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  استاد اکبر قريشی
  ٢٠١٨فبروری  ١١

  افغانستان -دركابل) خورشيدی ١٣٤٨( سالتظاھرات  جريان

  يافت ادامه روز ۵٧ تظاھرات،  شد كشته اصيل

  !گرديد بسته پوھنتون و
١  

  
 فرھنگی، ادبی، مركزی و رود می شماره ب جھان و كشور بشری تمدن و روشنفگری دھم دانشگاه يا و پوھنتون

  .كشور ومعارف دانشگاه ھمين به دارد ارتباط زندگی لئمسا وھمه سياسی و موزشیآ تحصيلی،

 از شان صنفی ھای خواسته و رديگ می سرچشمه دانشگاه و معارف از تر زياد مملكت يك ومترقی ملی ھای جنبش

 جواب تا دھند می حكومت ويا دولت ۀنمايند وبه تحرير ماده چند روی را خود مشكالت و شده مطرح اينجا در ھا دولت

 اعتصاب نرسيدند یحله را كدامه بو اگر باز ھم  درسی اعتصابًا بعد ،گنميت بهء ابتدا مديان دسته ب جهينت اگر رنديبگ

 ھا ادمیکا و یگفرھن ھای انجمن و ھا پوھنتون و روشنفكران تمام اززده  تظاھرات به دست الخرهاب كنند می غذا

  .نمايند می ھمكاریی تقاضا

به  صلهيف نھاآ نشد دادهمثبت  جواب" سينا ابن"ۀ لسي متعملين بحق ھای خواسته بهوقتی  كه بود دليل ھمين روی

 با شاگردان و شنيدن مشکالت شان،از نيروی قھری دولت به جای مذاکره. دنمودن درسی صنوف به ونرفتن اعتصابات

 "اصيل"بر مکتب، در جريان زد و خورد بين شاگردان و پوليس، يک تن از شاگردان به نام  کار گرفته با حملۀ پوليس

  .ه، ليسه در محاصرۀ کامل پوليس درآمدشد كشته) ١٣٤٨(سال ثور)  ٢٣ ( تاريخ به ،بود ليسه  ھماننھم صنف متعلم كه

 داده انتقال شفاخانه به  مكتب مديرکه توسط " اصيل"ۀ جنازبعد از محاصرۀ کامل ليسه و سرکوب مقاومت شاگردان، 

 شفاخانه از را جنازه روشنفكر نمحصال و پرست وطن داكتران كمكه ب ليسه متعملين وسطت ودب خانه سرد در بود شده

ند ولی كرد می جلوگيری ليليه مر آو اداری معاون ءابتدا در .دنرسانيد كابل ھنتونپو ۀليلي خوری امطع اقتا وبه كشيده
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 و نمحصال طرف از ای  جلسهًا فور ما و شد می زيادترديده مخفی پولسحضور  چون مخالفتھا جائی را نگرفت

مانند  قابل مالحظه ای بود ھمراه با جريانات سياسی اددتعبدون ارتباط با جريانات سياسی که  روشنفكران و نمالمتع

 حلقاتکه  خوانیا، افغان ملت و چند نفر محدودی که با نام مساواتی و يا لقخجريان شعلۀ جاويد، صدای عوام، پرچم ، 

 نفری ٩ ای  هكميت كه شد فيصله بحثو جر از بعد خوری ام طعاقتا درشناخته می شدند خرد وبزرگی از آنھا در ليليه 

 .قرار گيرند نباشد سياسی روهگ ويا جريان كدام مربوطکه  يروابستهمحصالن غ تظاھرات ۀ ھم سأر در و شود نيتعي

 گل ، شیيقر اكبر ، موسوی ، عصمتی ذبيح  يادگرامی ( است درست كه دفتنگ و كردند قبول ھمه مجلسۀ فيصل بنابر

 ۀبار در ن آزا بعد باشد داشته حضور كميته در نفر يك سياسی جريان ھر  ھای نماينده ديگر و هللا عاشق و وردك ممحد

 عيدگاه مسجد در و شھر طرفه ب  شده كشيده ليليه از جنازه كه شد صلهيفاء رآ اتفاق به و شد رفتهگ تصميم جنازه انتقال

 كه بود اثنا ھمين در .شود داده انتقال بود " زنده ياد اصيل"که محل اقامت فاميل و خانوادۀ رگلو به و از آنجا  شود برده

 نيتعي تأھي ما .دارند صحبت باشما و ببرند خوده ھمرا را هزجنا خواھند می مدهآ ميت اقارب که فت و گمدآ ليليه معاون

 می خود هھمرارا  جنازه باشيم می شان قومھای ماد فتنگ ديگران و ھستم شورا وكيل من فتگ يكی رفتيم نھاآ نزد شده

. غريب ۀبچ و ستا معارف اوالد ،استم مربوط جنازه. تواند نمی بردهرا  جنازه كسی چھي فتيمگ درجواب ما بريم

ًھرگاه شما واقعا با اين شھيد رابطه داريد بيائيد فردا تا مشترکا جنازه را به سمت فاميلش انتقال دھيم  ما مصصم ھستيم . ً

قسمی که ھمان زمان جمعی از اعضای ھيأت . (سپرده نشود، دست از مبارزه نخواھيم کشيد قانون ۀپنج به نآ قاتلين تا

د، می خواستند بدان بودن دولت جاسوساناز  ھمه  افراداينًص دادند و بعد ھا تشخيص آنھا کامال درست معلوم شد، تشخي

دامن دولت را از جنايتی که پوليسش مرتکب  وسيله به زعم خودشان محصالن و متعلمان را فريب داده، با بردن جنازه 

در ھمان اتاق طعام خوری نگھداری شده، در جريان شب که  پوھنتون ۀدرليلي صبح فردا تا جنازه). شده بود، پاک نمايند

  .اکثر محصالن بيدار ماندند، ھريک از محصالن منفرد و يا متعلق به کدام جريان سياسی سخنرانی نمودند

صبح  قبل از آن که درسھا شروع و محصالن به صنف ھای شان بروند، جنازه از اتاق طعام خوری بيرون کشيده شده 

در تمام حدود يک ساعتی که جنازه در آنجا قرار داشت، نمايندگان .  و علوم سياسی قرار داده شدحقوقبل پوھنځی مقا

 ٩جريانھا و احزاب سياسی به نوبت و بسيار فشرده سخنرانی نموده، ضمن آن که حمايت قاطع شان را از فيصلۀ کميتۀ 

در انتقال جنازه به سمت مرکز شھر و از آنجا مسجد عيدگاه،  شردهفنفره اعالم داشتند، خود نيز با تمام روابط با صفوف 

 کابل چيزی در در ھمين جا الزم است بيفزايم، با آن که راديو کابل و چند روز نامۀ موجود  آنزمان در. ھمراھی نمودند

گر به احتمال  چيزی نگفته و ننوشته بودند، میھاشدرگيری بين شاگردان معارف و پوليس ظاھرمورد حادثۀ خونين 

سياسی در تمام بعد از ظھر و شب فعال مانده تمام ليسه ھای معارف را در جريان قرار داده ت جرياناقريب به يقين 

 رسانيده بودند، در تونپوھنبه ھزاران شاگرد خود را به که بودند، به ھمين اساس در ھنگام انتقال جنازه به عالوۀ آن 

، ليسۀ تخنيک ثانوی، "دارالمعلمين "يسۀلدر واقع ماتمدار بود شروع، به دنبال آن که " ابن سينا "ۀيسلمسير راه ھم از 

ليسۀ غازی، ليسۀ سوريا، ليسۀ رابعۀ بلخی، ليسۀ حبيبيه و به ھمين سان مکاتب ابتدائی و متوسطۀ بين راه الی مرکز 

ناء در اين روز حين انتقال جنازۀ شھر کابل و آن ليسه ھا و مکاتبی که در مرکز شھر قرار داشتند، ھمه و بدون استث

با شعارھای آگاھگرانه و کوبنده جمعيت را که بيشتر از ده ھا ھزار از باشندگان کابل را در خود " اصيل"زنده ياد 

  :شعار ھای اساسی.  داشت، ھمراھی می نمودند

  ٠ ارتجاع به مرگ…… -١

  شودند محكمه قاتلين…… - ٢

  عدالت ،عدالت ، عدالت…… - ٣
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 از يک ديگر می مردمدر عرض راه  .شد داشته بر كابل پوھنتون از كه بود افغانستان معارف اوالد ۀ جناز اولين واين

به خصوص در مرکز شھر که صفوف ی انتقال در تمام مسير اثنا؟ و چون اطالع می يافتند در است شده چه پرسيدند،

 تا تبنگ فروش و از رھگذر عادی گرفتهدکاندار گرفته تا  ، ازحامالن جنازه از مقابل دکانھا و مردم عادی می گذشت

آنھائی که جھت خريد به مرکز شھر آمده بودند، ھمه به پای ايستاده  با تکرار شعار ھا و ابراز انزجار عليه دولت 

  . پوليسی ظاھر شاھی به شھيد معارف ادای احترام می نمودند

گوار احساس نموده، خانواده ھای بين راه يعنی از و خود را ھمه سشھروندان کابل اعم از زن، مرد، پيرو جوان

پوھنتون الی مسجد عيدگاه، آنھائی که می توانستند، کارو زندگانی شان را گذاشته، جنازه را ھمراھی می کردند و آنھائی 

ه پيکر غرقه درخون که نمی توانستند در ھمان محل بر باالی بامھا و يا جلودروازه ھا ايستاده، ضمن ادای احترام ب

را کمائی نمود، عليه دولت " قھرمان"که ھمان روز از طرف مردم افغانستان به خصوص شھروندان کابل لقب " اصيل"

.  اشک می ريخت، ندای انتقام از گلو بيرون می نمود" اصيل قھرمان"شعار می دادند و ھر پدر و مادری که برای 

 عکسی تھيه نمائيم، مگر طبق گفتۀ برخی ھا طول تظاھرات انسانی عظيم موجآن ھرچند با تأسف ما نمی توانستيم از 

  . کيلومتر درازا داشت۵ الی ۴، حدود آرتل الی پل انسياز ليسۀ ابن 

 پوھنتون، شده نيتعيھا از قبل  سخنرانی محل(نبود سياسی حزب و جريانيا  و هگرو كدام به مربوط اصيلۀ جناز

 صحبت و بيانات ازبعد رسيده عيدگاه مسجد در جنازه الخرهاب.  بود مسجدعيدگاه و م، سپاھی گمناپامير سينما دھمزنك،

به عالوۀ پرداخت کرايۀ موتر حامل جنازه بقيۀ تا  شد داده نفری پنچ تأھي برای شده وری آجمع افغانی ھزار ده مبلغ ھا

  . برسانند" اصيل"آن را به فاميل 

، جنازه را از نزد آنھا به وسيلۀ وکيل ھای پلوخور و چند دادهرا فريب دولت که قادر نشده بود محصالن و متعلمان 

جنازه به  داده، به مانند دزدان سرگردنه،  قبل از آن که  جاسوسش بربايد، در عرض راه خصلت اصلی اش را نشان

اه جنازه را نيز بعد از لوگر رسيده به فاميلش تسليم داده شود، راه را گرفته ضمن مصادرۀ قھری  جنازه، محصالن ھمر

  . درگيری و لت و کوب زندانی نموده به توقيف کابل انتقال دادند

خامی و ناتوانی جنبش در ھمان زمان باعث گرديد که ما نتوانيم با صد ھا موتر و ھزاران انسان با پای پياده فاصلۀ 

ته از موفقيت در انتقال جسد، تظاھرات خود را ً کليومتر  بين کابل و لوگر را مشترکا طی نمائيم تا گذش٧٠ الی ۶۵حدود 

 دوستان که  خبرشديم رفتيم پوھنتون به فرداوقتی . به ساير واليات نيز گسترش داده مانع جنازه ربائی دولت می گرديديم

با آن .  ميريگب تصميم و داير جلسه بشری وعلوم حقوق فاكولته ١٠٦٣ اقتدراتا  يمنمود فيصلهًبناء  .  اندشدهی بند ھمه

اکبر قريشی، "زندانی شده بود بقيه افراد کميته به شمول " گرامی ياد ذبيح عصمتی" نفری قبلی ٩که از جمع کميتۀ 

بر ھمان فيصله ھای قبلی تأکيد ورزيده، قرار گذاشتيم که در ھمکاری تنگاتنگ با تمام " وردک موسوی و گل محمد

ه قبل از آغاز حرکت به سمت شھر، تمام اعضای کميته در اتاق جريانات سياسی آنروز در عرصۀ پوھنتون ھمه روز

  . جمع شده، ضمن ارزيابی از عملکرد روز قبل، برنامۀ ادامۀ تظاھرات ھمان روز را نيز به جريانات گوشزد نمايد

 ثور خواستيم، تظاھرات را به سمت ٢٩ رسيد، که به روز ھورظاوج دھشت و خشونت پوليس ظاھرشاھی زمانی به 

  .بنا بر اھميت آنروز، به جريانات آن اندکی با تفصيل برخورد می نمايم. ر حرکت دھيمشھ

از آن جائی که بعد از انتقال جنازه و دستگير شدن چند تن از محصالن، از يک جانب دولت خود را نيرومند وانمود 

زه به پوھنتون می آمدند، کسی کاتب شھر کابل که ديگر ھمه به مظاھره پيوسته و ھمه رومنموده می خواست در تمام 

مظاھره نکند و از طرف ديگر فشار شاگردان معارف، نمايندگان شعلۀ جاويد، قريشی و موسوی ھم فزونی می گرفت 

که بايد بيشتر به شھر رفته، بکوشيم تا حرکت و جنبش محصالن را در جھت پيوند با توده ھا سازماندھی نمائيم، صبح 
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، ھرچند در آغاز خلق و پرچم مخالف رفتن به شھر بودند، ١٠۶٣ً نسبتا طوالنی در اتاق  ثور بعد از جروبحث ھای٢٩

 قانون اساسی که تظاھرات مسالمت آميز را مجاز و ٣٢مگر به اتفاق آراء فيصله نموديم که می بايد با استفاده از مادۀ 

ن آغاز و به مرکز شھردر پارک زرنگار که از حقوق اولی شھروندان افغانستان اعالم نموده بود، مظاھره را از پوھنتو

  . متر از ارگ شاھی فاصله داشت، برسانيم٢٠٠حدود 

در جريان تصميم گيری با آن که نمايندگان تمام نھاد ھا خود صالحيت داشتند تا تصميم بگيرند مگر نمايندگان خلق و 

گفته، ھرزمانی که  ترک، بار بار اتاق را به بھانۀ مشوره با رفقای شان" داکتر نجيب"و " داکتر زرغون"پرچم يعنی 

وقتی امروز با فھم . ًبرمی گشتند مجددا به مخالفت پرداخته از خطرات احتمالی روياروئی با پوليس يادآوری می نمودند

حزب می دو ن آ نظر می اندازم، نتيجه می گيرم که ١٠۶٣کنونی خود از قضايا به آن روز و جريانات داخل اتاق 

 دولت تصميم دارد تا جلو تظاھرات را گرفته، بر پوھنتون ھجوم بياورند؛ مگر به دو دليل حرفی در زمينه دانستند که

نخست اين که اگر اطالع شان را با ديگران در ميان می گذاشتند، از طرف تمام محصالن و ھزاران تن از . نمی زدند

 سينا و دارالمعلمين که خود را عزا دار می شاگردان معارف به خصوص ليسه ھای غازی، نادريه و حبيبيه، ابن

دانستند، طرد می شدند و علت دوم آن بود که با ابراز مخالفت با بيرون شدن، مسؤوليت را متوجه آنھائی بسازند که 

شعلۀ در آن موفق شده در نھايت تمام مسؤوليت را بر دوش که کاری . بيشتر از ديگران خواستار رفتن به شھر بودند

  .ی بار نمودندقريشی و موسو ،جاويد

 با فيصلۀ ھمگانی بيرون شديم و به ھزاران محصل و شاگر مکتب تصميم رفتن به ١٠۶٣در ھرصورت وقتی از اتاق 

شھر را اعالم نموديم چنان غريو و فرياد شادمانی شاگردان معارف و محصالن بلند شد تو گوئی به ده ھا جت جنگنده با 

طبق فيصله اعضای کميته در يک صف  در قطار اول از مقابل .  می نمايندشکستن ديوار صوتی از باالی سر ما پرواز

پوسته خانۀ پوھنتون حرکت نموده، با گرفتن سرک دارالمعلمين با گذشتن از مقابل پوھنځی ھای طب و ساينس در مقابل 

رائی نموده بود، که  متر دور تر از ما، پوليس قسمی صف آ٣٠ الی ٢٠ در حدود نجاآدر . قبر سيد جمال الدين رسيديم

 بودند، جلو، عساکر امنيه با صفوف بسيار فشرده و روفعمقطعه ھای منتظرۀ نمبر يک و دو که به کاله سفيد ھا 

  . با اسپ ھای مست و سرکش شان در عقب ھمهمرا ژاندمتراکم در عقب آنھا و در آخر ھمه قوای سوار

 از ھزاران پسر و تشکلمده برای درگيری و صف ديگر وقتی اين دوصف که يکی مسلح با سالح سرد و گرم و آما

دختر جوان و نوجوان که فقط قلم و کتابی در دستان شان داشتند مقابل ھم قرار گرفتند، پوليس با کبر و نخوت فرعونی 

ه  گونه را در صفوف اولی شان به نمايش گذاشتند، با تحکم فرمان داد که ھمه پراگندملهحضمن آن که تحرکات شبيه 

!!  رشادتانکه می خواست بيشتر از ديگر" گل نبی خان"مور پوليس أوقتی فرياد ھای شان نتيجه ای نداد، سرم. شود

  :  به تنھائی جلو آمده، با ھمان تحکم گفت-ً بعدا معلوم شد که دليلش چه بود-نشان دھد

ما به " اشت، در جواب گفتقريشی که مسؤوليت سخنگوئی جمع را د" مظاھره اجازه نيست. بروين به درسھايتان"

 یگل نبی وقت." پايمال کندرا به کسی ھم اجازه نمی دھيم تا حق ما . مظاھره حق ماست. اساس قانون مظاھره می کنيم

" به گفت مه که نمی کنين، دوسه نفر نمايندۀ تان بيايد و با قومندان صاحب گپ بزند: " چنين پاسخ قاطعی را شنيد، گفت

ًکامال تازه جلو چشم ما وجود داشت، مگر برای اين که راه حلی " ذبيح عصمتی"نی شدن گرامی ياد با آن که تجربۀ زندا

از درون صفوف پوليس " گل نبی"بايد پيدا می شد، قريشی خطر دستگيری را قبول نموده، با دو تن ديگر ھمراه با 

و داماد شاه " سردار عبدالولی"و " وازیحکيم کت"گذشته، در ختم سرک، خود را در مقابل قومندان ژاندارم و پوليس 

که کاله را به دست چپ گرفته و بر يک چوکی نشسته بود، با اشاره به " سردارولی. "مواجه ديدقومندان قوای مرکز 

گل نبی گفته بود به وی نيز گفت و اضافه نمود که به  وقتی قريشی ھمان جمالتی را که . کتوازی فھماند که پرسان کند
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تابعيت نموده دوستان ما را که جنازه را حمل می نمودند رھا کرده و قاتلين اصيل ھمه موظف ھستيم تا از قانون اساسی 

  :قھرمان را به پنجۀ قانون بسپارند،  سردارولی از جايش برخاسته، با نوعی خشم و تھديد گفت

رس ھايشان بيش به ھمه بگو که بروند باالی د برو. قانون اساسی به ما اجازه داده که نگذاريم کسی امنيت را اخالل کند"

  "از اين از حوصله مندی پوليس سوء استفاده نکنند

قريشی که متوجه شد مباحثه فايده ندارد و طرف مقابل ختم . اين را گفت و رويش را برگردانده به سمت چوکی رفت

و بحث را اعالم نموده، از ھمان راھی که آمده بود، برگشته جريان را به اعضای کميته که از طرف صد محصل 

محصالن و شاگردان که اين برخورد مقامات امنيتی به خصوص داماد شاه را که از . شاگرد ديگر حلقه شده بودند، گفت

به نامش داشت، به ھمه اھانت آميز ١٣۴۴نظر جنبش روشنفکری جرم سرکوب و قتل چند نفر را در سوم عقرب 

تند، تا مواضع مظاھره چيان را از طريق بلندگو به ًدانسته، جمعا بر ادامۀ مظاھره پافشاری نموده از قريشی خواس

  .پوليس اعالم بدارد

قريشی به اساس وظيفه و انجام درخواست مظاھره چيان، تازه سخنرانی اش را آغاز نموده بود، که از جانب پوليس 

رآنجا تمام حاکميت پرچمی ھا ھم که از اول نمی خواستند مظاھره به شھر کشيده شود و د. باران پرتاب سنگ آغاز يافت

يشه که در چنين مواقعی اولين من جمله وکالی پارلمان از طرف سخنرانان به چھار ميخ کشيده شوند، خالف ھم

ھائی بودند که فرار می کردند، نخست چند سنگ به طرف پوليس پرتاب نموده، بعد از آن که جنگ را داغ و اوضاع نفر

  .فرار نمودند" علی آباد"شت سر شان را نگاه نمايند، تا عقب کوه را از کنترول خارج نمودند، بدون آن که پ

جنگ خونينی که بين پوليس مسلح و آماده به جنگ و محصالن دختر و پسر صورت گرفت، به اساس کثرت تعداد افراد 

ف به صد ھا محصل و شاگرد معار. در ھر دو طرف، می توان گفت کمتر سنگی بود که بر سری اصابت ننموده باشد

زخمی شده، پوليس که به اساس موجوديت سردارولی و کتوازی پشتش را به کوه می ديد، با قساوتی غير قابل وصف نه 

، لت و کوب نمود، بلکه بر حريم پوھنتون نيز نکشت آنھا را يافت به قصد  کهتنھا به جان محصالن افتاد و در ھر جائی

ی صنوف، تعدادی از استادانی را که نسبت به ھجوم پوليس تجاوز نموده، ضمن تخريب برخی از اموال و چوکی ھا

  . نمودندمضروب به شدت زيناعتراض نموده بودند، 

وسعت و پراگندگی مظاھره و تمام دشت پھناور پوھنتون به ميدان جنگ . جريان درگيری، به ھيچ وجه يک سان نبود

الن و شاگردان مضروب شده مجبور به فرار می تبديل شدن، فضائی را به وجود آورده بود که اگر در يک قسمت محص

. ند از طرف شاگردان معارف با سنگ مضروب می شدجای داشتگرديدند، در قسمت ديگری اين پوليس بود که تا 

شاگردانی که در آنجا . نای ميدان ھای فوتبال پوھنتون اتفاق افتادھطوالنی ترين درگيری در سمت غرب پوھنتون و در پ

ره اش در ليسۀ غازی حمايت می شد، ود ً، تقريبا ھمه به دور موسوی که از طرف چند تن از دوستان ھمجمع شده بودند

 و اکثريت شاگردان ليسۀ رحمان بابا، با ... اسماعيل خزاعی- زخمی شد- ، سيد جان مانند انجنير معروف، جليل قندھاری

دوير ميتنگ و آغاز به سخنرانی، تی ضمن زد و خورد و جنگ و گريز خود را به چوک ده بوری رسانيده، موسو

خبرش را به ليليه که تمام اعضای کميته، زده و زخمی در ھمانجا جمع شده بودند، اطالع داده از ھمه خواست تا به وی 

  .پيوسته، يا جانب شھر حرکت نمايند و يا اين که در چوک ده بوری و کوته سنگی، ميتنگ خود را دوام دھند
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