افکار داھيانۀ انقالب رازی با جنبش دانشجوئی ايران، منطقه و جھان  تدر ھمسوئی و ھمسرخ را 

مشاھده نمود، ، ندع را در تمام عرصه ھا به مبارزه فرا می خواندعظيم فرھنگی پرولتری چين، امپرياليزم و ارتجا

آشنائی پيدا می  نيزبلکه در عمل حيثيت يک مدرسه ای را کسب نموده بود که شاگردانش در آنجا با علم انقالب

  .نمودند

در ھمين سالھای پر افتخار بود، که ارتجاع سياه برای اولين بار جرأت يافت تا در ھمسوئی کامل با دولت دست 

 به قتل رسانيده، رخ ديگری از پوھنتون را نيز درج کتيبۀ قھرمان را" سيدال"نشانده و نيروھای تاريخزدۀ مذھبی 

وھنتون، رخی که به موازات مبارزات سياسی عليه خارائين تاريخ نمايد، رخ ضد ارتجاعی بودن جنبش محصالن پ

يری درست آن می شد پشتوانه ھای ارتجاعی دولت در ھمان زمان و سالھای بعد آن را نيز دولت، با نشانه گ
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از اين که ھمان پوھنتون در زمان اشغال کشور به وسيلۀ روسھا، چه حماسه ھای درخشانی از خود ثبت . خشکاند

 و جدی، با رمانانی سترگ و نستوھی را تقديم جامعه نمود و در تداوم خونبار فاجعۀ ثوتاريخ نمود و چه قھر

سختی را سپری نمود، می گذاريم برای زمانی که کسی مبارزاتی چه روزگار " سيا"حاکميت دھاره ھای سياه 

  :، مگر اينکبخواھد دين خويش را در قبال آن مرکز علم و مبارزه ادا نمايد

نه تنھا که  بزرگترين مرکز علمی کشور، يعنی چشم و چراغ آيندۀ کشور، يعنی آنجائی دريم که با تأسف می شنو

 و می بايد علم بردار علم و معرفت در آينده نيز ديروز رزمجوئی عليه ارتجاع و استعمار را در کارنامه اش داشت

 سترگی چون سيدال و با دادن قربانيان اعالم داشته جنگ عليه تمام تاريکی ھا را ی آنجائی که روزدر، يعنی باشد

 ارتجاع را به نبرد تاريخی فراخوانده بود، در پی مخالفت ھای چندی بين طرفداران دو مذھب که نه تنھا در قھرمان

سرشت خرافی و ارتجاعی ھيچ تمايزی با ھم ندارند، بلکه در موضعگيری عليه استعمار و ارتجاع نيز به خدايان 

جنگی " شيعه و سنی" يعنی بين ليم فرود آورده سجدۀ بردگی سرمايه را به جا می آورند،زور و سرمايه سر تس

 خون  وچه بسا انسانی فريب خورده و بی خبر بهصورت می گيرد و در نتيجۀ آن يک انسان تاريخزده و عقب مانده 

  .می غلتد

  !خوانندگان عزيز

ستم وقتی ھ و ماتم افزائی را تجربه نموده ايد، مطمئن شما ھريک در زندگانی تان روز ھای خوب و بد، شادی آفرين

که چند صباحی تباشير در لاين نوشته، را تقديم شما می نمايم، می توانيد اين قلم را که نه تنھا در آنجا محصل بودم، ب

 ازر شنيدن چنين خبری من را بيشتمجسم سازيد که در چنان حالتی پيش خود  شده بودم، ستادهيدست جلو صنف ھم ا

اين تأثر نه بدان خاطر بيشتر است که گويا فردی که اينک کشته شده ارزشی بيشتر از شھدای . آن زمان متأثر ساخت

 بلکه ازدياد تأثر بدان سبب است که می بينم اين آن زمان داشته است که ھيچ گاھی چنين نبوده و نخواھد شد،

کشتۀ . ی کشور است که در جلو چشم ھمۀ ما می ميردپوھنتون، مرکز علمی و يکی از مراکز مبارزات روشنفکر

فعلی اعالم مرگ يک فرد نيست بلکه اعالم مرگ پوھنتون به مثابۀ مرکز علمی و اعالم مرگ پوھنتون به مثابۀ 

دين و شاخه ھای مذھبی آن را ، دو محصل در عوض آن که  پيشآھنگ است نيروھایيکی از محل ھای مبارزاتی

چنان به جان ھم می به مثابۀ ابزار ارتجاع و امپرياليزم  وسطا به گورستان تاريخ بفرستند، به مثابۀ ميراث قرون

  .نمک گنديده است: د، اينجاست که می شود نوشترا به خون می کشافتند، که يکی ديگری 

حبه ام را به که با نوشته ھا و مصاحبه ھای اين قلم آشنائی دارند، اميد اولين مصاآن عده از عالقه مندان پورتال 

به خاطر داشته باشند، چه در آنجا من آگاھانه گفته بودم که خالف کشور ھای ديگر که عنصر " ھويت ملی"ارتباط 

 ء قاسم ھای مشترک بين آحاد مردم، در ايجاد ھويت ملی نقش مثبتی ايفامذھب و يا دين می تواند به مثابۀ يکی از

ھب و زبان پا گذاشته با عبور از آنھا که با ذما ناگزيرم بر م" ويت ملیھ"نمايد، در افغانستان به خاطر رسيدن به 

تأسف در اينجا به عوض نقش وحدت دھنده می تواند نقش افتراق آميز داشته باشد، وحدت ملی خويش را تأمين 

ته و اين که در آن زمان چگونه برخی از عناصر چپ نما در کنار عناصر دست راستی و مرتجع قرار گرف. نمائيم

کوشيدند تا از نشر مصاحبه جلو گيری نمايند، باشد سرجايش، آنچه قدر مسلم است اعتقاد به ھمان حکمی است که 

  .زمانی نموده ام

اينک بار ديگر تذکرمی دھم، از آنجائی که مذھب در کليت خود در افغانستان در ھمان موقعيتی قرار گرفته، که 

ی نمايد و از طرف ديگر ابزاری گرديده به دست دشمنان مردم سرشت عقب مانده و ضد انسانی آن حکم م

افغانستان، اعم از داخلی و خارجی، تا به وسيلۀ آن استخوان شکنی و افتراق را دامن زنند، کسی که امروز خواسته 
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 ھيچ باشد برای حفظ و حدت افغانستان خدمتی نمايد، ناگزير است بر عاليق مذھبی خود در گام اول پا گذاشته، به

می که دختر اولی را دو" علی و عمر "يک از مذاھب اين اجازه را ندھد تا شيرازۀ وحدت ملی کشور ما را به خاطر

  . آنھا نمايدءدرعقد نکاح خويش داشت، فدا

   

  :يادداشت

عنوان مطلب را از مصرع دوم بيتی به عاريت گرفته ام که از طرف استاد مضمون دری ما در ليسۀ غازی، وقتی 

تخلص " فارغی" نام داشته و "امان هللا" که معلم دلسوز و چيز فھمآن . صنف ھشتم بودم، ھميشه قرائت می شددر 

  :می نمود، اين بيت را به صورت کامل چنين می خواند

  

  "ترقی ھای عالم رو به باالست     ما از باال به پائين می ترقيم"

ن بيت يکی از اشعارش که ھمان زمان در جريدۀ مکتب به  و در آخريھر چند نامبرده خودش نيز ذوق شعری داشت

  :نشر رسيده بود، خود را چنين معرفی داشته بود

  

  "يرين کالم شور بخت      تلخ کامی می کشد از تندی خوی کسیفارغی آن شاعر ش"

  .مگر اين که بيت اولی مال خودش بود و يا از کس ديگری با تأسف اطالع ندارم

  موسوی

 


