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خارطه یی از خارطات امند اگریک هرامن ملی
تاریش ةـع درس هایؽت از رفتاروکعدار آد نیا ن که در ةؽتع زىطگى از صود ارزش هاى ةليط ناىطگاروآنوزىطه
ةعاى آنوزش ىؽل هاى ةػطى ةذا گظاؿته اىط,صود رفته اىط ودر صاطعاة تاریش داویطان ناىطه اىط .وانا
درؼهت دیگع رفتاروکعدارآدم ىهاهاى که ةازعص وآز ةاغث وزـت ،درد ورىخ ،ديگ وناتم تتاهى وىاةودى
هؽتى نادى و نػيوى ةـع گعدیطه اىط .وتاریش ةـعةعاى درس غتعة از اغهال واقیػاىه آىها زکایه نیکيط و
ىؽل هاى ةػطى ةع اغهال ؿیطاىى آىها ىفعیو نیفعؼتيط.

درنیان دهػى از ةغرگ نعدان تاریش ةـع که هع ىؽل از آدم از اغهال ورفتار آىها ةه ىیکویى وافتضار یاد
نیيهایيط یکى هم زىطه یاد دوکتور ىذیب اهلل ؿهیط ،فعزىط ةعونيط وطو ،دلیعنعد ةانتاىت وةاغغة که ةا ایحار
صون ودان صود ةعاى دهاىیان جاةت ؼاصت که ؼعزنیو افغاىؽتان در نیان صود دلیع نعدان ؿذاع ،ةاههت،
پاک ىفػ ،وطيپعؼت ،نعدم دوؼت را پعوراىیطه اؼت  ،که ةیان پایهعدى آزاده گى غعور وؼعةليطى نلت
ىؽتوه افغان زنیو اغم از(هغاره ،ازةک ،تعکهو ،ةلوچ ،پـه ایى ،ایهاقى ،ىورؼتاىى ،تادک وپـتون)
نیتاؿيط.

گعچه دوکتور ىذیب اهلل ؿهیط دؽهاً در نیان نا ىیؽت ولى روزاً اوهیهؾ در ذهو هعفعد وطيپعؼت وةا
ازؽاس ؼعزنیو نا زىطه و داویطان اؼت .او ةا کارىانه هایؾ ةه اؼتوره وقهعنان افؽاىوى ةعاى صطها ىؽل
ةػط از صودنتطل گعدیطه وصاطعاة اش در ذهو هعیک نان گعانى نیتاؿط.

درنیان صطها صاطعه از ایو اةعنعد ةى ةطیل یکى را که چـم دیط صودم نیتاؿط ةعایتان زکایه نیيایم.

ؼال  ۰۵۳۱در تاالر اىؽتیتوة پولى تضيیک کاةل نسصلیو وهواصواهان دعیاىاة ؼیاؼى در زطود ةیـتع از
هغار تو دهع گعدیطه ةودىط .ادالس ةعاى اىتضاب ىهایيطه گان ةعاى اتسادیه نسصلیو دایع گعدیطه ةود .ریػ

نوقتى اتسادیه نسصلیو پوهيتون کاةل ،زىطه یاد دوکتور ىذیب اهلل نسصل پوهيسى طب پوهيتون کاةل ایو
ادالس را ریاؼت نیيهود.

درایو روز فضاى تاالر دطاً پعاز هیذان وىهود از صـوىت ،نضالفت ،ةى زعنتى و ىاؼغاگویى ةه آدرس
یکطیگع ةود .ىهایيطه گان صيوف که هع یک غضویت یکى از دعیاىاة ؼیاؼى آ ىوقت را داؿتيط در زیو ایعاد
ةیاىیه از داىب نضالفیو صود ةا طعح ؼواالة نغعضاىه وایذاد ؼعوصطاها نورد توهیو و تسقیع قعار نیگعفت.
انا زناىیکه دوکتور ىذیب اهلل در نقاةل نیکعوفون قعار نیگعفت اؿتعاک کيطه گان ادالس و زتا گعوپ
اوةاؿان پولیتضيیک دعاة نغازهت را ةه اوىطاؿتيط .و هيگانیکه او ؼضيعاىى نیيهود ههه گوش فعا
نیطادىط ،او ةانتاىت وتطةیع ادالس را رهتعى نیيهود.در دعیان اىتضاةاة اصتالفاة ودارو ديذال ةه زطى
رؼیط که ههه اى ؿعکت کييطه گان تاالر که از دعیاىاة نضتلف ؼیاؼى زضور داؿتيط ةعاى نقاةله تو ةه تو ةه
پا ایؽتادىط وهعیکى ةاصود وؼایل دارزه ةعاى لت وکوب داىب نضالف در دؼت داؿتيط ناىيط ( کارد ،پيذه
ةوکػ،زىذیع،دىطه چوب وغیعه ) ،زیعا ههه از قتل نیطاىؽتيط که ؿایط زادجه دطى ةوقوع ةپیوىط.نضالفیو
ديتؾ روؿيفکعى (ؼازناىهاى راؼت افعاطى وةيیادگعا ةه دؼتورارتذاع داصلى ونيطقه وظیفه داؿتيط تا ایو
ديتؾ را درههیيذا صفه ىهایيط .فضا آىقطر نتـيخ گعدیطه ةود که هع لسظه انکان زادجه فغیکى نهکو ةود
وههه زاض عیو در زالت هیذاىى و نيتظع ةه یک هطایت ةودىط ،درچيیو وضػیتى زىطه یاد دوکتور ىذیب اهلل
ةا ایعاد ؼضيعاىى زاضعیو را نتوده غواقب ىاؿى از صـوىت ىهوده واز نسصلیو تقاضا ىهود تا ةعاى وى
ةیؽت دقیقه الى ىیم ؼاغت وقت ةطهيط تا ةا نؽولیو زاضع دعیاىاة ؼیاؼى وىهایيطگان نسصلیو صستت
ىهایيط .زاضعیو ادالس نوافقت ىهودىط ودوکتور ىذیب اهلل ةا ىهایيطه گان آىها در ؼالون دیگعى نـغول
صستت گعدیطىط .نظاکعاة آىها  ۵۳دقیقه طول کـیط در ایو اجيا که صون در رگهاى نسصلیو دوان دردوش
ةود و آىها ههه نیطاىؽتيط که در ىتیذه زد و صورد  ،دها دوان کـته ؿطه و صط هاى دیگع زصهى و نػیوب
نیگعدیطىط،ةى صتعاىه نيتظع ىتیذه نظاکعه ةودىط و ةالصعه نظاکعه صاتهه یافت  ،دوکتور ىذیب اهلل در ىتیذه
صستت ونظاکعه راه زل نؽله را یافته وههه را قياغت داده وةیو ؿان نصالسه ىهوده ةود ،وى ههعاه ةا کاىطیط
ىهایيطه گان و رهتعان ؼیاؼى دعیاىاة ؼیاؼى وصيفى در زالى ةه تاالرزاضع گعدیطىط که دؼت هاى ؿان ةهم
گعه صورده وههطیگع را در آغوش گعفته ةودىط .ةا دیطن ایو وضػیت نسصلیو دوان ةه کف زدن هاى طوالىى و
نهتط ادانه داده یکطیگع را در آغوش گعفته ةوؼیطىط ونػظرة صواهى گعدىط.چيیو ةود که آرانؾ واطهیيان
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ةعقعار ؿط وپالن دؿهيان وطو ةع صاک یکؽان گعیط ودوکتور ىذیب اهلل فاتر صلر وةعادرى نیان نسصلیو
گعدیطه ةود او دان صط ها دوان افغان وههوطو صود را ةا وصف اصتالف ؼیاؼى که داؿتيط از نصیتت
وصـوىت وىاةودى ىذاة داده ةود.

روزؾ ؿاد وصاطعاة ناىطگاراش داویطان ةاد

دهـیط پایهعد
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