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  استاد اکبر قريشی
  ٢٠١٨فبروری  ١۵

  افغانستان -دركابل) خورشيدی ١٣٤٨( سالتظاھرات  جريان

  يافت ادامه روز ۵٧ تظاھرات،  شد كشته اصيل

  !گرديد بسته پوھنتون و
٢  

  
  

 صبح آغاز يافت برای آنھائی که به ليليه پناه بردند، يا ۴۵ و ٩ دقيقه و ٣٠ و ٩تھاجم وحشيانۀ پوليس که بين ساعت 

 قبل از ظھر خاتمه ٣٠ و ١١ًخود زخمی بودند و يا زخمی ھا را پرستاری، پانسمان و کمک می نمودند تقريبا ساعت 

 نفره  نيز در ميان شان بود، موسوی با جم ٩دند و اکثر اعضای کميتۀ پيدا کرد، خالف آنھائی که در ليليه جمع شده بو

بوری ادامه   بعد از ظھر ميتينگ شان را در چوک ده٢غفيری از شاگردان مکاتب و بچه ھای کوته سنگی، الی ساعت 

 يک تن از چون از وضعيت زده و زخمی اکثر محصالن و فرار بزدالنۀ خلق و پرچم اطالع نداشت دوبار توسط. دادند

  .محصالن پيام فرستاد، که بايد ھمه در آنجا جمع شويم

تينگ ده بوری می رسيد، تا حد زيادی ناراحت کننده بود، يکی يبرای ديگران ھم شنيدن اخبار ضد و نقيضی که از م

ری احوال احوال می آورد که شاگردان و محصالن خشمگين چند موتر ترافيک را چپه نموده، يکی را آتش زده اند، ديگ

 به کمک مردم مأموريت پوليس کوته سنگی را خلع سالح کرده اند، تعدادی از محصالنی ی ھامی آورد که مظاھره چ

موتر ھائی که آتش شعله ھای که در منازل باالئی ليليه اتاق داشتند، نفس سوخته پائين آمده به کميته احوال می دادند، که 

 ديگری احوال می آورد که پوليس بعد از ختم سرکوب کامل پوھنتون تصميم دارد، ًآتش زده شده اند، کامال ھويدا است،

در چوک ده بوری رفته آنعده از مظاھره چيان را که در آنجا برای خود پادشاھی می کنند، با تمام قدرت و بی رحمانه 
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يل عکاسی و مخابره اش ورد که مظاھره چيان ده بوری يک جاسوس را با وساآسرکوب نمايند، آن ديگری احوال می 

  .دستگير نموده، تا جان داشته لت و کوبش نموده اند، از اين نوع احواالت ده ھا مورد ديگر

اعضای کميته و محصالن جمع شده در ليليه که از يک جانب نمی توانستند يعنی توانمندی آن را نداشتند تا خود را به ده 

 و رفقای شان احساس مسؤوليت می نمودند، بيشتر بر قريشی که بوری برسانند و از جانب ديگر در قبال دوستان

ه خواسته، او و ديگران را از يفشار می آوردند، تا دوستش را به ليلبود روابطش با موسوی نزديکتر از ديگران 

 سرانجام بعد از رد و بدل شدن سه پيک و تقاضای جدی قريشی، موسوی طبق نقشه. ضربات احتمالی پوليس نجات دھد

 پيروزی  غروره آمده، در حقيقت بدون روياروئی جوانان به زعم خودشان سرشار ازياز سرک ده بوری به استقامت ليل

  .نيم بعد از ظھر، تظاھرات آن روز خاتمه يافت و دن شان حدود ساعت دوبر پوليس را به ليليۀ پوھنتون آورده، با آم

  :ستبه نظر من وقايع آن روز از چند جھت قابل يادآوري

 ھرچند در ظاھر جنبش روشنفکری در تطبيق برنامه اش که رفتن به شھر و تماس مستقيم با مردم بود، از نظر -١

دولت و تعداد زيادی از مظاھره چيان شکست خورده بود، زيرا نتوانسته بودند صفوف فشردۀ ماشين سرکوب دولت را 

 جھات ديگر، اين دولت بود که سخت شکست خورده و به شھر برسانند، مگر در بسياری ازرا شکستانده، خودشان 

  .سلطنت قادر نشد تا آخرين روز عمرش آن شکست ھا را جبران نمايد

ً ھدف دولت از سرکوب محصالن و ممانعت ار رفتن شان به شھر، کامال روش بود، دولت می خواست با چنين -٢

عم از مأموران و مردمی ا جنبش روشنفکری سياستی محصالن پوھنتون و شاگردان معارف را از بخش ھای ديگر

دولتی، استادان معارف و پوھنتون و ساير اقشار چيز فھم جامعه که در کل جنبش وسيع روشنفکری آن زمان را می 

جدا ساخته تجريد نمايد، در حالی که تجاوز ددمنشانۀ پوليس شاھی بر فرزندان معارف، گذشته از و مردم عادی ساخت 

، * باشندگان واليات را عليه دولت باعث گرديد،فرت تمام باشندگان کابل و حتا با انتقال خبر به والياتآن که کينه و ن

علتی شد مزيد بر علل ديگر که استادان پوھنتون کابل و به تعقيب آنھا استادان بلکه ھمان حمله بر ساحت پوھنتون، 

تھای آن ھا را با افزودن خواستھای جديدی چون تربيۀ معلم و معارف نيز به صفوف مظاھره چيان پيوسته، خواس

استعفای وزير معارف، محاکمۀ آنھائی که دستور حمله بر پوھنتون را صادر نموده اند، معذرت خواھی دولت از 

  .تظاھرات محصالن را در ابعاد ديگری نيز گسترش دھند... معارف افغانستان و جبران خسارۀ وارده و 

درواقع لت و . ز، درک ضرورت ايجاد عاجل اتحاديۀ استادان، نزد اکثر استادان آگاه بود نتيجۀ مثبت ديگر آن رو-٣

ا آن زمان درک ننموده بودند، که با قھر دولت در غياب نيروئی که مردم تکوب کاله سفيد ھا به آن عده از استادانی که 

  .پيش بردرا وان با تکيه بر آن امر مبارزه که می تاست بدان وسيله قھرشان را اعمال نمايند، فقط تشکل و سازماندھی 

زدو خورد محصالن با دستان .  نتيجۀ ديگر از بين رفتن اتوريتۀ پوليس ظاھر شاھی به خصوص کاله سفيد ھا بود-۴

موسوم بود، به عالوۀ آن که کينه و نفرت عليه پوليس را بشدت افزايش " غند ضربه"خالی عليه قوۀ قھريۀ دولت که به 

ی را که تعدادی از محصالن و شاگردان از حضور آنھا داشتند، چنان از بين برد که وقتی چند روز بعد در داد، ترس

جريان راھپيمائی باز ھم برخورد بين پوليس با شاگردان ليسه ھای غازی و حبيبيه در قسمت پل آرتل و شفاخانۀ ابن 

نه راه نجات را انداختن دند که به ده ھا پوليس يگاکوب نموسينا صورت گرفت، شاگردان معارف، پوليس را چنان لت و 

  .به دريای کابل دانسته بدان وسيله از لت و کوب فرار می نمودند

 ۀھماھنگی و ھمکاری و صميميتی بود که بين محصالن در مجموع و آن عده از استادان فاکولت از ھمه ارزشمندتر، -۵

چه در صورتی که اين کار صورت نمی . وی نمودندا پانسمان و تد راطب و ستاژير ھا که در ليليه آمدند و زخمی ھا
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گرفت و زخمی ھا به شفاخانه انتقال داده می شد اين خطر وجود داشت که در آنجا ھمان لحظه و يا بعد تر به وسيلۀ 

  .پوليس دستگير و به زندان بيفتند

 عصر ادامه داشته، از پوھنتون آغاز و ۵الی صبح  ١٠ از ساعت هاز آن تاريخ به بعد تظاھرات بدون انقطاع ھمه روز

شدت از طرف شاگردان معارف پاسخ  بير از يک تالش ديگر که نوشتمغدولت به . در پارک زرنگار خاتمه می يافت

گرفت، ديگر تالش نکرد تا از قوۀ قھريه و کاله سفيد ھايش عليه تظاھرات استفاده نمايد، به گفتۀ مردم دولت زور خود 

م را سنجيده جھت جلوگيری از پيوستن بيشتر مردم، کوشش کرد تا محيالنه تحمل نموده، از طريق رسانه ھا و زور مرد

  به تخريب تظاھرات و تحريک احساسات خانواده ھا بپردازد

قبل از اين که به . يکی از نقاط اوج ديگر در ايامی که تظاھرات وجود داشت، مسألۀ اعتصاب غذا در پوھنتون بود

، الزم است اندکی به بحث ھای قبل از  بپردازمعتصاب و کارھائی مقدماتی که ھمان زمان صورت گرفتجريان ا

  .اعتصاب غذا نيز اشارۀ نمايم

وقتی ايدۀ اعتصاب غذا از طرف قريشی مطرح شد، اين ايده در کميته بسيار زود پذيرفته شد، مگر مشکلی که بروز 

 می وزيرا در يک طرف قريشی که از جانب موسوی حمايت می شد . نمود اختالف در قسمت مکان اعتصاب بود 

 و سمت ديگر بقيه اعضای ، قرار داشتنگار برگزار گرددزرخواستند اعتصاب غذا در مرکز شھر يعنی در پارک 

از آنجائی که ھيچ يک از طرفين حاضر نشد . کميته بود که می خواستند، اعتصاب غذا در داخل پوھنتون برگزار شود

استدالل طرف ديگر گردن نھد، سر انجام بعد از رأی گيری  فيصله شد که اعتصاب غذا در داخل پوھنتون صورت به 

ی را به عھده گرفته بود، اين بار باز ھم به قريشی وظيفه داده شد، تا با ئ طبق روال کار که قريشی نقش سخنگو.گيرد

  .ا با وی مطرح نمايدرياست پوھنتون تماس گرفته، مسايل مورد نظر و ضرورتھا ر

ً نزد رئيس پوھنتون که آن زمان ديگر خود را کامال - عاشق هللا و موسوی-به اساس فيصلۀ کميته قريشی با دو تن ديگر

در سطح وسيعتر معرفی می نمود،  با حرکت محصالن ھمنوا ساخته و خود و پوھنتون را بخشی از جنبش روشنفکری

ی خواھند يک شب در پوھنتون اعتصاب غذا نمايند، مطرح ساخته از وی رفته تصميم کميتۀ تظاھرات را که م

  :به چند نکته خود رسيدگی نمايددرخواست نمود تا به حيث رئيس پوھنتون 

  . جھت جلوگيری از برخورد ھای احتمالی،  از ورود پوليس در محوطۀ پوھنتون جلوگيری نمايد-١

  .از گذاشتن يکی دو دھليز امکان دسترسی به دستشوئی را فراھم نمايد در محل اعتصاب برقھا را روشن گذاشته، با ب-٢

 پوليس بر حريم مبود و بعد ھا وقتی خواستھای استادان عليه تجاوز و تھاج"  فضل ربی پژواک" پوھنتون که سرئي

بت داده، فقط اسخ مث پپوھنتون پذيرفته نشد از مقامش استعفاء داد، با ابراز صميميت بيش از حد، به اين تقاضا ھا

خواستار اين گرديد که ھمان شب اگر تأمين امنيت تمام پوھنتون برای محصالن مشکل است، حد اقل ساحاتی را که 

  .امری که از جانب کميته پذيرفته شد.  باز است خود محصالن تأمين نمايندشبرقھای آنجا روشن و دھليز ھاي

 می توانستند آموزنده باشند، مگر برخورد رذيالنۀ خلق و در شب اعتصاب ھرچند بحث ھائی زيادی صورت گرفت که

 بين خلقی ھا، و معاشقۀ دختران و پسران یت ھمجنس بازاپرچم عليه يک ديگر شان به خصوص افتضاحات و اتھام

 و اعتصاب غذا در پوھنتون نھيچ کسی به فکر تحصديگر پرچمی با يک ديگر، چنان ھمه را تکان داد که بعد از آن 

  .دنيفتا

 دولت سخت تالش می نمود تا بدون آن در اين جريان.  روز ادامه يافت۵٧ھمان طوری که نوشتم تظاھرات در مجموع 

در روز ھای آخر . که زياد سروصدا نمايد سخنرانان و اعضای کميته را يکايک گلچين نموده راھی زندان نمايد

د و می خواستند وی را به حيث مسؤول اصلی جنگ تظاھرات که تالشھای دولت برای دستگيری قريشی زياد شده بو
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پوليس ھم جھت احتراز از .  و به بند کشند، قريشی ھيچ گاھی به خانه نرفته و به تنھائی حرکت نمی کردیشناسائ

درگيری در جمع بااليش حمله نمی کرد، مگر شرايط آنقدر دشوار شد که قريشی به مشوره و دستور آنھائی که چند 

که آن زمان يک تن از رھبران جريان " شاھپور قريشی"به خصوص زنده ياد  بيشتر پاره نموده بودند، پيراھن از وی

  .به ناگزير مخفی شد،  "شعلۀ جاويد"

می گذاريم را اين که بر قريشی در زندگانی مخفی چه گذشت، و آنھائی که زندانی شدند چه مشکالتی را متحمل شدند، 

آنھائی که غرور شرکت صادقانه و جانبازانه در امر مبارزه به :  بايد اضافه نمايممگر يک نکته را. به زمان ديگر

 .خاطر مردم را يک بار احساس نموده باشند، بسيار کم اتفاق می افتد تا به امر مبارزه پشت کنند

 

قدر شديد بود نفرت و انزجار عليه دولت و عمال آن به علت تجاوز بر حريم مقدس پوھنتون و فرزندان معارف، آن -*

قريشی يک تن از شھدای بزرگی که به اتھام عضويت در پدر زنده ياد شاھپورکاکايم که در شکردره، وقتی پدر خودم و 

جھت  از شکردره بود،  ھمکه او" لودين"يعنی ، در يک فاتحه متوجه می شوند که وزير داخلۀ دولت اعدام شد" ساما"

ما با از اين بعد ً از فاتحه اخراج نموده، مستقيما به وی می گويند که ، وی را دست گرفته استآمدهدر عزاداری اشتراک 

   قريشی-نداريم" مرده و زنده"عمال ظاھرخان مناسبات 


