محترم نجیب هللا د اختر محمد زوی د
 ٥٢٣١کال د اسد د میاشتې په  ٥١نیټه د
کابل په «مراد خانیو» کې په یوی مسلمان
دینداری پښتنې کورنۍ کې زیریدلی دی او په
 ٥٢٢٥کال کی یی خپله لومړنۍ زده کړه د
کابل د ده افغانانو په ابتدایي ښوونځی کې
پیل او په  ٥٢٣٣کال یې د کابل د «حبیبیی »
لیس ی څخه په اعلی درجه بکوریا الس ته
راوړه.
په  ٥٢٣٣کال کې د کابل پوهنتون په
»«M.P.C.Bکورس کې شامل شو ،د دغه
کورس په بری سره تر بشپړیدو وروسته په
پوهنځی کې شامل شو.
په  ٥٢٣٣کال کې کله چی ال د »«M.P.C.B
د کورس محصل ؤو ،عملي سیاست ته یې
ودانگل .د همدغه کال په بهیر کې ؤ چې د

همدی کورس د دری سؤو څخه زیاتو زده
کوؤنکو هغه د حکومت سره د خبرو لپاره د
هغه کړکیچ په هکله چی د عقرب د میاشتې
د دریمې ورځې په پایله کې پیدا شوی ؤو ،د
کاندیدولونه وروسته وټاکه .په دغه وخت
کې نجیب هللا ال د هیڅ یوه سیاس ی بهیر غړی
نه وو .وروسته بیا هغه د  ٥٢٣٣کال د
جدي په میاشت کې د افغانستان د خلک د
دموکراتیک گوند غړیتوب تر السه کړ.
د خپل گوند په نمایندگئ یې په مظاهرو،
غونډو او میټنگونو کې فعاله ونډه اخیسته
او د دغه دوران د پښتو او دري ژبو یو
پیاوړی او سر ایستلی ویاند ؤ .په پښتو او
دري ژبو یې روانی خبری کولی او په انگلیس ی
او اردو ژبو هم پوهیده .د پوهنتون په ټول
تحصلي ژوند کې د داکتر نجیب هللا له نوم

سره ځوانان آشنا ؤ او مینه یی ورسره لرله.
له یو شمیر نورو محصلینو سره یې د
 ٥٢٣١کال په اوله نیمایي کې په سیاست کې
د فعالې برخې اخییستنې له امله څلور
میاشتې بندي شو ٥٢٣١ .کال د افغانستان
په تاریخ کې د مظاهرو او اعتصابونو د کال
په نوم شهرت لري.
یو ځل بیا محترم نجیب هللا له یو شمیر
نورو محصلینو سره د  ٥٢٣١کال د جدي
په میاشت کې له دی امله پوره  ١میاشتې
بندي شو چې د کابل د ښاریانو له خوا د
امریکا د جمهور رئیس ریچارد نکسن د
معاون سپیرو اگنیو په موټر چې د
افغانستان د حکومت میلمه ؤو د خوسا
هگیو گزارونه وشول او د هغه مخې ته د
امریکی بیرغ وسؤځول شو .
دوه ځله بندي کیدلو هغه د نورمال
تحصلي بهیر څخه درې کاله شاته
وغورځاوه.
په  ٥٢١٣کې د کابل پوهنتون د طب له
پوهنځي نه فارغ شو او ورپس ې یې د قرغی د
احتیاطو د ضابطانو په غنډ کې  ٦میاشتې
د عسکري خدمت سر ته رسولی دی.
د  ٥٢١٦کال د اسد په میاشت کې یې د
افغانستان د خلک د دموکراتیک گوند د
مرکزی کمیټی غړیتوب تر السه کړ او د کابل
ښار د ښاري گوندي کمیټی مشر وټاکل

شو.
په  ٥٢١٢کال کې یې واده کری او دری
لونی د هیلی ،اونۍ او مسکا په نومونو لري.
هغه د  ٥٢١١کال د ثور د میاشتې له بدلون
نه وروسته ،په داس ې حال کې چې د کابل
ښار د گوندي کمیټی منش ی ؤ ،د کابل
والیت دولتی کمیټی مسئولیت یې هم په
غاړه درلود .له رژیم سره د سیاس ی اختالف
په وجه د  ٥٢١١کال د سرطان په میاشت
کې په ایران کې د افغانستان د دموکراتیک
جمهوریت د لوی سفیر په حیث وگمارل شو
او وروسته بیا د همدغه کال د میزان د
میاشتې په نیمایي کې له رژیم سره د
سیاس ي اختالف د ژوروالي له امله د سفارت
له وظیفی څخه گوښه کړی شو .د همدې
اختالف له مخی اول (یوگوسالویی) بیا
(فرانس ې) او بیا بیرته (یوگوسالویی) ته والړ.
شهیدنجیب اله د  ٥٢١١کال د جدي د
میاشتې په  ٣٥مه نیټه بیرته خپل وطن ته
راستون شو او د دولتی خدمتونو د اطالعاتو
د رئیس په توگه وټاکل شو او د دی تر څنگ
یې د قبائیلي چارو د سمون د کمیسیون
مسئولیت هم په غاړه درلود.
د  ٥٢٦١کال د اسد په میاشت کې یې د
گوند د مرکزي کمیټی په یوه پراخه غونډه
کې د ا.خ .د .گ .د سیاس ی دفتر غړیتوب تر
السه کړ.

محترم ډاکتر نجیب هللا دخپل دوران یو سر په یو فکري خط بدله شوه  -دایدیولوژیکي
ایستلی ویاند او سیاست پوه ؤ  .دده په وینا چوکاټونو نه فاصله نیول او په عمل کې
دتیرو تپل شوو ایدیالوژیکي چوکاټونو
عام خلک ښه پو هیدل او په خلکو کی یی
پریښؤول ،په سوله ییز ډول د افغانستان
ژوره جاذبه لرله .محترم نجیب هللا دخپل
وطن او خلکو زړه ورسپاهی  ،مهربان  ،صابر دالنجی حل ،په جگړه کې دښکیلو خوا و تر
مینځ د دیا لوگ او خبرواترو الره پرانستل،
 ،استوار او دیو پیش بین او نوښت گر
شخصیت خاوند ؤ .هغه لکه په کوم ډول
دافغانستان څخه د شوروي دنظامیانو
دوتلو دپاره زمینه برابرول ،دسیاس ي
چه خلکو ته یی الرښؤونه کوله  ،دخلکو او
پلورالیزم پر بنسټ ددموکراس ۍ رواج او په
شرایطو څخه یی زده کړه هم کوله .
عمل کی پلی کول  -دغه نظریه دډاکتر
دهمدغی زده کړی په نتیجه کی ؤ چه هغه
نجیب هللا له خوا دگوند دسیاس ی دفتر په
د ٥٢٦٣کال په اوږدو کې دافغانستان
غونډوکې او همدا راز دشوروی دوخت
دبحران دحل دپاره دکورنی او بهرنی وضعی
دعینی کرکتنې او تجزیې نه وروسته ځان ته مقاماتوته په هر اړ خیزه ډول توضیح شوی
وه او همدا راز یې دشوروي دوخت مقاماتو
معینی طرحی او نظریه پیدا کړی وه  .دغه
ته په ښکاره ویلي ؤ چې دغه نوی سیاس ی
نظریه چې وروسته بیا په گوند او خلکوکې

دریځ به د اړینو بدلونونو سره غبرگ د
دواړو هیوادونو په گټه وي.
محترم نجیب هللا د ٥٢٦٣کال دحوت
دمیاشتی په پیل کې ددولتی خدمتونو له
اطال عاتی اداری نه گوښه کړی شو او د دی
سره دگوند دمرکزی کمیټی د دارالانشاء
دمنش ی په توگه او بیا د ٥٢٦١کال د ثور
دمیاشتی په  ٥٣مه نیټه دگوند په اتلسم
فوق العاده پلنوم کې دگوند دعمومی منش ی
په توگه وټاکل شو .
ددی نوی مشرتابه له ټاکلو سره سم
دگوند ی او دولتی سیاست لور بدل شو .
ډاکتر نجیب هللا وروسته له دی چی د گوند
عمومی منش ی وټاکل شو  ،دخلکو دغوښتنو
او دگوند په لیکو کی د سالم تفکر
دخاوندانو په پلوي او دهیواد دعینی
واقعیتونو پر بنسټ خپله طرحه چې په
حقیقت کې دشخړو د هوارؤلو نوی الره وه
او دژوری انسانی محتوی په لرلو سره ،له
جگړی نه دافغانانو دژغورولو او دتلپاتی
سولی ور په برخه کولو یواځنۍ الره وه،
د ٥٢٦١کال دجدی دمیاشتی په  ٥٢مه
نیټه په گوندی جلسه کې دیو ستراتیژیک
هدف په توگه وړاندی کړه ،چې په پای کی
دغونډی دگډونکو له خوا تصویب شوه ،او
دهمدغی ورځی دغرمی نه وروسته په یوی
درندی افغانی غونډه کې چه سر ایستلی

گوندی او غیر گوندی مشران په کې راټول
شوی ؤ ،دملی روغی جوړی دغه رغنده
نوښت گر سیاست د ډاکتر نجیب اله له
ً
خوا رسما اعالن شو .او په عمل کې د
 ٥٢٦١کال دجدی په  ٣١مه نیټه یو اړخیز
اوربند یې اعالن او د دغی انسانی مش ی پلی
کیدل یی پیل کړل .همدا ډول د نوی
سیاست څخه په پیروی دهمدغه کال د
دلوی دمیاشتی په لومړی نیټه دسیاس ی
بندیانو دآزادولو په هکله د ډاکتر نجیب هللا
له خوا دبښنی عمومی فرمان صادر شو،
چې دهغه په اساس په زر گونو بندیان
خوش ی کړی شول .دملی روغی جوړی
سیاست هغه وخت په الندنیو څلورو ستنو
والړؤ :
 ٥ـ له پوځی پلوه په ټول افغانستان کې
دسولی بسیا کیدل (یعنی دوسلی ټولول او
یوی قانونی افغانی مرجع ته ورسپارل) .
 ٣ـ په سیاس ی ډگر کی ائتالف  ،سیاس ی
پلورالیزم ،دموکراس ی او پراخ بنسټه حقوقی
اداره جوړول .
 ٢ـ له اقتصادی اجتماعی پلوه د اقتصاد
دټولو ډولونو همزمان ممکنه وده او پر
مختیا او دآزاد بازار د اقتصادی سیستم
غښتنوالی.
 ٣ـ دملی روغی جوړی په برنامه کی دری
مسئلی دړومبنی عملی اقدام په توگه په

گوته شوی وی
الف ـ یو شپږ میاشتنی یو اړخیز اوربند
ب ـ دوسله وال اپوزیسون په گډون «
دملی وحدت حکومت »تشکیل.
ً
ج ـ تقریبا دپنځه میلیونو په شا او خوا
کی دافغانی مهاجرینو له پاکستان او ایران
نه بیرته خپل هیواد ته ستنیدل.
ددی سیاست معنی داوه چې د افغانانوتر
منځ دوینی تویو لو او د ورور وژنی بهیر پای
ته ورسیږی ،خپل منځی مشکالت دتیریدنی
او گذشت په روحیه دافغانانو دخپل منځی
دیالوگ له الری دحل امکان پیدا کړی،
دقدرت له یو اړخیز انحصار نه ډډه وش ي او
یوه پراخ بنسټه ملی اداره جوړه ش ي او
داس ې فضا رامنځ ته ش ي چه تول افغانان
په خپله دآزادو ټولټاکنو له الری دخپل

برخلیک د ټاکلو وس پیدا کړی  .د ډاکتر
نجیب هللا د سیاست دپلي کولو په پایله کې
وؤ چې دنوی اساس ی قانون مسوده
د ٥٢٦٦کال دسر طان په میاشت کې خپره
شو او دمخالفینو په شمول دټولو خلکو
څخه غوښتنه وشوه چې په دغه مسوده کې
دتغییر او بدلون په هکله خپل رغنده
نظریات داساس ی قانون کمیسیون ته
ورواستوي.
څومیاشتی وروسته دنوی اساس ی قانون
په مسوده باندی دبحث ،تأ یید او تصویب
لپاره دټول افغانستان نه عنعنوی لویه
جرگه دکابل تاریخی ښارته راوبلل شوه ،پدی
ترتیب دنوی اساس ی قانون مسوده له یو لړ
تغییراتو او بدلونونونه وروسته دلویی جرگی
دبرخه والو له خوا دقوس دمیاشتی په

عملی شعارونوسره مخه ښه وکړه.
نهمه نیټه د رایو په اتفاق تصویب شوه .
همدا ډول دنوی اساس ی قانون د حکمونوله ٥٢١١کال دشهید نجیب هللا او دهغه دملی
مخی دلویی جرگی دبرخه والو له خوا ،ډاکتر روغی جوړی دسیاست دپلویانو لپاره
دسختو ازمایښتونوکال ؤ.
نجیب هللا د رایو په اتفاق دافغانستان
ډاکتر نجیب اله پراخ ،نوښتگر او هدفمن
دجمهور رئیس په توگه وټاکل شو .
دملی روغی جوړی دسیاست بله ستره بریا اقدامات تر سره کول ،په گوند کې یې
د ٥٢٦١کال دحمل دمیاشتی په  ٣٣مه نیټه دروغی جوړی تگ الره په نوی روحیی سره
سمبال کړه ،دملگرو ملتونو د دفتر تر
دژنیو دتړونونوالسلیک کؤل ؤ چې دهغو په
مستقیمی سر پرستی الندی او دهغوی په
بنسټ دپخوانی شوروی پوځونو ته بیرته
ضمانت دقدرت دویش اویا بی طرفه شوری
خپل هیواد ته دبشپړ ستنیدو لپاره الره
هواره شوه  .شهید نجیب هللا د دلوی
ته د لږدولو میکانیزم دخبرواترو مهمه
موضوع وه ،د دغو خبرواترو رغنده نتایج
دمیاشتی ٣١مه نیټه چې دافغانستان څخه
دروس ی پوځیانو دوتلو د ورځی سره مصادفه دملگرو ملتونو په پنځه فقره ییز پالن کې
وه دملی نجات ورځ اعالن کړه .شهیدنجیب انعکاس وموند .ټول تدبیرونه په چټکه
توگه سرته رسیدل اود ٥٢کلنی جگړۍ له
اله د ٥٢٦١کال دسرطان دمیاشتی په شپږ
ناورین نه ستړي افغانان دهمیشنی سولی
مه نیټه دگوند ددویمی کنگری په ترځ کې
دبری لورته سترگی په الره ؤ .
دگوند دعمومی منش ی په توگه یوځل بیا
ډاکتر نجیب هللا دملگرو ملتونو دجنرال
وټاکل شو  .په همدغه کنگره کې دگوند په
سکرټر پطروس غالی دغوښتنی په اساس
کړنالری اوگوندی ژوندکې ژور بدلونونه
اود هغه د ځانگړي استازي اومرستیال بنین
رامنځ ته شول.
سیوان دپنځه فقره ایز پالن له مخی ددولتی
گوند د کلیشه یی او دوچو ایدیولوژیکی
واک نه دگوښه کیدو او دقدرت دلیږدولو
شعار ونو څخه دوطن دخلکو دغوښتنو په
بنسټ ،دریښتنی دموکراس ی ،دجنگ جگړی دژمنی په هکله د  ٥٢١١کال دحوت
دعملی ختمیدو اوملی مصلحت دپلي کولو په دمیاشتی په  ٣١مه نیټه خپله تاریخی
اعالمیه صادره کړه ،پدی ترتیب دملی روغی
لور گذار وکړ .
ً
دگوند نوم د«وطن گوند »تصویب شو او جوړی په الرکې ټولی بهانی اوخنډونه عمال
دغه گوند نور دتل لپاره دبنیاد گری او غیر ایسته شول .شهید ډاکتر نجیب هللا دملی

او ډلو په مرسته په یو گډ پالن کې یو ځای
روغی جوړی دسیاست اود ملگرو ملتونو
دپنځه فقره ایز پالن دپوره عملی کیدو لپاره د  ٥٢١٥کال دحمل دمیاشتی په اخر ی
ورځوکې دشهید نجیب هللا اود ملگرو
پخپل ټول توان او پوره ریښتینوالی او
ملتونو دپنځه فقره ایز پالن په ضد یوه
وفاداری کار وکړ.
خاموشه کودتا تر سره کړه  .ډاکتر نجیب
څو دملی روغی جوړی الس ته راوړنی اوپه
هللا په مرگ تهدید شو او علل اجبار دملگرو
افغانستان کی دسولی دبهیر گړندي کیدل،
ملتونو د ځانگړي استازي په مرسته یې په
چې په نتیجه کې به په افغانستان کې
کابل کې دهغوی دفتر ته پناه یوړه ،او پوره
دانتخاباتو له الری یو پیاوړی ملی حکومت
څلورنیم کاله یې دملگرو ملتونو په مقر کی
رامنځ ته شوی وای ،گاونډیو هیوادونو هر
تیر کړل  .او بالخره د«» ٥٢١١کال دمیزان
یوه دخپلو مغرضانه اهدافو له زاویې څخه
دمیاشتی په پنځمه نیټه کابل ته دطالبانو
داس ی یو مرکزی پیاړی حکومت په
دلښکر و دننوتلو سره سم دوحشت او
افغانستان کې دخپلو گټو سره په ټکرکی
لیده .په همدغه لحاظ ؤ چې دملگرو ملتونو بربریت په السونو په ډیره وحشیانه ،غیر
دسولی دپنځه فقره ایز پالن د ناکامولو هڅی انسانی ،غیر اخالقی او غیر اسالمی طریقی
شهید کړی شو.
یې پیل کړی.
پدی ترتیب یې دافغانستان دحاکمیت په
دننه کې یو
شمیر پوځي
جنرالان او
دوطن گوند په
سیاس ی دفتر کې
معلوم الحاله
اخیستل شوی
افراد د
«مجاهدینو »
دقومندانانو د
یو شمیر وگړو

اعـالمیه
هیئت اجـرائیه تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن
کابل  ۳۲اگست ۳۱۰۳

اهدا به دکتورنجیب هللا شهید
برگ اندوه
گرد ماتم به شهر گسترده
باد آوای گریه می آرد
گل غمها هنوز میروید
و سپیدار بلند ٬
برگ اندوه به تنش میساید.
٭٭٭
شب چوغمبارهٴسنگین وسیاه
ُ
دامن وحشت خودکامه بگـسترد همه
جا
زهر آشوب  ٬به هرسو پاشید
شهر در کام سیاهی غلطید.
٭٭٭
«آسه مایی »چو یکی پیکر آغشته به
خون
شانه برخاک سیه مانده زبون
قله هایش همه از ناز وغرور افتاده
سینه صد پاره به شمشیر جنون.
٭٭٭
شهر زانفاس مسیحا  ٬خالی
باغ از رایحهٴسبز جدا
بی َر َمق سبزه وگل

سرو وسوسن زطراوت شده دور
و درختان عقیم  ٬بی َبرو سایه وبرگ
می خراشند همه جا ٬حنجرهٴزخمی
باغ
بغض اندوه ٬گلوگاه چمن ِمفشارد
و شباهنگ حزین ٬
لطف آن زمزمهٴ دلکش خود ُبرده
زیاد.
٭٭٭
شهر بی روح وروان
شهر بی پیکر وجان
با دل پاره وخونین وتن خسته و ریش
که به ُجز زوزهٴسوزندهٴباد
که به اعماق تنش میکوبد
همدمش نیست کس ی  ٬همدلش
نیست کس ی
کوچ کردند همه زینجا  ٬کوچ.....کوچ!
کوچ کردند همه نومیدوخموش ٬
کوله بار غم واندوه به دوش
پا پیاده  ٬دسته دسته  ٬کودکی
ترسیده در آغوش
نعش هابرجای مانده ٬اشک ها جاری

چهره ها آشفته از وحشت  ٬چشمها خشت وآوار همه  ٬روی هم انبار
خشت ها  ٬یادگاری از دیوار
خاموش
پشت بر شهر کرده آواره بسوی ناکجا شیشه ها  ٬یادگاری از دیدار
هـر طـرف پارچهٴ آیینـه یی
رفتند ؟!
نقش رخسار یاروخاطره یی
از بال یی درگریز  ٬سوی بال رفتند.
در و دروازه وکلکین همه جا ٬
شهرتنها ماند  ٬یکباره !...
خورد و پا شان ویاسیاه گشت و زغال
شهر تنها ماند ٬...بیچاره!
از رواق  ٬پایه وچوکات وکمان
شهر بی تو شد  ٬...شهر بی ما ماند
طاق و َسرطاق  ٬همه رفته به باد.
زیر پا شد شهرتنها  ٬زیرپای فتنه ها
٭٭٭
فتنه های تازه یی از کینه های دیرپا
« َتخت بامی » ٬که ِخلوتگه گرم همه
خود »بیگانه خوی نا
زیر پای «از ِ
بود:
سپاس
ِخلـوت گـرم  ٬کبـوتر های شـاد ؛
زیر پای آهنین ازخود وبیگانه ها.
خـلوت دوستان خوب وعـزیز ٬
٭٭٭
ِخـلوت گـرم شـا مهـای تمـوز
خانه ها ویران و دالانها  ٬ویرانتراز آن
ِخـلوت « ِپیتــو »زمستا نی ٬
سقف ها همه برخاک سیه افتاده
دگر آنجا  ٬...بجای خویش نبود .
سینه برشانهٴسنگینهٴتهداب زده
سنگ تهداب زجا جنبیده.
همایون ”مجید“
پایه ها با کمری بشکسته ٬
َ
خم شده دیده به ِمحراب بسته.
حفره هایی  ٬به جای روزنه ها
باز کرده ٬دهان چو َم َ
جمره ها

تا د سولې مشال بل کړ!
د جنګنونو په تور تم کې
په خوره بیدیا د غم کې
دناتار په پیچ و خم کې
چې هر کور پروت وو ماتم کې
تا د سولې مشال بل کړ!ـ
تا د سولې غږ کړ پورته
غږ دی خپور هم شو هر لور ته
زیرې ورسید هر کور ته
چې جنګ درومي کور د ګور ته
ش ي به پوخال افغانان!ـ
خو افسوس هس ې ونه شوه
هیله ستا ال پوره نه شوه
د جګړو بال مړه نه شوه
دا ملبه هیڅ سړه نه شوه
ال یې خیېژي سرې لوخړې
ستا یاران د نیمو الرو
ستا د الرې څو بې الرو
پیښ ې وکړی د غدارو
شول همالري د خونکارو

وطن ډوب شو بد مرغۍ کې
ته د جنګ درد ته دوا وې
ته استازې د سبا وې
له فکره ځوان اشنا وې
په تدبیر کې لوی بابا وی
ستا پرتم ته مو سالم دی
ستا پر الره به قدم ځي
هر قدم به دم په دم ځي
کله کوږ کله به خم ځي
خو هرو مرو به سم ځي
ځکه بله الره نشته
ایمل پیروز

فلیپ کاروین
نویسندهء کتاب
«سرنوشت غم
انګیز
درافغانستان »
درمورد نجیب هللا
چنین اظهار عقیده
مینماید:
"درنتیجه چند صحبت با نجیب هللا باید اعتراف کنم که از وطنپرستی او ملهم شدم طبعآ
اکثر اوقات دلچسپی های خود را متبارز میساخت اما صادقانه باید ګفت که او نمیخواست
افغانستان بدست متعصبین وبنیادګرایان بیافتد .او به مردم خود بسيار عالقه و محبت
داشت  ،او برايم گفت كه او حاضر است كه سر خود را قربان ملت خودكند ،اوبا چنان
هیجان ونیرومندی درمورد افغانستان حرف میزد که مشکل بود باور کرد که یګانه دلچسپی
او حفظ قدرت شخص ی اش باشد…بی نهایت مجذوب نجیب شدم ٬درباره او هر قسمی
بیاندیشیم باید بیان اتشین واستقالل سیاس ی اورا تحسین کرد.

ايدوارد شیواردنازی وزير خارجه شوروي سابق با مصاحبه تلویزیونی هنګامیکه رییس
جمهور ګرجستان بودند درمورد نجیب هللا ګفتند:
»من یازده بار با نجیب هللا مالقات داشته ام ٬هر بار با سوالهای زیاد با او مواجه شده ام
اما قبل از انکه من سوالهای خود را مطرح مینمودم وی در صحبت هایش همه را جواب
میداد ٬وی سیاستمدار بزرګ در منطقه کوچک بود».

خاطره یی از شهید داکتر صاحب نجیب اهلل:
هموطنان ،خواهران و برادران عزیز سالم !
من محمد علی مصباح از ملیت هزاره افغانستان هستم که دوره سربازی را در وقت داکتر
صاحب نجیب در گارد ریاست جمهوری گذرانده ام.
بسیار جای خوشوقتی است که دوستی این فیسبوک را برایم معرفی کرد من سواد و دانش
سیاس ی ندارم که بتوانم در باره داکتر صاحب عزیز و فراموش نشدنی کدام مطلب تحلیلی
که درخور شخصیت این قائد بزرگ باشد بنویسم ،اما یک خاطره فراموش نشدنی از
دوران سربازی برایتان مینویسم تا شما خود قضاوت کنید که این مرد بزرگ چه انسان بی
مانند و چه شخصیت ملی بود:
تعمیر ریاست جمهوری و دروازه ورودی آن توسط گارد محافظت میشد .در قسمت ورودی
بالک ،جایی که داکتر صاحب از موتر پیاده میشد و وارد تعمیر ریاست جمهوری میشد ،من

توظیف شده بودم .روز عاشورا بود ،وقتی داکتر صاحب از موتر پیاده شد و میخواست وارد
تعمیر گردد لحظه ای ایستاد و به من که در حال تعظیم تیار س ی بودم آرام س ی داد و گفت
اجازه است سوالی کنم – اخالق ،مردانگی ،آداب معاشرت و انسا نیت را ببینید یک رئیس
جمهور ،سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور از یک سرباز عادی میپرسد اجازه است سوال
کنم  -من که خودم را در چنین موقعیت غیر منتظره میدیدم گفتم امر کنید.
داکتر صاحب گفت :مگر خودت از برادران اهل تشییع نیستی؟
گفتم :هستم.
داکتر صاحب گفت :چرا امروز رخصت نگرفتی میدانی که امروز عاشورا است و شیعه های
ما امروز مراسم مذهبی به خاطر نواسه حضرت محمد ص دارند.
گفتم :میدانم رئیس صاحب اما امروز نوبت رخصتی ام نیست.
نگاهی عمیق به چشمانم نمود و رفتند .مدتی نگذشت که قوماندان ما با عجله آمد و گفت
علی تو به داکتر صاحب چی گفتی؟ جریان را گفتم دیدم به دستور داکتر صاحب برایم تکت
رخصت چهل و هشت ساعته آماده نموده و برایم داد.
آمدم خانه و ماجرا مرخص ی ام را برای مادر خدا بیامرزم تعریف کردم  -همین حاال که
اینرا مینویسم اشک از چشمانم سرازیر گشته است خدا شاهد است دروغ نمیگویم  -دیدم
مادرم سر به سجده گذاشته و داکتر صاحب را دعا میکند.
به این رهبر گرانقدر که هیچ نوع تعصب زبانی ،مذهبی ،قومی ،منطقوی و نژادی نداشت
هر قدر افتخار نماییم و از مقام وی تجلیل کنیم کم است.
این بهترین خاطره فراموش نشدنی دوران سربازی و تمام زندگی ام است که برایتان گفتم.
خداوند روح داکتر صاحب شهید ما را همیش شاد داشته باشد و به پیروان واقعی داکتر
صاحب این توانایی را بدهد که آنچه از داکتر صاحب آموخته اند همه را در مرحله اجرا
قرار بدهند و سیاست و اندیشه های داکتر صاحب را تعقیب نمایند.
روحت شاد قهرمان و رهبر عزیز مردم افغانستان.
محمد علی مصباح از سربازان گارد ریاست جمهوری
دوره ریاست جمهوری شهید داکتر صاحب نجیب هللا

نامه ی از یک دوست ایرانی در مورد دوکتور نجیب هللا
به یاد زنده یاد شهید دکتر نجیب هللا
با سالم ودرود به
شما دوستان و
رفقای عزیز افغان!
مانده نباشید! من
از رفقای توده ای
هستم که نزدیک
شش سال را در
افغانستان بودم.با
گذشت بیست سال از ان روزها همیشه وهمه جا گفته ام وباز هم
میگویم که ان شش سال با توجه به همه خطرات ومشکالتش بهترین
سالهای زندگی من بود!!!امروز بطور اتفاقی از طریق یکی از دوستان که
مطلبی را در مورد زنده یاد شهید دکتر نجیب در فیس بوک گذاشته بود
امیل شما را پیدا کردم ونتوانستم از کنار سالگرد این فاجعه دلخراش بی
تفاوت بگذرم!شاید یک قرن یا دوقرن بگذرد و افغانستان شخصیتی مانند
دکتر نجیب را بخود نبیند.افسوس وصد افسوس از آن مر د که وطن
پرستی غیور وانسانی واال بود .یادش گرامی باد.برای شما دوستان ارزوی
موفقیت وپیروزی در ادامه راه آن بزرگوار ارزو دارم.من ساکن شهر تاشکند
هستم و از دور ونزدیک حوادث وطن دوم خود افغانستان را پی گیری
میکنم .به امید انروز که هم در ایران وهم در افغانستان شاهد به بار
نشستن ارزوهای دیرینه خلق های خود باشیم.
با حترام رفیقانه سعید از تاشکند

هر افغان با وجدان و منصف با دیدن آثار
باستانی از تندیسهای بودا در بامیان گرفته
تا شهرهای زیر خاک رفته ای چون ” آی
خانم”“ ،طالتپه”“ ،تپه فلول” و شهر
“غلغله” که در عصر کوشانیها ،در نهایت
زیبایی و پر آوازه بوده و…نیز دیدن جای جای
افغانستان – که مملو آثار حک شده از
دورانهای دور بوده ،با خود قصه ها و
غصه های تاریخ را بیان می کند -،می توجه

می شود ،کشورش که امروزه در زمره عقب
مانده ترین کشورهای جهان هست روزگاری
بر قله بالندگی و تمدن قرار داشته است.
با کشف شهر زیر خاک فرو رفته ی دو هزار
و اندی ساله ی «آی خانم »در افغانستان،
یکی از حلقه های مهم مفقوده تاریخ بشر
پیدا شد .در اعماق کوهستانهای
افغانستان ،یکی از با ارزشترین گوهرهای
شناخته شده برای بشر ،یعنی طالی

حکومت باختری افغانستان پس از دو هزار
سال معما بودن ،با سعی و تالش باستان
شناسان کشف شد .قدمت این آثار تاریخی،
به دو هزار سال قبل یعنی پادشاهی باختر
برمیگردد که توسط اسکندر مقدونی در
سال  ۷۲۳پیش از میالد فتح شد .کشف
این آثار باستانی با خودش معماهای زیادی
را حل کرد و برای باستان شناسان نشان
داد که افغانستان با داشتان قدمت و
پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیار غنی ،می
تواند یکی از بهشت های باستان شناس ی
قرار گرفته و می تواند نگاه جهانیان را به
افغانستان عوض کند و سندی گویا هست
بر اینکه افغانستان را نباید فقط در این
چند دهه اخیر نگریست بلکه این کشور را
در قدمت تمدنی چند هزاره ساله اش باید
جستجو کرد و افغانها از بی مهری روزگار از
اسب عزت به زمین افتاده است نه از
اصالت تاریخی چند هزار ساله شان.
گزیده هایی از گنجینه باختر در کشورهای
جهان نمایش داه می شود.
گنجینه ای که موجودیت آن بیش از ۲۲
سال مبهم بود و هیچ کس نمی دانست که
باارزش ترین گنجینه جهان که در سال
۸۷۳۱میالدی توسط گروه باستان شناس ی
افغانستان -شوروی در طال تپه شبرغان
پیدا شد در کجاست.
در نخستین روزهای سال ۸۷۳۱میالدی

ویکتورسریانیدی ،باستان شناس
نامدارشوروی باالی همین تپه باالی شهر
شبرغان ایستاده بود.ناگهان اندیشه ای در
او پدید آمد وهمین فکر سبب شد که بزرگ
ترین گنجینه جهان پس از  ۲۲۲۲سال ابهام
پیدا شود .درجریان این  ۲۲۲۲سال بسیاری
از جهان گشایا و شاهان و حتی بسیاری
ازماجراجویان به دنبال این گنج در این
بخش جهان می گشتند.
اما هیچ کس نمی دانست که گنجینه بزرگ
باختر که میراث حاکمیت دوران یونان باختر
که پس از تصرفات اسکندر است در
کجاست.
بسیاری در بلخ به دنبال این گنجینه می
گشتند و بسیاری هم متیقن شده بودند که
وجود چنین گنجی افسانه ای بیش
نیست.ویکتورسریانیدی به این نتیجه رسید
که در کنار معبد۷۲۲۲ساله ای که در
کنارتپه طال قراردارد باید گورهای شاهان و
شاهزادگان قرارداشته باشد.
در اوایل زمستان سال ۸۷۳۱میالدی
افغانستان دریک حالت بحرانی قرار
داشت.پس از کودتای هفت ثور و سقوط
دولت محمد داوود خان در یک سال دو
رهبر حکومت کشته شدند.
در جای جای افغانستان گروه های چریکی
برای مقابله باحکومت به میان آمده بودند
و حکومت انقالبی از شوروی تقاضای

کمک کرده بود.یک روز قبل از آنکه ارتش
سرخ شوروی وارد افغانستان
شود،سریانیدی توانست با یافتن یک پارچه
طالتوانست به یافتن یکی از دو بزرگ ترین و
باارزش ترین گنجینه های طالی جهان
دست یابد.
در این روز سریانیدی با دیدن این پارچه
طالی ناب نخستین گور را پیدا کرد.در این
گور که یک تابوت سرباز که با پوست
حیوانات پوشیده شده بود قرارداشت و
برفراز ان یک بام موقتی ساخته شده بود.
در داخل تابوت یک شه بانوی پوشانی که
سرتاپا با طال مزین شده بود آرام گرفته
بود.گروه مشترک افغانستان -شوروی به
رهبری سریانیدی که ده سال رابه دنبال تپه
های آی خانوم به دنبال بقایای تمدن
پوشانی به کاوش مشغول بود باور نمی کرد
که به گنجینه باختر دست یافته است.
گورها یکی پس از دیگری پیدا می
شدند.گروه سریانیدی هفت گور را پیدا
کرد که در آنها  ۶شه بانوی  ۸۲تا  ۵۲سال و
یک شاهزاده پوشانی دفن بودند.گمان می
رفت که همه شاهزادگان در یک زمان مرده
باشند .آنان موقع رفتن به گورهایشان
تحفه های شگفت انگیز طالیی با خود
داشتند.نه یکی و دوتا بلکه  ۲۲هزار و ۶۸۱
پارچه طالی ناب را با خود به گورهایشان
برده بودند.

این آثار در شکلهای کوپیت ها یا خدایان
عشق ماهیان و جانوران افسانه ای به
گونه ای هنرمندانه طراحی و با سنگ های
قیمتی گوهرنشانی شده بودند.اجساد زنان
داخل این گورها طوری به نظر می آمدند،
که هنگام مرگ خیلی تزیین شده بودند.در
این قبرها صدها صفحه مختلف الشکل
طالیی که بر روی لباسهای زنان مذکور به
طورمحکم دوخته شده بودند به دست
آمدند.
اما این همه آثار هنری بی همتا از طالی ناب
چگونه پدید آمده بود؟
بر بنیاد یافته های تاریخ ،تمدن یونان
باختری پس ازفتح باختر توسط اسکندر
مقدونی در ۷۲۳پیش از میالد بنا نهاده شد و
رفته رفته این منطقه به یکی از مناطق
تمدن خیز آن زمان مبدل شد.
پس از ان صحرا نشینان جلگه های آسیای
میانه به طرف جنوب به حرکت
درآمدند.آنان در قلمرو یونان باختری قدرت
را به چنگ آوردند و شاهنشاهی بزرگ
کوشانیان را بنیاد نهادند.
با گذشت زمان این صحرا نشینان آسوده
حال شدند و با تاجرانی که از سوریه به
چین سفر می کردند،مالیات بستند و با
بازرگانانی که در جاده مشهور ابریشم می
گذشتند به تجارت پرداختند.
آنان از این راه طالی زیادی اندوختندو هنر

زرگری و کنده کاری طال را رواج دادند.به
این ترتیب بودکه آوازه گنجهای فراوان
باختر به سراسر جهان رسید.
اما این گنج در بدترین زمان ممکن کشف
شد.ویکتورسریانیدی در یک وضعیت
بحرانی قرار داشت.اوضاع امنیتی هر روز
بدتر می شد و انان باید با سرعت کار می
کردند.باستان شناسان هر روز به ثبت و
عکس برداری اثار می پرداختند و در پایان
کار آثار را در یک اتاقک الک و مهر شده که
در مراقبت جدی قرارداشت می گذاشتند.
اما هیوالی جنگ باستان شناسان را
نگذاشت که کارشان را تمام کنند آنان در
حالی که تازه گور هفتم را یافته بودند
مجبور شدند کاوشهایشان را نیمه کاره رها
کنند وآثار بدست آمده را برداشته به کابل
بروند.اما هیچ کس ندانست که در گور
هفتم چه بود!
پس از ترک باستان شناسان این گور
باسرعت تاراج شد وکاوشهای غیر فنی دیگر
این منطقه را به کلی ویران کرد و به این
ترتیب باستان شناسان موفق نشدند که با
کاوش و جستجوی بیشتر در گورهای پیدا
شده در مورد زندگی و باورهای سلسله
کوشانیان تحقیق کنند.
گنجینه طالی باختر به موزه کابل منتقل
شد و ثبت گردید.اگرچه سریانیدی اصرار
داشت تا پایان جنگ این گنجینه به

یونسکو سپرده شود و در یک کشور بیطرف
نگهداری شود اما این تقاضا پذیرفته نشدو
سریانیدی به اتحاد شوروی بازگشت.
در سال ۸۷۱۷میالدی ده سال از کشف
باارزش ترین گنجینه جهان می گذشت،اما
اوضاع افغانستان بدتر از هر زمان دیگر
بود.قشون سرخ افغانستان راترک کرده بود
و حکومت افغانستان دریک حالت متزلزل
قرار داشت.و هر آن ممکن بود که سقوط
کند.
پس گنجینه طالی باختر را باز هم خطر
بزرگی تهدید می کرد.اما یک فرد دور اندیش
که اوضاع مملکت را بیش از هر کس ی می
دانست به فکر نجات بزرگ ترین ثروت
کشورش و جهان افتاد« .او داکتر نجیب هللا
رییس جمهور وقت بود».
داکتر نجیب هللا در یک عملیات فوق سری
گنجینه طالی باختر را از موزیوم کابل به
خزانه بانک مرکزی برد که دروازه ای به
ارگ ریاست جمهوری دارد و امن ترین نقطه
در کشور است انتقال داد.
او هر پارچه از طال را در میان پنبه پیچید و
میا ن صندوقهایی کهنه گذاشتودر
گاوصندوق بانک مرکزی افغانستان و در یک
زیر زمین سه طبقه ای که یک شاهکار
معماری است قرارداد این زیر زمین با
پیچیده ترین تدابیر امنیتی توسط یک
شرکت املانی در زمان نادر خان ساخته

شده بود.و گاو صندوقی دارد که توسط
هفت قفل محافظت می شد.
وبرای بازکردن این گاو صندوق باید تمامی
هفت کلید موجود باشد تا قفل ها به
ترتیب باز شوند.اگر کلیدی بدون ترتیب به
داخل قفلها انداخته شود،کلید داخل قفل
گیر می کند و امکان باز شدن گاوصندوق از
بین می رود.
داکترنجیب شخصا صندوقها را مهرو الک
کردو هفت کلید گاوصندوق را به هفت تن
از معتمدان بانک ملی سپرد و از انها تعهد
گرفت که درب گاوصندوق راجز برای
رییس جمهور یا یک رهبر قانونی
افغانستان به روی هیچ کس دیگری
نگشایند.
پس از آن کم کم شایعه گم شدن
گنجینه باختر باال گرفت،شماری می
گفتند که روسها این گنجینه رابا خود
برده اند و شماری هم می گفتند که داکتر
نجیب آنها را به روسها فروخته است.و
این آوازه ها زمانی اوج گرفتند که
حکومت داکتر نجیب سقوط کرد اما او
درباره گنجینه باختر خاموش ی اختیار کرد.
با شدت گرفتن جنگ های تنظیمی در
کابل هیچ کس نمی دانست که برسر
گنجینه باختر چه آمده است.حتی
آوازهایی از فروش این آثار در بازارهای

جهانی پخش شدندو شماری می گفتند که
این طالها آب شده و برای خرید سالح
مصرف شده است.
این اوازه ها جهان را و بیشتر ویکتور
سریانیدی را ناراحت می کرد .با پیروزی
طالبان اوضاع از این هم بدتر
شد.درنخستین روزهای حاکمیت طالبان
داکترنجیب که نگهبان باارزش ترین گنجینه
جهان بود با برادرش به دست طالبان
کشته شد و در چهارراه اریانا به دار آویخته

شد.
گروه طالبان تمامی عکسها و مجسمه های
باستانی را نمادی از بت پرستی دانست و
تمامی تابلوها و مجسمه های هنری را که به
دستشان افتاد نابود کردند.
با فروپاشیدن تندیسهای بودا در بامیان
دیگر امیدی برای مخفی ماندن گنجینه
باختر وجود نداشت اما طالبان چندین بار
به سراغ زیر زمین بانک مرکزی
رفتندوکارمندان راتهدید کردندکه در گاو
صندوق راباز کنند اما از هفت نفری که
کلید را داشتند فقط یک نفر در بانک مانده
بود و همه هفت نفر به مناطق دیگر جهان
گریخته بودند.
تنها کلیدی که دست این کارمند بود چون
کلید اول نبود کلید بند ماندو کارمند بانک
مرکزی به جرم همکاری نکردن با طالبان
بیش از سه ماه را در زندان طالبان ماند.
طالبان چندین بار کوشش کردند که درب
گاو صندوق راباز کنندو حتی خواستند که
درب را منفجر سازند اما تمام کوشش های
طالبان برای انفجار درب این گاو صندوق بی
نتیجه ماند.
سرانجام در دوم می
سال۲۲۲۷میالدی،حامد کرزی رییس
جمهور افغانستان و اشرف غنی احمد زی،
وزیر مالیه وقت به خزانه بانک مرکزی

رفتند.
آنها تصور می کردند که پشت این درها به
ارزش نود میلیون دالر شمش های طال
خواهد بود و از اینکه به جز یک تن از هفت
تنی که کلیدها را داشتند در افغانستان
نبودند متخصص ی از شرکت سازنده
گاوصندوق از املان خواسته شده بود.وی هر
هفت قفل را باز کرد در این میان یک تن
بیشتر از همه قلبش می تپید و یکتور
سریانیدی با موهای سفید و با گذشت
بیست و شش سال بسیار مضطرب بود و
نمی دانست که چه چیزی خواهد دید.
اما در کنار«  ۷۲میلیون دالر شمش طال »
،صندوقهای فوالدی با مهرداکتر نجیب هللا
وجود داشتند.وقتی این صندوقها گشوده
می شوند سریانیدی با حیرت می بیند که
گنجینه باختر میان آنها محافظت شده
است.
در حالی که داکتر نجیب نگهبان اصلی این
گنج دیگر زنده نیست و به دست طالبان
کشته شده است.گنجی که با گنج توتانخ
آمون از فراعنه مصر مقایسه می شود و نه
کمتر از آن .این گنج اکنون به سراسر جهان
می گردد تا پیشینه غنی فرهنگ افغانستان
را به جهانیان بشناساند و نگاه جهانیان را
نسبت به افغانستان دگرگون سازد.
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ګوره ډبېدونکی لمر به تور ماښام ته څه وایې
داله زرو جوړ پاچا زنګي غالم ته څه وایې
ولې په مستۍ کې د اهلل حرم ته ننوت
سور مومن د دې جومات منکر امام ته څه وایې
زموږ شهید په جګو ستر ګو سرې پانسۍ ته وخندل
ګوره د تاریخ قاضي به دې فرجام ته څه وایې
وینو د نجیب د شپې په تورو څڼو وشیندل
عطر د منصور خدایه الدې مقام ته څه وایي
دا وینه به لمر شي او د شپې تیاره به ټوله کړي
بیا به تلونکې شپه چې د زلمي خرام ته څه وایي
تږی و و عاشق و و بې پروا یې په سر واړول
وپوښتۍ کو ترې دې خوني حمام ته څه وایي
نن یي له ډولۍ نه تکه توره ناوې کوزه شوه
اوس به دا دحورو زومان ټول اسالم ته څه وایې
بیایې د حرم مارغه ده ږیره لومه لومه کړه
ګوره د مکې صیادان دغه دام ته څه وایي
تور پنجاب یې راوست د کابل په زړه یې کښیناوو
اوس به دجومات حرامي دې انجام ته څه وایې
زمونږ له بد مرغۍ نه لمر قربان شو د تیارې په تیغ
اوس به سور الیق دغه غمجن ماښام ته څه وایي
سیلمان الیق – جرمنی
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