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 به یاد رهبر که جاویدان گردید!

 

 

 



 ه وخت کښی فرق وردک شی په ساقی او په امام کییغد -چی ژوندون دمرګ دویری دغالم په شان راغونډ شی

 «غنی خان»                                                                                                                                       

 

علمی هم های زمان وروزدرتاریخ برای بشرازارزش واعتباربسیاربرخوردارمیباشد. دربحث  پرابلم

زمان دربسیاری مواقع میتواند مهرتأیید ویا رد بریک فرضیه تاریخی، جغرافیایی ویا تجربی  مسله

گی اوداشته ه . اما درطول حیات بشروشکل گیری تاریخ این مفهوم پیوندی سخت با بشروزندگذاردب

ن رآمده اند اما درشماری ازمواقع اییودارد. گرچه دربسیاری مواقع آدمی وجامعه دراسارت زمان گ

  آدمیان هستند که زمان را میسازند وبه تاریخ تقدیم می دارند. 

 

 

 



انسان هایی که درلحظاتی بس حساس آنچنان تاریخ را میسازند که ازقبل برساختنش  

همان لحظه درتاریخ مستقبل گره درگره با نام ویاد برسازندگانش جاودان مانده وتکرارمی گردد. 

 

با نام ویاد بزرگان تاریخ می ماند روزهای والدت، وفات وحماسه  که ازجمله روزهاییگویی این سنت 

آفرینی آنان است. گویی آنچه آدمیان را واداشته تا به انحای مختلف با بزرگداشت ها یاد ونام وراه 

شمول حق  مردان بزرگ تاریخ را فراتراززمان ومکان جاری نمایند پای فشردن براصول جهان

لوژیکی بوده وهمگون یارازتعصبات، قومی، نژادی، مذهبی، گروهی وایدمیباشد. اصولی که فرات

 وهمسان با فطرت پاک بشری رخ نموده. 

 

براصول حق درگستره تاریخ ملت میسازند، راهی نوبنا می نهند وهمچنان  یرااشخاصی که با پا فش

،آنچه که دکتر شهید در زمان که فرد اول الگویی فرا قومی وفراگروهی درجهت نیل به حق میباشند

 گذشته ازین بحث. به هیمن منظور با راه وارمان گذشتهاش وداع نمود  ،کشور وتصمیم گیرنده بود 

مردی  اله  تر نجیبکشهید دااست. مان بزرگ تاریخ  اینسپتامبر مصادف است با روز شهادت 72

کسی از جوانمردیش ، کسی از  از هموطنانش از او به اشکال مختلف ست که دراین روزبسیاری 

 .اد میکنندسخنرانهای آنشینش وکسی از وطن دوستی اش  وجسارتش ی



 

داکتر نجبیب اله  شحصیت است که در تاریخ »    5به عقیده داکتر عبدالکریم بها ریس پیشین ریاست  

«  خاص ، بصیرت سیاسی وجسارات خاص برخوردار بودافغانستان بی مانند بوده  زیرا او از استعداد 

این یک دروغ محض است که میگویند داکتر نجیب فرار میکرد!  این حرف »  او عالوه نموده گفت که 

حقیقت ندارد ، داکتر نجیب بر اساس موافقه ملل متحد  وایجاد حکومت موقت باید برای یک مدت به 

 .« همیشه در اوج اعتماداتفاق می افتد خیانت» ت که پیلیون بنارت میگفان«.  هند میرفت...

 

کاملن درست است همین قیماق خوران  و نازدانگان همان رژیم بودند که داکتر نجیب اله را دست بسته 

وبعد  !جشن گرفتندبا ودکا ی  را  وبه دار آویختن او پردند سوحشی وای ای ای پاکستان  به طالبان

 «.مات شدیم  در کشت خود» میگفتند که 

 

به مجاهدین سپردند ودر هر کوچه خون جاری « دودسته» سخن کوتاه اینکه حکومت را  به قول مردم 

اگر ساحه » گردید. ) رجوع شود به فلمهای آن زمان در یوتوب(. سید جمال الدین افغان  به این بار بود 



ومردم نادان با همدیگر به مسابقه می ومیدان از مردم عاقل خالی بماند برای پر کردن آن جاهالن 

 «.پردازند

   

حتی اجازه دفن جسدش را در زادگاهش  در  ، برای دشمنان ملت وحشت انگیز بودنجیب اله کتر اد

ای برای ادامه نهضت   های پیش ازخود وواسطه درپی نهضت نجیب الهکترادچون  . شهر کابل ندادند

همیشه مورد توجه ورهم وجسیاین مرد ف علیه ظلم واستبداد واستعمارواستثمار بود. نام  افغانمردم 

 ولی اوطبقه اشراف از وکرده   مردی بود تحصیل انجیب اله کترا بوده است وخواهد بود. د افغانمردم 

 .رفتگای جودر قلب مردم  تغییرکرد، تحول یافت، مرد ملت شد

 

به دست گیرد را  است که باید سرنوشت خود مر دم این  به این نتیجه رسید که تشیدر زمان حاکماو 

، او مانند دیگران یک الی شان تحمیل کنیم ا های خود را ب اریم که آرماندوما حق نوراهش را بیابد 

انسان بود و مبرا از اشتباه نبود ولی انچه در توان داشت بخاطر ترمیم  وحدت  ویکپارچگی وطن 

 راه مصالحه ازین رو اودرد  مردم را احساس کرد . ر خویش انجام داد ودر پی انجام آن بودووطندا

، برای هر افغان، سرچشمه انگیزه برای استقرار صلح دکتور نجیب الهنام و اراده و عزم  . را در پیش گرفت  ملی 

زنده نگه داشتن در حقیقت  ، ودیگر سر بدارن  وطن زنده نگه داشتن یاد گرامی دکتور نجیب اله  .امنیت وعدالت  است

های بلند دوخته است این  یاد ها از برترین نیازها و  گی و فداکاری است و برای ملتی  افغان که چشم به افقه آزاد

 .هاست ضرورت

 در تاریخ معاصر افغان جایگاه دکتور نجیب اله همیشه خالی خواهدد بود  یادش گرامی باد!

  



  

   


