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رد قمار عشق رمدم جان خود را ابخت لیک

جاودان شد عشق شد امید شد رسدار شد

مصاحبۀ اختصاصی
مدیر مسئول سایت پیام وطن ،ایمل پیروز،
با محرتمه داکرت فتانه نجیب همرس شهید داکرت نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان
محرتمه داکرت صاحب ،خوشوقت هستم که افتخار
صحبت با شام را دارم .نخست اجازه دهید تا امتنان و
سپاس بی پایان خویش را نسبت اینکه تقاضایم را برای
انجام مصاحبه حارض پذیرفتید ،خدمت تان عرض منایم.
میخواهم مبناسبت گرامیداشت از سالروز شهادت داکرت
صاحب نجیب الله و شهید احمدزی تسلیت و غمرشیکی
خود ،خانواده و خواننده گان سایت (پیام وطن) را به
جناب شام و فرزندان ارجمند شام عرض منوده ،روح پاک
شهید داکرت نجیب الله و همه شهدای راه آزادی و
سعادت مردمان میهن را شاد و جای شانرا بهشت برین استدعا میکنم.

اجازه دهید صحبت مآنرا از مرصوفیت و بود باش تان آغاز منآیم.
من و خانواده ام از سال۲۹۹۱میالدی در هندوستان در دهلی جدید زنده گی مینآمییم و من در یکی از
موسسات تحصیالت عالی هندوستان مرصوف تدریس میباشم.
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محرتمه داکرت صاحب ،شام مطلع هستید که طی یک ونیم دهه گذشته ،هرسال از سالروز شهادت داکرت
صاحب نجیب الله در سطوح مختلف و با گردهآمئی ها و مراسم خاصی در داخل و خارج از کشور یاد بود
بعمل میآید ،امسال نیز انتظار میرود که وطندوستان و هواداران آن شخصیت بزرگ ملی و ایده های ملی
شان مراسم خاصی را برگزارمنآیند ،پیام شام به ایشان چه خواهد بود؟
من و خانواده ام از همه نیرو های ملی ،شخصیت ها ،سازمانها ،تشکالت و همه هم میهنانم که طی سالیان
گذشته به منظور احرتام و ارجگذاری به سالروز شهادت داکرت صاحب نجیب الله و شهید احمدزی مراتب
تسلیت و غمرشیکی ابراز داشته اند و یا در سطوح امکانی خویش اتحاف ادعیه و گرامیداشت به خون پاک
آن شهیدان بعمل آورده اند ،قلبا سپاس گذاری می منآیم .من و خانواده ام شهادت ایشان را به همه
دوستداران و افغانهایکه دراین اندوه با ما رشیک اند ،تسلیت گفته از خداوند (ج) استدعا مینآمییم که روان
پاک شهید داکرت صاحب نجیب الله ،شهید احمدزی و همه شهدای وطن را شاد داشته و آرمانهای ایشان
مبنی بر قطع جنگ و تآمین صلح و ثبات در کشور را برآورده سازد.

داکرت صاحب ،گاهگاهی از جانب بعضی حلقات سیاسی ادعا بعمل آمده است و حتی بعضی ها چنان
وآمنود ساخته اند که با جناب شام صحبت منوده اند و حامیت شام را با خود دارند .ادعاهای متذکره تا چه
حد حقیقت دارد؟ ضمنا میخواستم و عالقمند آن هستم تا بدانم که آیا با تشکالت و حلقات سیاسی دوستان
و یا معتقدین سیاست داکرت صاحب نجیب الله شهید در داخل یا خارج کشور در ارتباط هستید یا خیر؟
من با هیچ جریان ،نهاد و تشکل سیاسی رابطه سازمانی ندارم ،ولی آرمانهای و فعالیتهای وطندوستانه و
ملی همه نهادهایکه در راه تأمین صلح ،ثبات ،عدالت اجتامعی ،دموکراسی و ترقی کشور عزیز ما عمل
مینآمیند ،نه تنها مورد تأیید من قرار دارند ،بلکه به زعم من مورد تأیید اکرثیت مردم افغانستان میباشند.
آرزومندم که همه نهادهای که خود را معتقد به آرمانهای سیاست بزرگ و مختلف العباد مصالحه ملی
میپندارند ،از مواضع محدود اندیشی سیاسی و خود محور بینی – که هیچگاه مورد تأیید داکرت صاحب
شهید نجیب الله قرار نداشت – به وسعت نگری ،همسویی ملی و ایجاد تفاهامت سامل و ملی ارجحیت
دهند و با همه توان خویش بر چند گانگی موجود غلبه منآیند .تا قابلیت عملی خدمت به مردم را دریافت
منآیند.

بسیاری از افغانها چنین باور دارند که شام میتوانید حلقات مختلف نهضت های روشنفکری و بخصوص
نهادهای معتقد به آرمانهای مصالحه ملی را دور محور واحد منسجم منآیید .آیا در مورد اینکه بعد از تکمیل
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پروسه انتقال مسئولیت های سیاسی و نظامی از قوای ایتالف بین املللی به افغانها ،در زمینه ایفای چنین
نقشی از جناب شام میتوان امید وار بود؟ و یا به عباره دیگر ،اگر در آینده چنین تقاضای از شام بعمل آید،
منحیث شخصیت قابل احرتام و همرس یک رهرب با اعتبار ملی و نام آور وطن ،موضعگیری شام در پاسخ به
اینگونه ندای روشنفکران و نیروهای ملی چه خواهد بود؟
طی سالیان گذشته مناینده گان حلقات ،نهادها و شخصیتهای منفرد معتقد به آرمانهای مصالحه ملی و
حتی وطنداران غیر حزبی نیز چنین درخواست ها منوده اند .تقاضای من از همه ذوات محرتم مراجعه
کننده آن بوده است که دیدگاهها و کارکردهای خویش را در مورد اهداف مرامی و شیوه های ساختاری
چنان مطرح منآیند که هیچ نهاد و حلقه ای معتقد و متعهد به اصول مصالحه ملی در افرتاق و موضع موازی
قرار نگیرند .توصیه شهید داکرت صاحب نجیب الله نیز همین بود.
در این قسمت میخواهم به همه روشنفکران وطندوست ،شخصیت های سیاسی و اجتامعی ،رسان اقوام و
قبایل و همه مردم افغانستان خطاب کنم که از گذشته های تلخ و دردناک سالهای اخیر و تجارب تلخ آن
درس عربت گرفته ،چنان اهداف سیاسی متوازن و متعادل ملی را تعقیب منآیند که منافع عمومی و خیر و
فالح مردم مسلامن افغانستان در آن مضمر باشد و بس.
در خامته مبناسبت یاد بود روز شهادت داکرت صاحب نجیب الله بازهم از همه روشنفکران وطندوست و
نیروهای ترقیخواه وعدالت پسند ملی خواهانم با مسئولیت تاریخی در برابر مردم افغانستان عمل منآیند ،تا
نیروی بزرگ سازنده و نسل کنونی روشنفکران و همه نیروی سیاسی و اجتامعی ما بجای ایجادگری و
سازنده گی در جهت تقابل و تخریب یک دیگر بکار گرفته نه شوند .در انصورت میتوان منحیث یک افغان در
خدمت هم میهنان خود قرار گرفت.

اجازه دهید داکرت صاحب بازهم از شام تشکر منآیم .موفق و پیروز باشید.
ضمنا ،در سالهای گذشته شام احساسات خود نسبت به شهید داکرت صاحب نجیب الله را ،بعضأ در قالب
کالم منظوم با زیبایی ها ،باریکی ها و محتویات خاص ای تحریر منوده اید .امکان دارد از شام تقاضا منایم
که اگرکدام پارچه ای از آنها را جهت مطالعه خواننده گان محرتم و دوستان سایت پیام وطن در اختیارام
قرار دهید؟
یادها و خاطره های شهید دوکتور نجیب الله پیوسته با من بوده و خواهد بود و گاه گاهی کوشیده ام تا آن
خاطره ها را یکجا با احساس درونی خود بآنکه بی نهایت برایم دشوار است بشکل از اشکال در رشته تحریر
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بیآورم .این تحریرم را که مبناسبت هفده همین سال روز شهادت آن شهید پاک طینت وطن میباشد،
میتوانم در اختیار شام و خوانده گان سایت وزین پیام وطن قرار بدهم.

خاطره اه را
بیاد می آرم
طنين رپ شکوه صدا یت را
هکهچ عاشقاهن
طلوع خورشید را بشارت کردی
و دقیقه اهی دشوار را
بی آنکه رتسی رد تو رخنه کند
هب امید زندگی دو باره بدرهق کردی
و من رهگز
رد چشمانت رتس
و رد خنده اهیت خستگی را ندیدم
نخفتن اهیت را می ستآیم
ای شهسوار
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ای دالور
ای هست و بود من
ای وجودم.
*******

قلب رپ رددم هوای دیدنش دارد هنوز
قهر کرده رفته از من سوی آغوش خدا
اکش میرزیم ز حسرت از دو چشم خونفشان
بوهس اه رب نقش پایش میزنم با صد خیال
همچو شاهینی رپید از آسمان دیده ام
آشیان کرد رد کنار بستر رویای من
چهرهء مرداهن اش رد گرهی اهیم خاهن کرد
اقمت شمشاد او رد سینه من نقش بست
رد قمار عشق مردم جان خود را باخت لیک
جاودان شد عشق شد امید شد سردار شد
5

تاریخ نشر27.09.2013 :

نشرات ویژه پیام وطن بمناسبت هفده همین سال شهادت دکتور نجیب هللا

چون هب پای دار رفت عاشق شدم بار دگر
ات ابد این عشق رد من شعله اه خواهد کشید
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