
  خان نجرابیمیرغیاث الدین 

  پیرمردی که تاریخ زندهء عصر خود بود

  
  عبدالوکیل کوچی

  
  جانم بھ فدای دشت و دامان وطن

  وطن بزرگان نام بود جاوید

  است نام وطن و یاد ابر مردان

  درخشان وطن تاریخ د آوریا

  

جلگھ ھای سرسبز وشادابیست کھ در امتداد کوھپایھ ھای جنوب ، شرق کابل زمین شمالمناطق 

. ولسوالی نجراب یکی ازین مناطق زیباست. بھ سرزمین دره ھا یاد میشود کش موقعیت دارد وھندو

، صدق آباد یا) حیم خانھ تاریخی وزیر عبدالرقلع(محمود راقی مرکز والیت کاپیسا  در جریان سفر از

ء سوالنک و مرتفع منطقھ در کنار رود خروشان پنجشیر با عبور از، یتسمت جنوب شرق این وال بھ

کھ مرکز . کھ بنام خارجدره یاد میشود عتری موقعیت داردیوس ء احمد بیک درهء نسبتاھموار تپھ

در  ء زیبا بشکل کف دست واین دره. در آن موقعیت دارد) شھروانی(ولسوالی نجراب شیروانی 

دره ، ه فرخشاه ولیکھ مشرف بھ آن میباشد بنام ھای دراف آن دره ھای متعددی بشکل پنجھ ھا اطر

ء پچھ غان سمت جنوب آن دره در درهء پتھ و، درهء غخک یا دره غوث، درهء غچوالن، کالن

  . دنآزاده میباش این کوھپایھ ھا مھد دالوران صلحشور و. موقعیت دارد



شخصیت ، قومموی سفید  و جھان دیده معزز مردنجرابی  الدین خان غیاثمیر  آنجملھ مرحوم یکی از

  . ء عصر خود بودتاریخ زنده نفوذ وبا 

ء مقدس معلمی نجراب وظیفھ ءمکتب خارجدرهمادامیکھ در ، خورشیدی ١٣۴٨در سال  بنده نگارنده

نوشت سر و سھ سال قبل از آن با عضویت در حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بعھده داشتم و

 ھا وھبلکھ کو ،راه ھموار نبود. راه مبارزه را در پیش گرفتم، مردم مستضعف افغانستان مشترک با

از با پای پیاده پیموده میشد تا فعالیت ھای سیاسی روشنگرانھ  ساعت ھا در میان بود کھ کوتل ھا

ھ بھ منظور شرکت در بود ک ١٣۴٨درست در ماه جوزای سال . میگشود مرکز بھ محالت راه خود را

نجراب را با پای پیاده بقصد گلبھار پشت سر گذاشتم تا بھ منزلی کھ زنده یاد ولسوالی ، حزبی ءجلسھ

 در آن زندگی میکرد خود را رسانیدم و )امک( پسر ارشد مرحوم حاجی محمد عمرمحمد حیدر بابک 

کمیتھ مرکزی  ءنمایندهء حزبی بھ پیشنھاد محترم دستگیر پنجشیری کھ منحیث در ھمان جلسھ

کمیتھء حزبی والیت کاپیسا بھ اتفاق آرا انتخاب  در آن حضور داشت بھ حیث نخستین منشی .ا.خ.د.ح

را ء با افتخار این وظیفھتاریخی  رویداد بزرگ و مرحلھء دوم آن و ١٣۵٧ تا رویداد ثور گردیدم و

 اینجانب ءتگاب نیز بھ عھده نجراب وآنگاه عالوه بر آن مسئولیت حزبی ولسوالی ھای  و. بعھده داشتم

ستحکام پیوند توده بخاطر او مطابق بھ سیاست مردمی حزب دموکراتیک خلق افغانستان . سپرده شد

در ماه ، ما شادی ھموطنان غم و شرکت در و برقراری تماس مستقیم با آنھا با مردم و یی حزب

میر با زند ارشد این خانواده فر و شخصیت مردم دوست ھمان سال بھ ھمکاری ملک حبیب هللاجوزای 

  . در پای صحبت آن نشستم معرفی وغیاث الدین خان 

، جنبش ھای مردمی، شورشھا، یکصد سال عمر داشت از پادشاه گردشی ھا بھمرد مسن کھ نزدیک 

بطور اخص از مراجعات  و. مبارزات مشروطھ خواھی صحبت میکرد و، جنگ ھای آزادی خواھی

ھای مربوط داستان  زیبا و ءخان بھ این دره سفر امیر حبیب هللا نجراب وامیر دوست محمد خان بھ 

 خان غازی بخصوص اعمار بند برق و پالن ھای عمرانی امیر امان هللاھمچنان از  بھ ھمان سفر ھا و

گار را یاد آوری شیرین روز خاطرات تلخ و پیامد جنبش ھای بعدی آن دوره ھا و و برج پل عبدهللا

  . می نمود

قریھ  در) شھر وانی(فاصلھء چند کیلومتری شمال شرق شیر وانی  رد غیاث الدین خانمرحوم میر 

ء عصر اریخ زندهھمچون ت خان زنده یاد میرغیاث الدین خان. زیبایی بنام پسکندی زندگی میکرد

دره ھای متعددی ، چنین میگفت از منطقھ خارجدره دره ھا نام ھای تاریخی مناطق و در بارهء خویش

با نفوذ  مشھور روحانی و نام ھای باشنده گان معتبر واین دره ھا ب، ستبھ ھر طرف امتداد یافتھ ا

ء غوث ولی دره ء فرخشاه ولی بنام روحانی بزرگ آندوره وبگونھ مثال دره. عصر خویش یاد میشوند

ی موصوف یک. میباشدخویش  زمان و بھ ھمین ترتیب دیگر مناطق یاد آور خاطرات بزرگان عصر و



چنین کھ از روی تاریخ شفاھی منطقھ بیاد داشت را از جالب ترین خاطرات مھم دوره ھای گذشتھ 

ء آن بود کھ بخاطر بزرگان مناطق مربوطھ ءدره بھ عھده در قدیم ھا مسئولیت امنیت ھر. بیان کرد

آن بیرق ھایی با  ھایکوھپایھ دره بر فراز  ء ھردر دھنھ، اطمینان پایتخت از مسایل امنیتی مناطق

در زمان معین افراشتھ میشد  در پایان ھر روز ومعنی خاصی داشت آن عالمات مختلف کھ ھر رنگ 

کھ ھمزمان با افراشتن ھر رنگ بیرق ھایی بھ استقامت پایتخت در اھتزاز بود ، در فاصلھ ھای دید و

ء مثال اھتزاز بیرق سفید نھبگو. مشخص میگردید تشخیص و بیرق اوضاع امنیتی ھمان منطقھ

این بیرق . آرامش برکت و نشانھ سبز، مردمی حرکت ھای رنگ سرخ نماد جنبش و ت امنیت وعالم

فقط در  ھا کیلومترھء دفاصلھ از ارسال خبر وسیلھء و، ھا در واقع منحیث وسایل ارتباطی ھمان دوره

بر خ بوسیلھء موظفین و مام دره ھابھ این ترتیب اوضاع امنیتی ت. مدت چند دقیقھ امکان پذیر بود

  . رسان ھای مناطق بمرکز میرسید

ستقیم مرحوم میر غیاث الدین خان در حوادث سیاسی وطن بخصوص مناطق کاپیسا نجراب نقش م

در میان مردم  او امکانات کاری زمینھ ساز نفوذ وتحرکات اجتماعی موصوف  وعمر طوالنی . داشت

از روی  حات مروج زمان ھای گذشتھ رابا دولت ھا بود کھ بعضا اصطال ء ایشانو تامین رابطھ

  : کھ اکثرا تا بھ حال بر سر زبان ھاست چنین بیان میداشتخود  داشت ھای شفاھییاد

تیکھ ، خزانھ دار، جمع دار، سوبھ دار منصبدار، رسالھ دار، رسالھء شاھی، سرکار، ء مثالبگونھ

، دھباشی، باشی، باغبان باشی، یا میر آب باشی عالقھ دار، و، پھره دار، تحصیلدار، حوالھ دار، دار

، ا کرنیلمقامات دولتی ر چراغ گیرک وی ھمچنان، دزد بگیر، ک باشیکیش، آبدار باشی، صد باشی

 ھای آنداشت غیره از یاد حکمران و، حاکم )محصل(ماصل ) پلیس(، فلوس کچاری، کوتوال، جرنیل

خدمتگزار برای جامعھ  صادق و، تحصیل کرده، دانش فرزندان باباید گفت کھ ایشان . مر حومی بود

سالگی داعی اجل را لبیک گفتھ  ١١۵یاث الدین خان بروایتی بھ عمر غاروا شاد میر . تقدیم کرده است

  . این راه دراز شاد باد ھمھ رفتگان روح مرحومی و. است

 و، آگاه وطندوست، مستعد بکار، مانند مردم سایر مناطق افغانستانمردم دلیر وطنپرور نجراب ھ

 دام پروری حاصالت خوبی زراعت و در عرصھ ھای کوشش و بوده اند کھ از طریق کارپرتحرک 

میوه ھای  و، جلغوزه توت ،پنیر، چھار مغز. دره ھای شاداب شان بدست می آورند سرزمین و از

عزیز ما  نجراب ھمانند سایر مناطق کشورعزیز  مردم. رنگارنگ نجراب شھرت جھانی دارد

 گری وکار. زحمتکش مھمان نواز و، معارف پرور، وطنپرست، آزاده، مردمانی اندافغانستان 

روح . میباشدکوھپایھ ھا  ودر میان دره ھای شاداب آنھا زندگی تالش و زحمتکشی حاصل 

ء درین دره. گان این سرزمین بھ ارث برده اند باشنده را از پدران ومبارزه  آزادگی و، انساندوستی



روح  گمنام پرورش یافتھ است کھ غرور نامدار وپر و دالور، زاران ھزار انسان وطندوستزیبا ھ

 . نام شان جاویدانی و شان شاد
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