
  شهادت قهرماني و نجيب از جنايت و خيانت تا مقام

در طول تاريخ افغانستان ، مخصوصĤ در چند دهه آخير به يك موضوع نهادينه شده در  بازسازي شخصيت

به پيش برده انگيزه هاي سياسي ، قومي ، نژادي و يا هم مذهبي  ما مبدل گرديده و روي تاريخ و فرهنگ كشور

 ،و يا هم در اثر تحول زماني اشخاص و حلقاتبا انگيزه هاي مختلف ، توسط گفتيم كاري كه . مي شود

برجسته ساخته شده ، و خوبي هاي بر نقاط ناقص و ضعيف اش ترميم كاري ، ت هاي يشخصيتي و يا شخص

 البته بازسازي شخصيت در همه طبقات انساني كه از حيات فزيكي در .شده و تحت پوشش قرار گرفته است

رداشت مي شود ب "توبه"به  كه از ان در قاموس و فرهنگ اسالمي ، ش است امكان ، برخوردار باشنداين دنيا 

ري كا، امروز حيات فزيكي ندارد كه ولي بازسازي شخصيت انساني . اظهار تنها استغفراهللا انهم توبه واقعي نه

چيزي كه در يك . مي بينيم كه اين كار در بين جامعه انساني ما به ساده گي صورت مي گيرد. است مشكلي

  . جامعه سالم انساني ارزش ستيزي تلقي مي گردد ولي در يك جامعه بيمار ارزش گرايي برداشت مي شود

كلمات ارزشي   نبر چسب زد ، در كشور مايا به زعمي ارزش گرايي از مصداق هاي روشن ارزش ستيزي  يكي

 رئيس جمهور دوران كمونيستي، داكتر نجيب شخصيت و امثال ان براي ، وطن پرست قهرمان  مانند شهيد ،

بايد خود را نيازمند بدانيم كه يك مطالعه و بررسي البته در خصوص بازسازي شخصيتي داكتر نجيب ما . است

از مطالعه و بررسي ، فكر كنيم كه به بازسازي بعد و . داشته باشيم از زنده گي سياسي اشهم باشد مختصر ولو 

. نياز دارد يا نه و اگر نياز دارد ، باز چه تاثير خوبي و چه تاثير بدي بر سرنوشت مردم و جامعه خواهد داشت

بر اساس بايد هم انرا به بررسي بگيريم و قضاوت ما بدون تعصب البته به شرط اينكه بي طرفانه و محققانه 

تاريخ خود ، به سرنوشت خود ، به نسل هاي آينده خود خدمتي به ان وقت مي شود كه . فلسفه نسبيت نباشد

كنيم ، تاريخ خود را بازسازي كنيم ، ارزش هاي خود را نجات دهيم ، نه شخصيت هاي خود را ، خوب را از 

  .يمبد تميز دهيم ، حق و باطل را تشخيص داده بر محور حق گام بگزار

نجيب را از داكتر  چهرهم و يزنده گي سياسي نجيب را به بررسي و مطالعه مي گير گوشه مختصر از درين مقاله

در مورد نجيب اينقبعد به موضوع اينكه چطور داكتر م و يبيرون مي كنزنده گي سياسي اش البالي تاريخ 



وطن و ، يك فرزند بسيار صادق تا سرحد يك قهرمان ، يك شهيد بسيار پاك  تحسين و تقدير نسل جديد

 .پرست قرار گرفت ، مي پردازيم

به عضويت حزب دموكراتيك خلق افغانستان پيوست و توانست  1965به قول اكثريت ، در سال  نجيبداكتر 

در اين زمان داكتر نجيب فعاليت . ترقي نمايد ميته مركزيحد عضو كطي كرده تا سر را در حزبمدارج عالي 

فعاليت مي كرد كه  يالبته داكتر نجيب به حزب. از خود تبارز دادپوهنتون كابل داخل بخصوص در  هاي زيادي

حزب بوده  همين ،به نظر اكثريت تحليل گران ، عامل اساسي به وجود آوردن بحران و فاجعه در افغانستان

 ، انتوسط دو كودتا  به چالش كشاندند و باالخرهرا  "دهه دموكراسي"حزبي كه دموكراسي نيم بند  . است

براي دموكراسي قبل از كودتا ، شعارهاي كه اين حزب 1357با كودتاي هفت ثور . ساختند خفهرا دموكراسي 

نه . سنگين ، دموكراسي را در افغانستان دفن نمودند بسيار خشونت، بر عكسش را عمل كردند ، با  ندمي زد

در چنين حزبي شخصيت . اسالمي و ملي را زير پاگذاشتند كه ساير ارزش هاي تنها دموكراسي را از بين بردند

،  رژيم خلق و پرچم و به قدرت رسيدن اين حزببا كودتاي . سياسي داكتر نجيب تكوين يافت و رشد نمود

ناح پرچم ، و غلبه جناح خلق ، مقامات جناح پرچم به تنش ها و اختالفات درون حزبي بين جناح خلق و ج

، به عنوان سفير  ر نجيب هم مانند ساير مقامات جناح پرچمداكت. قرر گرديدندسفارت خانه اي خارج م

اولين خيانتي كه از طرف شخص نجيب به عنوان يك مقام دولتي سر زد ، . افغانستان در تهران مقرر گرديد

، نه داشتدولت ، بيت المال و مردم تعلق  پولي كه به. ان بوداختالس و يا سرقت پول سفارت افغانستان در تهر

داكتر نجيب بعد از اينكه از سفارت تهران بر كنار شد و به دعوت حزب و حكومت بنا بر  .مال شخصي نجيب

گفته مي شود داكتر . محاسبات حزبي ، به كابل دعوت شد ، با پول و سرمايه دولتي به طرف مسكو فرار نمود

هنگاميكه در كابل به قدرت رسيدند . ربودند هزار دالر را 265 مبلغ نجيب مبلغ سه لك دالر و نور احمد نور

1.حساب اين پول ها را ندادند
 

امدن قواي شوروي به  ز اينكه از سفارت ايران خلع شد و به طرف مسكو گريخت، تانجيب بعد اداكتر 

با روابط . وارد كابل گرديد قواي اشغالگر شوروي، در معيت ببرك كارمل  با همراه او .در انجا بود افغانستان ،

تنگاتنگي كه با دستگاه استخباراتي اتحاد شوروي سابق يعني كي جي بي بر قرار كرده بود ، در حكومت دست 

رياستي كه به عنوان مخوف ترين دستگاه . يا خاد تعيين گرديد دولتي نده گي كارمل به عنوان رئيس امنيتنشا



كه كشتن ، اعدام ، حبس ، شكنجه ، فشار ، تهديد ، اذيت و ازار  ، دستگاهي رژيم كمونستي شناخته مي شد

خاد : ، به قول ظاهر طنينخانواده ها كه مخالف رژيم و يا وفادار به رژيم نبودند، از ادرس ان متوجه مردم بود 

داكتر نجيب رهبر آينده حزب و دولت و به كمك كي جي بي به سازمان پرقدرتي مبدل شد،  يحت رهبركه ت

در دستگاه مخوف . 2رم عمده سركوب در شهرها و نيروي مهمي در مبارزه عليه مقاومت به شمار مي رفتاه

قرار داده و به سلول هاي زندان شكنجه و عذاب مورد هزاران جوان مسلمان و مجاهد را خاد ، داكتر نجيب 

قواي اشغالگر شوروي به ضد و روشنفكر را تحت عنوان ضد انقالب و ضد رژيم و  ، هزاران مجاهد سپرد

داكتر  خالصهو  .به انواع مختلف تحت فشار و تهديد قرار داده بودرا فاميل ها و خانواده ها . اعدام برابر ساخت

داكتر . مبدل گرديده بوددر بين مردم افغانستان استخباراتي خاد اش به يك نماد خوف و هراس نجيب و دستگاه 

است به همچون اعمال مبادرت ورزيد تا اينكه بتواند هم مشاورين نجيب در دوران تصدي اش به اين ري

نجيب  .به نمايش بگذاردرا شوروي را خشنود بسازد و تعهد و وفادريش را ثابت كند و هم خست طبع اش 

از غانستان انقدر در اين اداره امنيتي از خود سفاكي و بي رحمي نشان داد كه حتي سرمشاور نظامي روسي در اف

سرگذشت خود كه از  "در افغانستان چه ميگذشت "اين سر مشاور نظامي شوروي در كتاب اش . فر بودان متن

قواي باالي در مورد حمله كه مجاهدين بر شهر هرات از جمله در مدتي كه در افغانستان بود بيان كرده ، 

چنين مي ،  اده بوداهدين و مردم به اسارت افتتعداد زيادي از مج شوروي و دولت انجام داده بود و در اخر

دروازه باز شد من ... دان هوايي هرات افتاده بودمدر روي چوكي دراز موتر بنس نزديك خط رنوي مي ": گويد

خبر بسيار مهم .... ببخشيد. چراغ را روشن كردم و جنرال پيتروخالكه را ديدم كه بسيار احساساتي معلوم مي شد

اسيران؟ بلي صاحب ، . شروع كرده اند، اعدام كردن جريان داردنجيب و خاد در هرات ديوانگي را . بگو. است

داكتر طب نجيب اهللا بسيار مرد سنگ دل است ولي با وجود اين تصور  ممن خبر بود. بدون پرسان و محاكمه

اگر دشمن تسليم شود عفو مي : بود اق تبليغاتي ما كه در ان گفته شدههم نمي توانستم كه بعد از پخش اور

و به پيتروخالكه امر دادم كه خود را به  ........گردد، باز هم امر اعدام انها داده شود اين مطلق حيوانيت است

از زبان . هرات برسان و جلو نجيب را بگير با او برخورد جدي نماييد و تقاضا انجام رهنمودها، را از او بنماييد

   3"نجيب... امد كه همه اينها كه هستند چوچه سگ هستند مخصوصĤ اينمن بي اختيار بر 

  . خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل. اين نمونه سفاكي نجيب كه حتي جنرال شوروي را به ستوه اورده بود



 حال شما قضاوت كنيد كه گناه اين مسلمانان چه بود كه نجيب انها را بي باكانه مي كشت ، به خاطر اينكه از

   .؟حريم كشور ، تماميت ارضي و ارزش هاي ديني خود دفاع مي كردند و جنگ مي كردند

حال چقدر جنايات و ، نجيب در زمان تصدي رياست خاد بود داكتر خوب اين يك بخشي از جنايات جنگي 

احصائيه اش تا حال دقيق معلوم  ،انجام داده مسلك اش كشتاري در رياست خاد توسط ساديست هاي جاني هم

خواستند جوانان كشور ،  طبيق پاليسي شورويهارياست داكتر نجيب در راستاي ت دستگاه خاد تحتاين  .نيست

سازمان جوانان ، دفاع خودي و  بيندازند، افكار و اذهان جوانان را از طريق برنامه هاي چونرا به دام شيطان 

. جاسوسي تربيت كنندل و كودكان را از دوران كودكي مي خواستند به روش حتي اطفا .منحرف سازندامثال ان 

و ديگر موارد خالف كه شرح شان در اعدام ، شكنجه ، تهديد ، فشار   ، ها موارد بسيار زيادي از خشونت ، قتل

در ان   تيه اي از روش خاد و خاديسشاهد زند، اكثر هموطنان عزيز و ديگر اينكه   آثار نويسنده گان ثبت است

  .بودندزمان 

انتخاب خوب اينها اگر مظهر قهرماني است كه بايد به چنگيز خان حق اولويت بدهيم در 

  .لقب قهرماني

بزرگي را داشتند ، تلفاتي از طرفي به پيش ببرند و  يكار، وقتي نتوانستند از طريق جنگ و كشتار  شوروي ها

مانند شكست هاي كه از طرف مجاهدين در پنجشير و ديگر مناطق ديدند ، خسارات مالي كه  شكست هاي 

از . دادتغيير را اقتصاد شان را متضرر ساخته بود همه اين ها البته با تغيير رهبري در شوروي ، پاليسي شوروي 

ن پوشش آبرومندانه اي را ، سياستي كه به قول ظاهر طني شتي گرديدندمصالحه و آسياست متوسل به  اين لحاظ

بهترين گزينه براي شوروي ، براي پيش ببرد اين پاليسي . 4براي عقب نشيني نيروهاي شوروي فراهم مي كرد

ل گروموف مي جنرا. شده بود استعدادي فوقي در او مالحظهكه از كوره حوادث برامده بود و داكتر نجيب بود 

حزب دموكراتيك خلق افغانستان، به ياري و كمك بال فصل سمت دبير كل به با گزينش نجيب اهللا ":گويد

رويارويي هاي داخلي در كشور  ديد تدوين گرديد كه هدف ان زدايشمشاورين حزبي شوروي استراتژي ج

در از طرف شوروي ها داكتر نجيب يعني 5"شتي ملي شهرت دارداستراتژي در سراسر گيتي به نام آ اين. بود

برخالف ادعاي . تا پاليسي جديد شوروي ها را تطبيق كند جمهور انتخاب شدئيس به عنوان ر 1365سال 



بلكه اين سياست مشي  ،  سياست مشي مصالحه ملي را داكتر نجيب تعيين كرد ، نهگويا طرفدارانش كه 

  . تعقيب كردنجيب مصالحه ملي را 

ن به عنوا امه داشت و داكتر نجيباد اردمان قريه جات افغانستاندر اين زمان همچنان كشتار ، قتل عام ها ، بمب

مسؤل خودش را مبرا كند ، بلكه مستقيم و يا غير مستقيم ، اعمال خشونت بار  فرد اول مملكت نمي توانست از

خوب حال داكتر نجيب با طرح آشتي ملي كه برايش داده شده بود ، انرا اعالن نموده  .جنگ ها در افغانستان بود

به گفته تحليل گران داخلي و خارجي ، شوروي براي پاليسي كه  . ود را به اين پروسه دعوت كردمخالفين خ و

تا بتوانند شكست خود را  حفظ حيثيت و ابروي خود در سطح بين الملل براي رژيم داكتر نجيب ديكته نمود

ن پاليسي در بين پوشش بدهند و از طرف ديگر افكار مردم جهان را به خود معطوف بسازند و هم تحت همي

واضح گرديد كه اين مشي مصالحه ملي از يك اراده نيك بر . گروه هاي مجاهدين اختالفات را تشديد كنند

از يك نجيب  داكتر. كه توسط داكتر نجيب پيش برده ميشد نبود بلكه يك نيرنگ و فريب بزرگي بودخوردار 

و صلح  ندشتي ملي بپيوندخواست كه به پروسه آشمنان خود مي طرف مشي مصالحه ملي را اعالن نموده و از د

را در بين مخالفين خود يعني ان عده  يرا شعار خود قرار داده بود و از طرف ديگر سالح هاي مختلف النوع

توزيع مي مستقيم و غير مستقيم ارتباط با دولت نجيب گرفته بودند ،  ،انگيزه اي يقوماندانان مجاهدين كه رو

شايد معلوم باشد و شايد  براي مخالفين دولت اش توزيع مي كرد،وري اين سالح ها منظ اينكه روي چه. نمود

توزيع سالح . ولي يك چيز را تداعي مي كرد و ان مسله اي سياست فريب و نيرنگ در جهت صلح بود، هم نه 

پروسه صلح ر ان مجاهدين جهت اشتراك دقوماندان  به سالحتوزيع ؟ مگر چه معني را مي دادن در بين مجاهدي

چون اگر قوماندانان جهادي به پروسه صلح بپيوندند كه نيازي به توزيع سالح نيست بايد خلع ، يقينĤ نه  ؟بود

داخل شوند نه اينكه  ينيروي هاي منظم عسكرتحت سالح شوند و اگر مايل به كار هاي نظامي هستند بايد 

و اگر براي  .دش تهديد براي صلح و اشتي مي شدباقي بماند كه خو همچنان يك نيروي جداگانه در كنار دولت

پس در كل . شتي و صلحاين نفاق افگني است نه مصالحه ، آتشديد اختالفات احزاب جهادي بوده كه بازهم 

ن تصدي رياست جمهوري براي اين مشي مصالحه ملي يك فريب و اغواي بيش نبود كه داكتر نجيب در زما

  .گرباچف سردمدار شوروي انجام مي دادپيش برد سياست 



در زمان رياست جمهوريش ، با پيش برد مشي مصالحه ملي همچنان به جنگ و تخريب قريه جات نجيب داكتر

استفاده  ءاز هر گزينه براي شدت اين جنگ ها. ي داداز طريق قواي شوروي ، ارتش و مليشه هاي قومي ادامه م

اين مليشه هاي قومي كه مربوط يك قوم خاصي افغاني بود ، بسيج . خصوص از مليشه هاي قوميب، مي كرد 

طراح انها در مناطق ديگر قومي خود يك جنگ قومي تمام عيار تلقي مي گرديد ، گفته مي توانيم داكتر نجيب 

يك نوع جنگ جديد را با ايجاد گروه هاي مليشه قومي توانست . اصلي جنگ هاي قومي در افغانستان بود

با گروه هاي قومي را . و زمينه اختالف و نفاق در بين اقوام افغانستان براي هميشه به وجود آورد هدترويج بد

مي فرستاد كه از نظر قومي به  يتجهيزات و امكانات مالي و تسليحاتي براي سركوبي مخالفين خود به جبهات

به مناطق پشتون ، زبك بود يك قوم خاصي تعلق داشت مانند فرستادن گروه مليشه دوستم كه مربوط قوم ا

ن كار اساس يك و اي، داشتند نشين مانند قندهار و ديگر مناطق جنوب كه مخالفين تعلق بيشتر به قوم پشتون 

بلكه كشتن ،  ، ه و دگردوستي وجود نداشتعاطف انهم جنگي كه در ان رحم ،. جنگ قومي را پيش گذاشت

سياست جنگي خوب داكتر نجيب اهللا با اين . برنامه جنگ بودجزء از چور و چپاول و حتي تجاوز به ناموس 

مردم را و با اعالن مشي مصالحه ملي ، مي خواست  اش كه در درون يك جنگ ، جنگ ديگر را خلق مي كرد، 

حتي كشورهاي بين الملل را فريب دهد كه گويا او خواهان صلح و آشتي است، او دلسوز مردم ، كشور و ملت 

  .است

نجيب با اين همه جنايت ، خيانت ، فريب و خدعه چگونه به بنيم كه داكتر صاحب پس بايد ب

شهيد دادند،  حدي كه او را القابي چون قهرمان ، وطن پرست ويك چهره محبوب تا سر

  مبدل شد؟

انگشت گذاشتن روي اين سوال و پيدا كردن ان شايد مشكل باشد و يك معماي باشد و يا ارتباط به 

تصدي ، نجيب در زماني : چيزي را نمي توان ناديده گرفت اينكه ولي چند . شناختي مردم داشته باشدنروا

و ديگر بازي گران گرباچف كه رياست جمهوري را گرفت و سياست پروستريكاي گورباچف را پيش مي برد ، 

تا پاليسي شان را با درايت خاصي از طريق  هم دقيق شناخته بودند بهترين گزينه دانستندشوروي داكتر نجيب را 

، طبيق پاليسي مصالحه ملي در راستاي تواقعĤ ادمي مستعدي بود او ه نجيب  و داكتر .فريب و نيرنگ پيش ببرد



لفاظ خوبي بود  حت خوبي برخوردار بود و يكسخنانش از فصا ،و سخنراني هاي زيادي ايراد نمود  خطابه ها

در ضمن ايات قران را ، و بسيار صريح و روشن صحبت مي كرد ،  ب خود مي كردكه مخطاطبين اش را مجذو

همه سخنراني هايش ثبت . ارائه مي كردمي خواند ، تحليل هاي بسيار عالي از اوضاع سياسي و نظامي كشور 

وصĤ حال كه امكانات پخش ان توسط ارشيف گرديد و بعد از تحوالت در دسترس همه قرار گرفت مخص

وقتي كسانيكه شاهد زنده ان خطابه ها بودند و كساني كه از طريق وسايل . ي جديد خوبتر امكان داردكنالوجت

انرا شنيده و مي شنود كه چگونه به دشمنانش مطالب دلسوزانه بيان مي كرد ، چگونه تحليل  و تصويري صوتي

اگر به ... روم كابل به جوي خون مبدل مي شوداگر من از قدرت ب: نجيبي كه مي گفت. ين داشتاز مجاهد هاي

، ني مي كردين مواجه مي شود، و بسيار خوب از اوضاع بحراني افغانستان پيشبآشتي ملي نپيونديد كشور به بحرا

. ي بخصوص اي اس اي پاكستان مي دانستجعامل تداوم جنگ هاي مجاهدين را دستگاه استخبارات خار

  .واقعĤ سخنان بسيار شريني ايراد مي كرد امروز هم هر كسي كه انرا بشنود تحت تاثيرش قرار مي گيرد

حال اين مردم وقتي تحوالت دهه هفتاد را . ها و تحليل هايش بسيار خوب به واقعيت پيوست صحبتاين 

واقعĤ رهبران و قوماندان جهادي يك تعداد كابل راستي به جوي خون مبدل شد ،  ديدند، مشاهده كردند كه

بل را به راه براي منافع كشورهاي همسايه و يك تعداد شان براي قدرت طلبي و امتياز طلبي جنگ هاي كا

انداختند ، هزاران انسان مسلمان كشته شد ، هزاران انسان ديگر اواره در بدر شد ، اموال و داراي مردم به غارت 

برده شد، حتي به ناموس مردم تجاوز شد ، و تاسيسات دولتي و غير دولتي به سنگرهاي جنگ مبدل شد و ده 

مردم اينها را ديدند ، بخصوص مردم كابل ، ديگر ذهنيت ها وقتي . گرفتار مردم گرديدديگر ها بدبختي و آفت 

باورهاي مردم نسبت به داكتر نجيب در اثر تحوالت و جنگ هاي . او يك بار محبوب مردم گرديدتغيير كرد ، 

اسالم و جهاد مي زدند ،  از انهايكه داد :وقتي مردم ديدند. ، شكل ديگر گرفت هفتاد دهه، در خونين كابل 

 : مي ديدندوقتي كه مردم . ، امدند و اين فاجعه را خلق كردند تشكيل حكومت اسالمي گپ مي زدنداز انهايكه 

 هاي مانند براي حفظ قدرت و رسيدن به قدرت فاجعهآمدند انهايكه داد از اسالم ناب محمدي مي زدند ، 

دند مداد از واليت فقيه مي زدند ، آ انهايكه: مي ديدند. كابل را به وجود اوردندشهر افشار و ساير نقاط  منطقه 

ديدندو تا وقتي . رمد كه چگونه انرا ذكر كنديخ مي شكه ديگر تارو غارت را رهبري كردند  كشتارسناريوي و 

) پاك جهاد افغانستانشهداي  هاي از بركت خونالبته (تيكه داران جهاد  اين سربازان خدا و: امروز مي بينند



، در اختالس ، كشت و قاچاق مواد مخدر توسط اين ها صورت مي گيرد اي هنگفتي به دست اوردندسرمايه ه

كشور ، در فساد مالي حكومت ، در معامله گري هاي سياسي و ده ها مورد خالف ديگر اينها سهيم  يداراي

  .اين جا بايد داكتر نجيب محبوب دل ها باشد. هستند

حه سياه و تاريك نجيب به ديگر همه جنايات و خيانت هاي نجيب ناديده گرفته شود ، صف

  .صفحه روشن مبدل شود

خود نجيب و  ، مردم متوجه نبودند و نشدندكه عامل اصلي همه اين جنگ هاهم و اين را 

حزب دموكراتيك خلق بود كه كودتاي شان ، جنايات شان و خيانت هايش زمينه چنان 

راحتي تحليل مي  نجيب انرا با بسيار زيركي وآماده كرد و فضاي بحراني را در افغانستان 

به ان مي ماند كه يك معمار ،  ، مثل داكتر نجيب از تحليل هايش. و پيشبيني مي كرد كرد

سنگ كج و ديوار هاي كج آباد كرده و بعد از تكميل ان ، بيايد ي با گذاشتن پارا ساختماني 

تخريب بسيار زياد آسيب پذير است و ممكن در اثر يك زلزله خفيف و بگويد اين ساختمان 

   حال بيايد بگويد اين معمار به خاطر پيشبيني هايش قابل تقدير است يا قابل تقبيح؟. شود

را به يك چهره ملي و وطن پرست مبدل  داكتر نجيب ي كه چهره فريب كاري و خدعه بازيموضوع ديگر

مل تداوم جنگ عا. ابراز دشمني و خصومت اش با دستگاه استخباراتي پاكستان يعني اي اس اي استساخت ، 

بخصوص جنگ جالل  . دست دستگاه استخبارات پاكستان يعني اي اسي اي مي دانست ،را بر عليه دولت خود 

جالل اباد به تصرف شهر از طريق  تان مي خواستندفوج پاكسبا اشتراك اباد كه در ان مجاهدين و گفته مي شود 

و مجاهدين با  بر گشت خورد شبر عكس  هم قضيهكه ، سقوط بدهند را طرف كابل بيايند و حكومت نجيب 

 .و نجيب از اين جنگ نفع بزرگي را براي خود كمايي كرد، دند شكست خور ،همكاري عميق پاكستانداشتن 

از اين نقطه نظر . با حكومت خود مي دانست ،باراتي اناين جنگ را جنگ پاكستان و دستگاه اسخ داكتر نجيب

ديگر خارجي ان ، دستگاه اي اس اي معرفي شد، عامل تحريك كننده در جنگ هاي هاي دهه هفتاد هم ، وقتي 

بخصوص وقتي داكتر نجيب توسط طالبان از  به يك چهره ملي و وطن پرست مبدل شد،نجيب به نظر مردم 



شمني با پاكستان داينكه  كشيده شد و به قتل رسيد ، چنين وانمود شد كه نجيب به خاطربيرون دفتر ملل متحد 

نجيب به يك چهره محبوب مبدل  ان وقت داكتر .داشت از طريق طالبان توسط اي اس اي پاكستان به قتل رسيد

  .شد

اين داكتر . كسي متوجه نشد كه بحران حد اقل دو دهه شصت و هفتاد تنها استخبارات اي اس اي نبود اين را

وروي يعني كي جي بي ، اساس و بنياد بحران را در نجيب بود كه با وابستگي قوي به دستگاه استخبارات ش

اشغالگري شوروي با مديريت قوي كي جي  به نظر اكثريت تحليل گران داخلي و خارجي .افغانستان گذاشت

ن وقت كجا ا. اي اساسي كشور ما را تخريب ساخت بنياد هوطن ما را، سرنوشت ما را تباه ساخت ، بي بود كه 

  جا بود وطني پرستي نجيب؟ ، كجا بود غيرت نجيب؟بود غرور ملي نجيب؟ ، ك

انهايكه از ظلم و ستم ، فساد و كشتار سردمداران دهه  نيست، خوب روي صحبت ما به طرف مردم عادي كشور

، جان هاي عزيزان خود را از دست دادند و اموال و داراي  ند و آواره شدندگرديد مجبور به ترك كشور هفتاد

كه مظلوم ترجيح بدهند ، حتي بعضي مجاهدين  نسبت به ديگرانرا  حق دارند كه نجيب خود را از دست دادند

  .قسمĤ خود را متضرر يافتند نجيب را ترجيح مي دهند نسبت بعضي رهبران و قوماندانان جهاد

در قضاياي سياسي  ، مطالعه و تحقيقكه خود را صاحب انديشه و فكر مي دانند است كساني  صحبتم متوجه

اين ديگر جفاي است براي تاريخ كشور ، براي نسل آينده كشور ، براي . دارنددر تاريخ افغانستان و افغانستان 

  . نسل حاضر كشور كه بيايم بازسازي شخصيت براي داكتر نجيب و امثال ان نمايم

امد و تصدي رياست خاد را  كه توسط قواي اشغالگر شوروي به كابلرا در زمانداكتر نجيب شخصيت ديگر 

در زمان ، روشنفكر و مبارز پاك و وطن دوست را اعدام كرد و كشت  هاگرفت و هزاران جوان مسلمان ، صد

خيانت كرد كسي به ان نمي  رياست جمهوري اش هم سياست فريب و خدعه پيش گرفت باز هم جنايت و

از " به قول معروف، پاي شخصيت اش ريختند ه ها ارزش رادكارهاي نمادي اش بلكه فقط به نسبت  پردازد

ك وطن دوست ، يك يك قهرمان ، يرا امروز او  ي اششعارهاي ضد پاكستان از دريچه.  "كاه ، كو جور كردند

  .  ندفرزند صادق ساخت



ينده گان خود سنت هاي نامعقولي را براي آ. ت كه در سرنوشت مردم خود مي كنيماين واقعĤ خيانت عظيمي اس

از كار افتاد و  پاكستان و كشور پاكستان سنتي كه اگر كدام روزي دستگاه اي اس اي، به جا مي گذاريم 

بازهم نو كران و مهره هاي اي اس اي پاكستان ، انروز در افغانستان بازي كند تخريب كننده اي نتوانست نقش 

كي جي . يك سنت مبدل شده استاين به  چونكه. كرد كشور تبارز خواهند به عنوان قهرمانان عرصه سياست

ي مهم كي جي بي داكتر نجيب بود كه باعث جنگ ، كشتار ، اشغالگري در كشور گرديد و يكي از مهره هابي 

و جنايات عظيمي را انجام داد ، يك فاجعه اي را به وجود اورد انها  با حمايت مالي ، تسليحاتي و تخنيكي 

اينكه شوروي با دستگاه كي جي بي اش رو به ضعيف شدن و بعد از . را گذاشتند اساس تخريب افغانستان

اضمحالل شدن رفت ، مهره اي اش با چند حركت نمادين جهت حفظ سرخوردگي خود و بادارش انجام داد و 

تازه  . امروز توانست خودش تحويل سنت و عرف تاريخ افغانستان بسازد و لقب شهيد و قهرمان را از خود كند

در غير ان ، شهيد داكتر نجيب مسمي گردد  نجيب تقاضا نمود كه چهاراهي اريانا ، به نام چهاراهي بنياد داكتر

  .بي عدالتي نسبت به شخصيت هاي افغانستان تلقي مي گردد

  . عجيب تاريخي ، عجيب سنت هاي ، عجيب روشنگري هاي در اين كشور رواج پيدا مي كند
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