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دوکتورنجیب هللا :یک مرد طراح ومبتکر درکشور
Dr. Najibullah: A sketch of a Man and a Country
زما نیکه محمد نجیب هللا سیاستمدار فعال کمونیست افغانی ( )10ساله بعنوان سفیر

ونماینده تبعیده شده افغا نستا ن به کشور همسا یه ایران آمد ،من در آن وقت ایران را
ترک کردم که من در آنجا درطول سال ( )0022کارکرده بودم .
حزب سیا سی «نجیب هللا» حزب د موکراتیک خلق ا فغا نستا ن ( )PDPAبود؛ که
درماه اپریل سال ( )0021درکابل با دیگرگونی وانقالب ثور (نام ماه درتقویم افغانی) به
اریکه قدرت رسید .این حزب دورازمتحد شدن به دوجناح تقسیم شد :جناح بیشتر انقالبی
(خلق) که نخستین باردرکابل درآن سال مهم « (»0021که درافغانستان ودرایران بسیا ر

تصویر برجسته  :محمد نجیب هللا ریس جمهور سا بق ا فغا نستا ن
سال مهم بود) قدرت را بدست گرفت وترجیح داد تا «نجیب هللا» فرهمند وکاریزماتیک

را که ازجناح پرچم بود از سا لن ویا از تاالر قدرت دورسازد .
افزون بردوجناح شدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان کل کشورنیز تقسیم شده بود
واکثرمردم به این انقالب کمونیستی مخا لف بودند ودرضمن نیروهای اصلی مقاومت نیز
بینهم به چند ین دسته وگروه تقسیم شده بودند وایاالت متحده امریکا مجاهید ین افغان را
تحت حما یه وپیشتیبانی خود قرار داد  ،نتیجه ویا برداشتی را که در آن زمان ازوضع
افغانستان میتوان داشت این بود که درا فغا نستا ن یک جنگ نیا بتی بین اتحاد جماهیر
شوروی وایاالت متحده امریکا بود که آغاز شد وایاالت متحده امریکا دراس تمام وظایف
جها نی خود توجه ونظا رت اش را به افغا نستا ن و ایران که این هردوکشور با بخش
قلمرو اسالمی اتحاد جماهیرشوروی هم مرزبا جمهوریت های اسالمی آسیای مرکزی
بود معطوف ساخت واتحاد شوروی بخاطر دفع تجاوز بر جمهوریت های آسیای مرکز
درحالت دفاع قرار گرفت ومترصد مرزهای خودبا ایران وافغانستان شد.
همانطور که تاریخ بعدی نشان داد که برخورد ویا رویکرد «نجیب هللا » برای حل
وفصل جنگ ودرگیری داخلی درافغانستان با برخورد ورویکرد از جنا ح خلق حزب
دموکراتیک خلق افغانستان که در راس دولت قرار داشت کام ً
ال متفاوت بوده وآن اینکه
دولت جناح خلق دولت را ترغیب با برداشتن گامهای سریعتر در جهت تحقق انقالب
سوسیالستی بدون درنظرداشت شرایط در آن زمان میکرد – بهرصورت برای ناظران
امروزی سیاست آشتی ملی نجیب هللا (که مواجهه به شکست شد) بین دولت ومخا لفین
دولت اعم ازمجاهید ین وروحانیت درواقیعت امر یک کلید درک نه تنها برای افغانستان
معاصربود بلکه کلید درک وتفاهم درروابط بین افغانستان واتحادجماهیر شوروی بخاطر
تسریع روند خروج قطعا ت محدود اتحادجماهیر شوروی ازافغانستان نیزبود که رهبری
شوروی میخایل سرگیویچ گرباچف خواست تا درپرتو همین سیاست آشتی ملی نظا میان
خودرا درسال(  )0010ازافغانستان خارج سازد نظا میانی که با حضور مد ت ده سا ل
خود امنیت را فراهم نموده بودند که نه باید آنرا نادیده گرفت.
از سا ل ( )0029تا زما ن خروج ( )009هزار سربا ز اتحا د جماهیر شوروی از
ا فغا نستا ن ثبات نسبی حکومت کمونیست ا فغا نستا ن را تضمین کرده بودند اگرچه
چریک های مجاهید ین تحت حمایه ایاالت متحده امریکا محالت ومناطق زیاد از قلمرو
افغانستان را درتحت تصرف خود داشتند ولی هر گز قادر نبودند که نیروهای دولتی را
از بین برند وحکومت تحت زعا مت حزب د مو کراتیک خلق ا فغا نستا ن را در کا بل
منقرض سازند چونکه درکنا ر سربازان دولتی سربا زان ا تحاد جما هیر شوروی نیز
حضور داشتند .ورهبری آنوقت اتحادجماهیر شوروی اینرا میدانست ویا از وضع موجود
درآن وقت واقف بود که با خا رج شد ن اخرین سربازاتحاد جماهیرشوروی از افغانستان
ثبات درکشور از بین خواهد رفت .

بهرصورت با بسر اقتدار آمدن میخایل سرگیویچ گرباچف درسال ( )0011درمسکو
به حیث رهبرو زمامداراتحاد جماهیر شوروی یک سلسله تغیرات وتبدالت نیز با آمدن
او آغاز شد ودر راس این همه تغیرات چنین پنداشته شد که ا فغا نستا ن مکا ن و محل
خطرناکی است که اتحاد جماهیر شوروی آنرا درتحت سلطه وکنترول خوددارد یعنی که
رهبرجد ید اتحاد شوروی گرباچف درصد د آن شد که نظامی های خودرا ازا فغا نستا ن
خارج سا زد تا جایکه اکنون همه میدانند که یکی از اشتبا هات بزرگ گرباچف خروج
نیرهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان در سا ل ( )0010بود .که او یعنی
گرباچف با خروج نظا میا ن شوروی از افغا نستا ن نجیب هللا ودولت اورا بحا ل خودش
رها کرد .وبگذاشت که نجیب هللا با قد رت آتش سوزی مجا هید ین وتهد ید ات مداخله
گرانه ای ایاالت متحده امریکا به تنهایی دست وپنجه نرم کند وقتی که دوکتور نجیب هللا
از تصمیم گرباچف مبنی به خروج سربازان شوروی از افغانستان اطالع واگاهی حاصل
کرد درآن وقت بود که همچویک رهبرفرهمند وکاریزماتیک تمام تالش های خودرا بکار
انداخت ومقا ما ت شوروی را متقاعد ساخت که روند خروج نیروهای نظامی خودرا از
افغانستان تسریع نمایند .

ایران :
همچنین درهمسا یگی ا فغا نستا ن یعنی درایران انقالب اسال می ایران درسا ل های

نخست وزیرسا بق ایران محمد مصد ق «منبع ویکیمید یا»
« »0021و« »0020منجر به سرنگونی سلسله پهلوی تحت حمایه ایاالت متحده امریکا
که درآن زمان دولت ایران تحت زعمات محمد رضا شاه پهلوی بود شد انقالب اسالمی
ایران توام با خشونت وقهر وبطور گسترده تر به انقراض یک رژیم منحط ومضحک
تحت پیشتیبانی ایاالت متحده امریکا که سازمان (سی آی ای) با سرکوب کردن حکومت

دموکراتیک تحت رهبری نخست وزیرایران محمد مصد ق درروز ( )00ماه اگست سال
( )0091رابه اقتداراورده بودانجا مید -باید خاطرنشان ساخت که موفقیت ابتدایی وگذ را
نیروهای چپگرا درانقالب اسالمی ایران نبا ید برای نجیب هللا الهام بخش با شد بلکه
ازاشتباها ت آنها با ید چیزی آموخت .
رونق وتجارت ویا داد وستد نفت درایران از دهه( )0029به بعد باعث ایجاد شگا ف
عمیق بین اغنیا وفقرا درشهرها ودر والیات ایران شد ؛ من هرگز چنین نما یش ثروت
را که دراعمارکاخها وعمارت درباالشهرتهران بمصرف رسیده بود ند یده بودم طوریکه
شماری ازثروتمند ترین افراد دنیا درآن کاخ ها وعمارت زند گی میکردند ودفع آنها به
معنای واقعی کلمه به حباب های فاضالب درامتداد خیابان ها به سوی فقیرترین محله
های شهر سرازیر میشد ونمادی ازتفاوتهای بزرگی از زندگی غنی وفقیررا نشان میداد.
مطمیناً همانطور که بارها بارها گفته شده است ؛ نابرابری واقعاً که می کشد یعنی
نابرابری خود عامل کشند گی میتواند باشد مث ا
ال توقع حیات درسال ( )0029درایران قبل
از انقالب ( )91درصد وامروزتوقع حیات درایران ( )29درصد ودرکشورهمسایه ایران
توقع حیات درسال ( )29( )۰۷۹۱درصد گذارش شده است افزون برآن با افزایش تنفر
گسترده به رژیم شاهنشاهی درآنزمان حضوردهها هزار کارگران خارجی غیر مسلکی
وکارآفرینان خارجی مثل من که درجستجوی قراردادهای سودآوربودم با استفاده از زمینه
های مساعد ومتنوع از قبیل دسترسی بکاردرساخت وساززیربنایی تا به صنعت سنگین
اعم از استخراج معد ن وحتی تولید خشت کا شی همه وهمه به د ست خارجی ها افتاد
قسمیکه این همه بخش ها ومصروفیت ها قب ً
ال دردست پا رس ها ویا ایرا نی ها بود که
اکثرایرانیان از این وضع ناراحت ورنج می بردند وازسوی هم خا نواده شاه همه درآمد
های حا صل ا ز نفت راخود تصاحب میشد ند بطوریکه خط میان درآمد دولت ودرآمد
خانواده تیره وتارشده بود؛هیچکس نباید باورکند که اخرین شاه ازخاندان پهلوی یک مرد
خیرخواه برای مردم ایران بود؛بلکه اویک ستمگرودرواقیعت امریک دست نشانده ویک
عروسک در دست ایاالت متحده امریکا بود که امریکا به کمک او در منطقه چیره شد
وبخش زیاد منطقه را درتحت نظا رت مستقیم خود قرار داد .
من درتهران درسا ل ( )0022مد ت زمان زیاد بعنوان مترجم برای یک شرکت
ایتالیایی نو تاسیس شده قبل از نامزد شدن نماینده ایران کارمیکردم اگرچه من درمورد
دنیای کسب وکار چیزی زیاد نمیدانستم  .من ایران ومردم ایران را زیاد دوست دارم
وبه آن افتخار میکنم که فرصت های شغلی پیشنهاد شده برایم چانسی داد که بسیا ر
مطالب را دراین کشور فرا گرفتم ودر مد ت زمان حضورم درایران شاهد برخی از
تظاهرات واعتصا با ت علیه شاه بودم تظاهراتی که درماه اکتوبر سال ( )0022آغا ز
شد؛ ومن که درآن هتل زندگی میکردم درپایین شهردرنزدیکی پوهنتون تهران ودرمحله

سفارتخا نه های کشورهای خا رجی این تظاهرات برگزارمیشد – گروه های مارکسیستی
عمدتاً حزب کمونیست توده وچریکهای فدایان خلق بطور قابل توجهی توسط نیروهای
رژیم شاه متالشی وسرکوب میشد ند ولی با وجودآن هم چریکهای چپ درفبروری سا ل
( )0020درازبین برد ن شاه نقش مهمی با زی کردند ورژیم کود تای نصب کرده شده
ای امریکا را نا بود وتارومارساختند ؛ بسیاری از گروهای قدرتمند چریکی مجاهید ین
چپگرا ودرعین زمان اسالمگرا نیز بودند با وجودیکه با نفوذ روحانیت ارتجاعی شد ید ًا
مخا لف بودند.
همراه با چریکهای مسلح فدایان خلق باقیمانده های از حزب توده ایران جمع گروهای
مختلف اسالمگرایان وسازمان قدرتمند بازاریستها(، )Bazaristsجنبش انقالبی ودیگر ها
توسط پلیس مخوف ساواک مورد لت وکوب و ترور قرارگرفتند ولی دامنه تظاهرات
با وجود تهدیدات ساواک دراوخر سا ل ( )0022افزایش قابل مالحظه یافت .من مید ید م
که مردم محموله های انحصار شده را حمل میکردند  ،نیر های جوان ارتش سالح های
خودرا به زمین میگذاشتند وبه صفوف مردم می پیوستند ولی درجاهای دیگر پولیس
ونیروهای ساواکی حا میا ن شاه هموطنان خودرا به گلوله می بستند واز پا درمی اوردند
درآن زمان درآن شرکتی که من کار میکردم به نسبت نا امن شدن وضع اکثرخا رجی ها
وکارفرما یا ن ایران را ترک کردند.
من نیز به روم( )roomبازگشتم واز آنجا تالش نمودم که رویدادهای ایران ومنطقه
را دنبا ل کنم ؛ ا نقالب خود ازمقا ومت گسترده عا مه بیرون آمد ویا ظهورکرد وکشور
دردسامبرسال( )0021فلج شد شاه ایران در( )01ماه جنوری ایران ترک نمود ؛ آیت هللا
روح هللا «خمینی» از طرف دولت انتقا لی به ایران با ز گشت ودرعین زمان میلیون
ها ایرانی نیز به وطن شان عودت کردند  ،مدت کوتاهی بعد از آن سلطنت شاهنشاهی
ایران کام ً
ال منقرض شد وآن زمانی بود که گارد وحا میا ن شاه همگی ازبین برده شد ند
وخمینی بر اریکه قد رت تکیه زدودرتاریخ اول ماه اپریل سال ( )0020دریک رفرندم
ملی ورای گیری دولت شاهنشاهی ایران را به دولت جمهوری اسالمی نام گذاری کردند
وبیرق شاهنشاهی را از فراز کاخ شاهنشاهی پا ین اوردند.
من درآن زمان درمورد رخدادها ووقا یع درهمسا یگی ایران یعنی درمورد افغانستان
چیزی زیاد نمیگفتم ویا به اوضاع آن کشورتوجه ام تا اندازه ای کم شده بود من ابتدا با
نام نجیب هللا آشنا شد م وقتیکه دردهه ( )0019حزب کمونیست درکابل باکمک شوروی
دولت را رهبری میکرد او یعنی داکتر نجیب هللا درسا ل ( )0012بعنوان ریس جمهور
افغانستان برگزیده شد –بهرصورت آنچه که من بخاطر دارم این بود که درافغانستان
بی نظمی وهرج ومرج هرچه گسترده ترشده بود ونجیب هللا با درنظرداشت وضع کشور
اش ناگذ یر بود که ازانقالب اسالمی ایران واز اشتباها تی که چپی ها ی ایران درآن

نمودند چیز های را با ید آموخته با شد.
کا بل  :گرچه در طول قرن ها افغا نستا ن با درگیری ومنا زعات داخلی درمیان اقوام
وقبا یل ومداخله بیگا نگان بینهم تقسیم ومخا لف همد یگر قرار گرفته اند؛ اما در دهه
( )0099و( )0019به پیشرفت های کم وبیش درجهت مد رینیزه شد ن به ستا یل وشیوه
زند گی لیبرال وغربی دست یافته وآن شیوه زندگی رادرپیش گرفته بود اما به نسبت تهیه
اذوقه وتامین احیتیاجات خودزعمای وقت افغانستان الزاماً به جناح وایده های محا فظه
کاران احترام گذ ا شته اند .واز سوی دیگر کا بل با عجیب وغریب بودن شیوه وستا یل
زندگی آسیا یی اش درآن زمان برای نخبگان بین المللی دلچسپ ومورد عالقه آنها بود
که با درنظرداشت همین اصل آن نخبگان متمایل بودند که به دیدار سلسله کوهای بلند
و مرتفع هندوکش درسطح جهان عزم سفر کنند واز نزدیک این سرزمین را بیبینند.
با توجه به تاریخ فشرده نه چندان دور افغا نستا ن با ید توضیح داد وآن اینکه
«ظاهرشاه» بعد از ترور شدن پدر خود برتخت سلطنت نشست واز سا ل ( )0011تا
سال ( )0021بر مردم افغانستان ( نه مثل یک شاه ) حکم راند  ،درسا ل ( )0011با
درنظرداشت شرایط قانون اساسی نوع لیبرال را توشیح وتصویب کرد وراه را برای
آوردن یک سلسله اصالحات وریفورم ها باز کرد ؛ اما او ما نع فعالیت ها ورشد افراط
گرایی احزاب غیر رسمی راست وچپ نشد واص ً
ال قانون احزاب را تدوین وتوشیح نکرد
چونکه درخانواده اوآشفتگی حکمفرما بود.اودرسال( )0021درحال تبعید درایتالیا مسکن
گزین شد ودر نزدیکی حومه روم اقامت گزید .من تالش بخرچ دادم تا اگر بتوانم با
او مصاحبه نمایم ولی سکرترهمچو سگ نگهبان او برایم فرصت حضور با او نداد او
درسال ( )0000از یک توطه ترور جان سالم برد اوشخصاً از مصاحبه بد میبرد وبا
مصاحه کننده رویه زشت وخشن میکرد .
نباید فراموش کرد و آن اینکه افغانستان در طول جنگ سرد همچو یک کشور بیطرف
با قیما نده بوده و ازسوی هم اتحاد جماهیر شوروی وایاالت متحده امریکا پیوسته تالش
مینمودند که این کشور بیطرف با قی بماند وزعمای این کشوربا استفاده از همین فرصت
تالش کردند که کمک های اتحاد جماهیر شوروی را در بخش نظامی وتسلیحاتی وکمک
های ایاالت متحده امریکا رادربخش مالی بدست آورند.اما کشوردر دهه ( )0029توسط
یک کودتای خونین ودرگیری جنگ های داخلی از مسیر رشد خود با ز ما ند – شگفت
زاده خواهید شد اگربدانید که یک شخص تولد شده در افغانستان دارای توقع حیات ()10
سال میباشد یعنی که توقع حیات درافغانستان ( )10سا ل است .
نجیب هللا را بنام داکتر نجیب یاد میکنند چونکه او مدرک داکتری دارد واز پوهنتون
کابل درسال ( )0112فارغ شده است او دریک خانواده پشتون دروالیت گردیز متولد
شده ودرسال ( )0019عضویت حزب د موکراتیک افغانستان را بد ست اورده ودر سن

( )19سالگی به صفت ریس جمهور افغانستان تعین وانتخاب میشود  .اودرسن ()01
سالگی یکی ازفعال ترین فعاالن سیاسی بود وبه نسبت فعالیت های سیا سی خود دوبار
به زندان انداخته شده است  .جناح او «پرچم» برخالف شا خه خلق حزب دموکراتیک
خلق افغانستان درمسیر درستی بخا طر نیل به ایجاد جامعه سوسیا لیستی در افغا نستا ن
قرارداشت چونکه شاخه خلق با گامهای بسیار سریع بدون درنظر گرفتن شرایط خواهان
رسیدن به جامعه یا سیستم سوسیالیستی بود .
نجیب حین بازگشت اوازتبعید درسا ل()0019که زیا د ترین وطوالنی ترین ایا م تبعیدی
خودرا درمسکوسپری کرده بودبه حیث ریس خدمات اطالعاتی دولتی (خاد) تعین ومقرر
شد که اکثر مردم خدمات اطالعاتی دولتی را بنام اداره پولیس مخفی یاد میکردند ومردم
از آن اداره واز کارکنان آن اداره بسیارمیترسید ند ؛ اویعنی داکتر نجیب هللا در زمانیکه
ریس خدمات اطالعات دولتی بود به نسبت اقدامات بیرحمانه اش شهرت خرابی داشت
چونکه مخالفان را بیشترشکنجه میداد ویا به شد ید ترین جزا محکوم میکرد همانطوریکه
در زمان شاه درایران از طرف پولیس مردم شکنجه میشد .نباید فراموش کرد که همچو
شکنجه دادن ها تا هنوز دربسیاری از نقاط جهان توسط ادارات امنیتی وپولیسی صورت
میگرد؛ دیپارتمنت خدمات اطالعاتی دولتی (خاد) شبیهه کمیته امنیتی شوروی ()KGB
بود؛ وتعداد کارکنان و منسوبین اداره (خاد) تا ( )199هزار نفر تخمین زده میشد که
نباید فراموش کرد که این اداره درتا مین امنیت نقش موثر و فوق العاده داشت .

مسکو:
من تالش بخرچ دادم که به داستان افغانستان از نظر شخصی تما س بگیرم وخواستم
که این اتفاقات تاریخی را که درافغانستان رخد داده است به گونه اضافی مورد کنجکاو
قرار دهم لذا تصمیم گرفتم ودرسال ( )0021به هلند رفتم ودرآنجا به ارتباط مقاالتی که
درمورد ایران نوشته بودم روزنامه نگا ران ها لیندی را شکست دهم ؛ درنتیجه ازمقاالت
نشرشده ام درمطبوعات هنگام اقامت ام درتهران برای من شرایط مساعد شدکه به صفت
یک مشا وردر تهیه و تدارک برنا مه های تلویزونی پذیرفته شد م و بگونه پیگیربرای
تلویزیون ایران به تهیه وتدارک برنا مه ها ی تلویزیونی مصروف شد م – ازآنجا یکه
من درترکیه درپوهنتون مونیخ تحصیل کرده بودم وعالقمند به جمهوریت های آسیای
مرکزی ترکستان سا بق روسیه بخصوص ترکمنستا ن  ،ا زبکستان  ،و تاجکستان که
درشما ل با افغانستان همر ز اند ؛ من درمورد این جمهوریت ها گذارشا ت پررنگ از
رویداد های برجسته بخصوص پیرامون سمرقند وبخارا ارایه و پیشنهاد داد م  ،که بعد
از آن من با مجموعه از مدارک وگواهینامه تلویزیون هلندی بکار مشترک برای تهیه
وتدارک پروگرام های تلویزیونی مسکو برگزیده شدم تا برای تماشاچیان تلویزیون مسکو
برنامه ریزی کنم من وقتی به مسکو رفتم درآنجا بامردی درمرکز تلویزیون استا نکینو

« »ostankinoمال قات کردم .وبا او به ارتباط کارمشترک تولید برنامه های تلویزیون
شوروی وهلندی برای جمهوریهای آسیا مرکزی اتحاد جماهیر شوروی تبادل نظر کردیم.
روی همرفته « من با یک پس نگری با خود چنین اند یشید م که شا ید مردم تلویزیون
مسکو فکرکنند که من دیوانه هستم » یک نماینده امریکایی ازتلویزیون هلندی پیشنها دی
با این شرح پیشکش کرد که باید یک برنامه تلویزیونی در باره منطقه وسیع درمجاورت
افغانستان ودولت کمونیست حمایه شده از سوی شوروی ومخالفین دولت درتحت حما یه
ایاالت متحده امریکا تهیه وتدارک گردد ،مضحک وخنده اور وحتی شگفت انگیز.افزون
برآن بمن اطالع داده شد که نجیب هللا نیز درمسکو تشریف دارد وبه ارتباط تجاوز
واشغال کشورش توسط شوروی بخا طر تقویت حکومت کمونیست درکابل البیگری
( )lobbyingمیکند درحا لی که من پیشنها د تولید برنامه تلویزیون را در منا طق بین
مسکو وا فغا نستا ن پیشکش نموده بودم اما کارمندان تلویزیون شوروی به این پیشنهاد
من عالقمند نبودند ومن را به صفت یک شخص مضحک ازسر راه خود کم کردند در
حالی که برخورد وپیشنها دا ت داکتر نجیب وسیعاً دلچسپ بود چونکه حا می اصلی او
( )KGBقد رت مند بود که تا پایان زندگی تلخ اش ادامه یافت ؛ مجموعه مستندا تی را که
من پیشنهاد دادم درمورد سرزمینهای بود که تا نک ها وماشین های زرهی اتحاد جماهیر
شوروی چند ماه پیش درافغا نستا ن همراه باهم توسط محمد نجیب هللا نما ینده جوان
سیا سی افغانستان راه میرفت.

نجیب هللا درحال تعلیق نمودن مدال درسینه یک سربا زشوروی
کا بل  :هنگا میکه « نجیب هللا » بعد از تبعید دوباره به کا بل برگشت به حیث ریس
خدمات اطالعات دولتی (خاد) یا ریس پولیس مخفی که درتحت کنترول وراهنمای اتحاد
جماهیر شوروی بود تعین ومقررگردید؛ این سازمان نه تنها که یک سازمان اطالعاتی

بود بلکه یک نیروی نظامی پرتوان نیز بود ؛ نیروی که از خود تانک ها ؛ وسایل نقلیه
زرهی وهلیکوپترها داشت یعنی دولت درداخل دولت .خد ما ت اطالعا ت دولتی (خاد)
به فعالیتهای ضد اطالعات وجمع آوری اطالعات ومدارک بخا طر ازبین بردن ونا بود
کردن مخا لفان فعال خود وضد انقالبیون متهم بود  .دوکتور نجیب هللا شا ید روشی را
که برگزیده بود ازروش وبرخورد فلیکس درژنسکی (  ) Felix Dzerzhinskyموسس
چاک شوروی پیشین ( )KGBالها م گرفته باشد ؛ درژنسکی درسا ل ( )0001درمورد
چگونگی مبارزه با ضد انقالبیون چنین گفت :
« فکرنمیکنم که من به دنبال عدالت انقالبی هستم ؛ ما اکنون نیا ز به عدالت نداریم
جنگ درحال حا ضر رویا روی دوام دارد مبارزه به پایان میرسد ؛زندگی ویا مرگ » .
این طرز تفکرویا اعتقاد چند دهه بعد مورد دلچسپی وعالقمندی خاص چگوارا ( Che
 )Guevaraنیز قرارگرفت تا جا یکه شا ید این طرزتفکربه مثا به یک ستورالعمل برای
نجیب هللا نیز درخور اهمیت بوده باشد که از سال ( )0019با دستان آهنین خود (خاد) را
تا زمان ریسدن به مقامات ریاست حزب ودولت درسال ( )0012رهبری کرد.
دوکتورنجیب هللا وقتیکه در مقا ما ت بلند باالی قدرت دولتی وحزبی قرارگرفت
سیا ست آشتی ملی را بخا طر تامین صلح برگزید ودرراه تحقق آن تا اخر متعهد باقیماند
چنانچه که او درسا ل ( )0009درقا نون اسا سی جد ید افغا نستا ن کلمات و واژه های
کمونیستی ومارکسیستی را حذ ف کرد ا فغا نستا ن را بنام جمهوری اسالمی ( هما نند
جمهوری اسالمی ایران ) افغا نستا ن نام نهاد  ،سیستم چند حزبی ویا پلورالیسم سیاسی
و آزادی بیا ن را تصویب وبه آن جنبه قا نونی داد ویک دستگاه قضای مستقل را نیز
معرفی کرد.ولی مجا هید ن افغا ن ازاینکه اکثر محالت را درقلمرو افغا نستا ن در تحت
تصرف وکنترول خود داشتند بازهم نخواستند که سیاست آشتی ملی دوکتور نجیب هللا را
بپذ یرندو به دولت بپیوند ند تا آنکه به کمک های مالی ایاالت متحده امریکا و کشورهای
غربی طالبان ( دانش آموزان مذهبی ) درسا ل ( )0007کشور رافتح وبه تصرف خود
دراوردند وارد کابل شد ند وداکتر نجیب هللا را که درعمارت سازمان ملل متحد پناهنده
شده بود ودرآنجا تا سال ( )0001می زیست در ( )02سپتمبر سا ل ( )0001طالبان
اورا ازپناهگاه اش باخود بردند و اورا کشتند ومیت اورا درعقب موتر درخیابان کش
کردند وبعد ًا جسد اور در باالی پا یه ترافیکی اویختند.
درنتیجه برخی از نتایج جنگ «سی سا له» درافغانستان اکنون واضح شده است ،
رویای کنترول ایاالت متحده امریکا ازاین سرزمینها درسراسر جهان یعنی درافغانستان
ودرایران درهم شکسته شد من تمایل دارم که در مورد ایران وافغانستان یکجا فکر کنم
( )79سال سرکوب و استثما ر بر یرانیا ن  ،ایرانینا نی که برخا ستند وانقالب کردند
وامریکا یی ها را از سرزمین خود بیرون راند ند  ،روسیه که در زما ن تسلط خمینی

بسا چیزها را در ایران ازدست داده بود اکنون این روسیه است که بر ایران چیره شده
وعلیه امپریالیزم متهاحم یانکی (امریکایی)دراتحاد با ایران مبارزه میکند –بناً امریکایی
ها ایران را کام ً
ال ازدست دادند واما به به نظربرخی ها افغانستان درتحت کنترول ایاالت
متحده امریکا تامد ت نامعلومی درآمده است .
نیوکان ها (= Neoconsیا محافظه کاران جدید ) های ایاالت متحده امریکا بدنبال یک
الترناتیف امید بخش دیگرهستند یعنی بجا ی نفت در صد د بد ست آوردن کنترول بر
سرزمین های که درآنجا خشخا ش زرع میشود میبا شند  .روسیه شوروی از محا فظت
یک افغانستان درحال توسعه دوست شوروی بخاطر حفا ظت از منا طق وسیع اسالمی
خود که از قفقاز تا خاور دور گسترش داشت بود تاکه اگربتواند این حوزه ای از قلمرو
خودرا ازهرگونه تهاجم وبی نظمی حفا ظت کند .آنجه که تصورمیشد که افغان ها را با
سرکوب کردن میتوان مطیع و فرمانبردار ساخت به ناکامی گراید با وجودیکه امریکایی
ها مجاهید ین افغا ن را در هنگام حضور شوروی ها درافغا نستا ن همه جا نبه کمک
ومساعد ت کرد ومجاهید ین هرگز نتوا نستند که دولت افغا نستا ن تحت حمایه شوروی
را منقرض سازند امریکای ها نیز تا همین اکنون نتوانسته اند که تمام ارزوهای خودرا
درافغانستان جامه عمل بپوشا نند.درعین زمان امریکایی ها باید از ماموریت ناکام خود
در افغا نستا ن وبویژه ازمد ت ( )۰۱سا ل حضور خود درافغانستان درس های فراموش
ناشد نی دایمی را گرفته با شند ودرعین زما ن نبا ید بعد از رخداد ( )00سپتمبر سا ل
( )7900که برافغانستان تجا وز کردند از عذر خواهی خود کوتاهی بعمل اورند.......
تا جایکه هنوزهم درآسیاب بادی مشغول آرد کردن اند وقادر نیستند که از ورطه یک
جنگ ازدست داده خود چسان بیرون آیند.

دوکتورنجیب رفته ا ست ؛ رویای افغا نستا ن کمونیستی رفته است ؛ اتحاد
جماهیرشوروی خود نیز از بین رفته است -اما امریکا یی های شکست خورده
تا هنوزدربخش کوچکی ازکشور پیچیده افغانستان درگیر و اویخته ما نده اند.
چند سطر درمورد نویسنده این مقاله :اویک روزنامه نگارسرشنا س است  ،مقاالت
او در عرصه های سیا ست  ،ادبیا ت وفرهنگ دربسیا ری از سایت ها ی برجسته
چاپ ومنتشر شده است .
 -----------------------با تقد یم احتراما ت ( )7152-51-51کریفلد جرمنی

