هم
زند ین اپییز سوگ

داکتر نجیب هللا بحق یکی از حماسه افرینان میهن ما در راه صلح و نجات کشور از تحجر عقب
گرایی ٬جنگ وجهاد بود بعنوان یک شاهد شامل درهییت کارگذاران سیاسی و نظامی محیط کاری
اوشان بایستی بگویم  ٬که جاودان یاد داکتر نجیب هللا دارای سجایا و ویژه گیهای ارزنده بود  ٬او
در اولویت بندی چالش های کشور که در انبرهه فرا راه مردم افغانستان قرار داشت از سرامد
روزگار و برازند ای بی بدیل بود.

روان شاد داکتر با قاطعیت بارها بیان میکرد که شاه کلید حل قضیه کشور تامین صلح است از
همین به طرح و تطبیق سیاست مصالحه ملی بمیدان امد وجانش را در همین راه از دست داد  .اگر
چند تبهکار جهادی و ملیشه ای در تبانی و خیانت تنی چند از نظامیان دولتی که با حراج و فاداریها
و اخذ «چند بسته اسعار و منازل رهایشی در مسکو و تاشکند و وعده شرکت درحکومت
اسالمی » برنامه صلح سازمان ملل متحد که یگانه راه نجات کشور از جنگ و جهاد بود و از
سیاست مصالحه ملی مشتق گردیده بود یک شب قبل از تطبیق بیک کودتای خزنده و تخریب مواجه
نمیگردید و حال ملت ما نیم ملیون انسان قربانی و لشکری بیشتر ازان مجروح و معیوب و
ملیونها مهاجر و اواره نمیداشت و قوتهای مسلح پاسدار شرف و ازادی که از پوتانسیل ویژه در
تقابل با هر نوع تجاوز و تخطی را دارا بود و ثروتهای هنگفت کشور بدست تبهکاران جهادی در
سال  ۱۳۷۱به تاراج نمی رفت و از باطالق جهاد که هم اکنون با توحش و خونباری و زایش هیوال
های جدید ما نند رشد لشکر شهادت طلب ها و داعش  ٬استمرار دارد در سال  ۱۳۷۱نجات
حاصل گشته بود  .کثرت نظریات مبین انست که ممکن نیست پروژه قتل داکتر نجیباهلل یک
شبه حین ورد طالب ها بکابل و فرار حکومت اسالمی ربانی و مسعود و سیاف سرو سامان یافته
باشد  ٬این عمل وحشیانه و مزورانه بعنوان یک جنایت تاریخی ابعاد گونه گونی را
بخود اختصاص داده است  .حکومت مجاهدین به هدایت ای اس ای پاکستان که ریس ان
جــــنرال بابر مشـــاور ارشد حکومت اسالمی اقای ربانی و مســــعود بود مدت چهار
سـال داکتر نجیباهلل را علی الرغم تقا ضاهای سر منشی ملل متحد تحت بازداشت نگه داشته و حتی
سفر او را جهت تداوی بخارج اجازه نداده بودند  ٬با این حال بنابر گواهی ها و شهود عینی ٬
حکومت اسالمی آنوقته و ای اس ای مسبب و مهندس اصلی قتل و گروه امارت اسالمی و پا دو
های خون اشام ان در حکم جوخه اعدام مرتکب این جنایت شناخته می شوند  .افسانه های ساخته و
پر داخته شده در باره نجات او که گویا گروهای فراری جمعیت اسالمی و شورای نظار و اتحاد
اسالمی سیاف می خواستند قبل از فرار شان از کابل که تا ان لحظه وی او را در توقیف نگهداشته

بودند با خود فراری دهند  ٬به با ور همراهان محبوسش سازماندهی نوعی توطیه بخاطرترور شان
تلقی شده است.
صاحب این قلم بعنوان یک شاهد عینی وکارگذار نظامی و سیاسی در دستگاه سیاسی تحت
رهبری مرحوم داکتر نجیب هللا در انبرهه که شاهد حوادث بسیاری  ٬سر شار از ناگفته ها بوده
ام  ٬نیــــاز به تذکر میــــدانم که ســجایا و ویژه گی های شخصی ســـیاسی و کاریــــز ما
ـــ دوکتور نجیب هللا ارزنده و برازند بود  ٬در رهبری دولت و قوتهای مسلح که شعبه ما مجری
ان بود قاطع و جسور بود  ٬او هرگز کرسی و قدرت دولتی را دستمایه جمع اوری اموال و ثروت
های کثیف نکرد  ٬زندگی خاشعانه و درویشانه داشت اهل تظاهر ریا و سو استفاده نبود از همین
رو هیچ ملکییتی بنام او ویا خانواده اش در کابل یا خارج ثبت نگردیده است  .در مقام یک
انساندوست و و طن دوست اتشین خدمتگذار مردم تا اخر عمر باقی ماند  ٬شعبه ی ما که در
سازماندهی کارزار سیاسی و نظامی دفاع از جالل اباد که صاحب این قلم از جرح ان تا کنون
معذبم فعالیت و مواظبت داشت ٬

با صرحت برای تاریخ بازگو میکنم  ٬که تجاوز

گسترده بحریم کشور ما از سوی ای اس ای و القاعده و پادو ها ی جهادی ان در ماه حوت سال
 ۱۳۶۸به رهبری درایت و قاطعیت شخص داکتر نجیب که لحظه به لحظه عملیات نظامی را تا
دقایق پیروزی رهبری کرد  ٬د فع و طرد گردید  .در واقع دفاع از جالل اباد  ٬شکست ای اس
اس والقاعده و جهادی های وطنی درجنگ جالل اباد به رشادت منسوبان قوتهای مسلح و با نام
شکوهمند او پیوند جاودانی و افتخار انگیزی را حاصل میدارد

.

طی حدود دو نیم دهه دوره

حاکمیت های گروهای جهادی و طالبی علی الرغم کارزار تبلیغات منفی گسترده ی عقب
گرایان گوناگون و بویژه از سوی شماری محدود از افراد نظامی و سیاسی دولتی که در ماه ثور
 ۱۳۷۱با پیوستن به قافله جهاد  ٬به نسل های دموکراتیک و روند صلح و مردم مرتکب
خیانت گردیده و حاکمیت را که بخاط صلح نفش می کشید از عقب به خنجرو توطیه بستند  ٬با
انهم جاذبه شخصیت و محبوبیت داکتر نجیب هللا شبه فرشته خاموش روح و روان توده های

مردم را تسخیر میکند و هر قدر از او و فاجعه قربان گردیدنش اش دور می شویم  ٬چون صخره
ی محتشم و شکوهمندی قد می افرازد و مقیاس محبوبیتش که در واقع مشروعیت و محبوبیت ان
نظام و مقطع تاریخی و افتخار رهروانش است افزایش می یابد .
دراین یاد مان نوزدهمین سوگ قتل او الزم می افتد تا قصه ازعشق و دلبستگی ایشان به مردم
و طنش بیاوریم تا به بازتاب اندیشه هایش در باره فرایند صلح و اسایش مردم روشنای بخشیده
باشیم  .باری در یکی از مالقاتهایش در حضور شماری از اعضای ارشد سیاسی در انبرهه
که این داستان واقعی را دوست دانشمند فقیر محمد ودان در اثرش دشنه های سرخ و این
جانب انرا در کتاب جنگ های کابل اورده ام گفته بود.
«.این کرسی ها و چوکی ها مارا قانع نمی سازد می خواهم جوالی مندوی باشم و تحملش را
نیز دارم و یک بوری سنگین را بر دوش بکشم و عرق ها از سر و رویم جاری باشد واما بیبینم
که مردمم در کوچه و بازار در فضای صلح و رفاه در گردش اند غم و اندوهی ندارند  ٬می خندند
و شاد مانند انوقت است که من نیز خود را راضی و قانع محسوب میکنم »
روح ان تهمتن زنده یاد که چون وخشوری گفته هایش یکی پی دیگری در باره سرنوشت کشور
بحقیقت پیوست جاودانه شاد و و راهش پر رهرو باد .
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